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Ez van
A szép ősz után kissé talán hirtelen köszöntött ránk az évszak hidegebb része. Beszorulunk a négy fal közé. Ilyenkor egy kicsit alakít-

juk szűkebb környezetünket, legyen barátságosabb, otthonosabb. A nyári ruhák helyére kerülnek a vastag sálak, pulóverek. Néha egy 
kicsit hiányzik az átmenet. Mindenben. Idén még korábban érkeztek meg az áruházakba a karácsonyi áruk, tulajdonképpen az isko-
lakezdési akció után rögvest. Nem mondom, nálunk is szóba kerül már az ünnep. Egy-egy hőn áhított könyv, játék ügyében biztosan 
születik majd levél, amiben apró kezek girbegurba betűkkel a Jézuska segítségét kérik ezügyben. Nálunk még megvan a dolgok sora. 
A Karácsony Mikulás után jön, a Mikulás nem Télapó és nem hoz karácsonyfát.

De addig is élvezzük a fura ősz pillanatait, melyben hol kirándulni lehet, hol hóembert építeni.

Dobó kardja
Nagyon sok történelmi személyhez, híres em-

berhez kötődik olyan tárgyi emlék, mely idővel 
jelképpé nőtte ki magát. Eger számára ilyen jelkép 
Dobó kardja, mely a tenni akarás, a magyar hősies-
ség jelképe – mondta Habis László polgármester 
a díjátadó ünnepségen. A 2008-ban alakult Dobó 
Kardja Rend minden évben ősszel az eredeti ma-
gyar vitézi szablya hiteles másolatával jutalmazza 
azokat, akik tettükkel a város érdekeit képviselik.

A rend döntése alapján az idei díjazott R. 
Várkonyi Ágnes Széchenyi-díjas történész és 
Kopcsik Lajos mestercukrász. R. Várkonyi Ág-
nes a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki 
az idén már 30. alkalommal megrendezendő 
végvárkonferencia egyik kezdeményezője volt. 
Neki köszönhető az is, hogy a történelemkönyvek-
ben kellő részletességgel foglalkoznak az egri vár 
diadalával.

A másik díjazott, Kopcsik Lajos többszörösen 
kitüntetett mestercukrász lassan huszonöt éve él 
Egerben, és mint mondta, az eltelt időszak leg-
fontosabb értékének azt tartja, hogy alkotásaival 
és a Marcipániával az egrieknek és a turistáknak 
is örömet tud szerezni. A Dobó kardja díjátadó 
ünnepséget idén, az ostrom 460. évfordulójának 
tiszteletére a Dobó -bástyában tartották.

Közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart Eger Megyei Jogú Város Ön-

kormányzatának Közgyűlése 2012. december 6-án, 
csütörtökön 16 órától a Városháza dísztermében. Az 
eseményen az állampolgárok és az egri civil szerve-
zetek képviselői közérdekű felvetéseket intézhetnek 
a Közgyűlés tagjaihoz, valamint a városi közszol-
gáltatókhoz és a különböző szakterületekért felelős 

önkormányzati intézmények, cégek vezetőihez. Egy 
felszólaló összesen két ügyben, együttesen legfel-
jebb 6 percben teheti fel kérdéseit, vagy fejtheti ki 
véleményét. Az érdeklődőknek a Közmeghallgatás 
helyszínén lesz alkalmuk arra, hogy a felszólalási jegy 
kitöltésével, a témák pontos megjelölésével szólásra 
jelentkezzenek.

Eger pályázik a 2014-es Magyar–Lengyel Barátság 
Napja rendezvényre, a döntés előtt Mirkóczki Ádám 
országgyűlési képviselő, az Interparlamentális Unió 
Lengyel–Magyar Baráti Tagozatának alelnöke méltat-
ta a program kínálta lehetőségeket.

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgatói 
állására hatan nyújtottak be pályázatot. a szakmai bi-
zottságok Kovács Katalin, jelenlegi megbízott vezető 
kinevezését javasolták, 15 igen és 3 tartózkodás mel-
lett titkos szavazáson kapott támogatást.

A Harlekin Bábszínház igazgatói székére Bal József 
megbízott igazgató és Éry-Kovács András pályázott, a 
szavazáson 12 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett 
Éry-Kovács kapott bizalmat.

A vagyongazdálkodásról szóló rendeletet módosí-
tották: az a cél, hogy minél kevesebb önkormányzati 
ingatlan álljon üresen, könnyebb legyen ezek hasz-
nosítása. A belvárosi rehabilitáció kapcsán az üzletek 
forgalomkiesését a bérleti díjban kompenzálják. 

A Lajosváros keleti részét illetően módosították a 
város rendezési- és építési szabályzatát, ez ipari fej-
lesztéseket tesz lehetővé.

Október 31-ig kell a járásokkal megállapodást kötni 
az önkormányzatoknak a feladatok, státuszok átadásá-
ról. Az Okmányiroda, a gyámhivatal ügyei, engedélye-
zési eljárások, korábban jegyzői hatáskörbe tartozó fel-
adatok kerülnek így a járásokhoz, 61 státusszal – mond-
ta el dr. Kovács Luca jegyző előterjesztésében. Az ellen-
zéki képviselők az átalakítás szükségességét vitatták, s a 
finanszírozás lehetetlenségét hangsúlyozták. A testület 
támogatta az előterjesztést, s ehhez kapcsolódóan a hi-
vatal átalakításáról szóló döntést is meghozták.

A Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház 
fenntartói megállapodásáról született döntés, 3 éves 
időtartamra, ezt a kiemelt státusz megőrzése indo-
kolja.

Döntöttek a képviselők az ingatlanok licitjének 
átütemezéséről, a közvilágítás fejlesztéséről, üze-
meltetéséről. Az eredeti előterjesztéssel ellentétben 
a külterületi haszonbérleti, bérleti díjakat nem emel-
ték. A város idén is csatlakozik a Bursa Hungarica 
ösztöndíprogramhoz, 5 millió forintot adnak erre, száz 
fiatalt segíthetnek, s az állam további 5 millió forintot 
ad.

Eger továbbra is gondoskodik az illetékességi te-
rületén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 
intézmény fenntartó központ által fenntartott intéz-
mény működtetéséről.

Három év pénzmaradványát felhasználva támogat-
ja Eger a Szentmarjay-stadion fejlesztését, az önrész 
harmadát, 18 milliót ad a város.

A város pályázik a Balassi iskolában és a Lenkey 
iskolában a mindennapos testnevelés feltételei-
nek megteremtésére, energetikai korszerűsítésre 
200, illetve 500 milliós fejlesztési forrásokra. Az 
északi városrészben 4 orvosi rendelő, illetve a köz-
ponti fogorvosi rendelő felújítására is nyújtanak 
be pályázatot. Termelői piac létesítésének helyi 
lehetőségeit vizsgálják a jövőben, a következő köz-
gyűlésre készül anyag Bognár Ignác előterjesztése 
nyomán. 

Az Egri Vízilabda Klub támogatásáról sürgősséggel 
döntöttek, 12 millió forintot kap a csapat.

Bérczessy András

Közgyűlési összefoglaló

Október 23.
Küzdelmes éveket élünk – mondta a Gárdonyi Géza Színházban ren-

dezett díszünnepségen Habis László.  Nem megoldás, ha önostorozóak 
vagyunk – fogalmazott. 56-ban a magyarok tudták: mit jelent a haza, 
mit diktál a hűség, a hazaszeretet. Mindig ide kell visszatérnünk.  A pol-
gármester szerint az elnyomó diktatúra mindig olyan embert szemel ki 
ellenségnek, akinek az a legnagyobb bűne, hogy sokkal többje van, mint 
az aktuális hatalomnak: egyenes  gerince, hite, vagy biztos lelki alapja az 
élethez. 56-ról szólni nagy felelősség – fogalmazott Nyerges Andor, az 
’56-os Szövetség elnökségi tagja. Vigyázni kell, hogy ne mondjunk olcsó 
közhelyeket, amelyek elhalványítják a forradalom szellemiségét. Évről 
évre kevesebben vannak, akik részt vettek a forradalomban, ez kötelezett-
séget is ró rájuk. Nyerges Andor szerint: emlékezni és emlékeztetni kell.  Az 
ünnepségen kitüntetéseket, díjakat  adtak át. Az egészségügy területén 
végzett kiemelkedő tevékenységéért Pro Agria szakmai díjat vehetett át 
Dr. Szoó Gyula főorvos. A sport területén végzett kiemelkedő edzői te-
vékenységéért Pro Agria szakmai díjat vehetett át Tóth Péter testnevelő 
tanár, az Eszterházy Károly Főiskola Vízilabda Szakosztályának edzője. 
Kimagasló sportolói tevékenységéért „Eger Kiváló Sportolója” kitüntetést 
vehetett át a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola tanulója, 
Gledura Benjamin sakkozó, valamint az Egri Kereskedelmi, Mezőgazda-
sági, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Kollégium tanulója, Antal Dóra 
vízilabdázó. Kimagasló tanulmányi eredményéért „Kiváló Egri Diák” kitün-
tetést vehetett át a Dobó István Gimnázium tanulója, Horicsányi Attila, és 
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulója, Garamszegi Péter. Kiváló ta-
nulmányi és kimagasló sportolói eredményéért „Eger Város Jó Tanulója, Jó 
Sportolója” elismerő címet vehetett át négy fiatal:  Zahorecz Márk birkózó 
(Lenkey János Általános Iskola), Kelemen Anikó floorball játékos (Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola), Kékesi Borbála úszó (Kemény Ferenc Sportiskola 
és Általános Iskola)és Homa András vízilabdázó (Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium).

Az 56-os emlékműnél, a Hatvani kapu téren koszorúzással zárult az 
egri megemlékezés. 

Kinevezés, elismerés
„A katasztrófavédelemmel történő együttműködés terén 

kifejtett kiemelkedő munkája elismeréseként” főigazgatói 
ajándéktárgyat és oklevelet vehetett át Habis László, Eger 
polgármestere és országgyűlési képviselője Budapesten, a 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság ünnepi állománygyűlésén. Az állománygyűlésen részt 
vett Csontos Ambrus tű. mk. dandártábornok, a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, aki október 18-án 
a Sándor-palotában Áder Jánostól, Magyarország köztársasági 
elnökétől vehette át tábornoki kinevezését.

Egri Vár Napja
Október 17-e fontos dátum az egri vár 

életében. 1552-ben ezen a napon kezdte 
meg a sikertelen ostrom után a török sereg 
az elvonulást a vár alól. 

A hős várvédőkre emlékező rendezvényt 
tizedik alkalommal hirdette meg a Dobó 
István Vármúzeum, elsősorban a diákok 
számára. A kezdeményezéshez több iskola 
is csatlakozott. Idén a  történelmi előadások 

mellett zoknicsata, ágyúles totó, bábelő-
adás, történelmi játszóház  szerepelt  a prog-
ramban. A napot  kézművesek  vására , fegy-
ver és haditorna bemutató tette érdekessé.  
Kinyitotta kapuit a restaurátor műhely is. 

Csak ezen a napon volt látogatható Imre 
király sírboltja és a Török-kert, valamint az 
eredeti Hoefnagel metszet a Dobó-bástyá-
ban. 

A mértéktartás és méltányosság eredménye

Jól alakultak Eger 
adóbevételei
Az Adó Iroda az a hivatali szervezet, mellyel az egri ügyfél a leggyak-

rabban találkozik, hiszen a városban megközelítőleg 49 ezer adózót 
tartanak nyilván. A Polgármesteri Hivatal több százezres ügyforgalmá-
nak egyharmada is itt, az önkormányzati adóhatóságnál képződik.

Az önkormányzat adóbevételei 2012-ben 
az időarányos teljesülésnek megfelelően 
alakultak, 3 milliárd 638,5 millió Ft adóbe-
vételt használhat fel Eger Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata, ez jelenleg 95,38%-os 
teljesülésnek felel meg. A bevételek mind a 
2011-es, mind a 2010-es évnél jobb száza-
lékban teljesültek, noha az idei adóbevételi 
terv 252 millió forinttal magasabb volt mint 
a 2011-es előirányzat. A befolyt, beszedett 
összegek 82,9%-át a vállalkozások fizették. 
Végrehajtás eredményeként 217,8 millió fo-
rint adótartozás rendeződött az idei évben.

Az év első 9 hónapjában könyvelt adó-
bevételek már meghaladják a 2009. illetve 
2010. évek teljes (12 havi) bevételeinek 
nagyságát. Az önkormányzatot megillető 
bevételek legjelentősebb része a helyi ipar-
űzési adóból befolyó összeg (65,4%), de ki-
emelkedő a helyi építmények és beépítetlen 
telkek után megfizetett adórész aránya is 

(22,1%). A gépjárműadó – a maga 9%-os 
részesedésével – a harmadik legfontosabb 
adóbevételi forrása a városnak, így ennek 
jövő évi csökkenése már érezhető hatással 
lesz. Az iparűzési adóból – 1-9 hó adataira 
figyelemmel – 183 millió forinttal nagyobb 
bevétel realizálódott, mint egy évvel ezelőtt. 
Az ingatlanadókból befolyó összeg is 109,5 
millió forinttal szintén több, mint a tavalyi év 
hasonló időszakában beérkezett adók össze-
gei. Az iparűzési adóból – 1–9. hó adataira 
figyelemmel – 183 millió forinttal nagyobb 
bevétel realizálódott, mint egy évvel ezelőtt. 
Az ingatlanadókból befolyó összeg is 109,5 
millió forinttal szintén több, mint a tavalyi év 
hasonló időszakában beérkezett adók össze-
gei. A megyeszékhely ún. adóerő-képessége 
(2011. évi bevallások adatai alapján) 99,7 
millió forinttal emelkedett. Örvendetes, hogy 
a folyamat – immár két éve – stabil növeke-
dést mutat.

Jelentős bevételi nagyságot képviselő adónemekben  
érintett adózók és adótárgyak számai

Adózók száma „Adótárgyak” száma 
Építményadó 24 025 39 868
Gépjárműadó 16 562 23 307
Iparűzési adó 7 450 –

Forrás: Eger MJV PH Adó Iroda

Eger MJV. adóbevételeinek teljesülése 
2012. január 1. – szeptember 30.

Eger adó-
számlái 

 Költségvetési 
előirányzat 

(eredeti) 

 Tényleges 
pénzforgalmi 

bevétel 
Teljesülés 

Összesen 3 814 500 000 Ft 3 640 196 171 Ft 95,43%

2 3



Elzárhatják a 
meleg vizet
 
Kikapcsolják a melegvíz-szolgáltatást azoknál a lakások-

nál, ahol hosszú ideje nem fizetik a számlákat. Az Evat Zrt. 
azért döntött e módszer mellett mert úgy tapasztalták, 
hogy a sorozatos felszólítások nem érték el a kellő ered-
ményt. Egerben háromezer lakás tartozik a szolgáltatónak 
majd 160 millió forinttal. A szolgáltatás felfüggesztésére 
törvény ad lehetőséget.

A tartozóknál kopogtathatnak az 
Evat Zrt. munkatársai a közeljövőben. 
A meleg vizet zárják el azoknál, akik 
hónapok, vagy évek óta nem fizetik a 
számláikat. A szolgáltató a legutóbbi 
számlaértesítővel kiküldte a tájékoz-
tatót is, amiben leírják, hogy kiknél 
zárhatják el a meleg vizet. Ez azokra a 
lakásokra vonatkozhat, ahol a tartozás 
meghaladja a 30 ezer forintot. Eger-
ben körülbelül ötezer távfűtéses lakás 
van ebből háromezerben tartoznak, 
összesen 160 millió forinttal. Várkonyi 
György az EVAT Zrt. vezérigazgatója 
kérdésünkre azt mondta: nem látnak 
más megoldást a tartozások behaj-
tására. Az eddigiek során kiküldött 
fizetési felszólításokat nem vették ko-
molyan a tartozók, így sokan ahelyett, 
hogy rendezték volna, csak tovább 
halmozták az adósságukat. Kiemelte, 
hogy az összeg olyan magas, hogy 
már finanszírozási gondokat is okoz. 
Mint mondta: lassan elérkezik az a 
pillanat, amikor a társaság nem tud-
ja kifizetni a gázszámlát, ami ahhoz 
vezethet, hogy az egész lakótelepen 
leállhat a fűtés.

Zsebe Albert a távhő divízióveze-
tője azt mondta: a távhőszolgálta-
tásról szóló törvény elvben lehetővé 
tenné, hogy a díjtartozások miatt 
akár magát a távhőszolgáltatást is 
elzárják. Ez a gyakorlatban viszont 
nagyon körülményes, hiszen főleg a 
régi építésű házaknál nincs egy konk-
rét csatlakozási pontja a fűtésnek, így 
radiátoronként kellene elvégezni a 
kizárást.

Ezért döntöttek a melegvíz-szol-
gáltatás felfüggesztése mellett. Egy 
záróelemet helyeznek fel a meleg-
víz-cső csatlakozási pontjára, így 
hiába nyitjuk meg a melegvíz-csapot 
nem folyik rajta víz. A vezérigazgató 
hozzátette, hogy a cég él annyi mél-
tányossággal, hogy részletfizetési le-
hetőséget biztosít a tartozóknak. Az 
EVAT már kipostázta az érintetteknek 
a felszólítást, ami a melegvíz-szolgál-
tatás felfüggesztésének időpontját is 
tartalmazza. Elmondta azt is, hogy 
ha valaki nem engedi be a szolgáltató 
munkatársait a lakásba, szabálysér-
tést követ el. 

Antal Anett

Fedett medence  

Sátorral fedték be az egri termálfürdő versenymedencéjét, így azt 
már télen is használhatják az úszók és a sportegyesületek. A meden-
ce téliesítésére harminc millió forintot költöttek, melynek 70%-át pá-
lyázati úton, a társasági adóból finanszírozták.

Egy tíz méter magas sátrat húzták fel az 
egri strand versenymedencéje fölé. A két-
ezer négyzetméteres sátor ősztől tavaszig 
áll majd a medence fölött, így azt télen is 
használhatják a sportegyesületek és azok 
is akik hobbiszerűen úsznak. A medencét 
15 évvel ezelőtt adták át. A város azóta 
szerette volna elérni, hogy télen is használ-
ható legyen. A medence téliesítése majd 
harminc millió forintba került. Ennek a 
70%-át a társasági adóból finanszírozták. 
A sportszervezetek ugyanis ettől az évtől 
pályázhattak a TAO-s pénzekre. Azért, 
hogy le tudják hívni a szükséges forrást az 
Egri Vízilabda Klub és az Eszterházy Károly 
Főiskola közösen pályázott. A fennmaradó 
harminc százalékot az önkormányzat, az 
Eger Termál Kft. és több cég adta össze.

Habis László polgármester a sátorfe-
dés átadásán úgy fogalmazott: Eger az 
elmúlt húsz évben nagyon sokat tett a 
magyar vízilabdasportért, az utánpótlás 
nevelésért. A fedett medence egy újabb 
lépés a város sportéletének fellendítéséért. 
Egerben biztos, hogy az első, de országos 
viszonylatban is az egyik legjelentősebb 
olyan fejlesztés, ahol a finanszírozási for-
rás 70%-át a társasági adókedvezmény 

igénybevétele jelentette. Külön köszönetet 
mondott Bárány Attilának az Egri Vízilabda 
Klub elnökének, aki a cél érdekében támo-
gatókat toborzott, együttműködést kért és 
biztosított az érintett szervezetek között és 
menedzselte az egész a folyamatot.

A pályázatot egyébként az Eszterházy 
Károly Főiskola Sport és Szabadidő Klub 
nyújtotta be még 2011-ben. A létesít-
ményhez az Eger Termál Kft. biztosította a 
sátorfedés fogadószintjét, valamint a mű-
ködéshez szükséges gépészeti és műszaki 
felszerelést. Mindemellett az üzemeltetés 
is az Eger Termál Kft. feladata lesz.

A cél pedig közös volt. Eger sportélet-
ének fejlesztése mellett a vízisport-klubok, 
egyesületek és az úszóközönség igényei-
nek kiszolgálása. Lugosi Dénes az Eger Ter-
mál Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: 
a város minden lakóját kiszolgálja majd az 
új létesítmény. Hozzátette, hogy tárgya-
lások folynak az iskolákkal azért, hogy a 
mindennapos testnevelésbe is beilleszt-
hető legyen a fedett medence használata. 
A sátor egyébként ősztől tavaszig áll majd 
a versenymedence fölött. Ha az időjárás is 
engedi április 15-én bontják majd le.

Antal AnettCserediákok
130 éves a Bornemissza
Az egri Iparostanonc Iskola 1883. szeptember 17-én nyitotta meg kapuit. Napjainkban  a 

gépészet, építészet, faipar, könnyűipar, elektrotechnika-elektronika, a közlekedés területén 
kínál szakképzési lehetőséget. Ma közel hétszáz diák jár az iskolába, 60 tanár végez oktató-
nevelő munkát. A szakképzési intézet nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati munkára, a tanulók 
maguk végzik az építési, festési, javítási, karbantartási munkálatokat az intézményben.  Ki-
emelkedő eredményeik között szerepel, hogy idén elnyerték az Év Iskolája címet, a Virágos 
Egerért versenyben különdíjat kaptak, a Dr. Lénárt János Természetjáró Verseny vándorser-
legét is hazavihették. A jubileumra változatos programokkal készültek. Kiállítás nyílt Szendi 
Lajos és Molnár István Géza fotóművészek alkotásaiból, akik korábban az intézmény tanárai 
voltak. Bemutatták a tanműhelyeket, majd az ünnepség gálaműsorral folytatódott a Forrás 
Gyermek és Ifjúsági Házban. Habis László beszédében a szakképzés és a gazdaság szoros 
együttműködését emelte ki. Ezután emléklapot és ajándékcsomagot nyújtott át az intéz-
mény igazgatójának megköszönve a szakképzésért végzett kiemelkedő munkáját.

Cserediákok tartottak előadást az 
egri Rotary Clubnál. Egerben most 
egy brazil és egy amerikai diák tanul. 
Két egri diák pedig az elmúlt tanév-
ben járt cserediákként külföldön, 
egyikük két hónapot töltött Brazí-
liában, másikuk pedig egy tanévet 
Németországban. 

Évente 50-60 diák tanul a Rotary 
segítségével külföldön. Ugyanennyit 
fogadnak is. Eddig összesen 1200 
fiatal élt a lehetőséggel. A Rotary be-
hálózza a világot, 160 országban van 
jelen, 1,3 millió tagja van – mutatta 
be a szervezetet Szabó Csaba elnök. 
Cserediákokat nagyon sok ország 
fogad: Japántól Alaszkáig, Brazíliától 

Thaiföldig választhatnak országot 
azok, akik kint akarnak egy évet tölte-
ni. Magyarországon nagyon népszerű 
a cserediákprogram. Egerből két éve 
küldték ki az első cserediákokat – és 
akkor is fogadták az elsőket. A kö-
vetkező cserediákprogramra október 
31-ig jelentkezhetnek a 15 és 17 év 
közötti fiatalok. Követelmény a jó 
tanulmányi eredmény, a közösségi 
aktivitás, a fogadó ország nyelvének 
ismerete. Ezen kívül lehet jelentkezni 
2-3 hónapos cserediákprogramra is 
vagy kéthetes táborozásra. Új progra-
mot is indít a Rotary: 18 és 25 év kö-
zöttiek is tölthetnek külföldön három 
hónapot.

Nagyszabású tudományos kutatásra és fejlesz-
tésre kapott felhatalmazást pályázat keretében 
az EKF, Természettudományi Karának Agria-
Innorégió Tudáscentruma. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program, 
Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- 
és célzott alapkutatási projektek támogatása című 
pályázati felhívásra „A megújuló természeti erőfor-
rások potenciális hasznosíthatóságának komplex 
vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében, egy energe-
tikailag FenntArthAtó modellrégió ki-
alakítása céljából magyar–német közreműködéssel” 
címmel benyújtott pályázatot (TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0016) a döntéshozók 100%-os 
(536 millió Ft) támogatásban részesítették.

A pályázat előkészítéséről, a megvalósulás ter-
vezett menetéről és várható eredményéről kér-
deztük dr. Pajtókné dr. Tari Ilona tanszékvezető 
főiskolai docenst, a pályázat projektvezetőjét, az 
Agria-Innorégió Tudáscentrum igazgatóját.

– Sokat hallunk mostanában a megújuló 
energiaforrásokról, a fenntarthatóságról. Önök 
is ezt a témát állították kutatási témájuk fóku-
szába. Milyen előzményei vannak e nagyszabá-
sú tervnek a Főiskolán?

– Mi, a Természettudományi Kar kutatói, ok-
tatói, a komplex geográfia tudományág művelői, az 
átlagnál érzékenyebbek vagyunk a környezetünk 
problémáira, jobban figyelünk a fenntarthatóságra. 
„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely ki-
elégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökken-
tené a jövendő generációk képességét, hogy kielé-
gítsék a saját szükségleteiket.” (1987, Brundtland 
Commission of the United Nations) 

Mindezen motivációs tényezők hatására hoz-
tuk létre az elmúlt évben az Agria-Innorégió Tu-
dáscentrumot, amelynek elsődleges célja alap és 
alkalmazott kutatások kezdeményezése és lebo-
nyolítása, elsősorban a megújuló energiaforrások 
alkalmazásának és a fenntartható térség és tele-
pülésfejlesztés igényeinek figyelembe vételével. 
Továbbá szubregionális térségi szerveződések 
fejlesztésének elősegítése, a fenntarthatóságra és 
a helyi erőforrásokra épülő fejlesztési feltételek és 
adottságok meghatározása. 

Felelősségteljes munkánk végrehajtását segíti 
az Észak-Hessen tartományban fekvő Kassel a 
fenntartható fejlődés szolgálatában nagy tapaszta-
latokkal bíró egyeteme, akikkel az elmúlt év őszén 
együttműködési szándéknyilatkozatot írtunk alá.

– Terveik egybevágtak az Új Széche nyi Terv 
Zöldenergia Fejlesztési Programjával…

– Igen. Ennek egyik alapvetése, hogy „A meg-
újuló energiaforrások, a környezetipar, a kistér-
ségekre alapozott decentralizált zöldenergia-
termelés és az egyéb kapcsolódó területek a jövő 
alternatív iparágait és kitörési pontját jelentik az 
egész nemzetgazdaság számára.” 

Ezért döntöttünk úgy, hogy a német Kasseli 
Egyetem közreműködésével a megújuló energia-
források és a klímaváltozás területén célzott alap-
kutatások elvégzésébe fogunk. A kutatásra épülve 
térségi geoinformatikai (GIS) adatbázist hozunk 
létre. Továbbá kidolgozzuk a hozzá kapcsolódó 

Modellrégió
Energetikailag fenntartható modellrégió kialakítása az egri térségben

A modellrégió, a kutatás mintaterülete

energiahatékony gazdasági növekedést szolgáló 
tevékenységeket egy energetikailag fenntartható 
modellrégió kialakítása céljából. 

– A megújuló energiaforrások felhasználása 
jelenleg még kezdetleges szinten van. Mi a kiin-
dulási alapjuk? Milyen szakmai tevékenységek 
elvégzése tölti meg tartalommal a projektet?

– Munkánk során arra a kérdésre keressük a vá-
laszt, hogy a térség saját erőforrásai alapján vajon 
mennyiben felel meg az energetikailag önellátásra 
való törekvés feltételeinek? És ezt a folyamatot va-
jon mekkora mértékben befolyásolja a klímaválto-
zás okozta időjárási trendek és rendkívüli helyze-
tek lefolyása. 

A projekt fő szakmai tartalma a modellrégióra 
vonatkozó természetföldrajzi-, társadalmi-, gazda-
sági- környezeti erőforrás feltárás és tájértékelés, 
hasznosíthatósági vizsgálat. 

Az első feladatsor a természeti, táji erőforrás-
ok minőségi és mennyiségi jellemzőinek kutatá-
sa, feltárása. (földtani alapok, talajtani adottsá-
gok, produktív növénytársulások, azok becsült 
biomasszahozama, szennyvízalapú biogáztermelés 
helyi feltételei, bioetanol, hulladék potenciál, fel-
színi és felszín alatti vizek állapota, geotermikus 
adottságok, felszín közeli besugárzási értékek, 
szélpotenciál, védett településrészek, és élőhelyek, 
értékes adottságok) 

Ezt követi a megújuló energiák helyi mennyisé-
gének és jellemzőinek meghatározása, alkalmazási 
lehetőségeinek vizsgálata, térségi energiastratégia 
tervezési alapjainak lefektetése. 

Kutatásunk harmadik összetevője a demográfiai 
és életkörülményekre vonatkozó adatok kutatása, 
a gazdasági és infrastrukturális környezet adatso-
rának feltárása. A települési belterületek energia-
fogyasztásának felmérése.

– Temérdek munkát terveznek. Elegendő 
munkaerő áll rendelkezésükre mindezek elvég-
zéséhez?

– A kutatásfejlesztés megvalósulásához kuta-
tócsoportokat hozunk létre. A projekt megvalósítá-

sába bevonunk 12 fő fiatal kutatót, doktoranduszt 
és a Megújuló energiaforrások BSc. szakirányon 
és Erőforrás és kockázatelemző geográfus és Ré-
giómenedzser geográfus MSc. szakirányon tanuló 
hallgatóinkat is.

A vállalati szektor kutatóit bevonva együttmű-
ködünk a geotermiális energiahasznosításban te-
vékenykedő Centrál Geo Kft-vel, az EGERERDŐ 
Zrt.-vel, a Nemzeti Környezetügyi Intézettel, 
illetve az Eger Térsége Fejlesztési Egyesülettel 
(ETFE). 

A projektben konzorciumi partnerként közre-
működő kutatóhelyek (Országos Meteorológiai 
Szolgálat, MTA Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont) kutatói is részt vesznek a munká-
ba.

– Miben lesz segítségükre a német partner?
– Megtanuljuk tőlük a regionális energia és 

éghajlatvédelmi stratégia kialakításának mód-
szertanát, a hozzáadott érték számítását és az ér-
tékteremtési láncolat kialakításának metodikáját 
a megújuló alapú, regionális energia szektorban. 
A 100%-ban megújuló energiákra épülő térségek 
kialakításának lépéseit. Megtanítják számunkra 
a megújuló energiatérségek kialakításhoz és a klí-
mavédelemhez kapcsolódó térinformatikai adat-
bázis fejlesztésének rejtelmeit. 

– Mi várható munkájuk eredményeképpen?
– Kutatásunk eredményeként térségi és telepü-

lésfejlesztési adatbázis-építés és fejlesztés, adat-
szolgáltatás valósul meg, valamint térinformatikai 
szolgáltatásokat biztosítunk. Célirányos komplex 
tájértékelést végzünk, valamennyi tájalkotó ténye-
ző együttes figyelembe vételével. A projekt során 
létrejött tudományos eredmények alapján elvégez-
zük az egyes megújuló energiaforrások hasznosít-
hatóságának a vizsgálatát, megteremtve ezzel a mi-
előbbi megvalósulás lehetőségét a modellrégióban 
szereplő települések számára. 

– Munkájukhoz sok erőt és kitartást kívá-
nunk!

KM
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50 éves jubileum

Egy csöpp irodalom, egy csöpp emberség
Könyv- és lapbemutatók Székelyföldön
Annak ismeretében, hogy Erdély régóta a szívem 

csücske és jó ideje tanítom az erdélyi magyar irodal-
mat, kiemelten pedig Kányádi Sándor költészetét, 
nincs abban semmi meglepő, hogy idén kétszer is 
megfordultam Székelyföldön. De jó, mondhatja erre 
az olvasó.

Önzetlenül nagylelkű sofőrömre, a Maros-menti 
Magyardellőn született Demeter József barátomra 
gondolva szó szerint ugyanezt mondom én is: de jó, 
hogy van DeJó. (Az irodalmár és képzőművész körök-
ben is jól ismert Demeter József ugyanis az általa ké-
szített portrékat – leleményes névrövidítéssel – DeJó 
szignóval írja alá.) Egy szó, mint száz: az ő misszio-
náriusokat megszégyenítő áldozatvállalása nélkül 
mindkét erdélyi út füstbe ment tervként maradt vol-
na a fikciók világában. Így viszont – hál’ Istennek és 
DeJónak – lélekemelő pillanatokkal, szívet melenge-
tő találkozásokkal és életre szóló élményekkel lettem 
gazdagabb. 

Az év első székelyföldi útjára az Erdély Magyar 
Irodalmáért Alapítvány meghívására április 8. és 
13. között került sor. A szíves invitálás a szervezet 
elnökétől, Lőrincz György írótól érkezett, aki könyv- 
és lapbemutatóra hívott Székelyudvarhelyre, illetve 
Zetelakára. 

Szakmailag és emberileg fölöttébb megtisztelő 
számomra, hogy két fontos és szívem szerint való 
helyszínen is bemutatkozhattam. Az már csak hab a 
tortán, hogy Erdélyi élmény – erdélyi gondolat című 
nemrég megjelent kötetem, illetve az általam szer-
kesztett Agria folyóirat székelyudvarhelyi bemutató-
jára éppen a költészet napján került sor. Ráadásul a 
mintegy ötven főnyi közönség őszinte érdeklődése  

- ez mindig pontosan érzékelhető az atmoszférá-
ból és a jelenlévők tekintetéből – számomra igazi 
jutalomjátékká avatta az eseményt. Végig oldott 
és közvetlen stílusban, de kellő koncentráltsággal 
tudtam beszélni arról, amit szeretek. Nekem ugyan-
is a szakma, azon belül az erdélyi magyar irodalom 
olyan egzisztenciális érvényű elkötelezettség, ami 
tárgyszeretet és szeretetteljes elmélyültség nélkül 
úgyszólván elképzelhetetlen. Kiváltképpen vonat-
kozik ez Kányádi Sándorra, hiszen az ő líravilágáról 
én írtam az első, akár hiánypótlónak is tekinthető 
monografikus munkát. Ez ugyanolyan büszkeséggel 
tölt el, mint az a mozzanat, hogy 35 éves koromban 
főiskolai bajnokságot nyertem asztaliteniszben. És 
érdekes módon itt is van egy erdélyi szál, mert az 
egri főiskola magyar–történelem szakán tanuló Ba-
logh László személyében egy csíkszeredai hallgató 
volt a párospartnerem. 

Erdélybe menni számomra mindig nagy öröm, Szé-
kelyföldre menni pedig egészen különleges jutalom. 
Az őszi útra is azzal a jóleső érzéssel készülődtem, 
mintha csak haza mennék és az enyéimet látogatnám 
meg. Ennek megfelelően mindvégig otthon éreztem 
magam. 

Úgy hozta a sors, hogy fiamat, az Agria Prima 
Primissima Díjjal kitüntetett ifj. Ködöböcz Gábort is 
be tudtam venni az utazó csapatba. Bertha Zoltán és 
Szakolczay Lajos kényszerű távolléte miatt végül is 
együtt képviseltük Egert és az Agriát azon a nagysza-
bású programsorozaton, amely október 8-tól 13-ig 
Székelyföldi Eger Napok címmel került megrendezés-
re négy helyszínen: Csíkszeredában, Sepsiszentgyör-
gyön, Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen. 

A felsorolt városokban kiváló egri borászok és mes-
terszakácsok gondoskodtak a kulináris élvezetekről, a 
Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház kép-
viselői pedig a művészi élményt nyújtották hozzá. Az 
érdeklődők mindenütt megtekinthették Bakos Zoltán 
fotóművész „Bor, kultúra, Eger” című fotókiállítását, 
az egri színekben, hangulatokban, életképekben 
gyönyörködve.

Ebbe a sorba illeszkedett az Agria folyóirat négy 
kellemes hangulatú lapbemutatója az említett hely-
színeken. A jelen sorok írójával azonos főszerkesztő 
a széles ölelésű lap Kárpát-medencei beágyazottsá-
gát és összmagyar jellegét hangsúlyozta, hiszen az 
Agriában rendszerint 70-80 szerző publikál a szélró-
zsa minden irányából, ami egyszersmind nemzedéki 
sokféleséget és szemléleti gazdagságot is jelent. A 
lapbemutató mindenütt baráti beszélgetéssel és de-
dikációval zárult. 

A Székelyföldi Eger Napok logisztikai bűvészmu-
tatvánnyal felérő, példaszerű megszervezéséért külön 
köszönet illeti az ötletgazda Lakatos Mihály igazgató 
urat, aki Magyarország Kulturális Központját irányít-
ja Sepsiszentgyörgyön. Főképpen őt illeti köszönet 
azért, hogy mindvégig nagyon jól éreztük magunkat, 
és szeretett városunkat képviselve a Székelyföldön 
töltött napokat igazi ajándékként éltük meg. Egy hé-
ten át mintha a tenyerén hordozott volna bennünket 
a Fennvaló.

Ami pedig a hagyományteremtő szándékkal életre 
hívott Eger Napokat illeti, remélem, hogy az elkövet-
kező években a rendezvénysorozat még inkább kitel-
jesedik, még színesebbé és gazdagabbá válik.  

Ködöböcz Gábor

Tizenöt éves a Babszem Jankó 
A Babszem Jankó Gyermekszínház tizenöt éve mesél a gyerekek nyelvén, újít, varázsol úgy, hogy olykor a fennmaradásért is 

küzdenie kellett… Sikerének titka a gyerekszeretet, a kitartás, a kreativitás. A megélt emlékekről, az eltelt időszakról beszél-
getünk a színház művészeti vezetőjével, Baráth Zoltánnal. aki éppen kolléganője, Szőke Andrea könyvbemutatójáról érkezik si-
etve. Koffeinmentes kávét kér, majd mesélni kezd egy igaz történetet: a Babszem Jankó Gyermekszínház mesebeli történetét.

Nagyon fiatalon indítottuk el a Babszem Jankót, de ami azóta 
sem változott, az a lendület, mely visz minket a mai napig is. A 
Gárdonyi Géza Színházban játszottunk mindannyian az alapítók 
közül: Szőke Andrea, Klepács Andrea, Poczik Andrea és jómagam; 
zenei munkatársunk Kalló Zsolt volt. Az igazgatóváltás után nem 
maradtunk a társulat tagjai, - ahogy az új igazgató fogalmazott, 
az én karakteremre például nem volt megfelelő szerep-, így egyre 
komolyabban kezdtünk foglalkozni a gyerekszínházzal, és köz-
ben két új taggal is bővültünk: Szél Anikóval és Varró Emesével. 
Legújabb tagunk Égető Eszter, aki a művészeti munka háttérbá-
zisaként segíti színházunkat. Nem indult könnyen az életünk, de 
mindig megküzdöttünk a nehézségekkel. Volt olyan, hogy áram-
talanították az épületet azért, hogy ne tudjunk játszani. Kilenc 
órakor üzentünk a pedagógusoknak, hogy más helyszínen lesz az 
előadás, aztán gyorsan átpakoltuk a díszleteket, hogy tíz órakor 

kezdhessünk… Pályázatoktól buktunk el, mert jelenlétünkkel 
zavartunk egyes színházi alkotókat. Akkor is továbbléptünk. Erőt 
adtak a gyerekek, és azok, akik a kezdetektől mellettünk álltak, 
pedagógusok, szülők, kollégák és azok a közvetlen munkatársak, 
akik számunkra a mai napig hitelesek szakmailag és emberileg is 
egyaránt, pl. Okos Tibor, a Lovasy házaspár, Fehér István, hogy né-
hányukat említsem. De a legfontosabb mégis az volt, hogy min-
dig hittünk abban, amit csinálunk, és ezt a kis független színházat 
teljesen a magunkénak éreztük és érezzük ma is. Ez az életünk, 
másképp nem tudtunk volna fennmaradni. Az egri közművelődé-
si intézményekkel, a helyi és vidéki óvodák, iskolák pedagógusa-
ival is nagyon jó kapcsolatunk alakult ki, és ez szintén segítette a 
társulatot. Nem voltunk nagyigényűek, úgy is mondhatnám, ri-
degtartáson voltunk… (nevet) Épp ezért megedződtünk az évek 
alatt, és nekünk már minden ajándék, ami segíti a társulat műkö-

dését, zavartalanabb háttérmunkáját… Hálásak vagyunk 
a Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház munkatársainak, hiszen 
minden probléma ellenére biztosították a működésünket.

Gyerekszínházat „csinálni” nem könnyű. A gyerekek 
nagyon kritikusak. Érteni kell a nyelvükön, nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk, hogy kiknek, - esetünkben a 
piciknek, az óvodás és kisiskolás gyermekeknek- kell adni 
mesét, varázslatot. Leginkább a magyar népmesékre tá-
maszkodtunk, azok színpadi adaptációit láthatták a gye-
rekek. Kolléganőm, állandó házi szerzőnk, Szőke Andrea 
kiválóan ért a gyerekek nyelvén, ezért is élnek és lesznek 
sikeresek a szövegei. Emellett mindig készültünk a külön-
böző ünnepkörökhöz kapcsolódó előadásokkal, a népszo-
kások, néphagyományok feldolgozásával. Ha annyit elér-
tünk a tizenöt év alatt, hogy a hozzánk járó gyerekekből 
később irodalmat, színházat szerető közönség váljon, akkor 
jól végeztük a feladatunkat.

A jubileumi évadban különleges ünneplésre készülünk: 
szeretnénk megtalálni azokat a gyerekeket, akik indulá-
sunk idején ott voltak a közönségünk sorai között. Vajon 
mire emlékeznek ennyi év távlatából? Milyen élmények-
kel, hangulatokkal gazdagodtak az előadásainkon? Med-
dig tart a színház emlékezet? Nagyon kíváncsiak vagyunk 

a találkozásra, a beszélgetésre, melyre egy 15 órai teázás 
ad majd alkalmat. 

Az évadban továbbra is műsoron tartjuk az eltelt évek 
legsikeresebb darabjait, például az Együgyű Misót, amit 
már csaknem tíz éve játszunk, vagy az Állatok nyelvén tudó 
juhászt, az Égigérő paszulyt… De egyik legkedvesebb elő-
adásunkat, a Pöttöm Pannát is, mely Puccini zenéjét hozta 
közelebb a gyerekekhez. Fontosnak tartjuk azt is, hogy to-
vábbra is eljussunk a hátrányos helyzetű gyerekekhez, és a 
vidéki helyszínekre is. A színház mindenkié, és igyekszünk 
olyan produkciókat létrehozni, amelyek nem igényelnek 
nagyobb technikai eszközöket, így bárhová el tudunk utaz-
ni velük. Annak, hogy egy gyerek színházi élményt kapjon, 
nem lehet akadálya a távolság.

Annak idején az első előadásunk a Hamutopánka volt, 
melyet a Harlekin Bábszínházzal közösen mutattunk be. 
Most, tizenöt évesen a Gárdonyi Géza Színházzal készülünk 
közös bemutatóra: Szőke Andrea Égimese című mesejáté-
kát adjuk elő. Bízom benne, hogy lesz közös munkánk a jö-
vőben a Harlekin Bábszínházzal is… Ha a célkitűzésekben 
egyesség van, a munkától mi már nem riadunk vissza.

Harsányi Judit
(Fotók: Gál Gábor)

Kaméleon-sors
Beszélgetés Heiling Bea elsőkönyves regényíróval az egri könyvbemutatója kapcsán
– A regény olvasásakor minden háttér in for

má ció nélkül feltűnt, hogy túlságosan élő és hi
telesnek tűnő ahhoz, hogy ne lapuljon igazság a 
sorok mögött. Tartalmaz életrajzi elemeket?

– Aki valamit leír és hitelesen szeretné leírni, biztos, 
hogy olyan helyről merít, amit már egyszer megélt, 
különben nem tudná őszintén tolmácsolni az emberek 
felé. Ennek ellenére nem egyértelműen életrajzi regény, 
bár a főhős egy nő, aki hasonlít rám, de inkább csak a ha-
bitusában. Négy ismerősöm jellemeinek összegyúrásá-
ból keletkezett. Így tudja legjobban kifejezni azt, amit én 
szerettem, volna ebben a regényben. A regény szereplői 
mind az ismerőseimből merítkeznek. Van, aki magára is 
ismert, de van, aki csak a karakter mintáját adta, de a 
történet sem valóságos. A második rész a Kaméleon sors 
meg különösen nem, hiszen az Afrikában játszódik.

– Egyből regénynek indult vagy eleinte no
vellának szánta, csak kiteljesedett a terjedelem 
és a cselekmény?

– Eleve regénynek készült. Elnyertem egy külön dí-
jat a Magyar Írói Akadémia pályázatán, ahol szerkesztői 
mesterkurzust nyertem, mert úgy gondolták, hogy a 
blogversenyre beküldött novelláim megérdemelnék, 

hogy kiadják őket. Itt kaptam a tanácsot, miszerint a 
regény műfaja talán nagyobb olvasottságot vonz, mint 
a novella. 

– Mennyi idő alatt készült el?
– Az első, életrajzi részt egy évig írtam, a második 

szakaszt pedig 3 hónap alatt fejeztem be.
– Van ennek a tartalomnak olyan hozadéka, 

hogy ne féljünk a változásoktól?
– A regény egy hölgynek a személyiségfejlődését 

mutatja be. Adél a főhős, meglehetősen nagy terhekkel 
indul az életben, ami nehezíti azt, hogy nőként kitelje-
sedjen, viszont – kajakos szóhasználattal élve – halad 
az oldalvízen. Ám a regény végére eljut odáig, hogy nem 
lehet oldalvizeken evezni, saját döntéseket kell hozni. 
Nem szabad a változásoktól, lehetőségektől félni, de 
Adél a regényben nem  aszerint döntött, hogy ő iga-
zán mit akar, hanem aszerint, ahogy hozta az élet és a 
véletlenek. Úgy tud elköteleződni igazán az ember, ha 
nem azért teszi, mert menekül valakitől vagy, mert nem 
szeret egyedül lenni, hanem azért mert mindezekkel a 
problémákkal már megküzdött és fel tudja vállalni va-
laki mellett az életét. 

– Hol lehet hozzájutni ehhez a regényhez?

– Alapvetően e-book-ként került a nagynyilvános-
ság elé a Publio Kiadó gondozásában, az interneten le-
het rákeresni akár cím alapján is (Kaméleon-sors), akár a 
kiadóra, ott lehet megrendelni a kiadótól 600 Ft-ért.

– Van írói példaképe?
– Igen. Ken Follett, mert ő is nagyon mélyen bele-

ássa magát azokba a témákba, amikről ír és Igyekszik 
nagyon hiteles lenni akár történelmi, akár modern-
kori problémákról van szó. Az izgalmak mellett nem 
marad el az érzelmi szál sem. Én szeretnék a jövőben 
is a regényírással foglalkozni, bár elsőkönyvesként 
elég nehéz kiadót találni. Ma Magyarországon nem 
a témán múlik, hogy talál-e az ember kiadót, ha-
nem, hogy lesz-e olvasóközönsége. Még nem igazán 
elterjedt az elektronikus könyv. Kevesen szeretnek 
interneten utalni és olvasni is. Erre volt anyagi kere-
tem, ezért ez a forma.

– Ki volt az első ember, akinek odaadta elol
vasásra?

– Az első részét a szüleimnek adtam oda, a második 
részét nem volt kedvem kiadni a kezemből. Összességé-
ben pedig egy régi tanárom olvasta végig. 

Kovácsné Somogyi Mónika

A város komolyzenei életének egyik meghatározó együttese, az Egri Szimfonikus Ze-
nekar idén ötvenéves, és ezt a jubileumot a hatvan éve alakult Filharmóniával közösen 
ünnepli egy jubileumi koncertsorozat keretében. A Bazilikában megrendezett nyitó elő-
adásra különleges programmal készülnek az ünnepeltek. 

Az évad során különböző helyszíneken, igaz zenei csemegéket hallhatnak az érdeklő-

dők: megszólal többek között Paganini hegedűversenye fuvolán, fellép a szintén ötven-
éves Liszt Ferenc Kamarazenekar Bach-, Mozart-, Rossini- és Bartók-művekkel, a jubileu-
mi áprilisi hangversenyen pedig Wagnerre emlékeznek a szimfonikusok. 

A Gárdonyi Géza Színházban egy szintén jubileumát ünneplő zenekarral, az idén 25 
éves Musica Aulica Régizene Együttessel ad koncertet az Egri Szimfonikus Zenekar.
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Görög derű és életöröm 
Barátságosak, segítőkészek és melegszívűek- általában ez a kép él bennünk a gö-

rög emberekről, akik büszkék múltjukra, hagyományaikra, törekszenek arra, hogy 
sok-sok generáción át megőrizzék elődeik örökségét. Többen az 1940-es évek végén 
voltak kénytelenek elhagyni szülőhazájukat, hogy megmeneküljenek a polgárhábo-
rútól, majd Magyarországon telepedtek le. Az Egri Görög Önkormányzat 1998-ban 
alakult meg, 2010 óta a negyedik ciklusban tevékenykedik a testület. Munkájukról, 
eredményeikről, terveikről Miliosz Nikolettet, az Egri Görög Önkormányzat képvi-
selőjét kérdeztük.

– Hogyan sikerült otthonra találniuk Ma
gyarországon illetve Egerben? 

– A legtöbb görög az 1940-es évek végén érke-
zett Magyarországra, a Vöröskereszt segítségének kö-
szönhetően. Két nagy „központjuk” alakult ki: az egyik 
a fővárosban, a mai Hungária körút és a Kőbányai út 
sarkán található, egykoron Dohánygyárként funk-
cionáló épület, melyben egy-egy család mindössze 
6–12 négyzetméternyi helyen élt, és csak minden 25 
családra jutott egy-egy konyha, illetve mellékhelyi-
ség. A másik központ pedig Beloiannisz falu, amely 
egyedülálló módon pontosan azért jött létre, hogy 
azoknak a görögöknek, akik a mezőgazdasághoz ér-
tettek jobban, otthont és megélhetést biztosítson. 
Magyarország más részeibe főként az iparosodás, a 
tanulmányok és a szerelem „szórta szét” ezeket az 
embereket, így kerültek sokan Egerbe is.

– Jelenleg hány tagja van az egri görög ki
sebbségnek és tagjai milyen célokat tűztek ki 
maguk elé?

– A 2010-es választások előtt több, mint 50 fő 
vallotta magát a görög nemzetiséghez tartozónak 
Egerben. Azt gondolom, hogy céljaink nem is a kö-
zösség nagyságához köthetők: szeretnénk bemutat-
ni, fenntartani és éltetni a görög hagyományokat, 
nyelvet, kultúrát, gasztronómiát, hiszen olyan gazdag 
és olyan gyönyörű világ ez. 

– Milyen módon ápolják hagyományaikat? 
Milyen állandó programjaik vannak? 

– Állandó programjaink között többek között 
görög hagyományőrző táncház, görög gasztronómiai 
estek, görög nemzeti ünnepeink megünneplése, ki-
állítások szerepelnek. Jó kapcsolatot ápolunk a többi 
görög nemzetiségi önkormányzattal is, rendszeresen 
vendégül látjuk egy-egy testvérünket Egerben. Prog-

ramjaink azonban nemcsak a görög közösséghez szól-
nak: szeretnénk mindenkinek megmutatni a görög 
csodát nemzetiségtől, nemtől, kortól függetlenül, ezt 
a célt szolgálja a gyerekeknek kiírt rajzpályázatunk is, 
mely a tavalyi nagy siker után, mikor az alsó tagoza-
tos diákokat céloztuk meg, idén a felső tagozatosok-
hoz szól. Az alsó tagozatosok gyönyörű alkotásaiból 
egyébként kiállítást is szerveztünk, hasonló módon 
szeretnénk a felsősök pályamunkáiból is.

– Milyen a kapcsolatuk a többi kisebbségi 
önkormányzattal, vannake közös rendezvé
nyeik? 

– Az egri nemzetiségi önkormányzatokkal na-
gyon jó kapcsolatot ápolunk, rendszeresen részt 
veszünk egymás rendezvényein, s amikor segítségre 
van szükségünk, számíthatunk egymásra. Tartottunk 
már közös rendezvényeket, pl. görög-lengyel vagy 
görög-ruszin gasztronómiai estet, de a jövőben is ter-
vezünk hasonló rendezvényeket.

– Eger önkormányzata mennyire támogatja 
törekvéseiket? 

– Azt mondhatom, nagyon szerencsések vagyunk, 
hiszen Eger Város Önkormányzata figyel ránk, és nagy 
becsben tartja a görög kultúra ápolása és a hagyomány-
őrzés területén végzett munkánkat. Hatalmas köszönet-
tel tartozunk ezért a város önkormányzatának.

– Milyen rövid és hosszú távú terveik van
nak még?

Szeretnénk az eddigi, nagy sikernek örvendő és 
teltházas rendezvényeinket a jövőben is megtartani. 
Mindig nagy öröm számunkra, ha látjuk a boldog mo-
solyt vendégeink arcán, amikor hallgatják és élvezik a 
görög zenét, táncot, és megkóstolják a görög étele-
ket. Ezekért a pillanatokért dolgozunk.

Somogyi Kinga

Új igazgató a Szent Imre 
Katolikus Iskola élén  
Az egyházi oktatási intézmények egyik fontos feladata, hogy Istenben hívő, em-

bertársukat, hazájukat szerető, becsületes, kötelességtudó embereket neveljenek. 
Ezt teszi a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda is. Az intéz-
mény  idén júliusban kinevezett igazgatóját  Valkó Viktort  a keresztény nevelésről, 
mindennapjaikról, terveikről kérdeztük. 

– Iskolaigazgatóként milyen célokat tűztek ki 
maguk elé?

– Vallásos kisközségből, a Nógrád megyei Érsek-
vadkertről származom, neveltetésem, az Istenben vetett 
hit meghatározta sorsomat, pályaválasztásomat. Aktívan 
részt vettem az egyházközség életében: hittanra jártam, 
ministráltam, a cserkészcsapat és a Karitász csoport 
tagja voltam. Az esztergomi ferences gimnáziumban 
érettségiztem, ott fogalmazódott meg bennem, hogy a 
későbbiekben gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Az egri 
főiskolán hittanár–történelem szakon végeztem, tanítási 
gyakorlatomat az akkori Deák Ferenc Római Katolikus Ál-
talános Iskolában töltöttem. Nagyon megragadott az it-
teni szellemiség, örömmel csatlakoztam a tantestülethez. 
Már a tizedik tanévemet kezdtem meg ebben az évben. 
Idén július 16-án dr. Ternyák Csaba érsek úr kinevezett az 
iskola igazgatójának. Célul tűztem ki, hogy iskolánkat mi-
nél többen megismerjék, felvesszük a kapcsolatot a város 
óvodáival, nyílt napot és fórumot rendezünk a leendő 
első osztályosoknak és szüleiknek. Októberben rajzpá-
lyázatot hirdettünk meg, novemberben sportvetélkedőt, 
decemberben pedig versmondó versenyt rendezünk az 
óvodásoknak. A következő tanévben szeretnénk két első 
osztályt indítani, maximum 25-27 fős létszámmal, mert 
nagyon fontosnak tartjuk a személyes bánásmódot. 

– Milyen fő elvek szerint zajlik a gyermekek, 
az ifjúság nevelése? A keresztény nevelés hogyan 
épül be a mindennapokba?

– Az egész napot áthatja a keresztény nevelés. Reg-
geli imádsággal kezdünk, és azzal is zárjuk a napot. Nagy 
segítségünkre vannak a Főplébánia káplánjai valamint 
dr. Csizmadia István plébános atya. Heti két hittanóra 
keretében ismerkedhetnek a gyermekek a keresztény 

hit és erkölcs alapjaival, ezáltal nagy eséllyel biztosított 
a továbbtanulás egyházi középiskolákban. Karácsonykor 
az alsósok betlehemessel készülnek, az énekkar adventi 
koncertet ad, húsvét előtt a felsősök passiójátékot mu-
tatnak be a Bazilikában. Az idei tanévtől minden hónap 
első hétfőjén az iskola diákjai és tanárai közös szentmisén 
vesznek részt. A tanulók a bekapcsolódhatnak a liturgi-
kus szolgálatba, a fiúk ministrálhatnak, a lányok pedig 
felolvashatnak. A felsősök, a 6. és a 8. évfolyamosok za-
rándokúton, az 5. és 7. évfolyamosok lelki hétvégén töl-
tődhetnek fel. Diákjaink rendszeresen hallhatóak a Szent 
István Rádió Hitvalló című műsorában. 

– Miben látja a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola előnyeit, különlegességét? 

– Családias, bensőséges oktatás- nevelés folyik az 
intézményben. Az iskolában jelenleg 241 diák és 26 
aktív pedagógus tevékenykedik. Az óvodában 80 kis-
gyermek és 6 óvodapedagógus van. Nagy hangsúlyt 
fektetünk az idegen nyelv oktatásra. Már első osz-
tályban megkezdődik az angol nyelv oktatása játékos 
formában. 2–4. évfolyamon heti 2-3 órában, 5–8. 
évfolyamon a tanulók képességeinek megfelelően heti 
három vagy öt órában folyik az oktatás. A magasabb 
óraszámban nyelvet tanuló diákjaink 8. osztály végén 
alapfokú nyelvvizsgát tehetnek. Ötödik évfolyamtól le-
hetőség van második idegen nyelv, a német tanulására 
is. Az angol nyelv gyakorlására kiváló lehetőséget nyújt 
a Tempus Közalapítvány Comenius programja. Ennek 
keretében tanulóink több európai ország tanulóival 
vehetik fel a kapcsolatot. A természettudományok, 
így a fizika, kémia oktatása is kiemelt jelentőségű, 
együttműködünk az Eszterházy Károly Főiskola Gya-
korló Iskolájával, ahol diákjaink laborórákon vesznek 

részt és kísérletekbe kapcsolódnak be. Van egy nagyon 
jól felszerelt informatika termünk is, ahol 4. évfolyam-
tól önálló tantárgyként ismerkedhetnek a gyerekek az 
informatikával. Az alsóbb osztályok számára tervezzük 
a szakköri foglalkozásokat is. Kézilabda, foci, birkózás, 
úszás – széles a paletta a sport területén is. A művé-
szeti oktatás keretén belül néptáncra, agyagozásra van 
lehetőség. 

– Milyen az együttműködés az óvoda és az 
iskola között? 

– Igyekszünk minél több közös programot szer-
vezni. Hagyomány a Szent Mihály-napi közös kirán-
dulás szeptember 29-én, ahová az iskolások hívják 
az óvodásokat. Ebben az évben Felsőtárkányban vol-
tunk. Novemberben pedig Márton-napi ünnepségre 
invitálnak az óvodások. Szeretném, ha minél több Jó 
Pásztor óvodába járó gyermek jelentkezne az isko-
lánkba, mert már a megkezdett keresztény nevelésre 
építhetnénk. A jó alapokra pedig jól lehet építeni. 
Természetesen nagy szeretettel várjuk leendő első-
sein ket a városi és környékbeli óvodákból is.

Somogyi Kinga

Megkezdődött a Gárdonyi-emlékév
Hivatalosan is megkezdődött a Gárdonyi-emlékév. Több mint száz programmal emlékeznek Gárdonyi Géza születésének 150. évfor-

dulójára. Az emlékév A láthatatlan ember arcai című kiállítással nyílt meg.

A Dobó István Vármúzeum megalakulása óta gondot 
fordít a Gárdonyi-kultusz ápolására – mondta Rémiás 
Tibor, a múzeum vezetője. Eddig is több, Gárdonyihoz kö-
tődő hagyományos programja volt a múzeumnak. Most, 
az emlékévben több mint száz programmal emlékeznek 
az egri remetére. Az év jelmondata: Tollal a csillagokig. 
Nemcsak Gárdonyit, az olvasást is népszerűsíteni kívánják. 
Az emlékév fővédnöke L. Simon László kultúráért felelős 
államtitkár lesz. A programok összehangolásában, meg-
alkotásában részt vesz Eger mellett Gárdony és a Petőfi 
Irodalmi Múzeum. Konferenciák, szakmai és pedagógiai 

programok, vetélkedők, színházi előadások, kulturális att-
rakciók várnak az érdeklődőkre. Irodalmi fesztivált tervez-
nek, fesztiválsátrat építenek – ismertette a programokat 
részletesen Szalainé Király Júlia irodalomtörténész.

Felújítják Gárdonyi sírját, a Gárdonyi-kertet, kezdemé-
nyezik, hogy a Felsővárost Gárdonyiról nevezzék el. A 460 
évvel ezelőtti várvédelem beemelte Egert a köztudatba, 
hogy ez így is maradt, Gárdonyinak köszönhető – mond-
ta Habis László polgármester. A Petőfi Irodalmi Múzeum 
tavaly ősztől folyamatosan foglalkozik Gárdonyival, se-
gíteni fognak abban is, hogy A láthatatlan ember arcai 

című kiállítást több helyen is bemutassák – jelentette 
be E. Csorba Csilla főigazgató. A láthatatlan ember arcai 
című kiállítást 2011 novemberében készítette a Petőfi 
Irodalmi Múzeum és a Dobó István Vármúzeum. Nyolc 
témát dolgoz fel a tárlat, a történelmi regényeket, az író 
titkos világát, novelláinak, meséinek sajátosságait, élet-
művének szintézisét. Interaktív elemek segítenek abban, 
hogy a látogatók Gárdonyi műhelyében érezhessék ma-
gukat. A kiállítás az író halálának 90. évfordulójára nyílt 
meg a gótikus püspöki palotában, de ezzel kezdődött a 
Gárdonyi-emlékév is. A tárlat jövőre vándorútra indul.

Megyei Prima Díjak
Idén is kiosztják Heves megyében a Prima Díjakat – erről már tavasszal tájékoztatta 

Bodnár Pál megyei elnök a nyilvánosságot.  A  sport, kultúra, a művészet, illetve a tudomány 
terén kiemelkedőt alkotó Heves megyeiek kaphatják meg a díjat alapító Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetségétől, ebben az évben hetedik alkalommal. 

Az elmúlt években számos kiválóság vehette át a rangos elismerést a VOSZ gáláján. 
2011. díjazottjai:
– Magyar népművészet: Szakács Józsefné Mészáros Magda népművész
– Magyar zeneművészet: Kovács István, a Musica Aulika Régizenei Együttes vezetője
– Magyar képzőművészet: Rostás Beáta szobrászművész
– Különdíj: Grassalkovich Énekegyüttes
A jelölteket kuratórium választja ki, s a közönség szavazataira is számítanak. 

Felhívás
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei 

Tago zata „Heves megyei Antológia” kiadását tervezi. 
Várjuk írók, költők jelentkezését a megye területéről 6 db 
verssel, vagy 2,5–2,5  oldalas novellával, regényrészlet-
tel. Kérjük, hogy a jelentkezők mellékeljenek 1 db fény-
képet és néhány soros szakmai önéletrajzot.

A műveket a kusperjudit@freemail.com e-mail címre 
várjuk! Beküldési határidő: 2012. november 30.

Érdeklődni lehet a (06 36) 520 400 / 2064 melléken és 
a (06 70) 526 2805 számon.
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Aranydiplomát kapott  
Dr. Halmos Béla főorvos 
Ötven éve gyógyítja a betegeket a Markhot Ferenc 

Kórházban Dr. Halmos Béla Főorvos Úr, aki az idén 
megkapta Aranydiplomáját is. 

Jelenleg nyugdíjasként is aktívan dolgozik, a megyei 
mozgásszervi rehabilitációs szakrendelésen hetente 
kétszer kereshetik fel a betegek, de a közelmúltig a me-
gyei rehabilitációs szakfőorvosi funkciót is ő látta el.

Halmos főorvos életének hetvenöt évéből csak az 
orvosegyetem évei alatt nem Egerben élt. A Markhot 
Ferenc Kórház első, és egyetlen munkahelye is. – Addig 
élek, amíg aktív vagyok – vallja. A pályaválasztásnál 
egy percig sem volt számára kérdéses, ő is folytatja a 
családi hagyományt, orvos lesz. Az egyetem elvégzése 
után 1962-ben került vissza Egerbe, a II. Belgyógyászati 
osztályra, ahol édesapja volt az osztályvezető. Végigjárta 
a ranglétrát, 1976-ban lett főorvos a belgyógyászaton. 
Közben belgyógyászatból, majd mozgásszervi rehabi-
litációból, geriátriából tett szakvizsgát. Négy szakmai 
kollégiumnak volt tagja, a dietetikai, rehabilitációs, bel-

gyógyászati és geriátriai kollégiumnak. A megyei kórház 
krónikus belgyógyászati és rehabilitációs osztályát 1985-
től irányította osztályvezető főorvosként. Pályafutása 
során 132 tudományos előadást tartott, 45 közleményt 
írt, ebből kettő hazai, egy pedig amerikai könyv része-
ként került a szakmai közönség elé. Munkáját 2002-ben 
miniszteri dicsérettel ismerték el, Markhot Díszoklevéllel, 
és a rehabilitációs szakma legnagyobb elismerésével 
Vass Imre emlékéremmel is rendelkezik. Mégsem ezek a 
kézzel fogható díjak azok, amikért ma is, nyugdíjasként 
is aktívan dolgozik. – Ha nem csinálhatnám megbolon-
dulnék. Számomra az orvoslás jelenti az életet, a betegek 
visszajelzésénél nincs semmi, ami többet adna – vallja. 
A nyugdíjas főorvos nem csak a kórházban, az intéz-
ményen kívül is aktívan élt. Tíz éve fertálymester, tagja 
a Rotary Clubnak, a Heves Megyei Idősügyi Tanácsnak. 
Amíg egészsége engedte úszott, teniszezett, manapság 
az olvasás, rejtvényfejtés, internetezés tölti ki a szabad-
idejét. Egyetlen dolog árnyékolja be csupán aktív nyug-

Szmrecsányi Miklós (1854–1936)

Szmrecsányi Miklós művészettörténész a 19. század 
művészeti közéletének keveset emlegetett alakja. A 
felvidéki Sárosdarócon született 1854. január 19-én, 
tizenhat gyermekes családban. Testvérei közül Pál sze-
pesi, majd nagyváradi püspök, öccse Lajos a későbbi 
egri érsek. Az elemi iskolát magánúton végezte el, a 
középiskolát pedig Egerben, a ciszterciek főgimnázi-
umába. Érettségi után a fővárosban jogi tanulmányo-
kat folytatott, ahol 1878-ban doktorrá avatták. Előbb 
az igazságügy szolgálatába lépett, majd 1882-ben 
az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat titkára 
lett. Ilyen minőségben sokat járt külföldön, ahol ta-
nulmányozta Európa jelentősebb művészi alkotásait, 
kiállításokat rendezett és a magyar művészet érdekeit 
szolgálta. Az 1890-es években a kosztümös művészes-
télyek, történelmi menetek és életképek rendezésének 
egyik szervezője, melyeket a művészek és a megren-
delők közelebb kerülésére a legjobb eszköznek tartott. 
Szmrecsányi pártolója és ideológusa volt a nemzeti 
múltat középpontba állító historizáló művészetnek. 
1895-ben kinevezték a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium Művészeti Osztálya vezetőjévé. Jelentős 

része volt többek között a Műcsarnok építésében, a jáki 
templom restaurálásában. 

1898-ban megvált a minisztériumtól, s Egerbe jött 
öccséhez, aki ekkor az érseki irodán dolgozott. Jelentős 
szerepet vállalt Eger műemlékeinek védelmébe. Szinte 
fizikai fájdalmat okozott neki, ha bemázoltak valahol 
egy-egy kőfaragást, vagy egy régi házon stílustalanul 
állították helyre a kéményeket. Önkéntes, jó szándékú 
ellenőre volt szinte minden műemléknek. Eloszlatott 
számos legendát, hogy pl. a líceum építési költségére 
vonatkozó iratokat az építtető Eszterházy püspök tűzbe 
dobatta, avagy a vármegyeház Fazola Henrik által készí-
tett kovácsoltvas kapuit rab cigányok készítették volna. 
Féltő gonddal vigyázott a műemlékekre, és nagy nehéz-
ségek árán érte el, hogy az új középületek a város régi 
épületeivel harmonizáljanak. Fontos szerepe volt abban, 
hogy az elhanyagolt líceum, a minoriták ritka szépségű 
barokk temploma és a Trinitárius-templom időtálló, új 
köntösbe öltözzék. Szmrecsányi az egri utcákon any-
nyira elmélyülten szemlélődött, hogy az arra járókat 
szinte észre sem vette. Örömnap volt neki, ha egy-egy 
ódon házat stílszerűen újítottak fel. Halála előtt szinte 
végrendeletszerűen óhajtotta, hogy a várbeli ásatások 
szakszerűek legyenek, s a feltárt köveket óvják meg a 
pusztulástól. Nem volt nála fáradhatatlanabb idegenve-
zető, s akik az ő kalauzolásával tekintették meg Eger lát-
nivalóit, nagy élményben részesültek. Nyaranta rendez-
te az érseki líceumi képtárat, a régiséggyűjteményt és a 
kőtárat, s ezekről pontos útmutatót készített. Vass József 
miniszter igyekezett megnyerni őt a Műemlékek Orszá-
gos Bizottságának elnöki tisztségére, de Szmrecsányi 
nem akart megválni szeretett városától, így Eger lakója 
maradt haláláig. A város vezetése elismerve munkássá-
gát, díszpolgári címmel tüntette ki.

Elnöke volt az Egyházmegyei Egyházművészeti Bi-
zottságának, s ennek tagjául többek között megnyerte 
Wälder Gyula és Csányi Károly műegyetemi tanárokat. 
A bizottság minden munkáját úgyszólván maga vé-
gezte. Fontos feladatának tartotta a papság művészeti 
tudásának gyarapítását. Még 80 éves korában is kész-
séggel vállalkozott arra, hogy a papnövendékeknek 
egyházművészeti előadásokat tartson. Részükre éven-
ként pályadíjakat tűzött ki és kezdeményezte, hogy a 
növendékpapok irodalmi iskolája az egyházművészetet 
is vegye fel működési körébe. Hirdette, hogy az egyház 

és a magyar nemzeti kultúra érdekei azonosak, s azok 
csak egységes munkával védhetők meg. Ennek érde-
kében elsőként fordította magyar nyelvre, és a hazai 
püspöki kar rendelkezésére bocsájtotta a pápa átfogó 
egyházművészeti programját. A püspöki karhoz eljut-
tatott emlékiratában gyakorlati tervet adott az egyházi 
műemlékek megóvására.

Szmrecsányi Miklóst finom érzéke, sziporkázó 
ötletessége, érdeklődésének sokoldalúsága szinte 
predesztinálták Eger művészeti emlékeinek bemu-
tatására. Élete végéig nagy hévvel, fáradhatatlanul 
járt-kelt, lelkesített, bírált, rábeszélt és magyarázott, 
dicsért és haragudott. Mindezt azonban teljes önzet-
lenséggel tette, annak érdekében, hogy megmentse, 
épségében megőrizze az utókor számára mindazt, 
amelyet az elődök városára, s egyben az egész or-
szágra hagytak. Hozzájárult ahhoz, hogy Eger a 
Magyarország egyik leglátogatottabb városává vált. 
Több évtizedes műemléki kutatásairól cikkekben, 
tanulmányokban, közleményekben számolt be. Leg-
jelentősebb munkája az Eger és környéke részletes 
kalauza. (Bp., 1925) máig használható. Szmrecsányi 
1924. december 18-án Radisics Elemér barátjának az 
alábbi sorokat írta a kötetről: „…a város, műemléki 
törvényünk meghatározása szerint, történeti és mű-
vészeti értékénél fogva a maga egészében az ország-
nak egyik legkiválóbb műemléke, s mint ilyet, eddig 
még senki nem ismertette. A kis munka széles körben 
óhajtja az érdeklődést felkelteni Eger műemléki neve-
zetességei iránt, hogy mentől többen látogassák, s az 
egriek annál inkább lássák érdekükben levőnek azt, 
hogy városuknak és az egyes épületeknek, dísztár-
gyaknak 18. századbeli előkelő szépségét az elrontás 
ellen megvédelmezzék.” Halála után Kapossy János és 
Radisics Elemér adták közre tanulmányait Eger művé-
szetéről (Bp., 1937) címmel.

Amikor 1936. május 31-én meghalt, koporsójára az 
ország művészvilága kegyelettel borította a Munká-
csi-leplet. Budapesti és egri ravatalát pedig tengernyi 
virágkoszorú lepte el. A számtalan pompázó virág közt 
néhány szál rezeda is volt, kedves virága. Földi marad-
ványait az egri főszékesegyház kriptájában helyezték 
örök nyugalomra. Szeretett városában, Egerben meg-
érdemelné, hogy utcát nevezzenek el róla.

Dr. Szecskó Károly

díjas éveit: nemrég ünnepelte a 75. születésnapját, és 
ezen az ünnepen a felesége már nem lehetett vele. Az ő 
halálával vált még fontosabbá számára a nyugdíjasként 
is gyakorolt hivatása.

Egy lépéssel a rák előtt

Új remény daganatos betegeknek!
Rák: a hárombetűs rettegett kór, ami a szív- és érrendszeri betegségek után a legtöbb áldozatot szedi a világon. A küzdelem ellene 

egyidős a modern orvostudománnyal, és a magyar tudósok mindig is az élen jártak benne. Egy 25 éve indult, sikeres hazai kutatási 
folyamat most újabb reményteljes eredményeket hozott, ami bizakodással töltheti el a daganatos megbetegedésekkel harcolókat.

– Mit lehet tudni a felfedezésről?
– Több mint 20 éve indult már az a kutatás, mely azt 

vizsgálta, miként védekezik az emberi szervezet a daga-
natokkal szemben – mondja el dr. Kulcsár Gyula rákkutató 
biokémikus, a feltaláló. Rájöttünk, hogy nem az általános 
védelemért felelős immunrendszer, hanem egy speciális 
védelmi rendszer az, ami elpusztítja a rendellenessé vált 
sejteket. Ezt követően kísérletekkel – sejt és állat – be-
bizonyítottuk a Természetes Tumorellenes Védelem léte-
zését, meghatároztuk, milyen összetevőkból áll, hogyan 
működik.

– Hogyan működik a Természetes Tumor
ellenes Védelem?

– A kutatások során megállapítottuk, hogy a vér-
keringésben jelenlevő aktív ráksejtpusztító molekulák: 
aminosavak, bizonyos vitaminok és néhány egyéb aktív 
anyag alkotják a Természetes Tumorellenes Védelmet. A 
daganatsejtek a normál sejtekhez képest szabálytalanul 
táplálkoznak, ún. általános felhalmozó tulajdonsággal 
rendelkeznek, így táplálkozásuk során ezek a szervezetben 
lévő molekulák is nagy mennyiségben jutnak a ráksejtek-
be, azok programozott sejthalálát – apoptózisát – okozva. 
Sejtkísérleteink során maguk a tumor sejtek választották 
ki azt az anyag kombinációt – az Aktív Ráksejtpusztító Ke-
veréket, – melynek ráksejten belüli felhalmozására ezek a 
sejtek egyöntetűen pusztulással reagáltak.

– Mi a felfedezés gyógyászati jelentősége?
– A felfedezés gyógyászati jelentősége az, hogy a 

Természetes Tumorellenes Védelem saját anyagait – az 
ún. Aktív Ráksejtpusztító Keveréket – juttatva a szer-
vezetbe, több ráksejt pusztítható el. A szervezet saját 
védelmi rendszerének a teljesítőképességét növelhetjük 
meg. Ugyanakkor a szervezet normál, egészséges sejtjei 
– szabályozott táplálkozásuknak köszönhetően – nem 
károsodnak. A sikeres kísérleteket követően az elmélet ma 
már az Európai Unióban és további 17 országban bejegy-
zett szabadalom.

– Milyen új eredményekkel szolgálhat a kuta
tási program?

– Tudományos eredménynek tekinthető, hogy az 
International Journal of Cancer, Európa egyik legrango-
sabb, német szerkesztésű daganatkutatással foglalkozó 
tudományos folyóirata megjelentette a Természetes 
Tumorellenes Védelemhez és az Aktív Ráksejtpusztító 
Keverékhez kapcsolódó legújabb kutatási eredmények 
összefoglalóját. A lap elismertsége miatt várható, hogy a 
kutatási program és a szabadalom tudományos elfoga-
dottsága növekedni fog.

– Jelenthet ez valamit a gyógyszerré válás 
újtán?

– Azzal a kétlépcsős klinikai vizsgálati programmal 
együtt, melyet a DRC Gyógyszervizsgáló Központban 
(Drug Research Center, Balatonfüred) végeztek el 2011-
ben és 2012-ben, úgy gondolom igen. Ez a vizsgálatsor 
egészséges önkénteseken és daganatos betegeken igazol-
ta a szabadalomra épülő készítmény nagy dózisban törté-

nő tolerálhatóságát, életminőségre gyakorolt hatásait és 
biztonságosságát. Hosszú út vezet még a gyógyszerré vá-
lásig, de a készítmény – speciális, gyógyászati célra szánt 
tápszerként – jelenleg is ugyanabban az összetételben áll 
a betegek rendelkezésére, mint egy esetleges jövőbeni 
gyógyszerkészítmény, tehát most is elérhető a betegek-
nek. Aranyosi Éva

Elkezdődtek a munkálatok
„Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont – Az 

első magyarországi integrált látogató központ szabadtéri színpaddal 
– kialakítása (ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0004)” címmel nyújtott be pá-
lyázatot Eger Megyei Jogú Város önkormányzata, s 323 millió forint 
támogatást nyert a 380 milliós beruházásra. 

A projekt megvalósításával turisztikai látogatóközpont, szabadtéri 

színpad, kulturális örökségi emlékhely, interaktív bemutatóhely és 
ügyességi kalandpark kínál a jövőben programokat a borkedvelők mel-
lett a családosoknak és az iskolai csoportoknak.

A projekt első felében felújítják a szabadtéri színpadot, a kivitelező 
kiválasztása és a munkaterület átadása a napokban megtörtént. A ka-
landpark építése tavasszal kezdődik. 
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Búcsúbeszéd  
dr. Árkossy Sándor 
temetésén
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

Egri kollégái, barátai és tisztelői, valamint tanít-
ványai és a Dsida Jenő Baráti Kör nevében szeretnék 
búcsút venni drága halottunktól. Szeretném meg-
köszönni egy nagyszerű ember, tanár és művelődés-
történész „arányos, szépen fejlett, másokat melegítő 
életét”. Megköszönni, hogy volt, hogy hitet, derűt és 
nyugalmat árasztott, hogy a puszta lététől, a közelsé-
gétől is önnön méltóságára döbbent az ember, mert 
mindnyájunkat megragadott tudásával, bölcsességé-
vel, emberi tartásával. Szeretném külön-külön meg-
köszönni mind a kilencvenhét esztendejét, szemé-
lyiségének egyszeri, megismételhetetlen varázsát. 
Nagyon fog hiányozni mindenkinek, aki ismerték 
és szerették őt, de az idő határát – az egyénét és a 
világét is – Isten szabja meg, nekünk pedig feltétlen 
bizalommal és reszkető alázattal kell meghajolnunk 
akarata előtt. 

Teljes és kerek egész volt Árkossy Sándor élete. A 
sors a legszebb hivatások egyikével, a tanári hivatás-
sal ajándékozta meg. Pedagógusi pályája egyenes ívű 
és folyton emelkedő volt. Az utolsó tanév kivételével 
a híres, Körösi Csoma Sándort és Sütő Andrást is út-
nak indító nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte 
középfokú tanulmányait, melynek a szellemiségéhez 
mindvégig hű maradt. Először a kolozsvári Református 
Kollégium és jogutóda, a 2-es számú Fiúközépiskola 
oktatójaként és igazgatójaként, később a Brassai 
Sámuel Középiskola tanáraként bűvölte el növen-
dékeit fölkészültségével és tiszta emberségével, 
rendületlen szülőföld- és nemzetszeretetével. Kollé-
gái, tanítványai tisztelték és szerették. Legendásak 
voltak osztályfőnöki órái, amelyekre meghívta az 
erdélyi magyar szellemi élet kiválóságait. Iskolaújsá-
got szerkesztett, hogy a tehetséges tollforgatóknak 
publikálási lehetőséget teremtsen. Az igen nagy 
gonddal megszervezett tanulmányi kirándulásokon 
először a szűkebb haza, Kolozsvár és környéke, majd 
egész Erdély gyönyörű tájait, páratlanul gazdag tör-
ténelmi és irodalmi emlékhelyeit keresték föl, a va-
laha Tündérkertnek becézett országrész szeretetére, 
az iránta való hűségre nevelte diákjait. 1987-ben, 
amikor már nyugdíjas volt, s Erdélyben minimálisra 
szűkült számára a cselekvési tér, még öt éven át az 
Egri Gyermekvárosban folytatta áldásos tevékenysé-
gét. Egerben kapta meg egész életműve jutalmául a 
Comenius-díjat.

Hozzá és néhány tanítványához baráti közelségbe 
kerültem, bekapcsolódtak a Dsida Jenő Baráti Kör 
tevékenységébe is. Sanyi bácsi, egyik Egerben élő ta-
nítványával az oldalán, rendszeresen eljárt összejöve-
teleinkre, amelyeken otthon érezte magát, hiszen iro-
dalmi egyesületünk egyik legfőbb célja a határon túli 
s elsősorban az erdélyi magyar kultúra népszerűsítése. 
Tanítványai mindig rajongással beszéltek róla, a ko-
lozsváriak és a más tájakra vetődöttek is föl-fölkeresték 
őt, hogy hitet és erőt merítsenek a vele való találkozás 
élményéből. Egyik kolozsvári tanítványa, Szabó Zsolt 
így emlékezik rá: „A sors különös kegyelmének tar-
tom, hogy középiskolás koromban Kolozsvárt a volt 
unitárius kollégiumban, az akkori 7-es számú közép-
iskolában (a későbbi Brassaiban), dr. Árkossy Sándor 
osztályában cseperedhettem fel, válhattam a világban 
helyét kereső kisdiákból – a kamaszkoron nagyobb 
baj nélkül átevickélve –, éretté. Pedig így utólag nézve 
ugyancsak emberpróbáló idők voltak azok az ötvenes-
hatvanas évek. Mégis sikerült neki belőlünk, a város 
minden zegéből-zugából verbuválódott magyar, zsidó 
és cigány gyerekekből olyan közösséget kovácsolnia, 
akik még a jég hátán is meg tudtunk élni. Megtanul-
tuk tőle, hogy minden ember egyenlő, ám kinek-kinek 
képességei, lehetőségei és pillanatnyi szerencséje 
szerint kell teljesítenie. Sokunknak Ő volt a példaké-
pe; felnéztünk rá. Nemcsak azért, mert az iskolában 
mindig frissen vasalt fehér köpenyben, nyakkendősen 
jelent meg, de a tekintetéből sugárzó melegség bizal-
mat ébresztett már attól pillanattól, amikor ötödikben 
az első osztályfőnöki órán megismertük. De villámo-
kat is tudott szórni kék szeme, ha kellett, határozottan 
számon kérte mulasztásainkat, ámde arra nem em-
lékszem, hogy bár egyszer is kezet emelt volna vala-
melyikünkre. Csodáltuk éles memóriáját, azt, hogy 
mindent tudott rólunk, a világról és a fociról… Házi 
statisztikájában feljegyezte, hogy összesen 44 éven át 
tanított főleg földrajzot, csillagászattant, sommásan 
22 000 diáknak. Az ötödfél évtized alatt 360 diáknak 
volt osztályfőnöke, és kis hibahatárral körülbelül 38 
800-szor lépett a katedrára.” 

Egerben egy másik tanítványával, akinek szintén 
osztályfőnöke volt, s aki ma az Eszterházy Károly Fő-
iskola tanára, amíg tehette, hétről hétre találkozott, 
többnyire ugyanazon a napon és ugyanabban az órá-
ban tartották meg, úgymond, az osztályfőnöki órát. 

 „Cselekedd, ami rajtad áll./ Nincsen halál” – olvas-
hatjuk Sík Sándor Áldott, aki előre néz című versében. 

A hívő keresztyén számára – közéjük tartozott Sanyi 
bácsi is – földi életünk csak átmeneti állomás a tel-
jesség, a tökéletesség, a végtelenség létdimenziójába 
vezető úton. A hit a lélek halhatatlanságában és a 
végső igazságszolgáltatásban, amely a legszabato-
sabb és a leghatározottabb választ adja az „oh, jaj 
meg kell halni, meg kell halni” gyötrelmére, ihlette 
Gárdonyi Géza Ha meghalok… című versét, mely 
ezzel a strófával zárul:

S mikor a szónok a sírnál beszél,
és végül kiált: „Hát Isten veled!”
ne le a sírba integessen nékem, 
fölfelé nyújtson búcsuzó kezet!
 
Az újratalálkozás reményével nyújtom hát én is az 

ég felé búcsúzó kezem, s szeretnélek figyelmeztetni, 
drága Sanyi bácsi, hogy el ne feledd: szeptember el-
seje van. Az iskolákban csakhamar megszólalnak a 
csengők, kezdődik az új tanév. Te is gyűjtsd magad 
köré odaát azokat a tanítványaidat, akik megelőz-
tek téged a léten túli lét birodalmába vezető úton, 
s folytasd tovább, amit itt a földön már soha többé 
nem folytathatsz! Mi pedig a viszontlátásig az e világi 
létdimenzióban a szívünk legmélyén őrizzük példa-
mutató, fegyelmezett, magasrendű hivatástudat által 
vezérelt lényed szellemivé lényegült emlékét.

Nyugodj békében!
Eger, Hatvani temető, 2012. szeptember 1.

Lisztóczky László

Moszkvában és Szentpéterváron

Bemutatkoztak az egri borászok
Idén augusztusban érkezett Eger Város Hegyköz-

ségéhez Kiss Szilárd, a moszkvai magyar nagykövetség 
mezőgazdasági attaséja megkeresése, miszerint az 
Oroszországban működő Tokaj borklub az egri borászo-
kat szeptemberben bemutatkozásra hívja Moszkvába és 
Szentpétervárra. A társaságot a magyar tulajdonú bor-
importőrrel, a ZAO Vengerszkoje Vinoval együttműködve 
a nagykövetség hívta életre azzal a céllal, hogy segítse a 
piacra jutást. Tagjai az orosz politikai és gazdasági élet 
jeles képviselői, illetve borkereskedők, borszakértők, 
sommelier-k, diplomaták. A borklub alkalmanként más-
más magyar borvidék képviselőit fogadja: júniusban a 
tokajiak, szeptemberben az egriek látogatása a közönség 
és a szervezők szerint is sikeres volt. Legközelebb a Villá-
nyi Borrégiót látják vendégül.

– Örömmel tettünk eleget a négy napra szóló meg-
hívásnak. Reméljük, hogy kiváló borainkat újra sikerül 
bevezetni az orosz piacra – mondta lapunknak Tarsoly Jó-
zsef egri hegybíró, a szakmai delegáció vezetője. Jelenleg 
az ágazat, ezen belül borvidékünk Oroszországba irányu-
ló exportja minimális, az évtizedekkel ezelőtt elveszített 
gazdasági kapcsolatot ugyanis nem könnyű helyrehozni. 
A változáshoz mindkét félnek hozzá kell járulnia. A nagy-
követség borászaink partnere az áruforgalom megújítá-
sában, az újabb üzletek megkötésében – fejtette ki.

A borbemutatókat Moszkvában és Szentpéterváron 
tartották. Ha a hegybírón múlik, sokkal több egri pin-
cészet képviseltette volna magát a találkozókon, ám 

a borpalettát úgy kellett összeállítani, hogy az minél 
jobban feltárja a közönségnek az egri terroir, azaz a ter-
mőtáj sokszínűségét, lehetőség szerint több évjáratos 
keresztmetszettel. „Nekünk nem az alacsony árfekvésű 
olasz, spanyol, vagy chilei borokkal kell versenyezni a 
világpiacon- velük persze nem is tudunk. Nekünk azokat 
a piaci szegmenseket kell minőségben és mennyiségben 
meghódítani, amelyek a borgasztronómia, a borértők, a 
vinotékák s az áruházak kínálatában magas hozzáadott 
értékű borként jelennek meg. Az orosz piac ebből a szem-
pontból is komoly lehetőség.” 

A találkozók résztvevői nagy érdeklődéssel és hoz-
záértéssel kóstolgatták nedűinket. Két zászlósborunk 
az Egri Bikavér és az Egri Csillag vitte el a pálmát, ám a 
bemutatott 32 bor mindegyike elismerést váltott ki. 
Nem véletlenül került a „kilencek” közé a Dula, Demeter, 
Vincze, Thummerer Pincészet, valamint a St.Andrea, Gróf 
Buttler, Gál Tibor, illetve a Juhász testvérek és a Vitavin 
Kft. borászata. Különleges kínálataikra a jelek szerint 
vevők lehetnek az érdeklődők. (Üröm az örömben, hogy 
odakint a francia termékekkel zsúfolt italok között nem 
nagyon látni magyar borokat. Kiss Szilárd attasé szerint 
más mezőgazdasági termékre is ez vonatkozik, szerinte 
határozott lépéseket kell tenni az agráriumban, hogy az 
orosz piaci pozícióinkat visszaszerezzük.)

Az egriek körültekintő szakmaiságát bizonyítja, hogy a 
bemutatókon a fajta-jelleget, a termőhelyet és az egye-
diséget helyezték előtérbe, ezzel vívták ki maguknak az 

értő és igényes közönség rokonszenvét. – Noha az orosz 
fogyasztók a vodkán kívül mindenekelőtt a világfajtákat 
kedvelik, a Chardonnay vagy a Cabernet Sauvignon már 
nem annyira keresett, mint korábban. Ezzel szemben 
a Kékfrankos, a Pinot noir, a Kadarka, a Hárslevelű, az 
Olaszrizling és a házasított boraink az újdonság erejével 
hatnak. A Kárpát-medencében Magyarországon találha-
tó a legnagyobb kékfrankos ültetvény, melyet ki kellene 
használni – mutatott rá a hegybíró. 

Tarsoly József tapasztalt szakemberként vett részt a 
Kiss Szilárd közreműködésével létrejött borbemutatón, 
amelyen az Év borászai, a nemzetközi versenyek díja-
zottjai, az Év pincészetének győztese is helyet kapott. 
A vendéglátók nagyra értékelték, hogy az Egri Bikavér 
olyan védett eredetű, magas minőségű zászlósbor, mely-
nek alapja az EU-ban bejegyzett árujelző és termékleírás. 
Az Egri Csillag pedig a világ első, márkanévvel ellátott 
fehér cuvée-je. „Nincsenek egyenboraink. Borvidékünket 
a sokszínűség, az egyediség és a magas szintű szakmai 
elkötelezettség jellemzi.”

– A borbemutató fogadtatása kihívás számunkra, 
ami többé,magabiztosabbá tesz bennünket. Külföldön 
nem konkurálni kell egymással, hanem az ágazat, a 
borvidék arculatát kell építeni. Még csak ismerkedünk, 
az útkeresés elején vagyunk. Utazásunk sikerét jelzi, ha 
annak gazdasági visszacsatolására is sor kerül. Joggal 
remélhetjük, hogy az orosz áruházak polcain a közeljövő-
ben megjelennek az egri borok is… Mika István

Palackbontás előtt Vendégek és vendéglátók Moszkvában

Magyar ízek és egri borok Erdélyben
A Székelyföldi Eger napok keretében egri mesterszakácsok és borászok mutatkoztak be Erdélyben, négy városban.  Demeter Csaba szervezte a borászatokat, megjelent 

a Demeter Pincészet, Korona Borház, Vincze Béla, Dimenzió Borászat. A  gasztronómiai esteket a Sepsiszentgyörgyi Kulturális Központ és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség Észak – Bükki Régiója és a Szabadtűzi Lovagrend Gasztronómiai Egyesülete közösen szervezte. A remények szerint a sikeres program a jövőben több együtt-
működés alapja lehet. 
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Csodabogarak
Ritkasággyűjtők kiállítását tekinthették meg az érdeklődők két héten 

keresztül október 5-től a Bartakovics Béla Közösségi Házban. Az Ezüstidő 
Szabadidős Egyesület (ESZE) szervezésében 23 fő „kincsőrző” mintegy 
1700 darab tárgyat, eszközt, modellt, makettet, játékot mutatott be gyűj-
teményéből. Ezzel teljesült az ötletgazda ESZE azon célja, hogy „mutassuk 
meg helyi értékeinket, ragaszkodjunk hozzá és legyünk büszkék rá”.

Tisztelt Betegtárs!
A Cukorbetegek Egri Egyesülete tisztelettel meghívja Önt a következő találkozójára: 2012. november 

10. (szombat) 14 óra – Egri Nemzetközi Diabetes Világnap a partneregyesületek részvételével, EKMK 
Bartakovics Béla Közösségi Ház Eger, Knézich K. u. 8. (a Minaretnél).

14.00  Megnyitó – Jakabné Jakab Katalin, elnök.
14.15  Köszöntő – Habis László, Eger polgármestere.
14.30  Megoldandó problémák a diabétesz kezelésében. Diabéteszoktatás jövője, 

HbA1c-értékeink. Beszélgetés szakorvosokkal a cukorbetegeket érintő új 
szabályozásról, változásokról. Újdonságok, bemutatók, diétás receptek, 
szaklapok. Ingyenes vércukormérés a legmodernebb készülékekkel.

16.00  Willtner Ági és tanítványai zenés műsora
16.20  A Cukorbetegek Egri Egyesülete Mézvirág 

Kórus
16.30  Figyelemfelhívó belvárosi séta a cukorbetegekért
Mindenkit szeretettel vár a Cukorbetegek Egri Egyesülete! 
Érd.: Jakabné Jakab Katalin, (06 36) 326 551 Honlap: egridiab.egalnet.hu    

Mozgásfejlesztő terápia

Dévény-módszer Egerben
Az édesanyák többsége kétségbeesik, ha nem fejlődik megfelelően a babája, ha nem akar kúszni, mászni, felállni. Több te-

rápia is létezik, amely elősegítheti a mozgásfejlődést, az egyik legismertebb módszer a Dévény-féle fejlesztés. A mozgás-re-
habilitációs módszert Dévény Anna gyógytornász dolgozta ki. Pontos neve Dévény Speciális manuális technika – Gimnasztika 
Módszer (DSGM). Egerben is működik, Ferencné Kálmán Csilla és Kissné Kiss Edina szakgyógytornásznál egymásnak adják a 
kilincset a kisgyermekes anyukák.

Ferencné Kálmán Csilla DSGM szak-
gyógytornász

– Kinek ajánlott ez a speciális módszer?
– A mozgássérülés bármely típusánál alkalmazható, 

de legnagyobb eredményeket a gyermekkori kórképek 
kezelésénél érte el. A Dévény-módszerrel elsősorban a 
szülési oxigénhiány miatt kialakult központi idegrend-
szeri eredetű mozgásfejlődési zavarok gyógyíthatók. Ha 
a szülésnél bármilyen probléma lépett fel, idetartozik 
például az elhúzódó szülés, a nyakra tekeredett köldök-
zsinór, vagy fájásgyengeség, akkor egy oxigénhiányos 
állapot léphet fel a babánál. Az agyban az oxigénhiány-
ra legérzékenyebb az izomtónus- és a mozgásszabályo-
zó központ. Ez különböző tünetekben nyilvánul meg, 
amit mi szakemberek korán meglátunk a babán. Amit 
egy szülő is észrevesz, hogy nem szeret hason feküdni, 
fejét egy irányba tartja, hason fekve nincs alkartámasza, 
nem emeli meg a fejét. Én azt mondom, hogy minden 
gyereket 2-3 hónapos koráig meg kellene vizsgálnia egy 
DSMG gyógytornásznak, mert a korai tüneteket az orvos, 
a gyógytornász nem látja. Amikor már ők is észlelik ezt, 
lehet, hogy már késő. A lényeg, hogy korán érkezzenek 
hozzánk a babák, hogy időben megkezdhessük a keze-
lést, és a mozgásfejlődésükben semmiféle elmaradás 
ne jöjjön létre. Nagyon fontos, hogy a mozgásfejlődési 
szakaszoknak minden stádiuma meglegyen. 

– Melyek ezek a mozgásfejlődési szakaszok, 
és mikor kell váltania egy jól fejlődő babának?

– Az első nagy mozgás a forgás 5-6 hónapos kor-
ban, ezt követi a kúszás 7-8., a mászás 8-9. hónapban, 
ezután jön a felülés, térdelés, és a felállás. A mozgásfej-
lődési szakaszoknak sem felcserélődni, sem kimaradni 
nem szabad. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, meg 
kell erősödnie az izomzatának, erre jó a kúszás, mászás, 
ami a törzs-és a végtagizomzatot is felkészíti a függő-

leges testhelyzetre. Nem szabad a gyereket ültetni, 
állítani addig, amíg azt ő maga nem csinálja, mert az a 
későbbiekben jelent problémát. A törzs izomzata nem 
erősödik meg, később gerincferdülés, lábtartási rendel-
lenességek alakulhatnak ki. Nem mindegy az sem, hogy 
egy-egy mozgásformát a gyermek mennyi ideig végez. 
Ha 1-2 hétig mászik, az nem elég, 1-2 hónapig kellene 
egy mozgásformát csinálnia. Az sem jó, ha nem vált át a 
következőre, és ez az idő meghosszabbodik. 

– Hogy zajlik az első vizsgálat, majd a keze
lés? Egyáltalán hogy kerülnek ide a babák?

– Először megvizsgálom, ha nem látom súlyosnak, 
visszakérem egy hónap múlva, ha még akkor is fennáll 
a probléma, kezeljük. Nagyon ritkán előfordul spontán 
regeneráció, amikor nem szükséges a kezeléssorozat. A 
kezelések teljes mértékben egyénre szabottak, átlago-
san mintegy 60 percben. Gyakoriságuk általában heti 1 
alkalom. A szülők meg szoktak ijedni attól, ha sír a baba, 
de ez nem a fájdalomtól van, idegen vagyok, szokatla-
nok a testhelyzetek, vagy álmos, éhes, mivel nem tud 
beszélni, így fejezi ki a lehangoltságát. Ez nem masszázs, 
ez egy speciális manuális technika. A módszer egyedül-
állósága, hogy a kezelés során kezeljük az izmokat, 
inakat, itt vannak az idegrendszeri végkészülékek, és 
ezeken keresztül direkt stimuláljuk az agyat, és hatunk a 
mozgásközpontra, ami visszacsatolásként normalizálja 
az izomzatot, és beindítja a mozgásokat. Minden mód-
szer ezt próbálja elérni, vagyis a mozgásokat beindítani, 
de csak ez a terápia tud az idegrendszerre hatni.

Sajnos nagyon kevés százalékban kerülnek úgy hoz-
zánk a babák, hogy orvos küldi. A szülők ajánlják egy-
másnak, szájhagyomány útján terjed. Szeretnénk elérni, 
hogy ez ugyanolyan szűrőrendszerrel valósuljon meg, 
mint mondjuk a hallásvizsgálat, vagy a csípőszűrés. 
Minden babának el kellene kerülni hozzánk 2-3 hóna-
pos koráig.

– Mennyire hatékony a módszer, mit mu
tatnak a statisztikai adatok?

– Az esetek 20 százaléknak nem tudunk segíteni. 
Az az ideális, ha 5-6 hónapos koráig eljut hozzánk, 
bár később is tudunk segíteni, de leghatékonyabban 
ebben a korban. Azt soha nem tudjuk megmondani, 
hogy egy gyereknek mennyi kezelés kell, addig fej-
lesztjük, amíg az izomzata nem normalizálódik, és 
a korának megfelelő mozgásfajtát nem csinálja. A 
módszer a genetikai rendellenességek esetében álta-
lában nem tud segíteni, kivéve a  Down-szindrómát, 
ha időben hozzánk kerül a mozgásfejlődésük mindig 
normál lesz. Nem a korrekcióra törekszünk, mindig a 
tökéletes mozgás eléréséért küzdünk, a teljes gyógy-
ulás a cél.

Siposné Kovács Tímea, szülő

–  Az  első gyermekem Down-szindrómás, most  4,5 
éves. Amikor 9 hónapos koráig meg sem fordult, pró-
báltam új módszerek után kutatni, mert korai fejlesz-
tésben részesült, jártunk gyógytornára is, de mégsem 
értünk el nála ezekkel eredményt. Amikor elkezdtünk a 
Dévény-féle kezelésre járni, rövidesen el kezdett forogni, 
majd kúszni is. Minden mozgásformát produkált, persze 
később, mint az egészséges gyerekek. Betöltötte a hár-
mat, mire stabilan, egyedül megtanult járni, de most 
már nincs semmi eltérés a normálistól való mozgásában. 
A mozgásfejlődése pozitívan hatott a szellemi fejlődé-
sére is. Most a kisebbik fiammal járunk dévényezni, ő 
egészségesen született, mégis elhoztam. Mint kiderült 
jól tettem, mert Lackónál is lehettek volna mozgásbeli 
problémák. Hét hónapos, hetente járunk Csillához, min-
dent időben csinált, most várjuk, hogy elkezdjen mászni, 
egyáltalán nincs elkésve. Örülök, hogy őt is elhoztam.

Szilágyi Melinda

Adószám: 18582145-1-10

Civil sarok

Fedezd fel a nyelvek világát a Langwesttel!
Manapság sokak számára elengedhetetlen az idegen nyelv ismerete.  A nyelv elsajátítása egyedül azonban nem könnyű. Azért, 

hogy megkönnyítsük a nyelvtanulók dolgát és első kézből adjunk információt a lehetőségekről, beszélgettünk a  Langwest 
Nyelvi Központ oktatási igazgatójával, Dányi Lászlóval.

– Milyen újdonságok várhatóak Önöknél? 
– Rengeteg újdonságról számolhatok be a nyelvta-

nulás iránt érdeklődőknek. Elsőként szeretném megem-
líteni, hogy bővült a nálunk tanulható nyelvek palettája, 
az angol és német nyelven kívül már a francia, olasz, 
spanyol is van. Ha valaki fejleszteni szeretné a tudását, 
vagy új nyelvet akar tanulni, akkor 40 vagy 80 órás tan-
folyamaink közül választhat.

De ha nyelvvizsga a cél, akkor is jó hírrel szolgálhatok, 
mert a Langwest Nyelvi Központ általános és szaknyelvi 
vizsgák, BME és LEXINFO államilag elismert nyelvvizs-
gahelye. Újdonság, hogy az angol és német mellett, a 
kisnyelvek közül francia, olasz és spanyol nyelvvizsga is 
tehető már nálunk. Ismertető kiadványokkal, próbavizs-
gával, felkészítő tanfolyamokkal és online jelentkezési 
lehetőséggel várjuk az érdeklődőket! Tanulóink évek óta 
sikerrel veszik a „nyelvvizsga-akadályt” angolból és né-
metből, és újabban már francia, olasz és spanyol nyelvből 
is részt vehetnek a nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamain-
kon. Ezeket közvetlenül a vizsgát megelőző időszakban, 
intenzív formában szervezzük.   Akik csak kiegészítő 
felkészülési lehetőséget keresnek a már meglévő mellé 
Nyelvvizsga Fortélyok tréningünket,  próba    nyelvvizsgá-
inkat és távoktatási lehetőségeinket tudom ajánlani.

– Látszik, hogy egyre bővül az intézmény kí
nálta. Van még más újdonság?

– Mivel számunkra fontos, hogy a nyelvtanulók 

– Az Egri Norma Alapítvány július 10-
én vette át az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumában a Civil Információs Centrum 
címet. A 19 megyéből és a fővárosból 
egy-egy civil szervezet pályázat útján 
nyerte el a lehetőséget és a feladatot, 
hogy 2014. év végéig az adott megye civil 
szektorát összefogja, képezze, informálja, 
és folyamatosan erősítse a párbeszédet 
az önkormányzatokkal a vállalkozások-
kal. Személyes és online módon is for-
dulhatnak hozzájuk segítségért forráste-
remtési, számviteli, adminisztratív, jogi, 
pénzügyi, informatikai témákban. Min-
den  szolgáltatás  térítésmentes.  www.
egrinormaalapitvany.hu

– A Közigazgatási és Igazságügyi Hi-

vatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. 
rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében 
a Wekerle Sándor Alapkezelő elnevezése 
2012. augusztus 16. napjával Közigazga-
tási és Igazságügyi Hivatalra változik.

– Megjelent a Svájci–Magyar Civil 
és Ösztöndíj Alapok pályázati felhívása. 
További információt az alábbi honlapon 
talál:http://www.svajcivil.hu

– Megtörtént a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap működési célú pályázata-
inak elbírálása.  A beérkezett 7 322 db 
érvényes pályázatból 3 174 db pályázat 
részesül támogatásban összesen 1 684 
289 752 Ft értékben.  A döntésekkel kap-
csolatos adatok: http://civil.kormany.hu/
nea-palyazati-kereso

egyedi igényeinek megfeleljünk, ezért a másik újításunk 
a  Langwest  magánóra.  Lehetőség  van  nálunk  arra  is, 
hogy tanulóink magántanulóként tanulják az nyelvet. 
Azoknak ajánljuk, akik egyedül szeretnének tanulni, a 
saját temójukban, egyedi tematika alapján és rugalmas 
időbeosztást kívánnak. A magánóra keretében a nyelv-
tanár kizárólag a tanuló nyelvi készségeinek fejlesztésre 
koncentrál.  A jelentkező a képzést magántanulói bérlet-
tel veheti igénybe.

– Mi az, ami már jól bevált és szeretné az olva
só figyelmébe ajánlani?

– Előkészítőinkhez kiegészítő szolgáltatásokat csa-
tolva, költségkímélő csomagajánlatokat kínálunk az ér-
deklődők számára, a nálunk tehető általános, gazdasági 
és informatikai nyelvvizsgákhoz. Csomagjaink a felkészítő 
órákon kívül, a tanuláshoz szükséges tankönyveket és a 
nyelvvizsgát, kiegészítő tréninget és távoktatási lehető-
séget is tartalmaznak. Kedvezményes csomagajánlataink 
6 000–13 000 Ft megtakarítást jelenthetnek a résztvevők 
számára.

– Úgy tűnik, van választék!  Hol találjuk a 
Langwest Nyelvi Központot és honnan szerezhe
tünk bővebb információt?

Langwest Nyelvi Központ • Eger, Nagyváradi U. 14/c
Tel.: (36) 411 910 • Web: www.langwest.hu

– Igen, megpróbálunk minden érdeklődő szá-
mára a leginkább megfelelő tanulási formát ajánlani.  
Aki nyelvet szeretne tanulni, az minél előbb keressen 
fel minket Egerben, a Nagyváradi u. 14/C. szám alatt. 
Képzési tanácsadás, valamint nyelvtudás-szintfelmé-
rés keretében kialakítjuk a számára legmegfelelőbb és 
legköltséghatékonyabb nyelvtanulási programot, de 
addig is tájékozódjon a honlapunkon. (X)

Táncfesztivál
Sikeresen zárult az egri tánctagozat által szervezett I. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál. A hét társulat előadásait több százan nézték meg, a találkozót, mely a résztve-

vők számára egyfajta szakmai továbbképzés is, a tervek szerint jövőre is megrendezik. A záró gálaműsoron a házigazda GG Tánc Eger mellett fellépett a VariDance társulat. 
Az ötnapos  fesztivál költségeit  pályázati forrásból és a város közel egymillió forintos támogatásából fedezték.
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Megújul a város
November a közbeszerzések hónapja az Eger belvárosát megújító 

rehabilitációs programban, ugyanakkor a megkezdett beruházások 
ütemezetten folytatódnak. A projekt első, jól látható eredményei közé 
tartozik, hogy megújult a Senator-ház, amely azóta ismét megnyitotta 
kapuit. Emellett több, városunkra igen jellemző, értékes épület kap 
új, Egerhez nevéhez méltó külsőt a következő hetek során. A már 
megjelent, illetve a napokban megjelenő meghívásos kivitelezői 
pályázatok kiírásával újabb, jelentős változást hozó fejlesztések 
kapujába érkezünk novemberben. A közbeszerzések között megjelenik 
az Irgalmasok kápolnájának kültéri restaurálására, a Minorita 
templom homlokzatának megújítására vonatkozó pályázat, de ott 
van a sorban a Valide Sultana értékmegőrzése és látogathatóvá tétele, 
a Csizmadia-szín bontása, valamint a patakmeder rendezés, a Gerl 
Mátyás utcai híd átépítése, és a Fazola utcai új patakhíd építése.

Mindeközben jó ütemben halad a piac melletti parkolóház-
beruházás, a munkások már a falakat építik. A környező utcákban 
az áramszolgáltató szakemberei is dolgoznak a nagyfeszültségű 
kábelvezeték kiváltásán. Az ÉMÁSZ a Zalár utcában, a piac és a 
Sándor Imre utca közötti szakaszon végzi a munkát, az útpályát két 
helyen átvágták, de alapvetően a járda vonalában dolgoznak. Ezzel 
párhuzamosan a Markhot utcában – szintén a gyalogos közlekedő 

sávban – cserélik a földkábelt. Várhatóan mindkét kivitelezési ütem 
befejeződik november 9-ére. Nem a rehabilitációs program keretében 
ugyan, de november 12-én, hétfőn a Knézich Károly utcában indul a 
kábelcsere. A Minarettől a Balassi utcáig tartó szakaszon egészen 
november végéig tart a munka. A Pori sétány alsó szakaszán várható 
még gázvezeték építés, a kivitelezés startja november 5-e, az átadást 
november 20-ára ütemezték. Több közműbontás ez évben már 
nem várható – tájékoztatott a Polgármesteri Hivatal szakirodája. 
Kiemelték, hogy a belvárosi rehabilitációhoz kapcsolódóan a Zalár 
utca lezárására – és így jelentős forgalmirend-változásra – november 
hónapban nem kell számítani.

A belváros egyik sebhelye volt a Dobó tér 6/a. szám alatti egykori 
vendéglátóhely, ezt október második felében lebontotta a Városgondozás 
Eger Kft., s november első napjaiban elkezdődik a munka a szomszédos 
irodaépületnél. Az ingatlan egységes, szép kialakítású, hőszigeteléssel 
ellátott homlokzatot kap, megújulnak a nyílászárók. Az irodaház előtti 
területnek új funkciót szántak a tervezők: akik hosszú évekkel ezelőtt 
a vendéglátóhelyet szakestek, zenés programok miatt keresték fel, 
hamarosan gyermekeikkel érkezhetnek a kialakítandó közösségi térre. 
Az Eszperantó sétány és a Hibay Károly utca között új gyaloghíd épül 
jövőre.



Ködmön Csárda
– A GASZTRONÓMIA FELLEGVÁRA –

Szülõföldünk ételei és 
borai a Szépasszony-

völgyben

 esküvők
 fogadások
 üzleti vacsorák
 rendezvények

kodmoncsarda@szepasszonyvolgy.eu
(+36 36) 413-172

www.szepasszonyvolgy.eu

Bartók tér 12. • Tel.: (36) 789 990
www.katedra.hu
MICSKI STUDENT 2000 KFT. AL 1561, NYSZ: 10-0020-07

Nyelvvizsgázz 
a Katedrában!

Készülj vizsgáztató 
tanárok vezetésével
egyéni és csoportos 

tanfolyamainkon!
Ne kockáztasd 

a vizsgadíjadat!
Próbavizsgázz 

4500 Ft-ért!
(teljes vizsgasor + szóbeli)

Nyelvvizsga felkészítő 
egyéni és csoportos 

tanfolyamok vizsgáztató 
tanárok vezetésével!

Következő nyelvvizsgák:

Az év utolsó vizsgája: 
2012. november 24. 

jelentkezés: november 22ig

2013. első vizsgája:
2013. január 9.

jelentkezés: december 17ig

www.telc.hu

vizsga: 2012. december 7.
jelentkezés: november 12ig
www.cityandguilds.hu

Az angyalok 
világítanak

Egerben 2012. november 9. (péntek) és 
november 16. (péntek) 17–19 óráig

a Forrás Gyermek- és Ifjúsági Házban 
(Bartók B. tér 6.)

Azt mondják, Isten nem lehet ott 
mindenütt ezért küldte az édesanyákat. 
Ők azok, akik vigyáznak ránk, figyelik 
minden lépésünket, és amikor már nem 
lehetnek velünk, a lelkük tovább kísér 
minket. Szerencsések azok, akik soká-
ig érezhetik ezt a felügyeletet és még 
életük során viszonozni tudják legalább 
egy részét ennek a szeretetnek. Hiszen 
minden édesanya megéli azt a kilenc 
hónapot, a születést minden fájdalmá-
val és boldogságával. Ő az, aki fogja a 
kezünket az első lépéseknél és átvezet 
az úton. Aztán eljön a mi időnk, amikor 
már vissza tudunk adni valamit ebből az 
óvásból. 

Bizony sokszor nem jó a viszonyunk 
szüleinkkel, hadakozunk, küzdünk elle-
nük, de el kell jönnie az időnek, amikor 
letesszük a fegyvert és azt mondjuk elég 
volt. Mert felnőttként már nekünk kell 
okosnak lennünk.

Boldog lehet az az ember, akinek 
megadatik viszonozni azt a jót, amit 
kapott. Mi, akik itt maradunk édesanya 

nélkül, és gyermekeinknek már csak 
mesélni tudunk róla, sokszor elképzel-
jük mi is történne, ha még élne. Élhetne. 
Mennyire élhetne. A kisfiamtól meg-
kérdeztem szerinte hol van az ő nagy-
mamája, azt mondta: „mama világít”. 
Világít, hogy ne tévedjünk el a sötétben, 
mutatja az utat, hogy minden nap jól 
tehessük a dolgunkat. Az ő szeretete 
örökké tart, mi pedig már csak annyit 
tehetünk, hogy gyertyát gyújtunk, 
virágot viszünk, és mesélünk. Mesé-
lünk, ahogy ő tette, énekelünk, ahogy 
ő tenné, sütünk-főzünk és vendégeket 
várunk. Élünk, ahogyan ő élne. Mert 
bennünk él tovább, ahogy mi vele léle-
geztünk kilenc hónapig. 

Vigyázzunk rájuk, hogy tovább él-
hessenek gyermekeinkben is. Mert az 
emlékek fontosak, még ha fájdalommal 
is jár, és most itt van, volt, és lesz is az 
idejének. Égető Eszter

az Egrimami Egyesület elnöke

Fejlesztés, felzárkóztatás
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0067 azonosító számú „Az Eszter-
házy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrumának 
szolgáltatásfejlesztése” elnevezésű projekt 2012. szeptember else-
jén indult.

A projekt kiterjed az óvodás korosztálytól kezdve az alsó, a felső, a 
gimnáziumi és az érettségivel nem rendelkező felnőtt korú diákjaink 
számára, illetve a gyengén teljesítő, de nem diagnosztizált tanulási 
nehézséggel küzdő, és hátrányos, halmozottan hátrányos  helyzetű 
tanulóinkra.

A szövegértés-fejlesztését segítő képzések, klubfoglalkozások tar-
tása, összesen 16 csoportban, heti rendszerességgel szeptembertől 
már elindultak, ezzel egy időben megkezdődtek a könyvtári elektro-
nikus katalógusok fejlesztési munkálatai.

Az együttműködő intézmények: Szivárvány Óvoda Eszterlánc 
Tagóvodája (Eger), Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kol-
légium (Eger).

A projekt 2012. szeptember 1-től 2013. december 31-ig tart. A tá-
mogatás összege: 47 599 555 Ft. A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Nyílt nap
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az új Agria Vállal-
kozói Park (volt OMYA telep) nyílt napjára 2012. november 12-
én 14.00 órakor és november 14-én 11.00 órakor. A részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges a (06 30) 254 0755 telefonszá-
mon vagy a mediaeger@mediaeger.hu e-mail címen.



MozIMűSor
AGrIA MozI

November 1–7. Lorax (16:00, 18:00) • Ízek palotája (16:30, 18:30) • Magic boys 
(17:00, 19:00) November 8–14. Alkonyat – Hajnalhasadás I. rész (16:00, 18:15) • 
Paradise: love – Szerelmet a feketepiacról (16:30, 19:00) • Szerelem  (17:00, 19:15) 
November 15–21. Jégkorszak 4. – A vándorló kontinens (16:00, 18:00) • IV. Hen
rik – Navarra királya (16:15, 19:30) • Amíg alszol (17:00, 19:00) November 22–28. 
Jackpot (16:00,18:00) • Szex, hazugság, vészhelyzet (16:30,18:30) • Egy veszedelmes 
viszony (17:00, 19:30) November 29. Barátom Knerten 2. – Knerten nyomoz 
(16:30, 18:30) • Az öt legenda (16:00, 18:00, 20:00) • Albert Flórián (17:00,19:00) No-
vember 30. Az öt legenda (16:00, 18:00, 20:00) • Albert Flórián (17:00, 19:00)

UráNIA MozI

November 1–7. Rontó Ralph 3d (14:00) • Kertvárosi kommandó (16:00) • 007 – 
Skyfall (18:00, 20:45) November 8–9. Rontó Ralph 3d (16:00) • A maflás (18:00) • 
007 – Skyfall (20:00) November 10. Rontó Ralph 3d (13:30) • 007 – Skyfall (15:00) 
• Metropolitan Opera közvetítés az Uránia Moziban! Thomas Adés: A 
vihar (18.55)  November 11–14. Rontó Ralph 3d (16:00) • A maflás (18:00) • 007 
– Skyfall (20:00) November 15–21. 007 – Skyfall (14:00) • Alkonyat – Hajnalha
sadás II. rész (16:30, 18:45) • Sillent Hill – Kinyilatkoztatás 3d (21:00) November 
22–28. Alkonyat – Hajnalhasadás II. rész (16:00) • Sillent Hill – Kinyilatkoztatás 
3d (18:15) • Felhőatlasz (20:15) November 29. Alkonyat – Hajnalhasadás II. rész 
(16:00) • Az argoakció (18:15) • Felhőatlasz (20:30) November 30. Alkonyat – 
Hajnalhasadás II. rész (16:00) • Az argoakció (18:15) • Led Zeppelin (20:30)

ILLÉS GyörGy TErEM

November 1–7. Nővér (17:30) November 8–14. Aglaja (17:30) No vem-
ber 15–21. Tüskevár (17:30) November 22–28. A ter mé szet IQja (17:30) 
November 29. – december 5. A tenger törvénye (17:30)

ArANyÉLETKorÚAK MATINÉJA

November 7. Ötéves az ezüstidő. Vendég: Fűrész János az Egyesület elnöke. 
November 14. A palóc világ kultúrája. Vendég: Somfai Tiborné Elvira tanár. 
November 21. Pedagógiai értékek alakulása a XXI. században.Vendég: Dr. 
Balázs Sándor habil főiskolai tanár. November 28. „Szép vagy, gyönyörű vagy 
Magyarország” – legkedvesebb dalaim. Vendég: Hegyesi Hudik Margit

Őszi divatszínek – Mit mivel viseljünk
Az évszakok váltakozásával a hangulatunk is változhat. Jókedvünk megőrzésé-

hez pedig nem mindegy mikor, mit viselünk. Az idei ősz divatszínei-
nek kavalkádjában Szabó Józsefné Zsóka az Exo di-
vatüzlet tulajdonosa segített nekünk eligazodni. 

Egy egészséges finomság Faragó Erzsébet személyi 
edző konyhájából – Túrós aszalt szilvás zabfalatkák
Hozzávalók: 250 g zsírszegény túró, 2 db tojás, 200 g apró szemű zabpehely,  

1 egész citrom héja és a leve, 3-4 evőkanál nyírfacukor, 100 g aszalt 
szilva, kiskanál fahéj. Elkészítése: A zabpelyhet, a tojást, túrót, 
feldarabolt aszalt szilvát, citromhéjat, nyírfacukrot és a fahéjat 
összekeverjük (ha nagyon száraz, akkor teszünk hozzá egy pici vizet, amit felszív a zabpehely). Végül teflon 
sütőedényben vékonyan kisütjük. 5-10 perc alatt barnára sül! Antal Anett

November 15.: Könnyűzenei koncert Budapesten

A munkanélküli 
újságírókért
Hazánkban egyre növekszik az állás nélküli újság-

írók száma. Sorsuk nem közömbös annak a hat újság-
író szervezetnek, amely elhatározta: segélykoncertet 
szervez a bajba jutott kollégák anyagi helyzetének 
javítására. Az élőzenei produkciót november 15-én, 
este 19.00 órakor a budapesti Syma-Csarnokban tart-
ják neves előadóművészek közreműködésével.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) 
kezdeményezéséhez lelkesen csatlakozott a Magyar 
Újságírók Közössége (MÚK), a Magyar Katolikus Új-
ságírók Szövetsége (MAKUSZ), a Protestáns Újságírók 
Szövetsége (PRÚSZ), a Tudományos Újságírók Klubja 
(TÚSZ), valamint a Magyar Sportújságírók Szövetsé-
ge (MSÚSZ), melyek közös segélyszervezetet hoztak 
létre. A Zenészek az újságírókért, az Újságírók egymá-
sért elnevezésű szervezet képviselői a MÚOSZ-ban a 
közelmúltban sajtótájékoztató keretében értékelték 
a szolidaritási akció állását és tennivalóit. Tóth Károly 
a MÚOSZ elnöke örömmel állapította meg: nap-
ról-napra növekszik a médiatámogatók száma. (Az 
országos napi-és hetilapok mecénásai között van 
orgánumunk, az Egri Magazin is!)

A példátlan összefogással megvalósuló pro-

dukcióban a minőségi magyar könnyűzene min-
den korosztálya képviselteti magát. Mások mel-
lett fellép: a Republic zenekar, Oláh Ibolya, Mol-
nár Ferenc Caramel, Keresztes Ildikó, Balázs Fecó, 
Benkő László, Jankai Béla, Mihály Tamás, Somló 
Tamás, Pásztor Anna. Műsorvezetők: Abaházi 
Csaba és Garami Gábor, a Class FM népszerű rádi-
ósai. A koncert teljes bevételét a rászoruló tollfor-
gatók megsegítésére fordítják.

A jegyek rendkívül kedvező áron 5.800 forintért 
vásárolhatók a Ticket Express irodáiban hétfőtől csü-
törtökig 9-15.00 óráig, pénteken 9-től délig, illetve a 
MÚOSZ pénztárában (Budapest, VI.kerület Vörösmar-
ty út 47/A). Aki átutalással szeretne fizetni, az hívja 
ugyanott Rétesi Ágnest az 1-478-9035-ös telefon-
számon.

Kedves Olvasóink! Aki teheti, segítse a nehéz 
helyzetbe jutottakat, jöjjön el november 15-én este 
a könnyűzenei koncertre. Hozza el magával család-
tagját, barátját, ismerősét. Minden újságíró kollégát 
és zenebarátot tisztelettel várunk.

Mika István
a  Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagja

Zöld sarok   
Ne dideregjünk!
Érdemes átgondolni néhány jó taná-

csot, ami csökkentheti költségeinket a téli 
fűtés idényben.

Néhány szó a tüzelőanyagokról:
Szénfajták: Fosszilis tüzelőanyag, újra egyre gyakrab-

ban fűtenek vele. A hazai igényt importból kell fedezni, be-
zárt szénbányáink miatt, ezért drágább. Környezetkárosító 
a fűtés során keletkezett melléktermékek savasító hatása 
miatt. A lignit, tőzeg fűtőértéke megközelítőleg azonos 6-14 
MJ/kg. A barnakőszén szakemberek szerint még 4-500 évig 
lesz elegendő Földünkön. Feketekőszén Pécsett és környé-
kén még van, fűtőértéke magas 20–30 MJ/kg

Faapríték: vegyes tüzelésű kazánokba ajánlott. Er-
dőgazdálkodási, kerti hulladékból származó hulladék. Az 
energiafűz elhagyott, kihasználatlan területeken, közhasz-
nú munkával hasznosítható területen termeszthető. Vizes, 
rosszabb minőségű talajon megél. 20 tonna/ha termésátla-
gú. 5 méter magasra nő és 5-6 cm vastag a törzse. Aprítéka 
20 MJ/kg értékű.

Az elektromos fűtés a gázfüggőség és a gázárak növe-
kedésével kerül előtérbe. Drága, de biztos pont és alacsony 
hőigényű helyeke ajánlott. 

No, de addig is, tippek:
A kazán és fűtőtestek karbantartása alapvető. 
Ha a vízzel működő radiátorba légbuborék, szennyező-

dés kerül, rontja a fűtés hatékonyságát. A radiátoron lévő 
szeleppel engedjük ki a levegőt! Ha fel-le tekerjük a szabá-
lyozót, annyiszor kell újra melegíteni a radiátort és a benne 
lévő vizet. Pocsékolás! 

A kazán és vagy radiátor hőfoka legyen állítható. Alvás-
hoz fokozatosan érdemes lejjebb venni éjszakára a hőt, 
18-19 fokig. Mellette ajánlott egy szerető társ, annak híján 
pehelydunna, lábmelegítő, fűthető zokni, papucs. Pár fok is 
ezreket jelent. 

A szabályozás mellett a hő megtartása is fontos. Redőny, 
sötétítő függönyök, ablak guriga párnák, segítik a szige-
telést. Az ablakok, ajtók mellett tátongó réseken szökik a 
meleg, észrevétlenül. Az öntapadós szigetelőcsík, gumis 
szigetelés, tükörfólia pénztárcakímélő. Ablak, ajtócsere, 
külső szigetelés rövidtávon megtérül, látványosan. A hosszú 
ablaknyitás télen kihűti a falakat, bútorokat, szőnyeget, füg-
gönyt. És végül még egy egyszerű tipp: nem is kell feljebb 
tekerni a fűtést ahhoz, hogy növeljük a hőérzetünket, ha 
párologtató edényeket helyezünk a radiátorokra. A páradú-
sabb levegőt ugyanis sokkal melegebbnek érzi az ember!

Mit kell szem előtt tartani a fűtésrend-
szer választásánál?

Legyen olcsó, kis helyigényű, megbízható, tiszta, kényel-
mes, csendes, CO2- és CO-veszély mentes, könnyen besze-
relhető!

Az alternatív fűtési megoldások igen hatékonyak, hosz-
szútávon megtérülnek, így olcsóbbak és környezet kímélők. 
A passzív házak, GO házak egyre terjednek. Az alacsony 
energiafogyasztású házaké a jövő. 

Jónak lenni, jobbá tenni! 
Dr. Danka Klára

Tükörképben

– Ősszel általában a sötétebb színek jellem
zők, ezt már évről évre tapasztalhatjuk. Idén 
milyen színek dominálnak az öltözködésben?

– Az idei ősz nagy divatja a zöld és annak min-
den árnyalata, de nagyon domináns az alga- és az 
olívazöld. Ezek kiegészítő színei a kőszín, a fangószín, 
a drappok és a középbarna árnyalatok. Nagyon di-
vatos a meggyszín, ezt is viselhetjük például zölddel 
vagy drapp színekkel.

– Hogyan kombinálhatjuk ezeket a színe
ket? A klasszikusok, a fehér, a fekete beépíthe
tő az őszi divatba?

– A fekete majd az ünnepek körül, inkább télen 

lesz nagyon divatos, most a kék színek jönnek hama-
rosan. A zöld színeket ősszel saját árnyalataikkal visel-
hetjük, de társíthatunk hozzájuk meggybordót vagy 
a barna és drapp árnyalatokat. Nemcsak a színek, ha-
nem az anyagok is keverednek. Együtt jelennek meg 
idén a pamut, a kötött vagy a szatén anyagok.

– Mennyire dominánsak a kiegészítők?
– Nagyon divatosak az idei szezonban a sálak, 

sokkal inkább előtérbe kerülnek mint az ékszerek. 
Most kivételesen az is megengedett, hogy minden 
egyforma színű legyen a szettünkben, tehát bátran 
lehet egy zöld ruhához zöld sálat vagy ékszereket, 
vagy ugyancsak zöld csizmát és táskát választanunk.

X-BODY – Edzőtermi edzés húsz percben?
Sokan szeretnének változtatni az alakjukon, azonban amikor a sport szóba ke-

rül, általában találnak valami kifogást a mozgás ellen. Az X-body azoknak nyújthat 
megoldást, akik vagy nem szeretnek, vagy nem tudnak elég időt szánni a sportra. 
Ez az újfajta lehetőség azt ígéri, hogy mindössze húsz perces prog-
rammal olyan eredményt érhetünk el, ami felér akár egy 
órás kemény edzőtermi edzéssel. A módszert  
Becsei Kitti EMS Tréner mutatja be.

– Tulajdonképpen mi is az Xbody? Milyen 
elven működik?

– Magát az EMS technológiát 1994-ben fejlesz-
tették ki Németországban. Először az orvostudo-
mányban használták rehabilitáció céljából, most vi-
szont már a fitnesz terén hódít. Ezt a mozgásformát, 
kétszer lehet egy héten alkalmazni, mivel a mélyiz-
mokat eddzük vele, így a szervezetnek szüksége van 
regenerálódásra. Maga az edzés 20 percből áll, van 
egy 15 perces erőléti rész, ami a súlyzós edzésnek 
felel meg, illetve van egy öt perces, zsírégető, anyag-
csere fokozó, celluloid program. Az edzés végén 
egy rövid, kétperces levezető masszázs formájában 
pihentetjük az izmokat. A konditermes edzésekkel 
ellentétben ez a mozgásforma ízületkímélő.

– Mennyi idő után tapasztalható változás?
– A tapasztalat azt mutatja, hogy hat alkalom 

után már látványos és érezhető az eredmény.
– Hogyan működik maga az eljárás?
– Edzőruhát veszünk fel, amit ezután vízzel kell 

lefújni. A felsőruházaton találhatóak az elektró-
dák, amiken keresztül kapjuk az elektromos izom-
stimulációt. Az izom-összehúzódások négy másod-
perces impulzusok alatt érezhetőek.

– Milyen izomcsoportokat dolgoztat meg 
ez az edzés?

– A fő izomcsoportokat (comb, fenék, derék, 
has, mell, hát, karok) mozgatja meg. Minden 
testrészt megdolgoztatunk az edzés alatt, de 
főként a problémás területekre próbálunk meg 
koncentrálni. A zsírégetés az edzés után még 
48 órán keresztül tart, szemben a hagyományos 
edzésekkel. Az izomláz sem közvetlenül másnap 
jelentkezik, hanem szintén 48 óra elteltével.

– Fontos odafigyelnünk a táplálkozásra?
– Igen, a hatékony edzés és a megfelelő ered-

mény elérésének érdekében fontos odafigyelnünk 
arra, hogy milyen élelmiszereket fogyasztunk, hiszen 
a diéta 30%-át az edzés, 70%-át pedig maga a táp-
lálkozás teszi ki. 

obsitos Fúvószenekar
November 21-én 18.30-kor Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban „Könnyűzenével 
a föld körül” címmel ad koncertet az Egri Obsitos Fúvószenekar. Minden érdeklődőt, 
zenebarátot szeretettel várnak.
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állatkórház • állateledel • 
állatpatika

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

www.allatkorhazeger.hu
nyitva tartások:

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

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

Állatpatika:
H–P: 8.00–16.30

Faller Etelka
diplomás 

parapszichológus

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

Ébredés  
Holisztikus  

Életmód 
Központ,  

Eger. 

Egy hely, ahol test és lélek 
egymásra talál.

•  természetgyógyászat
•  masszázs
•  homeopátia
•  ezotéria
•  pszichológia
Szálloda u. 5. 3–4. em.
Tel.: (+36 20) 579 1688
www.ebredes-eger.hu

Forgalmazó: Nova Pet Hungary Kft. 
(+36 70) 376 1276

Egerben kapható:
• Maklári út 5–7.
• Rákóczi út 83. 
szám alatti állateledel üzletekben.

Trainer Fitness3 
az allergia doktora

Az utóbbi évtizedekben a nyugati orvostudományban hatal-
mas fejlődés történt. Ezek a fejlesztések az elmúlt 20 évben az ál-
lategészségügyben is elterjedtek Magyarországon, az állatorvosi 
rendelők jól felszereltek, kiválóan képzett állatorvosaink vannak. 
Laborvizsgálatok, különböző képalkotó diagnosztikai eljárások 
(röntgen, ultrahang, CT, endoszkópok) segítségével az állatok 
legtöbb betegsége diagnosztizálható. Sőt lehetőség van már MRI 
vizsgálatra is kisállatoknál, mely jelenleg az egyik legmodernebb 
vizsgáló eszközök közé tartozik. Természetesen ezeknél a vizsgá-
latoknál sokszor mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, de felmerül 
a kérdés, hogy az az állat, ami szinte családtagként él velünk, és 
évszázadokon keresztül mind a külsejét, viselkedését, teljesít-
ményét a saját kedvünk szerint alakítottuk, kitéve őt az ember 
elvárásainak, nem érdemli meg, hogy mindent megtegyünk az 
ő egészségéért? Szerintem tartozunk neki ennyivel!

A modern orvostudománynak azonban van egy árnyoldala is. 
A nagyszerű diagnosztika mellett a betegség okát, sokszor nem 
tudja megmondani, és vannak olyan betegségek, melyeknél az 
állaton nem tud segíteni.

Az akupunktúrát kb. 2000 éve alkalmazzák állatok gyógyításá-
ban. Sajátos módszereivel a tünetek alapján minden betegségnél 
diagnózist tudunk felállítani, feltárjuk az állapot okát, gyógynö-
vények és akupunktúrás tűk alkalmazásával sok olyan állaton is 
tudunk segíteni, amiről a „nyugati” állatorvoslás már lemondott.

2 éve foglalkozom hagyományos kínai állatorvoslással, előtte 
sokáig egy budapesti klinikán dolgoztam. Akupunktúrával sike-
rült lábra állítani lebénult kutyákat, fájdalommentessé tenni idős 
állatok életét, amiknél már semmilyen gyógyszer nem segített. 
Sikerült elkerülni kockázatos műtéteket, és hosszú ideje fennálló 
belgyógyászati megbetegedéseknél (pl. szívbetegség, allergia, 
epilepszia stb.) is jelentős javulást értünk el.

Egyre több, az akupunktúra hatásmechanizmusát bizonyító, 

tanulmány jelenik meg. A szervezetre gyakorolt pozitív hatása 
egyértelműen látható és mérhető. 

Persze nekem a legfontosabb, hogy hétről hétre látom, ahogy 
a betegeim egyre jobban érzik magukat, újra járni tudnak, évek 
óta tartó betegségektől sikerül megszabadítani őket, és boldo-
gan jönnek be a rendelő ajtaján.

Dr. Mihálffy Éva
állatorvos, akupunktőr

www.allatorvosakupunktura.com
www.facebook.com/Allatakupunktura

Még egy esély

Kínai akupunktúra a 
kisállatok gyógyításábanFüredi ION pH 9,3

lúgos ivóvízcsalád

Díjmentes házhozszállítás!
www.furedivizek.hu

Life coach
A kimondott szónak teremtő ereje van, 
avagy merjünk cselekedni!

Olyan bonyolult, szövevényes ez a mi világunk. Annyi gondunk, bajunk volt 
eddig is, és egyre több mindennel kell megküzdenünk. Nem, hogy életkorunk 
előrehaladtával csökkennének a ránk váró nehézségek, az akadályok száma és 
jellege csak nő és bonyolódik.

Ki ne érezte volna már úgy élete során, hogy elakadt, valami miatt nem 
mennek a dolgok. Mindannyian éltünk már meg nehéz, szorító élethelyzete-
ket. Ezeken az elakadásokon hivatott segíteni a life coach, vagyis az élettréner, 
„edző”, életmód tanácsadó. Valami ilyesmi és mégis több ennél. 

Nem, ő nem pszichológus. Nem, ő nem orvos. Mikor egy probléma, testi tünet 
tovább mutat az elakadáson, neurotikussá válik, ott orvosra, pszichológus segít-
ségére van szükség.

Nem, ő nem ügyvéd. Ő egy vitás ügyben, egy peres kérdésben pártatlanul, mind-
két fél érdekeit szem előtt tartva képvisel.

Nem, ő nem barátnő. Titoktartás kötelezi, elfogulatlan. Soha nem tesz 
szemrehányást, nem él vissza a hallottakkal. 

A life coach megismeri a problémát és több találkozás alkalmával igyekszik 
fényt deríteni, mi lehet adott esetben a legjobb megoldás. Az ügyfél legjobb 
megoldása! Igen, talán ez itt a legfontosabb; úgy érezzük a coaching folyamat 
végén: igen, ez nekem jó, én így akarom! A coach edzője személyiségednek! 
Általa erősebbé, harcedzettebbé válsz. Az addig leküzdhetetlennek tűnő aka-
dályok eltörpülnek, és mosolyogva átlépsz küszöböket, melyek előtte falként 
magasodtak eléd.

Fontos tény, hogy a tréner (coach) soha nem mondja meg a hozzáfordulók-
nak (coachee) mit tegyenek, nem birtokosa a mindenki számára üdvözítő, a bi-
zonyos „következő lépésnek”. Irányt mutat és teret, nézőpontot tágít. Máshogy 
engedi látni, igyekszik másként láttatni a dolgokat. Hiszen saját életünk fonala 
a kezünkben van. Kinek ne esne jól néha egy tanácsadó, aki nem irányít, nem 
okoskodik, hanem fogja a kezünket, miközben rátalálunk arra, ami a miénk?!

Annyi lehetőség van arra, hogy ne egyedül cipeljük a súlyokat. Ne szakadjunk 
meg a nehézségeink alatt! Merjünk beszélgetni kétségeinkről, tudjunk iránymu-
tatást kérni. Sok esetben olyan közel vagyunk a megoldáshoz, az orrunk előtt 
hever a jó lehetőség, csak nem tudunk, sokszor nem merünk lehajolni érte, észre-
venni azt. Elhinni, hogy igen, ezt mi megtehetjük!

Megtehetjük! 
Bővebben: (+36 70) 592 8067



tisztítás, festés, 
javítás,

bélés-, cipzár-
csere

(36) 314 492
 (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19.

BŐRRUHÁZAT

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

ELADÓ!

GUMI NÍVÓ 
Gumiszerviz és kereskedés

3300 EGER – DEMÉNDI ÚT 18.
(+36 36) 421 666 • (+36 30) 302 1417

TÉLIGUMIVÁSÁR
AKCIÓS GUMIABRONCSOK

már 9500 Ft -tól kaphatók

E���, T������h�� ú� 1. • T�� .: (+36 20) �3�5 3�9
SZ�P k�� yá� �lfoga����! • Aj�n���ut��v��� k��hat�!

SALON BRIGITTE
Wellness & Szépségszalon

Szolgáltatásaink:
•   Alakformáló testkezelések (rádiófrekvenciás zsírbontás, 

ultrahangos kavitáció)
•  Ránctalanító arckezelések, arcvasalás
•   Masszázs (frissítő, relax, mézes, csokis, cellulit, sport, talp…)
•  Ceragem
•  Flabi-testvibrációs tréner
•   Fodrászat: Molnár Anita (06 20 4646 080), Vargáné Nagy 
Zsanett (06 30 329 8140)

•   Kéz- és lábápolás, műköröm: Dr. Simonné Budavári Zsuzsa 
(06 30 948 3838)

Novemberi akciók!
Minden alakformáló testkezeléshez  (ultrahangos kavitáció, 
rádiófrekvenciás zsírbontás, vákum bőrfeszesítés) arcvasa-
lást vagy ránctalanító arckezelést adunk ajándékba! 
Kezelő: Bakóné Vera (06 20 3355 399). Novemberben 
CERAGEM 40 perces program 550 Ft helyett 400 Ft!

w��.s�l����i��� � .��

MEGNYÍLT
EGER 1552 AJÁNDÉKÜZLETE

KÉZZELFOGHATÓVÁ TESSZÜK 
AZ EGRI TÖRTÉNETED!

EGER, DOBÓ TÉR 2.  
EGER1552@EGERTERMAL.HU

TEL.: +36 (30) 755 7757  
1552.EGER.HU

A kertben…
A nagy és a kis téli araszoló
A kártevő lepkék általában a fák vegetációs időszaká-

ban rajzanak. Kivételt képez két faj, a nagy téli araszoló 
és a kis téli araszoló, melyeknek lepkéi a szokásostól 
eltérően november végén kezdenek előbújni a bábok-
ból, és párosodásuk, tojásrakásuk januárig is eltarthat. 
A fajok hernyói okozzák a kártételt, tápnövényeik közé 
tartoznak az erdei lombos fák és a gyümölcsfák (csak az 
őszibarackot nem károsítja). Megelőző védekezésként a 
fák derekára felerősített enyvvel bekent övekkel össze-
foghatjuk a talajból előrajzó szárnyatlan nőstényeket. 
Az öveket tél végén el kell égetni. 

A nagy téli araszoló fiatal lárvái a rügyek belsejébe 
nem rágják be magukat egészen, kiodvasítják azokat. 
Később a fakadó leveleket, bimbókat, virágokat pusz-
títják. Az idősebb hernyók a levél széleitől karéjozzák 
a levéllemezt, gyakran csak a levélnyelek és az erek 
maradnak vissza. A leveleket nem szövik össze. A gyü-
mölcsökbe egymás mellett többé-kevésbé mély lyu-
kakat rágnak, csonthéjasoknál a még meg nem kemé-
nyedett magot is elfogyasztják. Rajzásuk októberben 
kezdődik, és januárig is eltarthat. A fatörzseken felfelé 
mászó nőstényeket a hímek megtermékenyítik, melyek 
felmásznak a fakoronába, és a rügyek mellé vagy az 
ágelágazásokba helyezik el tojásaikat. Fagy esetén sem 
pusztulnak el a nőstények, és mihelyt melegszik az idő, 
folytatják a peterakást. A tojásokból márciusban bújnak 
elő az első hernyók. Ezek selyemszálon függve hosszabb 
távolságokra is eljutnak. Általában május közepéig 
táplálkoznak, majd a talaj felső 10-15 cm-es rétegében 
szövedék nélküli üregben, báb alakban diapauzálnak a 
hideg idő beálltáig.

A kis téli araszoló hernyói a fakadó rügyeket odvasít-
ják ki, teljesen berágják magukat a rügybe, majd a virá-
gokat és a bimbókat pusztítják. A levelekből laza szöve-
dékkel összeszőtt rejtekhely védelme alatt fogyasztják a 
lombot, gyakran tarrágással, majd a kis gyümölcsöket 
rágják meg. Az imágók októbertől januárig rajzanak. 
Párosodás utána nőstények petéiket a rügypikkely köze-
lébe, ághajlatokra, vastagabb ágakra vagy a törzsre he-
lyezik. Március elejétől kelnek ki az első hernyók, melyek 
a nagy téli araszolóhoz hasonlóan selyemszálon függve 
terjednek. Májusban a talaj felső rétegében alakulnak 
bábbá, és októberig nyugalomban maradnak.

Kérdéseikkel bizalommal forduljanak hozzám sze-
mélyesen is! Misi bácsi

TAKARÍTÓSZOLGÁLAT EGER
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
Szalagfüggöny-, szőnyeg-, 

kárpittisztítás és épülettakarítás.
Magánszemélyeknek és cégeknek 

egyaránt.
Lichtmatrix Technológia felhasználásával

Próbálj ki egy 
Mesterfodrászt!
Setény Karolina 
szeretettel vár!
   trendi melír-

technikák

  női hajvágás 
3800 Ft-tól, férfi  
hajvágás 1500 Ft 
(mosás nélkül)

   extra kímélő dauer

Tel.: (06 20) 7757616
Eger, Csiky S. u. 52. 
Bianka Szalon



2012. évi, őszi, lakossági  
zöldhulladék gyűjtési akció
A Városgondozás Eger Kft. 2012. november 7-től (szerda) november 20-ig (kedd) végzi a szokásos évi, őszi, lakossági zöld-

hulladék gyűjtési akcióját a megadott időpontok szerint. Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük 
a Tisztelt Állampolgárokat, hogy a közterületen jól látható helyre, a megjelölt időpont reggelén 6 óráig szíveskedjenek 
elhelyezni a zöldhulladékot, lehetőség szerint nem sokkal korábban. Kérjük, ne rakjanak ki kommunális hulladékot, 
veszélyes anyagokat (olaj, festék, akkumulátor stb.), építési törmeléket és a leírtaktól eltérő módon zöldhulladékot, mert azt a 
szolgáltató nem szállítja el és hatósági eljárást fog kezdeményezni! A zsákokba (a szelektíves zöld zsák nem erre a célra került 
kiosztásra!) összegyűjtött falombot, zöldhulladékot illetve jól összekötözött metszési nyesedéket, könnyen megközelíthető 
helyre szíveskedjenek kihelyezni. 

Az akció kizárólag a lakosság részére biztosított. November hónapban a zöldhulladék átvétele a 2 hulladék udvarban 
(Homok u.26., Építési-bontási Törmelék Feldolgozó Telep) a lakosságtól térítésmentesen történik.

Észrevételek, információk a VIKSZ Kft.-nél : a 411-144, 516-849 telefonszámokon vagy a www.varosgondozaseger.hu honla-
pon. Kérjük, hogy a zöldhulladék gyűjtés ideje alatt az érintett utcákban óvatosabban közlekedjenek!

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

A RÉszleTes időpoNToK:

2012. NovembeR 7. (szeRdA)
Attila u.
Árpád u.
Borházsor u.
Csordás u.
Deméndi u.
Eperjesi u.
Farkasvölgy u.
Farkasvár u.
Fertőbánya u.
Galagonyás u.
Ifjúság u.
Kapás u.
Koszorú u.
Körmöcbányai u.
Mátyás király u. páros oldal
Nyitrai u.
Pacsirta u. (25-ös úttól nyugatra)
Pozsonyi u.
Rozsnyói u.
Szalóki u.
Széna tér
Szénáskert u.
Szvorényi u. (25-ös úttól Ny-ra)
Tátra u.
Vincellériskola u.

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

Klapka György u.
Knézich Károly u.
Kossuth Lajos u.
Maczky Valér u.
Petőfi tér
Dr. Sándor Imre u.
Stadion u.
Szent János u.
Szúnyog köz
Tárkányi Béla u.
Tűzoltó tér
Zalár u.

2012. NovembeR 8. 
(csüTöRTöK)
Albert Ferenc u.
Aradi u.
Berze Nagy János u.
Berzsenyi út
Breznai u.
Brassói u.
Déva u.
Fadrusz u.
Faiskola u.
Fiumei u.
Gyulafehérvári u.
Iglói u.
I. István király u.
Kassai u.
Kazinczy u.
Kárpát úti lakótelep
Keglevich u.
Kiskanda u.
Kolozsvári u.
Kölcsey tér
Köztársaság tér
Külsősor u.
Liszt Ferenc u.
Lőcsei u.
Madách Imre u. 
Mátyás király u. páratlan oldal 
Munkácsy u.
Nagy L. út
Nagyváradi u.
Pápai u.
Puky Miklós u.

Szabadkai u.
Székelyudvarhelyi u.
Szőlő u.
Szövetkezet u.
Szüret u.
Temesvári u. 
Tompa u. 
Vajda u.
Veres P. u.
Zombori u.
Zólyom u.

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

2012. NovembeR 9. (pÉNTeK)
Ady Endre u.
Állomás tér
Bajza u.
Csákósor u.
Eötvös u.
Hild J. u.

Ipolyi A. u.
Ív u.
Károlyi M. u.
Kistályai u.
Lájer D. u.
Meder u.
Mocsáry u.
Nagyrét u.
Patakpart u.
Raktár u.
Sas u.
Szeszfőzde u. 
Tinódi u.
Vasút u.
Vályi u.
Zúgó u.

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

Vitkovics u.
Zseb köz

2012. NovembeR 12. (HÉTFő)
Csákány u.
Domokos J. u.
Hadnagy u.
Hell Miksa u.
Homok u.
Hontalan u.
Kalcit u.
Kertész u.
Kis Merengő u.
Kocsis B. u.
Kodály Z. u.
Kőporos tér
Maklári út
Menház u.
Merengő u.
Mély u.
Nagykőporos u.
Napsugár u.
Napsugár köz
Ostorosi u.
Rozália u.
Rozália köz
Rövid u.
Szarvas tér
Tihaméri u.
Tittel P. u.
Tímár u.
Újsor u.
Vasöntő u.
Zellervár u.

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

2012. NovembeR 13. (Kedd)
Ágas u.
Agyagos u.
András bíró u.
Bálint pap u.
Bástya u.
Bolyki u.
Bornemissza u.
Buzogány u.
Cecey Éva u.
Diófakút u.
Dónát u. (vasúttól északra)
Egri Csillagok u.
Faggyas u.

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

Egészségház úti lakótelep
Gólya úti lakótelep
Remenyik Zsigmond úti lakó-

telep
Szarvas Gábor úti lakótelep
Szálloda úti lakótelep

2012. NovembeR 14. (szeRdA)
Baktai u.
Bartakovics u. (25-ös úttól 

nyugatra)
Bartalos u.
Bem tér
Csiky u. (25-ös úttól nyugatra)
Gorové u.
Gerinc u. (25-ös úttól Ny-ra)
Hatvanasezred u.
Hősök u.
Kandra Kabos u.
Kilián u.
Kisvölgy u. (25-ös úttól Ny-ra)
Mester u.
Rózsa K. u. (25-ös úttól Ny-ra)
Sertekapu u. (25-ös úttól 

nyugatra)
Tizeshonvéd u.

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

2012. NovembeR 15. 
(csüTöRTöK)
Ankli u.
Bercsényi u.
Csokonai u.

Epreskert u.
Gyóni G. u.
Hevesi S. u.
Laktanya u.
Mikes K. u.
Pázmány Péter u.
Váci M u.
Vak Bottyán u.
Verseghy Ferenc u.
Vörösmarty u.

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

2012. NovembeR 16. (pÉNTeK)
Bethlen G. u.
Fejedelem u.
Garay u.
Hétvezér u.
Honfoglalás u.
Hajdúhegy u.
Mindszenthy G. u.
Kálnoky u.
Kisfaludy u.
Móricz Zs. u.
Petőfi S. u.
Radnóti M. u.
Rózsásdűlő u.
Tordai u.

Borsitz u.
Bükk sétány
Ceglédi u.
Dónát u. (vasúttól a Tetemvár út 

felé)
Fügedi u.
Ludányi u.
Tiba u.
Töviskes tér
Töviskes u.
Türk F. u.

2012. NovembeR 19. (HÉTFő)
Almási P. u.
Babocsai u.
Blaskovics u.
Endresz u.
Gyöngy u.
Király u. (25-ös úttól Ny-ra)
Koháry u.
Kőkút u.
Paphegy u.
Rajner K. u.
Szederkényi u.
Szépasszonyvölgy u.
Tulipánkert u. (belterületi 

szakasz)
Vámház u.

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

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

2012. NovembeR 20. (Kedd)
Akácfa u. 
Almárvölgy u.
Alvégi u. 
Apátfalvi u.
Árnyékszala u.
Bervai u.
Bervai ltp. I., II.
Béke u.
Boross Endre u.
Borsod u.
Cinca u.
Csalogány u.
Dobó köz
Egri út
Felvégi u.
Fecske u.
Fenyő u.
Hársfa u.
Hóvirág u.
József A. u.
Kovács Jakab u.
Kisdelelő u.
Lágyas u.
Madárkút u.
Mályva u.
Nagylaposi u.
Pásztorvölgy u. 
Pirittyó u.
Posta köz
Rudivár u.
Sánc u.
Sánc köz
Sáncalja u.
Sólyom u.
Szarvaskői út
Szélpart u.
Szérűskert u.
Tárkányi u.
Telepi u. 
Tölgy u.
Vadrózsa u.
Verőszala u.

Kérjük, legyen segítségünkre abban, hogy a zöldhulladék gyűjtése a legkevesebb kellemetlenséggel járjon! Köszönjük! 
Városgondozás Eger Kft.
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Communication Pure and Simple

A Dobó István Gimnázium, 
mint referencia-intézmény
A Dobó István Gimnázium mindig is élen járt innovatív programok megva-
lósításában. Ezek közé tartozik a referencia-intézményi szerepvállalás is. 

Mit is jelent a referencia-iskola? Olyan intézmény kaphatja meg ezt 
a címet, mely egyedi, más intézmények számára is példaértékű, gyer-
mekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendel-
kezik, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes. 

A Dobó István Gimnázium 2010 nyarán a régióban elsőként vált 
előminősített referencia-iskolává, amit az intézményünkben folyó 
kiemelkedő szakmai oktatási-nevelési tevékenység tett lehetővé. Fő 
profilunk a kompetencia alapú oktatás, melyet szintén az elsők között 
valósítottunk meg tanítási gyakorlatunkban. A legsikeresebb oktatási 
programjainkat jó gyakorlatok formájában kínáljuk az érdeklődőknek.

A referencia-intézményi szerepre történő felkészülés érdekében sike-
res pályázatot nyújtottunk be a TÁMOP-3.1.7-11/2 kiírásra Az egri Dobó 
István Gimnázium oktatási és infrastrukturális feltételeinek javítása a 
referencia-intézményi feladatok hatékony ellátása érdekében címmel. 
A projekt megvalósítására 5 999 212 Ft támogatást nyert intézményünk, 
melyet eszközbeszerzésre, továbbképzésekre, szaktanácsadói támogatói 
szolgáltatások igénybevételére, valamint az intézmény belső szakmai 
közreműködőinek fejlesztési tevékenységére fordíthatunk.

A referencia-iskolai szerepünkkel és kínálatunkkal kapcsolatban to-
vábbi információkat iskolánk honlapján olvashatnak az érdeklődők.
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minőségi bútorok
verhetetlen áron

Nappali , háló, étkező, 
i� úsági és konyhabútorok 

MOST 33% KEDVEZMÉNNYEL!*
*A kedvezmény a Black Red White termékekre vonatkozik 

2012. március 12-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig!

Ülőgarnitúrák, kanapék, 
franciaágyak, étkezők 

NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Balla 
Bútor 
EGER

www.ballabutor.hu

Vitál nöi-férfi, 
gyermekfodrászat

Vörösmarty u. 75. 

Szonja Szalonja
Hajfelvásárlás, hajhosszab-
bítás: 70 Ft / tincs. Minőségi 
szolgáltatás elérhető áron!
Novemberi akció: női haj 

mosás-vágás-szárítás: 2500 Ft,
férfi vágás: 1000 Ft.

Bejelentkezés telefonon:
06-20/926-77-26

Hétfőtől szombatig
Szeretettel várom minden 

kedves régi és új vendégemet!

Pászthory 
gyógyítóház 

Eger

 Új medicinás konzultáció 
  Spirituális lélekgyógyítás
  ZI-GIN szellemgyógyászat
  Káros sugárzások kimérése, 

hatástalanítása
 Kristály- vagy piramis terápia
  Sors- vagy grafológiai íráselemzés
 Életvezetési tanácsadás

Bejelentkezés: 
(06 20) 227-8080

paszthorygyogyitohaz@gmail.com

APRÓHIRDETÉSEK

ElADÓ IngATlAn! Felső tár kány ban, a 
Vár hegy la kó park ban 2005-ben épült, csa-
ládi ház, 900 m2-es parkosí tott telken szép 
kilátással és kerttel eladó. A ház ytongból 
épült, 160 m2 lakóterű, 3 szobával, egy nap-
palival, 2 fürdőszobával. Irányár: 30 millió Ft. 
•  (+36 70) 336 5392.

TűzIfA REnDElHETő! Bükk, tölgy, 
konyhakészre hasítva! Kalodában 1 m × 1 
m × 1 m = 13 000 Ft! Ingyenes házhozszál-
lítás! •  (+36 20) 529 7719. 

OTTHOnI bETEgáPOláST, idősgon-
dozást, bevásárlást, takarítást, ház körüli 
munkát vállalok! •  (+36 70) 377 2381.

TűzIfA HázHOz SzállíTáS! Kor-
rekten, közvetlenül az erdőből. Cser, tölgy, 
gyertyán. 1 mázsa = 2200 Ft. Hívjon, meg-
egyezünk! •  (+36 30) 973 4240.

bESíző AKcIÓ MuRAubAn, 3 éj fél-
panzióval,  síbérlettel  172  Euro/fő.  www.
hotelmurauerhof.eu •  (+36 30) 904 8884.

APRÓHIREDTÉSEK fElVÉTElE MInDEn 
TÉMábAn:  (+36 30) 254 0755 • fax: 
(+36  36)  786  558  •  e-mail:  egrimagazin@
mediaeger.hu. 15 szóig mindössze 1000 Ft + 
ÁFA. A következő Egri Magazin 2012. novem-
ber 30-án jelenik meg.

 November 6-án, kedden 15.00 órától (előzetes telefonos bejelentkezés alapján, 523-
708) Sós István alpolgármester, a 3. sz. választókerület képviselője (Fidesz-KDNP), foga-
dóórát tart a Városházán.

 November 7-én, szerdán 16.00-18.00-ig Saárossy Kinga kulturális ügyekért felelős al-
polgármester asszony tart fogadóórát hivatali irodájában. Előzetes bejelentkezés: 20/256-
9700.

 November 8-án, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között Császár Zoltán, az 1. számú vá-
lasztókörzet független képviselője, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság tagja 
tart fogadóórát a Városházán.

 Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP) hétfőtől csütörtökig fo-
gadóórát tart, előzetesen telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban 
(30/995-2290, oroszibolya@t-online.hu).

Fogadóórák



„Ma egy jó szakma többet ér egy diplománál”
Várja a 8. osztályos tanulókat a Szent Lőrinc

A Pincebetyárok csapat tagjai és a zsűri

BorkorcsolyatálVersenypavilon

Az egri  Szent  Lőrinc  Szakközépiskola  a 
kereskedelem, vendéglátás, idegenfor-
galom és a szépségipar területeire ké-
pez felkészült, korszerű elméleti és nagy 
gyakorlati  tudással  rendelkező  szakem-
bereket. Bóta József igazgató komoly 
értéknek tartja, hogy a náluk megszer-
zett tudás és bizonyítvány munkára és 
megélhetésre váltható bárhol a világ-
ban. Ennek kulcsát a gyakorlatorientált 
képzésben látja.
Számos  saját  gyakorlati  képzőhellyel 

rendelkezünk Egerben, a vendéglátás 
és a kereskedelem képzési igényeit a 
Szent Lőrinc Tancukrászda, az Agria Ét-
terem, a Szent Lőrinc Kávéház-Étterem, 
a Nemzeti Kávéház-Étterem szolgálja ki. 
Idegenforgalmi területen a Hotel Szent 
Lőrincben,  valamint  a  Szent  Anna  Ven-
dégházban szerezhetnek értékes tapasz-
talatot a diákok, míg a szépségipari szak-
mákat választók a Ligetszépe Kozmetika 
és Fodrász Tanszalonban sajátíthatják el 
mesterségük fortélyait – mondta el Bóta 
József.

Az idei tanévben ballagó nyolcadiko-
sok közül azoknak ajánlják a vendéglá-
tás-turizmus szakmacsoport, illetve a 
kereskedelem-marketing szakmacso-
port szakközépiskolai osztályait, akik 

érettségi mellett szakmát is szeretnének 
szerezni, s nem zárják ki a továbbtanulás 
lehetőségét. Ők  érettségi  után  további 
szakképesítést szerezhetnek a Szent Lő-
rincben, vagy felsőoktatási intézménybe 
is bekerülhetnek.
Akik  három  év  alatt  kenyérkereső 

foglalkozáshoz szeretnének jutni, azok 
a diákok a szakács, cukrász, pincér, ven-
déglátó eladó, illetve eladó képzésekben 
vehetnek  részt.  Várják  a  jelentkezőket 
Heves, illetve a szomszéd megyék terü-
letéről, vagy bárhonnan az országból. 

„Hát akkor 
szüret”

Ezzel a mottóval zajlott le október 18–19-én immár 
harmadik alkalommal a hagyományos nemzetközi 
gasztronómiai szüreti verseny a Szent Lőrinc Szak-
középiskola szervezésében.

A szakmai iskolák csapatai bemutatót tartottak a 
szürethez kötődő hagyományokról, szokásokról, 
a szüreti felvonulásról és mulatságról. A csapa-
tok autentikus szüreti ételeket, szüreti sütemé-
nyeket  és  borkorcsolyákat  készítettek.  Ezekből 
kóstolhatott minden  odalátogató  érdeklődő.  A 
csapatok munkáit a Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség  jeles képviselői  zsűrizték. A  leg-
eredményesebb csapat címét idén a házigazda 
iskola „Pincebetyárok” nevű csapata érdemelte 
ki.

Az iskola nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatori-
entált képzésre, ezért olyan elismertek és kere-
settek – itthon és külföldön egyaránt – a Szent 
Lőrincben végzett fiatalok.

NyÍLT NAPoK A SzENT LŐrINCBEN
November 9., 9.00 óra • November 23., 9.00 óra • December 7,. 9.00 óra

Helyszín: Eger, II. Rákóczi Ferenc út 95.

www.szent-lorinc.hu BIZTONSÁGI ŐR
Intenzív, OKJ-s 

szakmunkás képzést indít
a szakmai szakszervezetek 

ajánlásával, orfK vizsgával!

November 10-én és 17-én 
Egerben, Mezőkövesden és 

Füzesabonyban.
Tel.: (+36 30) 981 1983 
(Hétvégén is hívható!)

Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdők je-
lent kezését is várjuk! • Könnyű és gyors el-
helyezkedés! • Fegyvervizsga 1 nap alatt! 

NE HIGGY az átverőknek, 
ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!

Az elhelyezkedésnél 
nem mindegy, hogy hol 

végzi a tanfolyamot!

Fnysz: 01022-2010

Vagyonvédelmi 
Országos 

Kiképző Központ
www.vokk.hu

Az egri Nagyboldogasszony
templom (Barátok temploma) 

altemplomában urnatemetkezési 
hely került kialakításra. Az urna
fülkék – melyek kéthárom 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.

OXF RD
INTERNATIONAL NYELVISKOLA KFT.
WWW. OXFORDINTERNATIONAL.HU
EGER, BRÓDY S. U. 1. 
(36) 322 800, (30) 687 5830

FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 10-0231-04
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY: AL-1293

Tradíció és innováció az angol nyelvoktatásban!
Megújult a CALLAN™ módszer! 

Új tankönyvekkel és új anyanyelvi oktatókkal, 
szeretettel várjuk a kedves régi és új tanulókat!

Mintha külföldön tanulna!
Angol, német, francia, orosz, olasz, eszperanto, 

spanyol, japán, svéd és magyar mint idegen nyelv 
tanfolyamok kezdő szinttől a felsőfokig!

Nyelvvizsgára és érettségire való felkészítés, 
gyerekcsoportok, szakmai és beszédgyakorlat 

órák!

OXFORD MINŐSÉG a kedvezményekben, 
nyelvoktatásban, fordításban és tolmácsolásban.
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