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Ritka szerencsés eset, hogy egy kitűnő alkotó neve fém-
jelezhet egy évet. Mindez azért is fontos, mert városunkra 
irányítja a figyelmet. Azt gondolhatnánk, hogy Egerben a 
szerző fontosságát nem kell túlságosan magyarázni, de ma-
gam is azt tapasztalom, hogy rengeteg felfedeznivaló van 
még. Ha az utcán megállítanánk egy embert, hogy soroljon 
fel műveket, néhány cím után feltehetően elakadna. Persze az 
is nagyon nagy dolog, hogy legalább egy néhány eszünkbe jut 
nagy hirtelen, hiszen az életmű hihetetlenül gazdag. A mesé-
től a templomi éneken, novellán, színműveken át a csodálatos 
regényig rengeteg minden szerepel gazdag palettáján. „Fiam, 
tebelőled sohse lesz nagy ember, de a kenyeredet azért meg 
tudod keresni” – mondta róla egykor tanára, aki meg is buk-
tatta. Ez csak még színesebbé teszi a róla alkotott képet. Jeles 
szerzőnkkel kapcsolatban azt is fontos megemlíteni, hogy egy 
konszenzusos személyiség. Nem lehetne olyan embert találni, 
aki ne ismerné, kedvelné legalább egy művét.

Nagy tisztelője vagyok, s nagyképűen mondhatom azt 
is, hogy azért, mert kolléga volt, újságíró. De leginkább 
azért, mert tudatosul bennem, hogy milyen fontos egy 
ilyen személyiség munkája, milyen nagy hatással van 
ránk. Ezt mi sem mutatja jobban, mint napjainkban 
szerzett tapasztalatom: nagylányom olvasni tanul, falja a 
betűket, a kis elsős mindent meg akar érteni. Az üzletek, 
hirdetések szövegét kibetűzve sokszor lebiggyed szája: 
nem értem! Mert a felirat éppen valami angolszász be-
tűszó, ostobán frappáns cégnév. A mesekönyv minden 
szava érthető, a regény minden sora szívhez szól. Majd 
ha kicsit nagyobb lesz, el tudja olvasni a könyvet, aminek 
fedelén olvashatóan, szép betűkkel ez áll: Egri Csillagok. 

A Gárdonyi-évben az író születésének 150., halálának 90. 
évfordulójára emlékezünk.

150, 90

– Igen intenzív munkát végzett idén az ön-
kormányzat, számos ügyben születtek döntések. 
Nézzük meg egy kicsit ezek háttérét, milyen szem-
pontok élveznek előnyt, amikor egy-egy ügyben 
dűlőre kell jutni?

– Én általában azt a kérdést teszem fel magamnak, 
ha egy új feladat előtt állunk, akkor meg kell nézni, hogy 
az most, a jelenben, vagy a jövőben hasznára válik-e az 
egrieknek, jól szolgálja-e a várost? Fontosnak tartom, 
hogy a munkában súlypontokat képezzünk és a fontosat 
a lényegtelentől el tudjuk választani.

– Milyen prioritások határozták meg a munkát 
2012-ben?

– Minden település életében a helyi gazdaság 
fejlesztése a legfontosabb, e nélkül nem lehet köz-
szolgáltatásokat biztosítani, megfelelő színvonalon 
működtetni a várost. Ez az ágazat 2012-ben határozott 
fejlődést mutatott, ahogy az azt megelőző évben is. A 
mutatószámok, többek között az úgynevezett adóerő-
képesség is a növekedést igazolja. Növekedett a helyi 
iparűzési adóból származó bevétel, de további példa-
ként említhetem, hogy jelentős fejlesztések történtek 
a déli iparterület több nagyüzemében, azoknál a válla-
latoknál, melyek a legnagyobb exportőrök, és egyben 
jelentős munkaadók Egerben. Örömmel mondhatom 
azt, hogy az egészségiparban is történt beruházás, 
magyar tulajdonú vállalkozásnál. Fontos, hogy megva-
lósult a felnémeti városrészben egy kisebb ipari park az 
EVAT Zrt. beruházásában, ahol mintegy 20 vállalkozás 
telepedhet meg. Az önkormányzat idén a vállalataiban 
több mint 300 milliós tőkeemelést hajtott végre, hogy 
beruházásokat tudjanak finanszírozni a cégek, nyertes 
pályázataik révén. A Városgondozás Kft. egy nagyon 
fontos telephelyfejlesztés előtt áll. A Termálfürdőben 

egy közel 800 milliós beruházás indult el, ami mind az 
egrieknek, mind a vendégeknek újabb szolgáltatásokat 
kínál majd. A 450 embernek munkát adó Agria Hu-
mán Kft. új telephelyre került, itt is történt előrelépés. 
Nagyon fontos tehát számunkra az is, hogy az önkor-
mányzat vállalatai fejlődőképesek legyenek.

– Városunk egyik legfontosabb jellemzője az 
idegenforgalom. Mit hozott 2012 ezen a terüle-
ten?

– Bíztatóak a trendek, az elmúlt két esztendőben több 
mint 32 ezerrel nőtt a vendégéjszakák száma Egerben. Az 
év végén átadtak egy új gyógyszállót, s ez azért is lényeges, 
mert új vendégkört hoz a városba és jól kapcsolódik koráb-
bi egri fejlesztésekhez, például a Török Fürdő felújításához. 
A legnagyobb konferenciaszállodánk is több százmilliós 
fejlesztés előtt áll. A nívós, országos jelentőségű rendez-
vények megrendezése mellett Eger városa összességében 
több mint 200 rangos esemény helyszíne volt 2012-ben. 
Példaként említhetem a Közgazdász Vándorgyűlést, a 
Honismereti Akadémia rendezvényét, a BOSCH világtalál-
kozóját, vagy azt a nagyszabású nyári programot, melyen 
több száz magyar fiatal vett részt szerte a világból. Meg-
újítottuk a városmarketing tevékenységünket, tudatos 
márkaépítést folytatunk azért, hogy az önkormányzathoz 
kötődő kulturális események egységes módon jelenjenek 
meg mindenhol, erősítve az egri üzenetet.

Az idegenforgalmi látványosságok is bővültek, a tavaly 
átadott Kepes Intézet programjai – így például a gaszt-
ronómia a magyar képzőművészetben című tárlat - al-
kalmasak arra, hogy Eger vonzerejét növeljék. Egy másik 
fontos fejlesztés volt a Tűzoltó Múzeum rekonstrukciója, 
nem hagyhattuk pusztulni ezt az értéket sem. Bízom 
benne, hogy nyer a kerékpáros pályázatunk, és – utóbbi 
fejlesztésnek köszönhetően – a történelmi belváros és a 

Felsőváros határán létrejön egy közösségi tér, ami egyben 
az egri bringautak egyik központja lesz.

– Mik a tapasztalatai, milyen a város hírneve 
másutt?

– Büszkén mondhatom, hogy bármerre járok, Eger 
neve jól cseng, s ez az egriek munkáját dicséri. Számos 
olyan terület van, ahol komoly eredményeket értünk el, 
például a borászatban, a civil életben, a közoktatásban, s 
ennek messzeföldre híre megy.

– Hogyan értékeli az évet a sport szempontjá-
ból?

– Egészen kiváló eredmények születtek, sok ember 
munkájának köszönhetően. A sportot egy piramishoz 
hasonlítanám, mert nagyon széles alapokon nyugszik: a 
tanintézményekben komoly felkészítés zajlik, magas szín-
vonalú a sportélet. Erre lehet a sikereket alapozni. A város 
három intézménye is bekerült az ország 10 legeredmé-
nyesebb iskolája közé a diákolimpiai pontszámok alapján, 
sőt, a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola or-
szágos első lett. Az egyesületi típusú iskolák között az Egri 
Városi Sportiskola ismét győzött a saját kategóriájában. Az 
utánpótlás nevelésben a klubok, egyesületek munkája is 
kiemelkedő.

S az, hogy a női vízilabdacsapat fennállása óta először 
bajnok és ráadásul kupagyőztes is lett, csodálatos ered-
mény, s a férfi csapat továbbra is az élmezőnyben van.

A futballklub két év alatt két osztályt lépett felfelé, az 
Önkormányzat nem az egyesület fenntartója, de igyekez-
tünk segíteni, amiben tudtunk: közreműködtünk abban, 
hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a klubot támoga-
tandónak ítélte, és a Közgyűlés döntött arról, hogy a szük-
séges önerő harmadát előteremti a fejlesztésekhez. Most 
a klub tulajdonosán a sor, hiszen biztosítani kell a stabil 
működés tárgyi és műszaki feltételeit.

„Eger neve jól cseng”
Évértékelő beszélgetés Habis Lászlóval, Eger MJV polgármesterével és országgyűlési 
képviselőjével

– Egy település fontos feladata a szociális gon-
doskodás is. Ez talán kevéssé ismert, de sok ember 
életét befolyásolja.

– Az intézményeinkben nagyon komoly munka zaj-
lik. Ha csak az idősgondozást nézem: több mint 700 fő kap 
naponta meleg ételt, több mint 100 időskorú részesül házi 
gondozásban. Emellett nagyon jól működik városszerte a 
hat Idősek Klubja, ide naponta 150 fő jár azért, hogy hasz-
nosan, társaságban töltse az időt. 

A város az iskolarendszer mellett a szociális háló fenn-
tartására fordítja a legtöbb erőforrást. Az önkormányzat 
900 bérlakást működtet, 650-en részesülnek különféle, 
igen jelentős kedvezményekben. Bérlakás-gazdálkodás 
támogatására éves szinten 110 milliót fordítunk, a köz-
ponti költségvetési támogatásokkal együtt a segélyezési 
költségvetésünk közel félmilliárd Ft. Ugyanakkor úgy 
hiszem, a szociális biztonság kérdésköréhez sorolható a 
diákétkeztetés, az ingyenes tankönyvellátás, mely ügyek 
a város költségvetésében többszáz millió Ft-ot jelentenek 
évente. Ide tartozik még az Agria Volán Zrt-nek juttatott 
70 millió Ft-os egri, városi támogatás is, hiszen ezzel a kö-
zösségi közlekedés fenntarthatóságához járultunk hozzá.

– A városüzemeltetésben milyen számottevő 
eredmények születtek?

– A 2012-es évben elnyert díjak és elismerések sok 
elkötelezett ember munkájának eredményeképpen szü-
lettek. A virágosítási programban Eger Miniszterelnöki 
Különdíjat kapott, az Év Főkertésze egri szakember lett, 
ezek a Városgondozás Eger Kft. munkáját, de az egri lakos-
ság, és a helyi civil szervezetek lelkesedését, tenni akarását 
is dicsérik. Benne van ebben az is, hogy évente 100 ezer 
egynyári virág kerül a közterületekre a város jóvoltából. Az 
Év Fája díjra is nagyon büszkék lehetünk, s ennek kapcsán 
elmondhatom, hogy Egerben 27 ezer fát gondozunk. 
Ugyancsak a városüzemeltetés feladatköréhez tartozik a 
különféle rekonstrukciók sora, év végén nagyszabású út- 
és járdafelújítás, építés történt a város számos pontján, 
több mint 10 utcában.

– A város lakóinak, vendégeinek nagyon fon-
tos a közbiztonság, ez hogyan alakult?

– Sokat teszünk azért, hogy Eger ebben a tekintetben 
is élhető város legyen. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot 
a rendőri szervekkel, fórumokat szervezünk. Fontos, hogy 
közel 5 millió Ft-os városi forrás felhasználásával kialakítot-
tuk a rendőri irodát a Felsővárosban. Emellett támogattuk 
a polgárőrök munkáját és folyamatos kapcsolatot tartunk 
a külterületekért felelősséget vállaló Zöld Kommandóban 
együttműködő szervezetekkel, önkéntesekkel.

– 2012-ben elindult a belváros megszépítése. 
Mit sikerült ebben az esztendőben elérni?

– A kisebb feladatoktól a nagyobbak felé haladunk, 
néhány homlokzat megújítása jelzi, hogy elkezdődött 
a nagy munka. Több mint kétmilliárd Ft értékben ren-
delkezünk kivitelezői szerződéssel, ennek nyomán több 
látványos beruházás indulhat el tavasszal. Közvetlen gaz-
dasági hatása is van a 25 elemből álló programnak, hiszen 
egri és Eger környéki vállalkozások végezhetik a munkát, s 
örömmel tölt el, hogy a cégek számára egyfajta presztízst 
jelent, hogy részt vehetnek a belvárosi rekonstrukcióban. 
Fontos feladat, hogy a program részleteiről pontos tájé-
koztatást adjunk, igyekszünk a lakosság minél szélesebb 
köréhez eljuttatni az információkat a célokról, az egyes 
folyamatokról.

– Eger iskolavárosként is ismert. Talán ez a terü-
let az, ahol a legtöbb változás történt és történik.

– A közmeghallgatáson nagyon kedves gesztus volt 
az iskolaigazgatók részéről, hogy egy közös tablóval aján-
dékoztak meg köszönetképpen. Ez is arról beszél, hogy 
Eger Önkormányzata felelős gazdaként kezelte az intéz-
ményeit. Minden gyermekes család számára fontos, hogy 
az iskolák jó színvonalon működnek a városban.

Külön köszönet illeti a pedagógusokat azért, hogy a 
köznevelésben történő változást úgy készíthettük elő, 
hogy a lényegre, a tanulókra, az oktatás színvonalának 
megtartására koncentrálhattunk. Az oktatásnak otthont 
adó épületeket idén is fejlesztettük, és a továbbiakban is 
erre törekszünk: előkészítettük a Lenkey Iskola pályázatát, 
és szeretnénk a Szilágyi Erzsébet Gimnázium kollégiumát 
is felújítani. Köznevelésről, ifjúságügyről szólva kiemelhe-
tem, hogy az Ifjúsági Cselekvési tervünk kapcsán létrehoz-

tuk az IFI Pontot, mely számos funkcióval működik, segíti 
a fiatalok mindennapjait.

– Ugyancsak az életminőség kérdésköréhez 
tartozik az egészségügy. Itt mi történt tavaly?

– Hosszas hatósági huzavona után végre megnyílha-
tott a Patakparti Egészségház. Ebben az épületben 16 ezer 
ember ellátásáról gondoskodnak, 21. századi körülmé-
nyek között. A Vallon úti rendelő felújítására pályázunk, ez 
is több mint 10 ezer egri polgárt érint. Szeretnénk hasonló 
módon, pályázati forrás segítségével rendbe tenni a Klap-
ka utcai fogorvosi rendelőt.

– Mi történt a kultúra területén 2012-ben?
– Novemberben elfogadta a Közgyűlés a Kulturális 

Koncepciót, ami intézmények, szakemberek, civilek véle-
ményének beépítésével született. Lényeges új feladat volt 
2012-ben a két színház fenntartása, s most a múzeumi 
szervezet átvétele is komoly előkészítést igényelt, igényel. 
Nagyon lényegesnek tartom, hogy a civil szervezetek 
eredményes, fontos munkát végeznek Egerben, és számos 
kitűnő alkotó közösség tevékenykedik a városunkban. A 
fellépési lehetőségek biztosítása mellett megünnepeltük 
a fontos évfordulókat, jubilált többek közt a Szederinda 
Néptáncegyüttes, az Egri Csillagok Népdalkör. Ezen a terü-
leten is összehangoltan, összefogottan kell dolgoznunk, a 
koncepció ehhez ad támpontokat.

– Tekintsünk a jövőbe egy kicsit, hogyan látja 
2013-at?

– A fogadkozás megszokott ebben az időszakban, ná-
lunk azonban konkrét feladatok vannak, nem lehet üres 
formalitás a fogadkozás, a tervezés. A közigazgatásban, 
a közoktatásban, a hulladékgazdálkodásban és még szá-
mos más területen olyan tennivalók vannak, amik alap-
vetően meghatározzák az elkövetkező időszakot. Változik 
a helyhatóságok szerepe, bizonyos értelemben szigorúbb 
feltételek vonatkoznak majd ránk. Mindent egybevéve 
úgy látom: Eger viszonylag jó pozícióból startol 2013-ban. 
Bízom benne, hogy a 2012-ben végzett nagyon komoly 
közgyűlési, hivatali, intézményi és vállalati munka ered-
ményei látszani fognak az Újévben.

Bérczessy András

Adósságrendezés
Eger nem tartozik az eladósodott települések sorába, a 7 

milliárdos hitelállományt fejlesztésekre és nem működés-
re vette fel a város, s ez példaértékű – jelentette ki Semjén 
Zsolt Egerben. A miniszterelnök-helyettes az önkormány-
zat adós ságrendezéséről tárgyalt Habis László polgármes-
terrel. A politikus fontos lépésnek nevezte, hogy az alkot-
mányban is rögzítették, hogy csak olyan költségvetést 
lehet elfogadni, ami csökkenti az adósságot. A devizahi-
telesek megsegítése után az önkormányzatok konszolidá-
ciója következik – mondta a miniszterelnök- helyettes. Ez 
mintegy 9 millió embert érint: közel kétezer település 612 
milliárdos adósságot halmozott fel. Ennek egyik oka, hogy 
az állam számos feladattal terhelte a településeket, forrás 
biztosítása nélkül. Emellett az Európai Unió támogatásai 
sok esetben felelőtlen presztízsberuházásokra ösztönöz-
ték a településeket. Eger jól gazdálkodott, a 7 milliárdos 
hitelállományt fejlesztésekre vette fel. Közben 2007 óta 

nem kapott semmi támogatást a központi önerő-alapból. 
Az 5 ezer fő alatti települések teljes adósságát rendezik, 
a nagyobb önkormányzatok esetében sávosan, 40 és 70 
százalék közötti részt vállal át a kormány, az önkormány-
zat bevételei, a térség adottságai függvényében. Amelyik 

telelpülésnek nincs hitelállománya, a fejlesztéseihez kap 
központi segítséget.Eger várhatóan az adósságállomány 
felétől szabadul majd meg. 

A remények szerint tavaszra zárul le a folyamat.
(fotó: Nemes Róbert) BA
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Kötelező 
bejelenteni
Az építményadóban és telekadóban érintett adókötelezettsé-

gekben múlt évben bekövetkezett változások bevallását a tulaj-
donosok 2013. január 15-ig tehetik meg szankciómentesen.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja a Tisztelt Adózók 
figyelmét arra, hogy Egerben a helyi adók bizonyos fajtáinál – az építményadóban, 
a telekadóban – az adókötelezettség keletkezését, (változását), illetve megszűnését 
követő 15 napon belül, adóbevallás keretében kell bevallani a változásokat az önkor-
mányzati adóhatóság felé. A jelzett tárgyi adóknál a változás az adóév első napján 
fennálló állapot alapján következik be, így ettől az időponttól nyílik meg a bevallás 
teljesítésének kötelezettsége is, azaz az adóév első napját követő 15 napon belül kell a 
bevallási kötelezettségeknek eleget tenni az érintett adóalanyoknak. Az önkormány-
zati adóhatóság több mint 24 ezer adózó, majd 40 ezer adóköteles ingatlanát tartja 
nyilván, így évek óta jelentős számot tesz ki a változások bevallása.    

Az adónemek ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben be-
vallást tenniük, hanem csak abban az esetben, ha a saját vagy az ingatlan adataiban 
olyan változás következett be az elmúlt évben, ami befolyással bír a következő évi adó 
megállapítására. Ilyen adókötelezettséget érintő fontosabb változás lehet, amit már 
az adóalanyoknak minden esetben be kell vallania: vétel, eladás, öröklés, ajándék, 
csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebon-
tása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni értékű jog megszűnése, jog-
nyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás, használatbavételi engedély meg-
szerzése, belterületből külterületté minősítés, lakcímváltozás, funkció vagy használati 
mód változása stb. 

Eger Megyei Jogú Városban 2013. évtől továbbra is adókötelezettség alá tartoznak 
a lakások és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint a beépítetlen 
építési telek. Az önkormányzati rendeletünk változása miatt jövő évben valamennyi 
adózó határozatban fog értesülni az adókötelezettségekben történt változásokról, a 
fizetendő adó nagyságáról és az összegek esedékességéről. Ezért is fontos az, hogy 
az adózók a változások bevallását időben megtegyék. A hatályos rendeleteink illetve 
más jogszabályok az ado.eger.hu honlapon megtekinthetőek. Tájékoztatjuk adózóin-
kat, hogy a késedelmesen benyújtott adóbevallás mulasztási bírság megállapítását 
vonhatja maga után.   

Helyi adók tekintetében az adó alanyának minősül (a magánszemély, a jogi sze-
mély stb.) az, aki a naptári év első napján – azaz 2013. január 1-jén – az építmény/
épület/telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik 
arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya, így 
elsődlegesen őt terheli a változás bevallása is. Lehetőségük van az adózóknak azonban 
arra, hogy megállapodás alapján (amennyiben több tulajdonos is érintett az épület 
tulajdonjogában) egy tulajdonos vállalja át az adófizetést. Ekkor az érintett tulajdono-
sok által aláírt megállapodást is csatolni kell a bevallás mellé, a megfelelő nyomtat-
ványt a jelzett honlapról letölthető.    

Tájékoztatjuk T Adózóinkat, hogy a „Építményadó bevallási nyomtatvány: 
EGER1331”, valamint a Telekadó bevallási nyomtatvány: EGER1332” űrlapok 2013. 
január 1-jétől elérhetőek és megtalálhatóak az önkormányzati adóhatóság ado.
eger.hu honlapján, ahonnan a bevallások elektronikusan is benyújthatóak. Az 
elektronikusan intézhető ügyekről bővebben a város honlapján az „Elektronikusan 
intézhető ügyek” menüpont alatt tájékozódhat, ahol majd megtalálják a fentebb 
említett nyomtatványainkat is. Javasoljuk ennek mind szélesebb körben történő 
alkalmazását, hiszen ez gyorsabb és elkerülhetőek a hibásan benyújtott bevallá-
sok későbbi javításai is. 2014. évtől a vállalkozóknak már csak elektronikusan lehet 
majd a bevallásokat beadniuk. 

2013. január 15-én az önkormányzati adóhatóság (09.00-től 18.00-ig) meghosz-
szabbított ügyfélfogadást tart. Amennyiben a bevallás kitöltésével kapcsolatosan se-
gítséget szeretne kapni, vagy információt kér, úgy bizalommal keresse (36 523-700) 
az Adó Iroda munkatársait.  

Köszönjük szíves együttműködésüket!

Új székház
A Kereszténydemokrata Néppárt Heves megyei és Eger városi szervezete új 

székházat avatott december 5-én Egerben a Vörösmarty utca 38. szám alatt. A 
létesítményt dr. Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg és szentelte föl. A bejárati 
szalagot az érsek úr és dr. Semjén Zsolt országos elnök, miniszterelnök-helyet-
tes közösen vágták át, így használatba adták a székházat. A KDNP városi szer-
vezete minden kedden 16-tól 18 óráig ügyfélfogadást tart az irodában, ahová 
szívesen várnak mindenkit. Telefonos elérhetőség: (30) 439 49 31.

Alvárosközpont
30 millió forintból megújították a közterületet a Mátyás király út Déva 

utca és Aradi utca közötti szakaszán. Térkövet raktak le, s megerősítették a 
buszöblöt – mondta el Sós István alpolgármester, a terület önkormányzati 
képviselője.  Megújították a parkolókat, térkővel rakták ki az áruházak előt-
ti kis teret, s számos további beruházást terveznek: a Déva és az Aradi utca 
burkolását, a kábeleket föld alá viszik, új parkolókat alakítanak ki.  Kovács 
Istvánné, Klári néni köszönetet mondott a lakosság nevében, de azt is hoz-
záfűzte: reméli, tovább folytatódik a fejlesztés.  Bizakodó a képviselő – al-
polgármester is. Jövőre elkezdődik a Szilágyi kollégiumának fejlesztése, azt 
remélik, hogy pályázati támogatásból megépülhet a kerékpárút és a Mátyás 
király út teljes hosszában a járda. Előkészítés alatt van egy olyan projekt, 
amely hosszú időre környezetszennyezés nélkül megoldja a távhőellátást: 
geotermikus hővel fűtenék a Lajosváros összes intézményét.

Több, mint egymilliárdos támogatást kap 
67 Heves megyei település, ezen felül pedig 
egymilliárd forinthoz jut Eger a kormány 
legutóbbi döntése nyomán – jelentette be 
rendkívüli sajtótájékoztatón Nyitrai Zsolt 
országgyűlési képviselő.

Nyitrai Zsolt az Egri Polgárok Házában, 
a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a 
KDNP közös sajtótájékoztatóján jelentette 
be, hogy két igen fontos és pozitív hír miatt 
hívtak össze rendkívüli tájékoztatót, melyek 
érintik Heves megyét, illetve Eger városát is. 
A honatya Lech Walesa híressé vált mondá-
sát idézve – „Győztünk és erről papírunk is 
van…“ –, jelentette be, hogy a kormány 
döntése nyomán 67 önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben levő település kapott 
támogatást (ÖNHIKI), méghozzá több mint 
egymilliárd forintos értékben.

Horváth László megyei kormánymegbí-
zott arról szólt, hogy az ÖNHIKI-s támoga-
tásokat a folyamatos anyagi nehézségekkel 
küzdő települések igényelhették annak 
érdekében, hogy biztosítsák a feladatok – 
például oktatás – biztonságos ellátását. Hoz-

zátette: a megye 121 települése közül 67 kért 
ilyen címen segítséget, s bár a kormány adós-
ságátvállalásának következtében a korábbi 
áldatlan állapotok várhatóan megszűnnek, a 
most kapott összeg megteremti a lehetősé-
gét annak, hogy az önkormányzatok, a helyi 
közösségek és természetesen a polgármeste-
rek is tiszta lappal, nyugodtabb körülmények 
között kezdjék el a következő esztendőt.

A kormány döntött arról is, hogy a 
megyeszékhely, Eger egymilliárd forintos 
támogatást kap a város feladatainak bizton-
ságos ellátására.

Habis László országgyűlési képviselő, Eger 
polgármestere ennek kapcsán arról beszélt, 
hogy bár 22 éve vesz részt különböző tisztsé-
gekben a város költségvetésének elkészíté-
sében, eddig még soha nem született ilyen 
kormányzati döntés. Az egymilliárd forintot 
a beruházások és fejlesztések befejezésére, 
önkormányzati feladatellátásra fordítja 
majd a város. Végül örömét fejezte ki a dön-
tés miatt és az egriek nevében köszönetet 
mondott a segítségért politikustársainak és 
a kormányzatnak is. 

Kétmilliárdos 
támogatás

Közgyűlések
A közgyűlés rendkívüli ülésén, december 13-án tárgyaltak a képviselők 

a vármúzeumról. Az állami fenntartású múzeumok a megyei jogú városok 
önkormányzataihoz kerülnek, így a  Dobó István Vármúzeum a feladatokkal 
együtt Egerhez tartozhat, a közgyűlés felhatalmazta Habis László polgármes-
tert az ezzel kapcsolatos szerződések aláírására. 

Módosították a Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár alapító okiratát, mi-
vel a könyvtár látja el majd a vármúzeum  gazdasági, szervezeti adminisztrációs 
feladatait. Ezzel együtt mindkét intézmény teljesen önálló marad. Szociális és 
gyermekjóléti intézmények alapító okiratait módosították, ez a törvényi válto-
zások, a kistérségi feladatellátás változásai miatt szükséges. A képviselők dön-
töttek arról, hogy Bölcsődei igazgatóság Maria Montessori nevét veszi fel.

Köznevelési intézmények fenntartói jogának állami átadásáról is döntött a 
testület. Döntés született arról, hogy bérleti szerződést köt a város a Városgon-
dozás Kft.-vel, energetikai program megvalósításához. 

December 20-án a helyi járatú autóbusz-közlekedés díjának 5,2 százalékos 
emelésről született döntés, elővételben 255, autóbuszon váltva 350 forintba 
kerül majd egy menetjegy. A teljes árú bérletért 5250 forintot kell fizetni. A 
talajterhelési díj fizetése alól 500 köbméteres limitig visszamenőlegesen men-
tességet biztosít az önkormányzat most elfogadott rendelete.

13,3 százalékkal emelkedik a hulladékszállítás díja a megnövekedett költsé-
gek miatt. Egy 120 literes kuka heti egyszeri ürítése 428 forintba kerül jövőre, ez 
háztartásonként 3000 forint többletet jelent évente.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást új rendelet szabályozza, ennek alap-
ján határozzák meg az önkormányzatok a díjakat. Egy átlagos háztartásban 
nem lesz emelkedés Egerben.

Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság tagja lett Orosz Lászlóné és külső 
szakértőként Balla Miklós dolgozik majd a bizottságban.

A képviselőtestület elfogadta az önkormányzati társaságok negyedéves 
beszámolóit.

32 milliós fejlesztési támogatást kap a Városgondozás Kft. a társaság tevé-
kenységének korszerűsítésére.

Megszüntette az önkormányzat az intézményfenntartó mikrotársulásokat, 
az oktatási intézmények állami kézbe kerülése miatt. 

A köznevelési törvény értelmében több mint 800 státuszt ad át a város, a 
működtetés területén tevékenykedő 123 munkavállaló az EKVI-hez kerül.

A város kulturális intézményeinek átalakítása a kulturális koncepción alapul, 
s ennek szellemében történik az átszervezés - mondta el a napirendhez kap-
csolódva az előterjesztő Habis László. A Vitkovics-ház az EKMK-hoz, a Zsinagóga 
Galéria és az 1552-es ajándéküzlet a Vármúzeumhoz kerül, a TDM szervezet 
pedig önálló lesz az elfogadott munkaterv szerint.

A kistérségi munkaszervezet átszervezése kapcsán a Területfejlesztési Társu-
lás megszűntetéséről döntöttek, a Baktai úti állati hulladéklerakó a városhoz 
kerül.

Sürgősségi indítványként került a testület elé a SZETA Egri Alapítvány ügye. 
A Pál György által jegyzett javaslat, hogy a SZETA gondozásában maradjanak a 
gyerekek. elmondta: a SZETA nyilatkozott arról, hogy az állami normatívából, 
önkormányzati támogatás nélkül a  jövő év közepéig vállalja a feladat ellátását, 
a Gyermekek Átmeneti Otthonának fenntartását .

Habis László polgármester javaslata szerint a jövőben a gyöngyösi kistér-
séggel közösen történne a feladatellátás. A polgármester elmondta még: most 
mind a 9 gyermek sorsa rendeződik, helyettes szülőknél, kollégiumban és a 
Családok Átmeneti Otthonában helyezik el őket. Utóbbi javaslatot támogatta 
a többség.

Alapokmányt módosított Eger Közgyűlése a december 27-én megtartott 
rendkívüli közgyűlésen. Egy jogszabály rendelkezései több ponton érintik a vá-
ros alapokmányát, ezért volt szükség a módosításra. Ezek mellett a jogszabály a 
közmeghallgatás rendjéről, a szavazásról, a bizottsági munka részleteiről is ren-
delkezik.  A Humánerőforrás Bizottságot 2013. január 1-jétől Emberi Erőforrás 
Bizottságnak hívják. Az Alapokmány rögzíti, hogy a város kötelezően ellátandó 
feladata az óvodai ellátás, valamint megfogalmazza az önkormányzat a közne-
velési intézmények működtetésének részleteit. BA

7. Egri Civil 
Randevú
Az Advent, a várakozás egyfajta küzdés, hogy otthon legyünk a helyi 

világban – Tamási Áron sorainak: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne” hangulata érződött a Városi Civil Fórum, az Eger Ün-
nepe Civil Fesztivál után, az év 3. nagy civil programján december közepén, 
az Express étteremben. Ha a közösség együtt van, arra lehet támaszkodni, s 
ha a közösségbe tartozol,azt kell eldöntened mennyire akarsz a részévé válni, 
mert a hozzáállás nem öncél, hanem feltétel – nyitotta meg a szervező a 
szakmai programot. A Civil Kerekasztal soros elnöke Gál Sándor megnyitó-
jában emlékeztetett az év fontosabb eseményeire, majd Koczka József városi 
civil referens és dr. Mísz Mihály a civil ügyek tanácsnoka szólt a jelen lévő 39 
szervezet képviselőjéhez. Az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke, Habis László 
polgármester, országgyűlési képviselő elismerő szavakkal köszönte meg a 
civil szervezetek kűzdelmes, de eredményes munkáját. 

Nincs önmegvalósítás közösségbe való beágyazódás nélkül. Az alábbi 
civil aktivisták részesültek Díszoklevélben és tárgy ju ta lom ban: Gál Sándor, 
Simon Klára, Vágner Lászlóné, Madarász János, Szalkainé Pató falvi Margit, 
Bimbó Zoltán, Botkáné Némedi Ibolya, Tóth Péterné, Merczel Lászlóné. Az Év 
Szekcióvezetője Jakabné Jakab Katalin, az Év Civil Támogatója Szilvás István, 
a Heves Megyei Hírlap újságírója lett.

A 9 szekció vezető a Civil Fesztivál szervezőjétől1-1 DVD-t, s Rácz József 
szponzortól A bor és gomba című könyvét, s 1-1 üveg nyertes bort kapott.

A rendezvényen összegyűlt 25 ezer forintot a dévai „Böjte-gyerekek” se-
gítésére utalták át.

Gratulálunk az elismerésben részesülteknek Széchenyi szavaival „Egynek 
minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”! A civil innováció lehet az a 
gyújtó anyag, amely megváltoztatja a város polgárainak arculatát és sorsát.
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IFI Pont
Egy éve nyílt meg Egerben az IFI Pont. Tóth-Vági Eszterrel, az Ifjúsági Informá-

ciós és Tanácsadó Iroda vezetőjével beszélgettünk.

– Hogyan  váltotta be az IFI Pont a remé-
nyeket, mit sikerült megvalósítani abból, 
amit az indításkor megfogalmaztak?

– Az iroda célja többek között, hogy biztosítja 
a fiatalok szükségleteiknek megfelelő információk 
elérését és az őket érintő problémákra megpróbál 
választ adni. A 2012-es évben ezen célokat folya-
matosan a fiatalok igényeihez igazítva sikerült elér-
ni! Az IFI PONT tanácsadó szolgáltatásai és közösség 
fejlesztő, valamint ismertterjesztő programjai egyre 
népszerűbbek a fiatalok körében, már nem csak a 
középiskolás, hanem az általános iskolás diákok 
körében is. 

– Milyen programoknak, kezdeményezé-
seknek adott otthont az IFI Pont?

– A 2012-es év igen sokszínű volt a programok 
és szolgáltatások tekintetében. Az iroda alaptevé-
kenysége, hogy segíti a város fiataljait személyes 
problémáik megoldásában. Az iroda egyik leg-
népszerűbb tanácsadó szolgáltatása 2012-ben is 
a pályaválasztási tanácsadás volt. Pályaorientációs 
csoportfoglalkozások indultak többször is az év-
ben. Szerencsére a mentálhigiénés, életvezetési 
tanácsadást is egyre többen keresik. Erre a tanács-
adásra vonatkozik elsősorban, az anonimitás és a 
titoktartási kötelezettség. Így a hozzánk forduló 
fiatal biztonságban érezheti magát és könnyebben 
megnyílhat. A programok tekintetében próbálunk 
a fiatalok igényeihez igazodni. Így vannak olyan 
programjainak is, amelyet a Városi Diáktanáccsal 
együtt szervezünk. (Farsang, Masnis nap, Mikulás, 
Népmese napja stb.) Az irodában kapott helyett a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is, velük együtt-
működve rengeteg érdekes és hasznos programunk, 
foglalkozásunk volt. Ilyen például a jelenleg is folyó 
kortárssegítő képzés. Ezeken kívül még rengeteg 
programnak, klub foglalkozásnak ad otthont az iro-
da, akár más egri intézményekkel együttműködve.

– Mekkora létszámot sikerült megmoz-
gatni, hányan látogatták az irodát?

– Szerencsére a 2012-es évben nagyon sok fia-
tal látogatta az irodát. A forgalmi naplók alapján az 
éves forgalom 7613 fő volt. A látogatók főleg a 13 és 
20 éves korosztályból kerültek ki.

– Számos ifjúsági szerveződés működik 
Egerben, sikerült ezekkel kapcsolatot terem-
teni?

– Az IFI PONT tagja az Ifjúsági Kerek asztalnak 
és a Kábítószerügyi Egyezető fórumnak, ahol szinte 
minden fiatalokkal foglalkozó intézmény, szerve-
zet jelen van, így ezeken a fórumokon keresztül is 
tudjuk egymással tartani a kapcsolatot. Ezen kívül 
igyekszünk  mind a civil szervezetekkel, mind az 
állami, vagy önkormányzati intézményekkel keres-
ni egy együttműködés lehetőségét. Az Ifi Pontban 
dolgozó ifjúsági koordinátor feladata a különböző 
ifjúsági szervezetekkel való kapcsolattartás.

– Mennyire vált valódi közösségi térré az 
IFI Pont?

– Aki már járt nálunk az tudja, hogy a lehetősé-
gek korlátozottak, hiszen az iroda nagyon kicsi. Úgy 
gondolom, hogy ennek ellenére igazi kis közösségi 
térré alakult, nagyon családis hangulat uralkodik 
az irodában délutánonként, ahová szívesen jönnek 
vissza a fiatalok. 

– Hogyan tervezik a jövőt, bővítik-e a 
profilt?

– Nagyon sok tervünk van a jövőre vonatkozó-
an, ami a programokat illeti. 

Remélem, hogy a későbbiekben lesz még több 
IFI PONT a városban, vagy egy nagyobb közösségi 
tér, mert nagy szükségük van mind a közösségi él-
ményekre, mind egy olyan emberre, emberekre, aki 
professzionálisan segít Nekik, ha problémájuk van. 

Remélem, hogy a 2013-as év is ilyen sikeres lesz 
és még több ismeretterjesztő, közösségépítő, hasz-
nos programmal és a szolgáltatások, tanácsadások 
széles körével tudjuk várni a fiatalokat!

Bérczessy András
(fotó: Nemes Róbert)

Civil sarok
Nyelvtanulási lehetőség a 
nyelv tanfolyamok árának 
töredékéért!          

A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakos-
ság gazdasági versenyképességének növelése, valamint 
munkaerő-piaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése.

A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek birtoká-
ban lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy meg is 
lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk meg-
követeli, hogy digitális ismeretekkel és idegen nyelvi 
tudással is rendelkezzenek a munkavállalók. A projekt 
ennek érdekében célul tűzi ki a digitális ismeretekkel 
és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság szá-
mának növelését. Célunk, hogy a tanulási hajlandóság 
növekedjen a felnőtt lakosság körében és a nemzetközi 
viszonylatban is kiugróan alacsony foglalkoztatási szint 
emelkedjen.

A projekt közvetlen célja minimálisan 100.000 fő be-
vonása a kompetencia-fejlesztést célzó képzési progra-
mokba és ezen létszámból legalább 85.000 fő részére a 
képzés sikeres elvégzését teszi lehetővé. A TÁMOP 2.1.2. 
projekt keretében élő idegen nyelvi és informatikai kép-
zéseken lehet részt venni, melyeket a projektbe befoga-
dott akkreditált képző intézmények hirdetnek meg.
http://www.tudasodajovod.hu/

Közlemény a Nemzeti Együttműködé-
si Alap pályázataival kapcsolatos tudni-
valókról

Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi támogatása-
iról szóló szerződések feldolgozását az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (EMET) a kedvezményezettek által 
visszaküldött dokumentumok alapján folyamatosan 
végzi. A kiküldött szerződéskötés folyamatával kapcso-
latosan – a leggyakrabban felmerült kérdésekben – az 
alábbi információkról tájékoztatjuk tisztelt ügyfelein-
ket:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a testületek döntésének 
megfelelően minden kedvezményezett megkapta a tá-
mogatási szerződést és a szükséges mellékleteit postai 
úton.

Ezért kérjük, hogy ha a támogatási szerződést még 
nem írta alá, szíveskedjen gondoskodni annak aláírásá-
ról, a mellékletek csatolásáról és visszaküldéséről: Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő, 1055 Budapest, Báthory 
u. 10.

A Civil Információs Centrum 2013 januárjá-
tól  térítésmentes  képzést  szervez,  melyre  a  www.
egrinormaalapitvany.hu oldalon található elérhető-
ségek egyikén jelentkezhetnek civil szervezetek képvi-
selői, gazdasági élet szereplői, illetve önkormányzati, 
közigazgatásban dolgozók számára. A képzést Dr. 
Vercseg Ilona (ELTE) tartja.

Első alkalom: január 15. kedd,10 óra. 
A helyszínről a honlapon és/vagy a jelentkezés után 

tájékoztatjuk.

KATA, KIVA
Önkormányzati adóhatóság felé is be kell jelenteni – 2013. január 1-jét 

követően 15 napon belül – a változást azoknak, akik a kisadózók tételes 
adóját, vagy a kisvállalati adót választják!

2013-ban köztudottan két új adónemmel 
bővül a vállalkozások által választható adóne-
mek palettája, ugyanakkor egyes adónemek 
beépülnek az új adók közé. A helyi adókat (pl.: 
iparűzési adó, építményadó, telekadó) azonban 
továbbra is külön kell bejelenteni, bevallani 
(KATA-nál és KIVA-nál ez választható) és meg-
fizetni az érintett önkormányzatok felé. Ennek 
megfelelően 2013. évtől változnak a helyi 
iparűzési adóztatás szabályai is. A 2013. évtől 
bevezetésre kerülő új adónemek, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójának (KATA) és a kis-
vállalati adónak (KIVA) szabályait a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 
adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továb-
biakban: Katv.) tartalmazza. A tételes adó vá-
lasztása a vállalkozások számára az adminiszt-
ráció jelentős egyszerűsödését jelentheti. 

Az új adónemeket választó adózóknak az 
önkormányzati adóhatóság felé két kötelezett-
ségeket is teljesíteniük kell:  
1.  egyrészt az egri önkormányzati adóhatóság 

(Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati 
Adóhatósága) felé a változás bejelentését – 
15 napon belül – és 

2.  a lezárt előző időszakra a záróbevallás 
megtételével kapcsolatos kötelezettségek 
is rendezniük kell, melyekről szeretnénk 
tájékoztatni a T. Olvasókat. 

A kisadózók tételes adójának alanyát az 
önkormányzati adóhatóság felé is bejelentési 
kötelezettség terheli arról, hogy az iparűzési 
adóban az adóalap tételes összegű meghatá-
rozásával kíván élni. Ezt a bejelentést az ön-
kormányzati adóhatóság által rendszeresített 
bejelentési nyomtatványon („EGER13BEJ”) 
köteles megtenni, mégpedig a kisadózók té-
teles adójának hatálya alá tartozástól (első 
alkalommal 2013. január 1.) számított 15 na-
pon belül, azaz legkésőbb 2013. január 15-ig.  
A KATA-t választóknak – változatlan tényállás 
esetén 2013. január 1-jétől képződött adóalap 
után – iparűzési adóbevallási kötelezettségük 
sem lesz a jövőben. Választásuk alapján adóbe-
vallást akkor célszerű (tehát nem kötelező) be-
nyújtani, ha a kisadózó vállalkozás utólagosan 
kíván valamely adóelőnyt – adómentességet, 
adókedvezményt – érvényesíteni. (Eger Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012.(III. 30.) 

önkormányzati rendeletének 5.§ (1) bekezdé-
se alapján „az a vállalkozó, akinek a vállalko-
zási szintű adóalapja éves szinten a 2,5 millió 
forintot nem haladja meg az állandó jellegű 
tevékenység végzése utáni számított végleges 
iparűzési adójából 50%-os önkormányzati adó-
kedvezményre jogosult.”) 

A kisvállalati adóalanyiság a választás – ál-
lami adóhatósághoz történő – bejelentését 
követő naptári év első napjával (legkorábban 
2013. január 1-jével) jön létre, amely beje-
lentést legkorábban az adóévet megelőző év 
december 1-jétől, legkésőbb az adóévet meg-
előző év december 20-áig lehet megtenni. A 
kormány döntése értelmében a Parlamentnek 
benyújtott 2012. december 7-én javasolt mó-
dosítások értelmében az új adó hatálya alá de-
cember 1-től január 15-ig lehet bejelentkezni 
a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Ezt követően 
kell az önkormányzati adóhatóság felé bejelen-
teni a választást, a bejelentési nyomtatványon 
(„EGER13BEJ”). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
a kisvállalati adó nem mentesít a helyi adók 
(iparűzési adó, építményadó, telekadó stb.) be-
vallása és megfizetése alól. 

Mindkét esetben a 2012. lezárt adóévről a 
helyi iparűzési bevallást az általános bevallás-
benyújtási szabályoknak megfelelően az adó-
évet követő év május 31-éig kell benyújtaniuk, 
s ekkortól nyílik meg a többletként megfizetett 
adó visszatérítésének joga is. 

Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy a „Beje-
lentkezés, változás-bejelentési” nyomtatvány, 
az „EGER13BEJ” 2013. január 1-jétől elérhető 
és megtalálható az önkormányzati adóható-
ság ado.eger.hu honlapján, ahonnan a beje-
lentéseket elektronikusan is meg tudják tenni 
az adóhatóság felé. Javasoljuk ennek mind 
szélesebb körben történő alkalmazását, hiszen 
ez gyorsabb és elkerülhetőek a hibásan be-
nyújtott bevallások későbbi javításai is. 2014. 
évtől a vállalkozóknak már csak elektronikusan 
lehet majd a bevallásokat beadniuk. Felhívjuk 
a figyelmet arra, hogy Eger Megyei Jogú Város 
illetékességi területén érvényes helyi adó sza-
bályokról (hatályos és hatályba lépő törvények-
ről és önkormányzati rendeltekről) is a jelzett 
honlapon tájékozódhatnak. Egyéb tájékoztató 
anyagokat a http://nav.gov.hu és http://ado.
hu/ honlapokon olvashatnak az érdeklődők.    

Véradás
Harmadik alkalommal várta a donorokat a TV Eger adventi 

véradásra. A Vöröskereszt tapasztalatai szerint az adventi idő-
szakban kevesebben szoktak vért adni. Fontos viszont, hogy az 
ünnepek előtt megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Leg-
több donor segíteni szeretne – ezért ad vért. 

A stúdióban adventről, véradásról, karácsonyról beszélgettek, 
a nézők játékosként otthonról is bekapcsolódhattak a műsorba. 
Délután háromtól este nyolcig hatvanhárman adtak vért.
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Egy óra dr. Lengyel Gyula plébános 
társaságában
Amikor gratuláltam az Eger csillaga elismeréshez, ő szerényen csak annyit mondott: meglepte és meghatotta a jelölés és a 

cím elnyerése. A fáradozások elismeréseként élte meg, adott számára egy egészséges önbizalmat is, de azért feltette magában 
a kérdést: biztos, hogy én erre méltó vagyok? Majd csendesen hozzátette: a díj egyfajta felelősséget is jelent; még odaadóbban 
fogja szolgálni a nyájat. Az pedig, hogy édesanyja is jelen lehetett az ünnepségen, boldoggá és meghatottá tette, az díjátadó 
az ő közös ünnepük is volt.

A plébánián töltött idő alatt, amíg beszélgettünk, érdekes érzés fogott el: odakint folyton keresek valamit, de itt, dr. Lengyel 
Gyula társaságában nincs semmi hiányérzetem. Aztán rájöttem, mit találtam meg e csöndes plébánián: a nyugalmat.

Beszélgettünk értékről, erkölcsi válságról, múltról és jelenről. Gondolatokról, melyek mindnyájunkat érintenek. Nem csak 
évkezdéskor…

A Bükkben és Miskolcon telt a gyerekkorom, békét 
és szeretetélményt hoztam otthonról. Édesanyámnak 
azt mondta Beck Pál atya: ha embert akar faragni 
ebből a gyerekből, küldje Pannonhalmára! Így ke-
rültem el 14 évesen a szüleimtől, és kerültem bele 
egy kétezer éves családba, amit többé nem akartam 
elhagyni. Sírtam akkor is, mikor a szüleimet el kellett 
hagynom, és sírtam akkor is, mikor négy ével később 
az iskolámtól váltam el. Mélyen a lelkemig hatott a 
kereszténység, a szent misék légköre. Pannonhalma 
tanított meg arra, hogy az ember nem más, mint 
értelem és szív, ezt a kettőt kell építenünk. Nem sza-
bad csak az egyikre, vagy csak a másikra hallgatni… 
Arra is megtanított, hogy a munka csupa veríték és 
küzdelem, és amennyi energiát belefektetünk, annyit 
fogunk később visszakapni. És ez mindenre igaz!

Pannonhalma után adtam magamnak egy évet, 
hogy biztos legyek a hitemben, és abban, hogy tény-
leg a papi hivatást szeretném-e választani. Nem érez-
tem jól magam a kinti világban, nem találtam a lelki 
békémet. 1982-ben szenteltek pappá, tanulmányaim 
után erkölcsteológiából doktoráltam. Egerben tizen-
három éve szolgálom az egyházat. 

A papi élet egy nagy kaland, melyben mások élete 

lesz a mi hivatásunk. Kilépünk magunkból, segítjük 
az embereket jellemük formálásában, miközben saját 
jellemünk is formálódik. A papi élet olyan, mint egy 
szivacs. ha nem járja át a hit és az alázat, akkor kiszá-
rad. Ha mi magunkat nem itatjuk át, a társadalom 
számára nem leszünk hasznosak. Fontos, hogy min-
dig legyen mit kifacsarniuk belőlünk az embereknek. 
Mindig adnunk kell, mert sokan belőlünk merítenek 
erőt. Sokszor csak az együttszenvedés a lényeg, hogy 
az emberek érezzék, a nehéz helyzetben van velük va-
laki. A lelkipásztor egyben pszichológus is, az emberi 
lelkek gondozója. Nem válogatjuk, hanem kapjuk a 
nyájat, és rajtunk múlik, mennyire bíznak meg ben-
nünk.

A fiataloknak ma csak mintegy 25–30%-a van 
megkeresztelkedve. 25 éve még másfél százalék volt 
az arány. A romlás elszomorító. Ebben a mai érték-
vesztett társadalomban az adott szó szentségét, a bi-
zalmat, a becsület és tisztesség értékét, a munka tisz-
taságát kell beleültetni az emberek tudatába, és ez 
egyre nehezebb. A fiataloknak nincs istenélményük, 
esetleg gyerekkorban kapnak egy keveset a nagyszü-
lőktől, de sajnos ez nem olyan erős. A felnőttkorban, 
sokszor kortársaktól szerzett istenélmény erősebb tud 

lenni. A jegyes-oktatásnál érzem, hogy félelem van a 
fiatalokban, még a papoktól is félnek. Az emberség 
vonalán kell elindulnunk, először emberként kell 
magunkat hitelesen igazolnunk, hogy a fiatal érezze: 
egyenrangú vagyok veled, tisztelem benned az em-
bert, és azért vagyok, hogy egy új erkölcsi mércéhez 
vezesselek! Hiányzik a családközpontú társadalom, 
sokszor a szülők nem modellek a gyerekeke számára. 
Megszűntek a szilárd értékek, mint például a család 
értéke. A mai fiatalok hamar megunják egymást, és 
nem tudják kezelni párkapcsolati konfliktusaikat. 
Nem merik azokat felvállalni, pedig konfliktus min-
den kapcsolatban van, attól élő! A gyereknek azt 
kell megmutatni, hogy a krízishelyzeteket meg lehet 
oldani! Ha nem szembesül a konfliktushelyzetekkel 
és azok megoldásával, a sajátját ő sem fogja tudni 
megoldani! A gyerek vagy elszenvedi a felnőttek önző 
világát, vagy kiábrándul belőle, és más utat keres, így 
válik szinglivé, leszbikussá, vagy homoszexuálissá. 

A mai társadalom ma nem az intelligenciát, az ér-
téket nézi, hanem azt, hogy kinek mije van. Megvan 
a forma, a felszín, de hiányzik a mögöttes tartalom. 
Erkölcsi nihil mezsgyéjén van sokszor a kultúra is, de 
a legnagyobb felelőssége a médiának van. A média 
dönt helyettünk! Megmondja mit együnk, mit olvas-
sunk, kit tiszteljünk… Nem a saját igényei szerint 
dönt az ember arról, hogy mi a jó; a média dönt he-
lyettük! Pillanatnyi perc-divatkatonák adják a paran-
csot a mai fiataloknak…

Az egyház most szenved. A világ a bűneitől beteg, 
és az egyháznak most még nagyobb a feladata, fele-
lőssége. A beteg társadalmat gyógyítani kell! Én az ok-
tatásban látom a megoldást. Erkölcsi biztonságot kell 
teremteni. Emberség kell a mai világba, az értékmen-
tés ma egyenlő az embermentéssel! Az emberben kell 
megtalálnunk az embert, mindenki szemében meg kell 
látnunk Jézus szemét! Újfajta szerep jutott az egyház-
nak: amit a világ el akar takarni, azt kell felélesztenünk! 
Az embert, az egyedit, az értékeset! Mindenki a saját 
embersége által boldogul. Kívánom mindenkinek, úgy 
dolgozzon, úgy éljen, úgy szeressen, hogy ő is, mások 
gazdagodjanak általa! Értéket teremtsünk, ne értéket 
romboljunk, és akkor van remény a javulásra! Minden 
évkezdet magában hordozza a reményt, de a boldog új 
évért tennünk is kell… Harsányi Judit

(fotó: Nemes Róbert)

„Téged, egek s csillagkoronák éjféli barátját…”

Tittel Pál (1784–1831)
Tittel Pál csillagász, római katolikus pap 1784. jú-

nius 28-án született Pásztón. (Az 1830-ban írt latin 
nyelvű önéletrajza szerint 29-én.) Iskoláit szülőhelyén, 
Gyöngyösön és Kecskeméten végezte. Az Egri Papne-
velő Intézetben tanult 1800-1806 között, de az utolsó 
félévben már az Érseki Hivatal könyvtárosa. Tehetsé-
gét és szorgalmát látva 1806-ban elöljárói, a bölcseleti 
tanulmányok felügyelőjévé nevezték ki. Ugyanebben 
az évben lett szentszéki jegyző, érseki levéltáros és a 
Líceum mennyiségtan tanára. 1807. január 4-én szen-
telték áldozópappá. Tanári tevékenységén kívül két 
évig a főszékesegyházban és az irgalmas rend templo-
mában hitszónok volt. A pesti egyetemen 1809-ben a 
szépművészetek és a bölcselet tudorává avatták.

Fischer István főpásztor Tittel Pált szemelte ki az 
egri csillagvizsgáló igazgatójának. 1810-ben Bécsbe 
küldte mennyiségtant és csillagászatot tanulni. 1811 
augusztusában már ismét Egerben tartózkodott, 
ekkor érsekének az egri csillagvizsgáló számára új 
műszerek beszerzését javasolta. 1815 novemberétől 
Göttingenben tanult, ahol az ottani csillagvizsgáló 
világhírű igazgatója Gauss tanítványa lett. Olyan ered-
ményeket ért el, hogy 1816-ban latin nyelven kiadták 
egy kortani tanulmányát. 1817-ben Párizsba ment, 
onnan pedig Londonba az ottani csillagvizsgálók ta-
nulmányozására. 

1818 februárjában tért vissza Egerbe, ahol azonnal 
megkezdte a munkát. Ekkor már a csillagda felszerelé-
se igen elavult volt, és Tittel nehezen tudta tudomá-
nyos elképzeléseit megvalósítani. Egri tartózkodásá-
nak idején közzé tett egy magyar nyelvű csillagászati 
tanulmányt Astronomiai értekezés az 1820-dik esz-
tendőbeli nevezetes napfogyatkozás alkalmatosságá-
val címmel, mely a Tudományos Gyűjtemény 1820-as 
évfolyamában jelent meg.

1822-ben a Gellérthegyi Csillagda igazgatójának 
nevezték ki, és megbízták az egyetemen a csillagá-
szat oktatásával. Maga mellé vette az ifjú Montedegói 
Albert Ferencet (1811-1883), aki haláláig hű munka-
társa maradt. Gellérthegyi évei alatt maga köré gyűj-
tötte a szellemi élet legjavát. Gróf Széchenyi István is 
közeli barátai közé tartozott. Elsősorban a kronológia 
érdekelte, naptárszámítás és időszámítási rendszerek 
kutatásával foglalkozott. A Szent Gellért-hegyi csillag-
vizsgálóban fölszerelt meridián-haranggal 1830-tól 
megindítja a déli rendszeres pontos időjelzést Ma-
gyarországon. Az 1850-es évekig a mechanikus órák 
járását ehhez igazították a fővárosban. A csillagászat 
és a matematika tárgykörében számos értekezést tett 
közzé. Érdemeiért a Magyar Tudós Társaság 1830-ban 
a Matematikai Osztály első rendes tagjává választotta. 
1831-től segédkezett a Tudománytár és egy mate-

matikai műszótár összeállításában. Közreműködött a 
Közhasznú Esmeretek Tára első és második kötetének 
munkálataiban, amelyben a matematikai és csillagá-
szati szócikkeket ő írta. 

1831. augusztus 26-án hunyt el kolerában. Tanít-
ványa Montedegói Albert Ferenc Tittel Pálról készült 
életrajzában így írt róla: „Benne a haza egy jeles tu-
dóst, egy nemes lelkű emberbarátot, egy nagy mű-
veltségű férfiút vesztett…” Vörösmarty Mihály Tittel 
halálakor című versével búcsúzott tőle. Műszerei és 
könyvei egy része, Albert Ferencnek köszönhetően, 
megmaradtak az utókor számára. 

Egerben utcát neveztek el róla. A 2003-ban fel-
fedezett egyik kisbolygó pedig az ő nevét kapta. Az 
Eszterházy Károly Főiskola központi könyvtára 2011 
decemberétől a Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum 
nevet viseli. Szecskó Károly

Heves megyei fotós sikerek
Megnyílt az XLII. Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemle

Miskolcon november végén tartották a XLII. Észak-ma-
gyarországi Fotóművészeti Szemle eredményhirdetését 
és a kiállítás menyitóját. A szemlét már 42. éve a három 
északi megye, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád 
megyék rendezik, évente más-más megyében. Ebben 
az évben a Miskolci Fotóklub Egyesület volt a rendező. A 
fotóművészeti szemlére 80 szerző 951 alkotását küldte be. 
A zsűri 96 alkotást (34 színes, 31 természet és 31 mono-
chrom) fogadott el és javasolt kiállításra. A kiállítás a Mis-
kolci Nemzeti Színházban látható, és a jövő évben Egerben 
is láthatják az érdeklődők. Demeter Pál

a Heves Megyei Fotóklub vezetője

Díjazottak (Heves megyéből)

A legeredményesebb pályázó: Sándor Tóth Zsuzsa (Hatvan), 6 elfogadott alkotás.
Színes papírkép kategóriában: I. Müller Ilona, Eger.
Monochrom kategória: A Miskolci Fotóklub Egyesület különdíja: Kállay László (Eger)
Természet kategória: II. Sándor Tóth Zsuzsa (Hatvan)
A Miskolci Nemzeti Színház különdíja: Szerencsi Gábor (Eger).
Heves megyéből kiálltották még:  Demeter Pál (Eger) 2, Herpai Imre (Eger) 4, Kállay László (Eger) 6, Karizs 
Mónika (Ostoros) 2, Müller Ilona (Eger) 3, Sándor Tóth Zsuzsa (Hatvan) 6, Strider Anita (Eger) 1, és Szerencsi 
Gábor (Eger) 2 fotója. Képeinken Müller Ilona látható, illetve Müller Ilona Gitárlecke című képe.
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Internetes szavazással

Az Év Fája a keleti platán
Természetszerető közvéleményünk figyelmet érdem-

lő eseményről értesülhetett az év végén: az Év Fája lett 
az egri Termálfürdő területén álló 250 éves platánfa. Az 
Ökotárs Alapítvány már harmadik éve ösztönzi a magán-
személyeket, családokat, szervezeteket és vállalkozáso-
kat, hogy versenyeztessék kedvenc fáikat az országban. 
Mint megtudtuk, felhívásuk alapján ezúttal minden ed-
diginél több, mintegy 25 ezer internetes közönségszava-
zatból választotta ki a zsűri azt a hatvanat, amelyből a 
voksok alapján 13 fa a legkedveltebbek közé, a verseny 
döntőjébe került. Az ünnepélyes díjátadót a budapesti 
Erzsébet téren tartották november 30-án. Második hely-
lyel a kajárpéci Hatos-tölgyet, harmadikkal a szentesi 
kocsányos tölgyet ismerték el. Különdíjat kapott a Hős 
– dévaványai „Makkfa” és a budafoki Ősök fája.

Az alapítvány azt szeretné, hogy a sikeres vetélkedő 
nyomán még nagyobb gonddal őrizzük, védjük, ápoljuk 
fáinkat, amelyek szépek, hasznosak, védik egészségün-
ket. A legősibb idők óta az élet alapvető jelképeként 
tarthatjuk számon őket. Az emberiség számára élel-
met, védelmet és halhatatlanságot nyújtanak, ezáltal 
érdemesek a tiszteletünkre és csodálatunkra. Teret és 
ápolást igényelnek. Mindannyiunk felelőssége, hogy 
ne váljanak az emberi tevékenység áldozataivá – hívták 
fel a figyelmet a szervezők. A mozgalmat az Országos 
Erdészeti Egyesület 1996-ban indította el, bemutatva 
a kevésbé ismert fafajokat. Erdei iskolai programok, ta-
nulmányi versenyek és szakmai kutatások foglalkoznak 
azóta a választott fafajokkal, amelyhez csatlakoztak a 
helybeli lakosok is. 

Egerben különösképpen szeretik a növényeket. Büsz-
kék a díjra. Két évtizede részt vesznek az Európai Virágos 
Városok és Falvak versenyében, az Európa-díj tulajdono-
sai. A megyeszékhely szakmai hírnevének erősítéséhez 
jelentősen járul hozzá Ferenczy Tamás, a városgondo-

zási üzemegység vezetője, kertész-üzemmérnök, akit a 
Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség elnöksége 
idén választott meg az Év Főkertészének. Munkaköréhez 
tartozik az Érsekkert ápolásának, valamint a platánok – 
köztük a győztes Év Fája – gondozásának irányítása is.

Gigantikus méretű a nyertes: magassága körülbelül 
40 méter, átmérője 8,5 méter. A szájhagyomány szerint 
– mesélte a főkertész –, az egri vár ostroma idején a 
budai pasa és Ahmed nagyvezér a győztes fának árnyé-
kából irányították a török sereget. Ez azonban távol áll 

a valóságtól, hiszen az ostrom 1552-ben volt, a platán 
életkora pedig a levéltári anyagok tanúsága szerint is 250 
éves – tette hozzá. A fákat a XVIII.században, Eszterházy 
püspök idején telepítették a városba. Valószínű tehát, 
hogy a keleti platánokat is akkoriban ültették. 

A platánt egyrészt a kora, másrészt a körülötte lévő 
termálfürdő növényzete, mikroklímája teszi különleges-
sé. Közvetlen közelében folyik ugyanis az Eger-patak, a 
meleg medencék optimálissá teszik a levegő hőmérsék-
letét, a városi forgalom nem szennyezi a környezetét. 
– A fa jól érzi magát, évről-évre fejlődik. Szakszerűen 
törődünk a gondjainkra bízott növényzettel. A platánt 
például megszabadítjuk fő kártevőjétől, a csipkés polos-
kától, a száraz gallyak eltávolításánál pedig a tűzoltóság 
segítségét vesszük igénybe. Az Ökotárs Alapítvány jutal-
ma: szakemberekkel átvizsgáltatja a fát, és elvégezteti 
a soron következő éves fakezelési eljárásokat. A díjazott 
fák egy állapotfelmérő szakmai vizsgálatban részesülnek 
kezelési javaslattal. Ápolásukat az Ökotárs Alapítvány a 
Magyar Faápolók Egyesületével közösen garantálja.

A főkertész szerint a verseny és a díj kapóra jött az 
otthon ülőknek, akik végre összeszedték magukat és 
kilátogattak az országos hírű platánhoz. És azoknak 
is, akik az akácon, a hárson, a lucfenyőn kívül nem-
igen ismertek más fafajt. Most viszont a platán mel-
lett a többi között felfigyeltek az atlaszcédrusra és a 
szecsuáni mamutfenyőre is.

Az idei győztes egri platán hazánk képviseletében 
részt vesz a 2013 elején megrendezendő Európai Év 
Fája versenyen. A nemzetközi megmérettetést 2011-
ben egyébként a magyarországi vetélkedő győztese, a 
felsőmocsoládi öreg hárs nyerte. (mika)

A győztes egri platánt indítják 2013-ban az európai megmérettetésen

Ferenczy Tamás az Év Főkertésze: Egerben a nyertes platánon kívül 27 ezer fát gondozunk

Az Olimpikonok Bora címet is 
elnyerték
Egerben a Kistályai út új épületegyüttesében, a legmodernebb technológia alkalmazásával irányítja borászatukat Tóth Fe-

renc. Mielőtt átlépem az igényesen kivitelezett komplexum küszöbét, a bejáratnál egy ünnepi hangulatú felirat fokozza a több-
generációs borászcsalád iránti kíváncsiságomat: „Lépj be békével, távozz áldással!” Rossz napom már nem lehet.

A pincészet neve: Egri Borvár Kft. A városban sok 
minden a törökök elleni győzelmet idézi, érthető hát, 
hogy az Egri Várvédő zászlósbor is az egykori dicsőség 
emlékére készült. Vendéglátóm hetvenes éveiben járó 
elismert szakember. Találkozásunkkor éppen szőlőma-
gok szárításával foglalatoskodik amit kiváló egészség-
megőrző táplálékszernek tart. Egyébként jó erőben 
van, pihenés helyett is dolgozni szeretne.

– A legjobbkor találkoztunk – mondja derűsen, és 
az országos és helyi szakmai versenyeken kapott ér-
meket, okleveleket mutatja, amelyekkel az óév utolsó 
harmadában jutalmazták a káeftét. Kiemelkedik az Egri 
Borvár sikere a Vajdahunyad várban: a IX. Magyarorszá-
gi Újbor és Sajt Fesztivál – Újbor versenyén a 2012-es 
Egri Kékfrankos Rozéjukkal elnyerték a Magyarország 
legjobb Újbora, az Olimpikonok Újbora címet. Emellett 
a megmérettetésen a TOP 10. Újbor védjegyét is meg-
kapták. Ugyanakkor a Kunszentmiklóson megtartott 
tizenegyedik Országos Rozé Borversenyen a Kadarka-
Kékfrankosuk ezüstöt, a Kadarka-Sillerjük pedig bron-
zot kapott. Sikeresek voltak az Eszterházy Károly Főis-
kola Fehérbora 2013 cím jutalmazásánál is: a 2011-es 
évjáratú Egri Csillaggal első díjat nyertek. – Ha nem 
lesz nagyon hideg a tél és tavasszal rendesen fog hajta-
ni a szőlő, akkor talán az idei borév is kiváló lesz – biza-
kodik. „Eredmény, ha egy borásznak 30-40 szüret közül 
négy-öt csúcséve van. Ahhoz viszont már művészet 
kell, hogy az évjáratai mind ilyenek legyenek”– teszi 
hozzá. Szerinte a siker a terroirban, a technológiában, 
a borászok tudásában és szakmaszeretetében együtte-
sen van jelen. „Mi a legjobbat akarjuk, ehhez több kell a 
szerencsénél ’’ – fogalmaz.

Parasztszülők gyermeke, beleszületett a szőlészet-
be. Felmenőitől örökölte a szőlő és borkultúrát, amit 
kísérletező kedvvel fejleszt és gazdagít. Segítségére 
van felesége, s a fővárosban élő közgazdász képzett-
ségű, számviteli főiskolát végzett lányuk, akinek jó 
érzéke van a marketinghez is. 2006-ban döntött úgy 
a család, hogy a megnövekedett technikai-techno-
lógiai követelményeknek és piaci érvényesülésüknek 
eleget tesz, kibővíti a Kistályai úti pincészetet. Először 
négy, egyenként 50 méter hosszú alagutat vájtak a 
riolittufába: egyedülálló pincerendszert hoztak így 
létre boraik érlelésére, tárolására. A jelenleg ötágú, 
1100 négyzetméteres pincét esztétikája teszi egyedivé: 
nincs boltozata és belső burkolata. A kivájt alagútban a 
hegy kőtömegeit szinte érzékelni lehet. Magam is ezt 
tapasztaltam a patikatisztaságú járatokban. „Mire van 
leginkább szüksége a bornak? – kérdezi fennhangon. A 
tisztaságra! – válaszolja a fejtéssel foglalkozó munka-
társai egyetértésével. Minden borházhoz tartozik egy 
pinceág. Helye van itt a feldolgozásnak, a palackozó-
nak, a termelői borkimérésnek és a vendégfogadónak 

egyaránt. Népszerű a Szépasszonyvölgyben lévő pin-
céjük is.

– Régi vágású ember vagyok, modern életszem-
lélettel – közli hamiskásan. Húszhektáros a birtok, 15 
jellemző szőlőt termesztünk. Szeretném kifejezni a faj-
ta és a termőhely szépségét. Szüntelenül kísérletezem. 
Oda vagyok a régi ízekért, aromákért. Az újabbak mellé 
jó lenne visszahozni a régi idők borait. A mézes fehé-
ret például. Jó ivású bor volt. Ötszáz tőke van belőle, 
szépen terem, ízlik a vendégeimnek. Valamikor a siller 
bor alapja a kadarka volt. Egyike vagyok azoknak, akik 
évek óta foglalkoznak vele: aranyéremmel „hálálta” 
meg a törődést. Közbevetem, hogy ritkán lehet sillert 
inni. Nincs hozzá elegendő alapanyag. A kadarka teszi 
finommá,  adja a bukéját – válaszolja.

Újabb és újabb oltványokat vásárol. Kísérleteinek 
eredményeiből vált önálló borfajtává a pinot noir, 

melyet annak idején a nagyüzemek csak házasítással 
készítettek. Meséli, hogy volt olyan évük, amikor a sil-
lert vissza kellett önteniük a hordóba, mert nem felelt 
meg az elképzelésének. Azóta már szép karriert futott 
be, akárhová viszi, arannyal vagy ezüsttel jutalmazzák. 
Elismertségükre a díjnyertes újbor tette fel a koronát, 
ami már a reduktív technológia eredménye.

– Hogyan lettem elismert borász? Azzá megérik az 
ember, mint a jó fajta szőlő. Egyszer csak minden, amihez 
nyúlsz, te vagy. Sosem adom fel, szeretem a szakmát, a 
szakmabelieket. Kérdezik, hát mondom nekik, szép bort 
csak úgy tudok készíteni, ha a szőlőjét annak megfelelő-
en termesztem. A bor nagysága akkor mutatkozik meg, 
ha több évig érleljük. Ilyen az Egri Csillagunk. 

Termékei számos nemzetközi díjat is elkönyvelhet-
nek. A Gál Tibor Emlékérem hatotta meg a legjobban: 
a nagy tudású, tragikus sorsú borász jó kollégája volt. 
Együtt töltöttek egy hónapot Dél-Afrikában. Tóth Fe-
renc (mindenki Feri bácsija) az Egri Borműves Céh, a 
Vinum Agriense Borlovagrend, valamint az Európai 
Borlovagrend Egri Legátusának tagja. 

Pincejáráskor meg-megállunk a hordók regimentjé-
nél. Rozét kóstolgatunk. – Ez a bor frissen a legszebb. 
Nem kell érlelni, a szénsavasság, a fiatal elegancia adja 
az értékét. Erjedés után ezt kell zárt rendszerben meg-
őrizni. Kísérőm  márkás borát, a Cabernet Franc-t tartja 
borai királyának. „Nekem mindig az a legjobb, amit jó 
ízzel fogyasztok. Ilyen az Egri Várvédő, a Kékfrankos, a 
Királyleányka, a Bikavér, vagy a Leányka, a Merlot, a Ka-
darka és sorolhatnám még.” Észreveszem, hogy kósto-
lás közben egyszer-egyszer alaposan szemügyre vesz. 
Érdeklődésemre elmondja, hogy amint megforgatom 
a bort a számban, az arcom elárulja, hogy ízlik-e, vagy 
másikkal kínáljon. Mert annyi féle bort nem lehet ké-
szíteni, ahány ízlés van, de a borásznak a választékkal 
arra kell törekednie, hogy igényes borfogyasztóvá vál-
janak a vendégei. (mika)

Tóth Ferenc: A legjobbat akarjuk, ehhez több kell a 
szerencsénél

Új épületek, modern technológia. Feldolgozástól a vendégfogadásig
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Minőségi ellátás biztosítása  
a Markhot Ferenc Kórházban
A Markhot Ferenc Kórház Kft. közel 125 millió Ft (124 999 798 Ft) uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv kereté-

ben Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében című pályázaton (TÁMOP 6.2.2.A-11/1). 
A Minőségi ellátás biztosítása a Markhot Ferenc Kórházban elnevezésű projekt megvalósulásával 2014. 12. 31-ig 32 szak-
dolgozó ráépített képzését és motivációs ösztöndíját, egy pszichológus számára a szakképesítés megszerzését, valamint 
négy szakorvosjelölt képzési ösztöndíjának folyósítását tudja megoldani az intézmény.

A Markhot Ferenc Kórház Kft. ki-
emelt célja a jó minőségű, szakmailag 
ha té kony, eredményes betegellátás biz-
to sítása, a mindenkor hatályos mini-
mum feltételek előírásai szerint. Heves 
megye és az Észak-ma gyarországi ré-
gió lakosságának egészségügyi el lá tá-
sa szolgálatában 981 fekvőbeteg ágyon 
látja el a feladatát a kórház, folyamato-
san törekedve a gyógyítás feltételeinek 
javítására.  

A projekt lehetőséget biztosít a kép-
zési és ösztöndíjak elérhetővé válásá-
val az egészségügyi dolgozók számá-
nak növelésére, mely által nő az egy 

betegre fordítható idő, ezáltal pedig 
nő a betegbiztonság. A hiányszakmás 
képzések során a projekt keretében 
32 szakdolgozó ráépített képzését és 
motivációs ösztöndíját, 1 pszichológus 
számára a szakképesítés megszerzé-
sét, valamint 4 szakorvosjelölt képzési 
ösztöndíjának folyósítását valósíthatja 
meg a Markhot Ferenc Kórház. 

A projekt szorosan kapcsolódik a 
kórház korábban elnyert pályázatához 
(TIOP 2.2.4), amely 5 milliárdos infra-
strukturális fejlesztést tesz lehetővé 
az intézményben. Ezáltal pedig több 
szakemberre lesz szükség, különösen a 

hiányszakmákban. A Markhot Ferenc 
Kórház szakdolgozói területen a helyi 
és számos megyén kívüli egészségügyi 
intézmény gyakorlati oktatását bizto-
sítja. Így a megfelelő számú és képzett-
ségű gyakorlati oktató megléte nélkü-
lözhetetlen. Annak  érdekében, hogy a 
képzésben résztvevők távolléte miatt 
az ellátás színvonala ne csökkenjen, a 
projekt lehetőséget biztosít a helyette-
sítési díjak  finanszírozására is. 2012. 
november 26-án a szakápolók már el-
kezdték tanulmányaikat, és december 
10-én az egészségügyi gyakorlatveze-
tők képzése is megkezdődött. 

A várakozás öröme
Egész életünk egy nagy várakozás. Várunk a szü-

letésre, a halálra, az örömre, a bánatra, a reggelre, 
a holnapra, a jövőre. Gyermekként a karácsonyt kö-
rülvevő izgalomra. A mi feladatunk megteremteni 
gyermekeink számára ezt a csodát, a várakozás izgal-
mát.  A készülődés, az együtt töltött napok, a közös 
sütés-főzés, az ízek, illatok teszik teljessé az ünnepet. 
Örömteli várakozás ez, melyet az ajándék átadásával 
koronázhatunk meg. Mi szülők pedig figyelhetjük a kis 
arcokat, mert nekünk ez az igazi csoda és ajándék. 

 A december a várakozással teli hónap, amely fel-
tölt. Varázslat, amely erőt ad, hogy a január ennek az 
új energiának a jegyében indulhasson el. Hiszen a sze-

retet megtölt, és ebből táplálkozhatunk az elkövetke-
ző hónapokban. De néha ne felejtsünk el megállni és 
szétnézni magunk körül. Elgondolkozni mi is az iga-
zán fontos az életünkben. Az ünnepek után keressünk 
rá alkalmat, mert a december a számadás időszaka 
is. Lezárjuk az évet hogy tisztán újat kezdhessünk. 
Megújult erővel, feltöltve energiával és várakozással 
telve. Mit hozhat az új esztendő? Mi várhat ránk az 
új évben? Talán óvodát kezdünk, vagy iskolát? Vajon 
milyen új élmények várnak gyermekeinkre? Várjuk 
türelemmel az újat. Mert a csodákhoz türelem kell.

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünne-
pelj egészen. (…) Tisztálkodjál belülről és kívülről. 

Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és 
feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros 
betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen 
feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad öröm-
mel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a 
mély és varázsos rendhagyás.” (Márai Sándor)

Égető Eszter
Egrimami Egyesület

RÉV
Elindult egy sorozat a TV-ben, ahol többféle ember, nemtől, kortól, társadalmi hovatar-

tozástól függetlenül felkeres egy pszichológust, segítséget remélve. Egy kanapén játszó-
dik. Semmi efekt, reklám, fényáradat, ováció. Egyszerűen EMBERI. Szembesülünk vele és 
általa, hogy beszélnünk kell (és személyesen!) egymással és nem szégyen segítséget kér-
ni! Kohári Szilviának nagy tapasztalata van az úgynevezett segítő beszélgetésekben… 

– Mit kell tudnunk a RÉV Szenvedélybeteg-se-
gítő Szolgálatról?

– Kevesen tudják, hogy nemcsak szenvedélybete-
gekkel, hanem azok családjaival is foglalkozunk. 

A szenvedélybeteg szó alatt sem csak a kémiai füg-
gőségeket értjük, hanem mindenféle viselkedéses 
függőséget. A kémiai függőséghez tartozik minden-
féle illegális és legális szer: drog, alkohol, a drog legális 
variációi is, viselkedéses függőségen pedig játék- és 
internetfüggőséget értjük. A szenvedélybeteg családok 
társfogalma a társfüggőség, amikor a beteg rendszer 
kapcsán a család ugyanúgy lebetegedhet és kialakulhat a 
társ függősége. Ez általában alkoholista feleségekre igaz. 
A kodependenciával kapcsolatban az intézményünkben 
működik önsegítő csoport, várjuk a hozzátartozókat is 
egyéni beszélgetésekre. A Kolozsvári út 49. szám alatt 
működünk, a Lajosvárosban. Weboldalunk címe: www.
egerrev.hu. E-mailben, telefonon és személyesen is fel-
kereshetnek bennünket. Időpontot egyeztetünk, soha 
nem kell ránk várni. Általában egy órát kérünk az első 
beszélgetéshez is, amit egyéni konzultációnak hívunk. Mi 
nem írunk fel gyógyszert, de összeköttetésben vagyunk 
az Addiktológiai Gondozóval is. Nincs életkori korlát sem 
az ellátottjaink között.

– Ezt a segítséget a TB támogatja?
– Nem, állami normatívát kap, az anyaintézményünk 

a Főegyházmegyei Karitász Központ, aki a szolgáltatáso-
kat biztosítja. A saját hatáskörében úgy döntött, hogy 
nem fogad a kliensektől semmilyen térítési díjat, tehát 
minden szolgáltatásunk ingyenes.

– Anonim?
– Nem teljesen. 1998-ban, amikor megnyitott a RÉV, 

csak alacsony küszöbű szolgáltatásaink voltak, teljesen 
anonim módon. Jelenleg a közösségi és a nappali ellátás 
esetén szükségünk van a kliens adataira, de az alacsony-

küszöbű szolgáltatások jelenleg is név nélkül működnek. 
Ilyen például a megkereső munkánk, amikor pályaud-
varokon, parkokban felkeresünk fiatalokat. Csináljuk az 
úgynevezett partyszerviz szolgáltatást, ami azt jelenti, 
hogy ártalomcsökkentést végzünk éjszakai szórakozó 
helyeken, klubokban a nagyon rossz állapotban lévő it-
tas, rohamivó, szerhasználó fiataloknak. Megóvjuk őket: 
ásványvízzel, vitaminokkal, pezsgőtablettával, sósmo-
gyoróval, ami javít az adott bódult állapoton, így sokkal 
valószínűbb, hogy haza fognak érni épségben, és nem a 
detoxikálóban kötnek ki.

– Megnéztem a honlapotokat és rengeteg a 
szakkifejezés. Lefordítanád közérthető nyelvre?

– Prevenciós csoportok: Egy 6-7 éves gyereknek már 
kialakult véleménye van az alkohol- és drogfogyasztásá-
ról. Ahogy az érési szakaszok felgyorsultak, itt is fontos a 
minél előbbi felvilágosítás! A család a legnagyobb pre-
venciós lehetőség. Itt sajátítják el a mintáikat a gyerekek. 
Ahol nincs biztonságos családi háttér, ott mindenféle 
veszélyeztetésnek nagyobb a lehetősége. A kockázat-
kereső magatartásba, ami a kamaszkorra jellemző a 
próbálkozások időszaka, beletartozhatnak a szerhaszná-
latok is, de ezek akkor válhatnak például problémássá, ha 
valamilyen kortársközösségben ez követendő minta és 
nem kapott a gyerek ezzel kapcsolatban olyan alapokat, 
hogy nemet tudjon mondani. Ebben az esetben előkerül 
a veszélyeztetettség fogalma. A másik folyamat, amikor 
öngyógyításra kezdi el valaki használni a szereket, és a 
függő magatartás beépül a személyiségbe. Nem biztos, 
hogy 1-2 próbálkozás már függőséghez vezet.

Krízis: Olyan válsághelyzet, ami nem mindig rossz. A 
változtatásra való képesség motorja lehet. Elindíthat a 
kliensben valamit, ami után igényelni kezdi a változást. 
Belső motivációt érez a segítségkeresésre. A családi rend-
szer egyensúlyt kezd keresni. 

– Mikortól számít valaki alkoholistának vagy 
függőnek?

– Amikor a napi rutinban kimutatható a szerhasz-
nálat és a személy nem tudja kontrollálni azt. Az alko-
hol esetén egy kicsit más a helyzet, mert elhúzódóan 
okoz függőséget, nehéz behatárolni, hogy mikortól 
válik függővé a magatartása. Azért, mert annyira 
toleránsak vagyunk az alkohollal. Borkultúránk van, 
sok a szociális ivó, normális dolog egy bontott üveg 
bor a vasárnapi asztalon, ebből átcsúszni egy függő 
magatartásba nagyon behatárolhatatlan. Akkor lesz 
függő valaki, ha már kényszeressé válik az ivás. 

– Ha „receptet” kellene felírnod szülőknek, mi 
lenne rajta?

– A biztonságos, szerető családi háttér, elfoga-
dás, a megtartó közösség a családon belüli sikeresség 
érzése, a jogok-kötelezettségek egészséges aránya. 
Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy a korlátok biz-
tonságot nyújtanak, mint az igazi lépcső esetében. A 
korlátok mellett azonban a lehetőségeknek is jelen 
kell lenniük. A sikerélmény pedig éltető elem!

Kovácsné Somogyi Mónika
(fotó: Korsós Viktor)



Legenda 
Egy film a városról
Gárdonyi Géza halálának 90. évfordulóján október 17-én elkezdődött az ország-

ban a Gárdonyi Emlékév. 2013 végéig nagyon sok program, kiállítás, produkció várja 
az érdeklődőket. Kiemelkedő a Balázs Béla-díjas Bollók Csaba filmrendező, Legenda 
– egy film a városról  című alkotása, amely a film sajátos eszközeivel mutatja be a 
város történetét, mesél Gárdonyiról és az egri borról. A filmet a premieren az egri 
közönség nagy tetszéssel fogadta.  Az író-rendezőt filmje történetéről, készítésé-
nek körülményeiről kérdeztük.

Bollók Csaba filmrendező, a Színház és Filmművé-
szeti Főiskolán szerzett diplomát, majd az Egyesült 
Államokban folytatott tanulmányait követően a le-
gendás Balázs Béla Stúdióban rövidfilmeket, illetve 
a Duna Televízióban tv-filmeket készített. Első játék-
filmjével (Észak, Észak, 2000), elnyerte a Filmkriti-
kusok díját, legutóbbi egész estés alkotásáért (Iszka 
utazása, 2007) pedig a Magyar Filmszemle fődíjával 
jutalmazták. 2007-ben az „Év Európai Felfedezettje” 
lett. Jelenleg az egri Eszterházy Károly Főiskola do-
cense, mozgóképkultúrát, a prágai Midpont Közép-
Európai Forgatókönyvíró Központban pedig forgató-
könyvírást tanít. 

Filmszerepben: Gergő és Vicuska 
Noszvajról

– A Legenda című „városfilm” a főiskola produk-
ciójában készült. Szabad kezet kaptam, csupán azt 
kérték, hogy az egri bor kapja meg benne azt a vezető 
szerepet, amit a város életében is betölt. A 17 perces 
kisfilmet az állandó stábommal forgattam: Csere Ág-
nes színész-producerrel, aki a film narrátora is, Herbai 
Máté operatőrrel, Várhegyi Rudolf hangmérnökkel és 
Czakó Judit vágóval. Valamennyien örömmel vettünk 
részt a munkában, hiszen egy egri témájú megbízásra 
egyikünk sem mondana nemet. Eger a szülővárosom. 
A Dobó Gimnázium, egykori tanáraim és a főiskola is 
ideköt, a felkérés megtiszteltetés számomra. Igye-
keztem olyasvalamit létrehozni, ami képi világában 
világviszonylatban is megállja a helyét. A csúcstelje-

sítményűnek számító Fantom kamera képei például 
olyan vizuális varázzsal ajándékozzák meg a nézőt, 
amelyre a korábban használt kamerák alkalmatla-
nok. 

A főiskoláról Verók Attila dékánhelyettes és Kis-
Tóth Lajos rektorhelyettes mindenben támogattak; a 
szereplőket az egri Gárdonyi Színház színészei közül 
válogattam, a Gergőt és Vicuskát megformáló gyer-
mekszereplőkre a noszvaji Figedy János Általános 
Iskolában találtam rá. A sok statisztát igénylő jelene-
tekben a főiskola hallgatói öltöztek be törököknek és 
magyaroknak, és élvezhették egymás társaságát az 
„együttélés korában”. 

Borbemutató a premieren
– Az első forgatási nap tavaly ősszel volt az Eged-

hegy alján. Kékszőlőt szüreteltek ekkor, de sehogyan 
sem akart kisütni a Nap. Pedig a Nap és a szőlősze-
mek mágikus kapcsolata a leglényegesebb eleme a 
Legenda című filmnek. Már befejeztük a felvételeket, 
amikor újra aranyfény vonta be a tájat. Ekkor született 
az a kép, amellyel a történet kezdődik: egy szüretelő 
édesanya kétségbeesetten keresi elkószált gyerme-
két. Mondtam is a nekünk segítkező Gál Lajos borász 
barátomnak, hogy a borongós idő miatt szívem sze-
rint csak ezt az egyetlen, utolsó felvételt használnám. 
A szüret utolsó napja volt ez, a forgatást csak hetekkel 
később folytathattuk. Gál Lajos ekkor azt ajánlotta: 
„Hagyok nektek néhány fehér szőlősort a forgatásra. 
Gyertek vissza, amikor tudtok!” Így is történt, novem-

ber elején visszatértünk. Gyönyörű indián nyár volt, 
megcsináltuk a szüreti jelenetet napfényben, igaz 
ezen a napon már csak az a néhány sor fehér szőlő ke-
rült felvételre. A film október 17-i premierjén az Egri 
Csillag Superior bor kóstolójára is sor került a filmben 
szüretelt szőlőfürtök levéből. 

Történelmi időutazás
– Mindvégig kérdéses volt, hogy az Egri Borvidé-

ket a vörös, vagy a fehér szőlő illusztrálja. Az említett 
borongós, illetve napfényes napok a fehér szőlő ja-
vára billentették az arányt. A város hagyományosan 
az Egri Bikavérről híres, ám újabban a fehér szőlőből 
készült házasítás, az Egri Csillag is egyre népszerűbb. 
Arra gondoltunk, hogy az új bor megismertetését ra-
gyogóan szolgálja, ha a fehér szőlő „varázsereje” viszi 
a szereplőket egyik korból a másikba. Gergő kezében 
szuperközeliben látunk egy szőlőszemet, melyet át-
világít a Nap. És kezdetét veszi az utazás, ami napja-
inkból a török korba, onnan Gárdonyi házába vezet. 
Majd vissza a felvilágosodás, a rokokó korába, Hell 
Miksa csillagvizsgálójába és így tovább. A filmben 
kevés szöveg hangzik el, Charles Avison concerto-ja 
szinte végig szárnyal a képek alatt. A város történe-
te elevenedik meg egy panoptikum-szerű látomás-
ban, amelyben a szereplők átlépik a saját tér- és 
időhatáraikat. Jumurdzsák arról beszél Gárdonyival, 
hogy mennyire tetszik majd a regény a törököknek, 
amelyben az író őt is megteremtette. Vagy: Pyrker ér-
sek felavatja a Bazilikát, Eszterházy Károly pedig azt 
fontolgatja, levelet ír Mária Teréziának, hogy „az egri 
iskola universalis Líceummá fejlődjék”. 

– A szöveget Gárdonyi Géza titkosnaplója néhány 
részletének felhasználásával írtam. Két hetvenes 
évekbeli kutatónak köszönhetjük, hogy megfejtették 
Gárdonyi „tibeti írással” írt szikrázó gondolatait és 
bölcsességeit, ehhez hasonlókat Márai vagy Hamvas 
írásaiban olvashatunk. A filmben is elhangzik: „Ami a 
szívből jön, a végtelenségből jön. Mindenkinek kin-
cse. A szív művei – halhatatlanok.” Az élet bármely 
területén igaznak érzem ezt. A borkészítésben és 
filmezésben egyaránt. Mert csak annak van értelme, 
amit jó szívvel végzünk és ajánlunk fel, adunk tovább 
a másik embernek – mondta végül a filmrendező. 

Lejegyezte: Mika István

A filmet Írta és rendezte: Bollók Csaba

Filmszerepben: Gergő és Vicuska Noszvajról (fotó: Kotshy Péter)

Több mint iratmegőrző
A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltáráról dr. Kovács Melinda és Kondorné 
Látkóczki Erzsébet főlevéltárosokkal beszélgettünk

– Hogyan fogalmaznák meg, mi a levéltár?
– A levéltár egy épület, tudományos intézmény, 

közgyűjtemény, kutatóhely, a történelem írott for-
rásainak őrzőhelye, de korántsem ezzel a céllal jött 
létre. Sokkal inkább gyakorlati célja volt a levéltárak 
kialakulásának: őrizték a jogbiztosító iratokat, segí-
tették a hivatalok működését. Mai feladatunk is ha-
sonló: őrizzük és feldolgozzuk, tartalmilag feltárjuk, 
kutathatóvá tesszük a múlt dokumentumait. Fel-
ügyeljük a közfeladatot ellátó szervek iratkezelését, 
a maradandó értékű irataikat pedig végleges őrzésre 
átvesszük.

– Mit találhatnak itt az érdeklődők, mivel 
fordulhatnak Önökhöz segítségért?

– A közigazgatásra, a jogszolgáltatásra, a külön-
böző szakigazgatási területekre, a gazdasági életre, a 
kulturális intézményekre, a civil szervezetekre, az is-
kolákra, az egészségügyre stb. találhatnak forrásokat 
az érdeklődők, a kutatók. 

Irataink terjedelme jelenleg 8500 folyóméter. Ezek 
közül a legkorábbiak a Mohács előtti okleveleink, 
melyekből 996 darabot őrzünk, köszönhetően an-
nak, hogy őrizetünkben található az egri káptalan és 
egri érsekség gazdasági levéltára is. Emiatt nemcsak 
Heves megyére vonatkozó forrásaink vannak, hanem 
egész Észak-kelet Magyarország történetével kapcso-
latban fellelhetők itt iratok, mivel a középkorban az 
egri egyházmegye tíz megyére is kiterjedt. Irataink 
zöme azonban a török hódoltság utáni időkből való. 
Teljesen feldolgozott a rendkívül értékes térképgyűj-
teményünk. Gazdag tervtárral is rendelkezünk. A ta-
nácsi korszak városi és községi iratanyaga, valamint a 
megyében működött szövetkezetek iratanyaga is már 
nálunk található.

– Csak papíralapú iratokat őriznek?

– Igen, elektronikus iratokat még nem archivá-
lunk. Vannak azonban CD-ink és DVD-ink is, ezek az 
eredetiben nálunk őrzött irategyüttesekről készített 
biztonsági vagy kutatási másolatok. Digitálisan is 
elérhetők a Mohács előtti okleveleink, a kataszteri 
térképeink és szinte valamennyi egyéb kéziratos tér-
képünk is, valamint az MSZMP Heves Megyei Bizott-
ságának testületi anyaga.

– Hogyan működik a levéltár?
– Kutató- és ügyfélszolgálattal állunk az érdek-

lődők rendelkezésére. Kutatótermünk a hét minden 
napján nyitva tart. A kutatás itt zajlik előre megbe-
szélt időpontban, előre megrendelt iratanyagban, 
állandó felügyelet mellett.

Bár muzeális értékű anyagokat is őrzünk, mégis 
szinte minden kutatható. Aki először jár nálunk, tájé-
koztatjuk, a kutatóterem működéséről, és arról, hogy 
a választott kutatási témában milyen szakirodalom és 
források állnak rendelkezésére. Segítünk eligazodni 
a nyilvántartásokban, megmutatjuk, hogyan lehet 
eljutni a keresett iratokhoz.

A levéltári búvárkodás az internetes kutatástól 
nagyban különbözik: itt nem áll készen minden kért 
adat, véges terjedelmű forrásokban kell megtalálni a 
hasznosítható információt. Nem egy helyen találjuk 
meg, amit keresünk, hanem a szó szoros értelmében 
kutatnunk kell.

– Melyik az a kutatási terület, amely a leg-
több kutatót foglalkoztatja?

– Évről-évre egyre népszerűbb a családfaku-
tatás, de változatlanul gyakori a helytörténeti ku-
tatás, sokan keresnek fel bennünket szakdolgozat 
vagy doktori értekezés írásakor. Zajlott kutatás az 
autóbuszközlekedés megindulásáról, az egri haran-
gokról, harangöntőkről, Zöld Marci és Palatinszky 

futóbetyárokról, egy régi parasztház birtoklástör-
ténetéről, de akadt olyan is, aki a háza felújításakor 
az eredeti homlokzat visszaállításhoz keresett ábrá-
zolást. Tavalyhoz képest 25 %-kal nőtt a kutatófor-
galom. Jelenleg 255 kutatónk van ebben a naptári 
évben. Most regisztráltuk az 1012. kutatási alkalmat. 
Ez azt jelenti, hogy a nyitva tartás minden napjára 
jutott négy-öt ember, a kutatók tehát jól kihasználják 
a lehetőséget.

– A tudományos kutatásokon kívül milyen 
esetekben keresik fel Önöket?

– Sokféle ügyes-bajos dolog intézésében tudunk 
segíteni a hozzánk fordulóknak: elkallódott építési 
engedély, tervrajz, bizonyítvány pótlásával keresnek 
meg bennünket, bírósági ítéletről, hagyatéki vég-
zésről, iparengedélyről szeretnének másolatot kérni. 
Ügyfeleinket a hivatali órákban fogadjuk.

Nemcsak magánemberek, hanem hivatalok, bí-
róságok, hatóságok kérnek adatokat, másolatokat 
tőlünk a már levéltárba átadott irataikból vagy más 
szerveknek az anyagából.

A levéltári anyagokhoz való szabad hozzáférés gaz-
dagítja tudásunkat az emberi társadalomról, előmoz-
dítja a demokráciát, a polgárok jogainak védelmét, 
emeli az életminőséget.

Kovácsné Somogyi Mónika

Magyar Nemzeti Levéltár Heves 
Megyei Levéltára 

3300 Eger, Mátyás király út 62.

Tel.: (36) 320–144, 320–164, 517–343 
E-mail: hevesarchiv@hevesarchiv.hu 

Web: www.hevesarchiv.hu

Agria Vállalkozói Park
Sikeresen befejeződött az „Eger-Felnémet volt kőfeldolgozó te lep revitalizációja, építési beruházás (volt OMYA 
telep)” című projekt (ÉMOP-1.1.1/D-2kör-2009-0001). Várják azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások jelent-
kezését, akik tevékenységüket EU-szintű telephelyek kialakításával kívánják megvalósítani, vagy tovább folytatni. 

Bővebb információ: EVAT Zrt., 3300 Eger, Zalár u. 1–3. Tel.: (+36 36) 511 730 • E-mail: evat@evatzrt.hu.
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Helyszíni bejárással egybekötött sajtó-délelőttöt tartott Eger polgármes-
tere és főépítésze december második felében a belvárosi rehabilitáció ak-
cióterületén. Habis László, a város első embere úgy fogalmazott: komoly 
potenciál van ebben a 25 elemből álló fejlesztéssorozatban, melynek kap-
csán már a 2012-es évben is megfeszített tempót kellett diktálni. Hozzá-
tette: az év végére elmondhattuk, hogy 2,1 milliárd Ft összegű kivitelezői 
szerződéssel rendelkeztünk, s ennek kapcsán 2013 tavaszán még nagyobb 
ütemben folytatódik Egerben az elmúlt évtizedek legnagyobb fejlesztése. 
Kiemelte: a munka alapvetően két síkon zajlik, az egyik folyamat a közbe-
szerzési kiírások sora, a kivitelezési szerződések előkészítése és megköté-
se, és a beruházások folyamatos adminisztrációs követése, valamint a gaz-
dasági háttér rendezése, támogatások lehívása és megannyi ehhez hasonló 
irodai feladat. Erről szól az Egri Városfejlesztési Kft. tevékenysége, akik 

szoros együttműködésben dolgoznak a Polgármesteri Hivatal szakirodái-
val. A folyamat másik fele az, amivel az egri polgárok naponta találkoznak: 
állványozás, tatarozás, közterületi beruházások, kábelcserék, építkezés.

A munkálatok jó ütemben haladnak – mondta el a tájékoztatón dr. 
Kurucz András, az Egri Városfejlesztési Kft. vezetője. Elkészült a kivite-
lezés, megtörtént a műszaki átadás a Bartakovics Béla Közösségi Ház, a 
Senator-ház, valamint a Kálvin-ház homlokzatának estében is.  Januárban 
máris tovább folytatódik Eger megújítása: a kerékpárút, a Gerl Mátyás ut-
cai híd újjáépítése, a Fazola utcai híd megépítése is elkezdődhet. Hamaro-
san megtörténik a Zalár utca és a Valide Sultana esetében a munkaterület 
átadása, és ide sorolható még az Irgalmas-kápolna és a Minorita templom 
homlokzati felújítása, restaurálása. A Városháza és a közterületek eseté-
ben még folyamatban van a közbeszerzési eljárás.

Fodor László, régész-muzeológust kérdeztük a Valide Sultana fürdőről.

– Mi a Valide Sultana fürdő történelmi, régészeti jelentősége?
– A Valide Sultana fürdő szerkezeti típusa szerint gőzfürdő, azaz hammam. 
Nem termálfürdőről beszélünk tehát, mint az Arnaut pasa fürdője (mai Tö-
rök Fürdő) esetében, hanem tisztasági fürdőről, mely a második, 1596-os 
ostrom utáni évtizedben épült. A Valide Sultanát az akkori török birodalom 
egyik legészakibb, ilyen funkciójú építményének is tekinthetjük. További 
érdekessége, hogy Magyarországon csak Egerben maradt meg a teljes für-
dőépület együttes. Ha romjaiból is, de az építmény alapteste az előcsarnok-
tól a hypocaustumos (padló alatti) fűtésrendszeren át, a kerámia-csöves, 
hideg-meleg vizes rendszerig az epiláló helyiségtől az illemhelyig, minden 
részében rekonstruálható. 

– Hogyan alakult a fürdő sorsa, különös tekintettel az elmúlt né-
hány évtizedre?

– Eger visszafoglalása után nem pusztult el az építmény, de fürdőként 
tovább már nem működött. Volt itt bronzöntő műhely, raktár és koldusta-
nya is, ám a 19. századra már elfelejtették, s a pusztuló építményrészek beol-
vadtak a környező építkezések udvari melléképületei közé. Az egykori török 

rommaradvány tudományos kutatásának első szakaszát 1958–1960 között 
dr. Gerő Győző régész professzor, a budapesti Országos Műemléki Felügye-
lőség munkatársa végezte, azonban a környező telkek beépítettsége miatt a 
feltárás megrekedt. 

A teljes fürdő-együttes régészeti feltárása csak a Dózsa György tér felé 
eső 19. századi jellegtelen épület 1980-as évekbeli elbontása után kezdőd-
hetett el. A kutatást dr. Gerő Győző régésszel végeztük 1983–89 között. Ezt 
követően minimális állagmegóvás után „ideiglenes jelleggel” került a romok 
fölé a jelenlegi védőtető. 

– Mi történne a fürdővel, ha nem adódna a belvárosi rekonstrukció 
adta lehetőség?

– Természetesen öröm, hogy a városvezetés úgy gondolta: e hányatott 
sorsú fürdőrom megóvása is kiemelt célja lesz a belvárosi rehabilitációnak. 
A rekonstukció nélkül ez az értékes műemlék teljesen elpusztulna. Egy, a 
mai műszaki és idegenforgalmi elvárásoknak megfelelő védőtető és fal 
hosszabb időre megóvja az objektumot a további romlástól, és a terveknek 
megfelelő állagmegóvási munkálatokkal biztosítja azt is, hogy a rom látogat-
hatóvá váljék. Szakemberként – bízva a későbbi pályázati lehetőségekben – 
úgy gondolom, már csak egy lépés lesz a megfelelő, új funkció kialakítása.

A sajtó szemével

A régész szemével

A főépítész szemével
Rátkai Attila főépítészt a rekonstrukció kapcsán az építészeti szempont-
okról kérdeztük.

– Szakmailag mi indokolja a Dobó tér „átrendezését”?
– A belváros rehabilitáció szakmai előkészítése során országos, nyílt 
építészeti tervpályázatot hirdettünk. A bíráló bizottság kiemelte, hogy 
a Dobó tér kettős funkciót lát el. Egyrészt városi dísztér, másrészt fon-
tos rendezvénytér. Az új kialakítás e kettős feladatnak felel meg. A Dobó 
térhez további terek kapcsolódnak majd a rehabilitációnak köszönhe-
tően. A Kis Dobó tér egyedi, mediterrán hangulata megmarad. Új elem 
a „centrum parkoló”-ból létrejövő, a Dobó térhez kapcsolódó közösségi 
tér. Mindemellett meg kell említenem, a Szúnyog közből a patak part-
ra lelépcsőző, - az egriek és idelátogatók találkozóhelyéül szolgáló - új 
közösségi teret is. Ehhez szervesen kapcsolódik majd egy szép pihenő 
park, melyet a Fazola út vonalában épülő, új patakhídnál alakítunk ki.

– Építészetileg mennyire kell követni egy-egy hely funkcióinak 
változását?

– Ezt a folyamatot maradéktalanul követnünk kell, mert a létrejövő 
köztér csak így lesz alkalmas az elképzelt, elvárt feladatának ellátására. 
Mind a dísztér, mind a rendezvénytér esetében csökken a funkció nél-
küli füves részek területe, növekednek a díszburkolattal ellátott felü-
letek, növekszik az árnyat adó fák száma. Mindez a parkolók közösségi 
térré alakítását és a terek jelenlegi kialakításának teljes megváltozta-
tását jelenti.

– Hogyan alkothat egységet egy megújult közösségi tér az épü-
letekkel?

– Az egri terek kialakítása, arányrendszere, megközelítése nem 
változik. A leendő burkolatok egységes kialakítása kedvezően kap-
csolja össze a belvárosi közösségi térrendszer minden elemét. Nagy-
jából 20 ezer négyzetméternyi felület kap új díszburkolatot a belvá-
rosban. 

Meggyőződésem, hogy a terek homogén kialakítása az egyedi érté-
ket képviselő barokk homlokzatok és utcaképek elegáns hátterét adja 
majd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TájÉKozTaTjuK ÖNÖKET – száMÍTuNK a FIGyElMüKrE 2013-BaN Is!



 
 

január február március április május június

M P M P M P M P M P M P

Ady Endre u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Agyagos	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Akácfa	u.	 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Albert	Ferenc	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Állomás tér 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Almagyar	köz 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Almagyar	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Almárvölgy	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Almási	P.	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Alvégi	u.	 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

András	bíró	u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Ankli	u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Apátfalvi	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Aradi	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Arany	János	u.	 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Ágas u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Árnyékszala u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Árok köz 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Árpád u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Árva köz 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Attila	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Babocsay u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Bajcsy- Zs. E. u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Bajza u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Baktai u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Balassi Bálint u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Bálint pap u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Bárány u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Barkóczy	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Bartakovics u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Bartalos u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Bartók	Béla	tér 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Bástya u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Béke u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Bem u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Bérc u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Bercsényi u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Bervai ltp. I., II. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Bervai u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Berze	Nagy	János	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Berzsenyi D. út 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Bethlen G. u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Blaskovics u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Bocskay u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Bolyki u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Borházsor u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Bornemissza u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Boross Endre u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Borsitz u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Borsod u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Brassói	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Breznai u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Bródy	Sándor	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Buzogány u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Bükk sétány 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Cecey Éva u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

 
 

január február március április május június

M P M P M P M P M P M P

Ceglédi	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Cifrakapu	tér 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Cifrakapu	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Cifrapart	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Cinca	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Csákány u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Csákósor	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Csalogány	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Csiky	Sándor	u.	 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Csokonai	u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Csordás	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Csurgó	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Darvas u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Dayka Gábor u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Deák Ferenc u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Deméndi u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Déva u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Dézsmaház u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Diófakút	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Dobó	tér 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Dobó	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Domokos J. u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Dónát	u.	 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Dózsa	György	tér 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Dr.	Bakó	Ferenc	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Dr.	Hibay	Károly	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Dr.	Kapor	Elemér	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Dr.	Nagy	János	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Dr. Sándor Imre u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Egészségház u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Egri	Csillagok	u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Egri út 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Endresz u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Eötvös u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Eperjesi u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Epreskert u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Erdélyi É. u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Érsek u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Eszterházy tér 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Fadrusz u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Faggyas u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Faiskola u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Farkasvár u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Farkasvölgy u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Fazola Henrik u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Fecske u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Fejedelem u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Félhold u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Fellner Jakab u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Felvégi u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Fenyő	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Fertőbánya	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Fiumei u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Foglár u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Folyás u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Frank Tivadar u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

 
 

január február március április május június

M P M P M P M P M P M P

Fügedi u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Fürdő	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Fűzér	u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Galagonyás u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Garay u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Gárdonyi u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Gerinc u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Gerl Mátyás u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Gerle u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Gólya	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Gorové u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Görög u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Grónay	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Gyóni G. u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Gyöngy u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Gyulafehérvári u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Hadnagy u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Hajdúhegy u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Harangláb u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Harangöntő	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Hársfa u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Hatvanasezred u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Hatvani kapu tér 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Hell Miksa u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Hétvezér u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Hevesi S. u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Hild J. u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Homok u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Honfoglalás u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Hontalan u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Hóvirág	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Hősök	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

I. István király u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Ifjúság	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Iglói	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Íj u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Ipolyi	A.	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Iskola u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Ív u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Janicsár u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Jankovics D. u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Jókai	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Joó	János	u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

József	A.	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Kacsapart u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Kalcit	köz 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Kallómalom	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Kálnoky	u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Kandra	Kabos	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Kapás	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Karéj	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Károlyi	M.	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Kárpát	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Kassai	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Katona	István	tér 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Kazinczy	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Keglevich	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Kelemen	I.	köz 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Kertalja	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Kertész	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Kilián	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Király	u.	 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Kis	Merengő	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

 
 

január február március április május június

M P M P M P M P M P M P

Kisasszony	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Kisdelelő	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Kis-Eged	u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Kisfaludy	u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Kiskanda	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Kistályai	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Kisvölgy	u.	 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Klapka	György	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Knézich	Károly	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Kocsis	B.	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Kodály	Z.	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Koháry	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Kolacskovszky	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Kolozsvári	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Kossuth	Lajos	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Koszorú	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Kovács	Jakab	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Kovács	János	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Kő	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Kőkút	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Kölcsey	tér 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Kőlyuk	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Könyök	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Kőporos	tér 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Körmöcbánya	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Kővágó	tér 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Köztársaság	tér 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Külsősor	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Lágyas u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Lájer D. u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Laktanya u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Leányka u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Legányi u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Lejtő	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Lenkey u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Liget u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Liszt Ferenc u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Litteráti u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Lovász u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Lőcsei	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Ludányi u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Maczky Valér u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Madách Imre u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Madárkút u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Maklári út 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Malom u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Malomárok u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Mályva u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Mária u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Markhot Ferenc u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Mátyás király u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Mecset u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Meder u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Mekcsey u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Mély u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Menház u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Merengő	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Mester u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Mikes	K.	u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Mikszáth	K.	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Mindszenthy G. u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Mlinkó	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Mocsáry u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtési időpontok • 2013. I. félév



 
 

január február március április május június

M P M P M P M P M P M P

Móricz	Zs.	u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Munkácsy u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Nagy L. út 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Nagy-Eged	u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Nagykőporos	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Nagyrét	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Nagyváradi	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Napsugár	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Neumayer	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Nyíl u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Nyitrai	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Olasz u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Orgonás tér 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Ostorosi u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Ostrom u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Pacsirta u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Pallos u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Pápai S. u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Paphegy u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Partos u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Pást u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Pásztorvölgy u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Patakpart u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Pázmány Péter u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Pázsit u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Pető	Gáspár	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Petőfi	S.	u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Petőfi	tér 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Pirittyó	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Pori sétány 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Posta köz 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Pozsonyi u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Puky	Miklós	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Pyrker tér 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Ráchegy u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Ráckapu	tér 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Radnóti	M.	u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Rajner	K.	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Rákóczi	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Raktár	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Régi	Cifrakapu	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Reményi	Ede	tér 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Remenyik	Zs.	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Rezeda	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Rigó	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Rókus	köz 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Rókus	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Rottenstein	köz 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Rozália	köz 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Rozália	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Rózsa	K	u.	 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Rózsásdűlő	u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Rozsnyói	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Rövid	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Rudivár	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Sánc köz 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Sánc u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Sáncalja u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Sas u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Sasvár u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Sertekapu u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Servita u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Síp köz 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

 
 

január február március április május június

M P M P M P M P M P M P

Sóház	u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Sólyom	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Stadion u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Sugár István u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Szabadkai u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Szabó	Sebestyén	u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Szaicz	Leó	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Szala köz 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Szalapart u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Szálloda u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Szalóki	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Szarvas Gábor u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Szarvas tér 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Szarvaskői	út 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Széchenyi u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Szederkényi u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Székelyudvarhelyi u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Szélpart u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Széna tér 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Szénáskert u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Szent János u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Szent	Miklós	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Szépasszony-völgy 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Szépasszonyvölgy u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Szérűskert	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Szeszfőzde	u.	 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Szolárcsik u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Szőlő	u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Szövetkezet u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Szúnyog köz 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Szüret u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Szvorényi u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Talizmán u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Tavassy	Antal	u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Tavasz u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Tárkányi Béla u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Tárkányi u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Tátra u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Telekessy u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Telepi u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Temesvári u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Tetemvár u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Tévesztő	köz 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Tiba u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Tibrik	dűlő	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Tihaméri u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Tímár u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Tinódi	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Tittel P. u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Tizeshonvéd u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Tompa u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Tordai u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Torok köz 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Torony u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Tölgy u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Törvényház u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Töviskes tér 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Töviskes u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Trinitárius u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Tulipánkert u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Tündérpart u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Türk F. u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Tűzoltó	tér 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

1.	 	Hadnagy	u.	–	Rövid	u.	
sarok

2.	 Napsugár	köz
3.	 	Mátyás	király	u.	–	Aradi	u.	

sarok
4.	 Nagyváradi	u.		
5.	 	Mindszenty	G.	u.	–	Petőfi	

S. u. sarok
6.	 Bartók	B.	tér	
7. Iskola u. 

8.	 Rákóczi	u.	100.	(parkoló)
9. Malom u. 
10. Pásztorvölgy u.
11. Szarvas G. u.
12.	Kárpát	utcai	ltp.
13. Vallon u.
14.	Ifjúság	u.
15. Berva ltp.
16.	Károlyi	M.	u.
17. Leányka u. (Sportcentrum)

A szigeteken a zsákban gyűjtött hulladékféleségeken kívül 
még üveghulladék is elhelyezhető. 

Jelmagyarázat:
P = Papír szállítás napja 
M	=	Műanyag,	italos	karton,	aludoboz	stb.	szállítás	napja	

A házhoz menő gyűjtés mellett továbbra is működnek a 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek:

Tisztelt Egri lakosok!
Cégünk	2013.	január	7-től	a	„zöld	zsákon”	felül	elkezdi	a	ház-

hoz	 menő	 papírgyűjtést	 is.	 A	 papírhulladékot	 kihelyezhetik	
zsák nélkül összekötözve, az általunk biztosított zöld zsákba il-
letve	bármilyen	átlátszó	műanyag	zsákba.	A	zsákokat	bekötve,	
a	meghirdetett	szállítási	napokon	reggel	6.00	óráig	szívesked-
jenek	kihelyezni.	Kérjük,	hogy	a	szelektív	hulladékgyűjtő	zsá-
kokba csak a felsorolt csomagolási hulladékokat helyezzék.

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

Kérjük,	a	zsákba	ne	tegyenek	zsíros,	olajos	illetve	mérge-
ző	anyaggal	szennyezett	hulladékot.

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

–	 Fóliák	(pl.	reklámszatyrok,	zacskók,	zsugorfóliák)

Italos karton doboz:
–	 	Gyümölcsleves,	tejes	többrétegű	italos	karton	dobozok

Fémhulladék:
– Italos fémdoboz
–	 Alufólia,	alumínium	tálca

Kérjük,	 a	 zöld	 gyűjtőzsákba	 csak	 tiszta,	 „laposra	 tapo-
sott”	hulladékokat	tegyenek,	mert	ez	a	hasznosításuk	egyik	
alapfeltétele.

A	Városgondozás	Eger	Kft.	ügyfélszolgálati	irodáiban	a	té-
rítésmentesen	 biztosított	 szelektív	 hulladékgyűjtő	 zsákok	
nyitvatartási	időben	átvehetőek.
Amennyiben	 az	 általunk	 biztosított	 zsákok	 elfogynak,	

a	 szelektíven	 gyűjtött	 hulladékok	 bármilyen	 átlátszó	 mű-
anyag	zsákban	kihelyezhetőek.
A	zsákokat	csak	azok	igényelhetik,	akiknek	hulladékszállí-

tási díj tartozása nincs.

1.	 Homok	u.	26.		 Hétfő	–	Péntek:	8.00	–	15.00
2.	 Bródy	S.	u.	4.sz.	 Hétfő	–	Péntek:	8.30	–	16.30
  
A	gyűjtési	időpontokra	kihelyezett	szelektív	hulladékgyűj-

tő	zsák	és	annak	tartalma	a	Városgondozás	Eger	Kft.	tulaj-
donát képezi. Ezúton is kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
ha azt tapasztalják, hogy nem a cég munkatársai végzik a 
begyűjtést,	akkor	azt	 jelezzék	az	elérhetőségek	valamelyi-
kén. 

A	szelektív	hulladékgyűjtéssel	védi	környezetét	és	munka-
helyet	teremt!	Együttműködését	köszönjük!

Információ:
Városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.

Tel.: (36) 411-144 • 516-849
Fax: (36) 513-211

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

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

 
 

január február március április május június

M P M P M P M P M P M P

Újsor u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Váci M u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Vadrózsa	u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

Vajda u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Vak Bottyán u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Vallon u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Vályi u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Vámház u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Városfal u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Vasöntő	u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Vasút u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Vécsey Sándor u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Vécseyvölgy u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Veres P. u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Verőszala	u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Verseghy Ferenc u. 4 18 1 15 1 18 5 19 3 17 7 21

Vincellériskola u. 2 16 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

Vitkovics u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Vízimolnár u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

Vörösmarty u. 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17

Zalár u. 3 17 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20

Zellervár u. 2 15 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

Zoltay u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

 
 

január február március április május június

M P M P M P M P M P M P

Zólyomi	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Zombori u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Zöldfa u. 8 22 12 26 12 26 9 23 14 28 11 25

Zúgó	u. 11 25 8 22 8 22 12 26 10 24 14 28

Zseb köz 7 21 4 18 4 18 2 15 6 21 3 17
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tisztítás, festés, 
javítás,

bélés-, cipzár-
csere

(36) 314 492
 (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19.

BŐRRUHÁZAT

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 testkezelés (kavitációs zsírbontás, rádiófrekvenciás bőrfeszesítés, 

vákuum): Bakóné Vera (06 30 544 5660)
• 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)
• Kozmetika: Vas Bogi (06 30) 383 4545

– szemöldökszedés vagy -festés 500 helyett 350 Ft
– alkalmi smink: 2500 helyett 1750 Ft
– 1 órás teljes testmasszázs: 3500 helyett 2450 Ft
– rövid haj festés: 5500 helyett 3850 Ft
– rövid haj melír: 5800 helyett 4060 Ft
– rövid haj dauer: 5000 helyett 3500 Ft
– gel lack: 3000 helyett 2100 Ft
– zsírbontás hason kavitációval: 3500 helyett 2450 Ft
– bőrfeszesítés hason rádiófrekvenciával: 3500 helyett 2450 Ft

w��.s�l����i��� � .��

Minden hétfőn és pénteken 30%-kal olcsóbbak a szolgáltatásaink!

Eger Csillagai
Az Egri Lokálpatrióta Egylet hetedik 

éve jelölte Eger Csillagait, akikre az egri 
polgárok az interneten és papír alapon is 
szavazhattak. A kiírás szerint azok kerül-
hetnek a jelöltek közé akik munkájukkal, 
tevékenységükkel sokat tesznek a város-
ért. Idén először öt kategóriában lehetett 
szavazni. Az intézmény kategória három 
jelöltje közül az Egri Szimfonikus zene-
karra érkezett a legtöbb voks. A szervezet 
kategóriában a Cukorbetegek Egri Egye-
sülete vihette el az elismerést. A fiatalok 

között a legtöbb szavazatot Antal Dóra 
vízilabdázó kapta. A magánszemélyek 
kategóriában a legtöbben dr. Lengyel 
Gyula plébánosra szavaztak. Ebben az 
évben először lehetett szavazni a gazda-
sági társaságokra. Az Eger Csillaga címet 
az egriek a Média Eger Kft-nek ítélték oda 
szavazataikkal. Az idén megválasztott 
csillagokkal 23-ra emelkedett azoknak a 
száma, akik az Eger Csillaga címmel büsz-
kélkedhetnek.

(fotó: Nemes Róbert)

Tisztújító 
közgyűlés
Az Eger Térsége TDM Egyesület tisztségviselői-
nek megbízatása 2012. no vem ber 30-án lejárt. 
Ennek következtében új felügyelő bizottsági, és 
elnökségi tagokat, továbbá elnököt kellett válasz-
tani. Az októberi közgyűlés után egy jelölő bizott-
ság kezdte meg a munkáját az egyesület tagságá-
nak véleményét kikérve.

A jelölő bizottság javaslatára a tisztújító köz-
gyűlést 2012. november 28-án tartották a Heves 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanácster-
mében. A jelenlegi elnök a közgyűlés megnyitá-
saként beszámolt az elmúlt három évben végzett 
munkáról, valamint a projekt teljes megvalósítá-
sa érdekében még elvégzendő feladatokról. (Egri 
Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Egyesület Fejlesztése, ÉMOP-2.3.1-2009-0018. 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatás összege: 96 136 847 Ft.)

A beszámolót hozzászólások és vita követte. 
Végül a Közgyűlés elfogadta az elnöki beszámolót 
és a szóbeli kiegészítést. Ezután került sor a kö-
vetkező tisztségviselők megválasztására:

Az elnök: Pataki Sándor. Az elnökség tag-
jai: Pataki Zsuzsanna (Művészetek Háza Eger 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger 
Helyi TDM); Kazárné Kalber Nikolett (Matyó-
földi Idegenforgalmi Egyesület, Mezőkövesd 
Helyi TDM); Szádeczky Kornélia (Gyógyvizek 
Völgye Egerszalók-Demjén-Egerszólát TDM); dr. 
Mengyi Roland (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés).

A felügyelő bizottság tagjai lettek: Juhász Ger-
gely (Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális 
Egyesület); Vasas Lajosné (Eger Körzete Kistér-
ségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás); 
Péter Zoltán (Bogács Község Önkormányzata).

Az újonnan megválasztottak három évig tölt-
hetik be tisztségüket, addig is évente számot kell 
adniuk az elvégzett munkáról.

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

HANNA
Tisztánlátó jósnő!
(+36 30) 439 2069
Eger, Kossuth L. u. 22.

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 nappalival, 2 fürdőszobával. Irányár: 30 millió 
Ft. •  (+36 70) 336 5392.

BESíző AKcIÓ MuRAuBAn,  3  éj  félpanzióval,  síbérlettel  172  Euro/fő.  www.
hotelmurauerhof.eu •  (+36 30) 904 8884.

TáRSAT KERES 58 éves, kis mértékben mozgáskorlátozott hölgy keresi 58–75 éves 
társát •  (+36 20) 613 3587.

APRÓHIREDTÉSEK FElVÉTElE MInDEn TÉMáBAn:   (+36 30)  254 0755  • 
fax:  (+36 36)  786 558  •  e-mail:  egrimagazin@mediaeger.hu.  15  szóig mindössze 
1000 Ft + ÁFA. 
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Tükörképben – trend és életmód

Ünnepi frizura • Az ünnepi frizurájára minden hölgy nagyon ügyel. Van, aki otthon készíti el és van, aki szakértőhöz fordul. 
Szendrődi Kata, a Beauty Box fodrásza kalauzol el minket a hajak világában és ad néhány hasznos tippet az idei ünnepi és báli szezonra.

Ünnepi körmök • Egy új technikának köszönhetően szebb és tartósabb lehet körmünkön a lakk. A gél lakk akár négy 
hétig is fenn marad kezünkön és nagyon jól díszíthető kövekkel vagy akár matricákkal is.  A hölgyek szívesen csináltatnak ilyen 
körmöket különböző alkalmakra, karácsonyra, szilveszteri partikra, bálokra, ugyanakkor hétköznapokon is nagyon praktikus 
tud lenni. Dr. Simonné Budavári Zsuzsa a Szalon Brigitte manikűröse avatott be minket a gél lakk fortélyaiba.

– Manapság egyre többen járnak manikű-
röshöz, annak érdekében, hogy a kezek, illetve a 
körmök ápoltak legyenek. A hagyományos ma-

Ünnepi ruhák • Karácsonykor, szilveszterkor, illetve a báli szezonban nagy gondot szokott okozni a hölgyeknek a meg-
felelő ruha kiválasztása. Hiszen amellett, hogy divatosak akarunk lenni, jól is kell éreznünk magunkat 
a kiválasztott darabban. Szamosvári Éva a Per Solo divatüzlet munkatársa adott néhány tippet az 
ünnepi ruhákat illetően.

– Színekben, formában mi az, ami az idei 
télen dominál? Mit válasszanak a hölgyek, ha 
divatosak szeretnének lenni az ünnepi szezon-
ban?

– Az idei tél nagy divatja a zöld szín, amit jól pá-
rosíthatunk természetes bézs árnyalatokkal, fangó 
színnel, vagy akár borvörössel, meggypirossal. A zöld 
szín ősz óta hódít rengeteg árnyalatban, de ha ünne-
pi, báli alkalomra kell ajánlanom, mindenképpen a 
sötétebb zöld színeket javaslom. 

– Mi a helyzet a feketével?
– A feketét idén arannyal kombináljuk, nagyon ele-

gáns viselet. Ezt a színt inkább a szilveszteri vagy a báli 

szezonra ajánljuk. Az extrém rojtos, flitteres ruháktól az 
egyszerű tubusruhákig nagyon széles a választék. Biz-
tosan nem lövünk mellé egy szilveszteri buliban vagy 
bálon egy egyszerű fekete ruhával, ami csillogó arany, 
vagy a klasszikus ezüst kövekkel van díszítve.

– Kiegészítőkben mit javasolsz?
– Ha túldíszített a ruhánk, sok rajta a csillogó flit-

ter, akkor semmiképpen ne vigyük túlzásba az éksze-
reket. Ilyen esetben egy apró köves, rövid nyaklánc, 
vagy egy kicsi csillogó fülbevaló gyűrűvel kombinálva 
elegendő. Ha egy kevésbé vagy egyáltalán nem díszí-
tett ruhát választunk, akkor jöhetnek a nagy, mutatós 
nyakláncok, gyűrűk és karkötők is.

Egy újabb egészséges recept Faragó Erzsébet „Böbe” konyhájából:
aszalt szilvával és fÜstölt gomolyával töltött csirkemell 
párolt bulgurral

Hozzávalók • 500 g csirkemell, 100 g aszalt szilva, 
100 g füstölt gomolya, 500 g brokkoli, 1-2 dl főzőtej-
szín, 250 g bulgur, só, bors, friss rozmaring.

Elkészítése: A csirkemellet vékony szeletekre vág-
juk és befűszerezzük sóval, borssal. A szeletek végére 
teszünk egy szem aszalt szilvát és egy szelet füstölt 
gomolyát. Jó szorosan feltekergetjük.

A brokkoli törzseket hőálló jénai edénybe tesszük, 
majd ráhelyezzük a feltekergetett csirkemelleket. 
Végül ráöntjük a főzőtejszínt, hogy szinte ellepje a 

brokkolikat. Friss rozmaringot teszünk a tetejére. Elő-
melegített sütőben 200 °C-on 30–40 percig lefedve 
sütjük, majd további kb. 10 percig a fedőt/fóliát eltá-
volítva barnára sütjük.

A bulgurt kétszeres mennyiségű sós vízben puhára 
főzzük. 

Jó étvágyat hozzá!
Antal Anett

Brehovszki Anita 
Tóth Beáta

MozIMűsor

AGRIA MOZI
Január 3–9. Lopott szavak (16:30,  18:30)  • 
Samsara – a lét örök (17:00, 19:00) • Pasiból lett fér-
fi (17:30, 19:30) Január 10–16. Marieke, Marieke 
(16:00,  18:00)  • Lánybúcsú (16:30,  19:00)  • A messzi 
dél vadjai (17:30, 19:30) Január 17–23. Alkonyat 
– hajnalhasadás II. rész (16:30,  19:00)  •  Kettős 
játszma (17:30,  19:30)  • A keresztelő (18:00, 20:00) 
Január 24–30. Kvartett (16:00, 18:00) • Volt egy 
tánc (16:30, 19:00) • Hisztéria (17:30, 19:30) Január 
31. – Február 6. Szia! Hogy vagy? (16:00, 18:00) • 
Sushiálmok (16:30, 18:30)

az „53 MaGyar FIlM” cÍMű sorozaT 
Első BloKKja – „szőTs IsTVáN Nyo-

MÁBAN”
Január 31. Ének a búzamezőkről (17:30) Febru-
ár 1. Ház a sziklák alatt (17:30) Február 2. Tízezer 
nap (17:30) Február 3. Sodrásban (17:30) Feb-

ruár 4. 80 huszár (17:30) Február 5. Árvácska 
(17:30) Február 6. Emberek a havason (17:30)

uRÁNIA MOZI
Január 3–4. A hobbit: Váratlan utazás 3D (15:00) 
• A lehetetlen (18:00) • Jack Reacher (20:30) Január 
5. A hobbit: Váratlan utazás 3D (12:00) • A lehetet-
len (15:00) Metropolitan Opera közvetítés 
az Uránia Mo zi ban! Hector Berlioz: A trójaiak 
(18.00) Január 6–9. A hobbit: Váratlan utazás 3D 
(15:00) • A lehetetlen (18:00) • Jack Reacher (20:30) 
Január 10–16. Paranorman 3D (15:30)  • A nyo-
morultak (17:30) • Jack Reacher (20:30) Január 
17–18. A király látogatása – Hyde Park on Hudson 
(16:00)  • Django elszabadul (18:00) Január 19. A 
király látogatása – Hyde Park on Hudson (13:00) • 
Django elszabadul (15:00) Metropolitan Opera 
közvetítés az Uránia Mo zi ban! Gaetano Doni-
zetti: Stuart Mária (18.55) Január 20–23. A király 

látogatása – Hyde Park on Hudson (16:00) • Django 
elszabadul (18:00) Január 24–30. Django elsza-
badul (15:00) • Erőnek erejével (18:00) • Kényszerle-
szállás (20:00) Január 31. – Február 6. Egyesült 
állatok (16:00) • Anna Karenina (18:00) • 40 és annyi 
(20:30)

araNyÉlETKorúaK MaTINÉja
Január 9. Boldog új évet, Aranyéletkorúak! Kö-
szöntőt mond: Sebestyén János. A köszöntő után vidám, 
zenés műsort adnak az Ezüstidő Szabadidő Egyesület 
tagjai: Kiss Lajos és Gál Judit.

IllÉs GyÖrGy TErEM
Január 3–9. Az utolsó hegycsúcs (17:30) Január 
10–16. Az élet négyszer (17:30) Január 17–23. II. 
János Pál – A fehér ruhás vándor (17:30) Január 
24–30. A torinói ló (17:30) Január 31. – Febru-
ár 6. A messzi dél vadjai (17:30)
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nikűr, vagy a műköröm mellett megjelent egy új 
technika, amely jól ötvözi a tartósságot, az ápolt-
ságot, a divatot és a praktikumot. Mi a titka a gél 
lakknak?

– A gél lakk komoly kutatómunka eredményeként 
jött létre, a színes zselék tartósságát ötvözték a könnyű 
körömlakk felvitelével, ami egyre kedveltebb a hölgyek 
körében.

– A gél lakknak milyen előnyei vannak a ha-
gyományos lakkozással szemben?

– A hagyományos lakk pár napig marad fenn, na-
gyon hamar lepattog és matt lesz a felülete. Ezzel szem-
ben a gél lakk akár három-négy hétig is fenn marad a 
körmökön. Színét tartó, nem csikaródik össze a felülete, 
maga az anyag UV lámpa alatt köt, ennek köszönheti tar-

tósságát. Saját köröm 
erősítésére is használható.

– Hogyan készül egy manikűr gél lakkal?
– Több rétegben visszük fel a körmökre az anya-

got. Van egy alaplakk, majd erre két rétegben a szí-
nezett lakk kerül, annak érdekében, hogy elérjük a 
kívánt színt. Majd ezeket a fedőréteg zárja. Ha kész 
a lakkozás, a körmöket lefixáljuk, vagyis a ragacsos 
réteget letöröljük.

– Milyen színek ajánlottak télre, illetve nyár-
ra?

– Körmök terén 2012 nyarán a neonszínek hódí-
tottak. A hölgyek nagyon kedvelték a korall és a ferrari 
pirosat. Ősszel és télen inkább a sötét színeket, a barna 
árnyalatait viselik a nők, de divat lett a fekete köröm is.

– Mi jellemző az ünnepi frizurákra?
– Általában a göndör tincsek hódítanak ilyenkor, 

hosszú illetve rövid haj esetén is. Ez nem megy ki a 
divatból, már nagyon régóta a loknit részesítik előny-
ben a hölgyek az ünnepek táján.

– A hosszú hajú hölgyeknek milyen kreáció-
kat javasolnál?

– Hosszú hajnál használhatunk nagyobb méretű, 
úgynevezett kúpvasat. A nagyobb méretű hajsütővas 
azért megfelelőbb, mert szebben mutatnak a hullá-
mok, jobban elkülönülnek. Arra figyeljünk, hogy kis 
méretű tincseket válasszunk, és úgy haladjunk végig 

hajunkon. Ha végez-
tünk, fixáljuk a tincseket hajlakkal. Dús 
és göndör frizuránkat pedig feltűzhetjük akár oldalra 
is, vagy könnyeden hátul, de leengedve is bátran le-
het hordani.

– Mire ügyeljünk a hajsütésnél?
– Nagyon fontos, hogy vigyázzunk a frizuránkra, 

hiszen könnyen megégethetjük. A kisebb tömegű, 
vékony szálú hajunknál 180 fokra állítsuk a hajsütőt. 
Hosszú, nagy tömegű hajunknál nyugodtan göndö-
ríthetjük akár 210 fokon is. 

– Hosszú hajból könnyű ünnepi hajat vará-

zsolni. Göndörítjük, feltűzzük, vagy kiengedve 
hagyjuk, sokféleképpen variálható. De mit te-
gyünk rövid haj esetében?

– Akkor sem kell megijedni. Ha rövid hajból aka-
runk valami ünnepit készíteni, bátran használhatunk 

úgynevezett marcell sütőt. Ez azért jobb, mert köny-
nyen készíthetünk vele vízszintes hullámokat, ami 
sokkal szebben mutat a rövid hajban és könnyebb is 
elkészíteni. 

Ha nem kifejezetten fiús, hanem inkább bubi frizu-

ránk van, fel lehet tűzni oldalra egy kis köves csattal, 
vagy elől búbot is készíthetünk, ami nyitottabbá teszi 
tekintetünket. 

Akinek teljesen rövid frizurája van, bátran használ-
jon zselét, és akár punkosra is belőheti viseletét.

OXF RD
INTERNATIONAL NYELVISKOLA KFT.

WWW. OXFORDINTERNATIONAL.HU
EGER, BRÓDY S. U. 1. (36) 322 800, (30) 687 5830
FElNŐTTkÉPzÉsI NYIlVÁNTarTÁsI szÁM: -- • akkrEdITÁlT INTÉzMÉNY: al-

TRADícIÓ ÉS InnOVácIÓ Az AngOl 
nYElVOKTATáSBAn!

MInTHA KÜlFÖlDÖn TAnulnA! nyelvvizsgára 
és érettségire való felkészítés, gyerekcsoportok, szakmai 

és beszédgyakorlat órák, változatlan árakon!

 OXFORD minőség a kedvezményekben, nyelvoktatásban, fordításban 
és tolmácsolásban.

Hirdetésfelvétel

Egri Magazin
egrimagazin@mediaeger.hu

a következő lapszám  
2013. február 1-jén jelenik 

meg.
Hirdetésmegrendelés  

2013. január 20-ig!

www.mediaeger.hu



Faller Etelka
diplomás 

parapszichológus

(06 30) 410-4821
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Az Egyesült Államokban és Németország-
ban a háziállatok rangsorát a macska vezeti. 
A gazdik szerint azért, mert – ellentétben a 
kutyával – nem kell naponta többször levinni 
sétálni, kevesebbet eszik. Hazánkban is egyre 
többen tartják ezt a kedves doromboló négy-
lábút.

Jól meg kell gondolni, hogy mit válasszanak, hiszen elvi-
leg sok éven át ugyanarról az élőlényről kell gondoskodniuk. 

Ha fajtatiszta kölyköt választanak, először azt kell eldön-

teni, hogy hosszú szőrű, azaz perzsamacskát szeretnének-e, 
avagy félhosszú szőrű cicát, vagy inkább rövid szőrű, esetleg 
sziámi vagy orientális macskát. 

A döntés meghozatala előtt érdemes átlapozni néhány 
macskás könyvet, elmenni egy-két macskakiállításra, hogy 
a látvány könnyebbé tegye a választást. A döntés meghoza-
talánál az ár is meghatározó tényező lehet, mert például az 
úgynevezett divatos fajtákból egy-egy kölyöknek igencsak 
borsos az ára. Azonos fajtán belül az ár a minőségtől is függ, 
mert nem mindegy, hogy kedvenc, tenyésztésre való vagy 
kiállítási cicát választunk-e. 

Sajnos manapság az állatvédő egyesületek, menhelyek 
zsúfolásig vannak tele kölyök- és felnőtt cicákkal, így ha úgy 
döntünk nem fajtiszta állatot szeretnénk, nem szeretnénk te-
nyészteni, kiállításra vinni, mindenképp ilyen helyről fogadjunk 
örökbe cicát, hiszen így megmentjük egy ártatlan állat életét. 

Mielőtt otthonunkba fogadnánk a kis élőlényt, az új gaz-
dáknak be kell szerezniük a cicatartáshoz feltétlen szükséges 
eszközöket is. Legfontosabb a szállító doboz vagy kosár, a 
macskavécé és -alom, etető és itató tálka, fésű, esetleg já-
tékok. Amikor az új jövevényért mennek, ajánlatos a szállító 
dobozt már magukkal vinni és a cicát abban hazavinni. Így 

Doromboló szépségek 
lakásunkban…

Belső gyermek…
Beszélgetés Takács Mara természetgyógyásszal
– Mindenkinek van belső gyermeke?
– A belső gyermek, ahogy én tanultam, a tudatalattink 

irányító szerve. Tehát mindenkinek van. A tudatalatti egy ha-
talmas információs adatbázis, amely többek között a testünk 
működése során keletkezett információkat is tárolja. Ily mó-
don képes segíteni a szervezet öngyógyító folyamatait. 

– Mit jelent a belső gyermek?
– A belső gyermek egyrészt az ösztönvilágunkat jelenti. 

A megérzéseinket, amikor nem tudom, hogy miért, de egy-
szerűen csak azt érzem, hogy ezt most meg kell tennem. Ez 
a belső erő az, ami képessé tesz bennünket az öngyógyító 
folyamatok elindításában. Másrészt tehát az öngyógyító ké-
pességünk is. Csak képessé tesz, felelős a gyógyulás támoga-
tásáért. Vagy nem támogatja. Ha a belső gyermek energiáit 
elnyomják más negatív programok, akkor nem tud minket 
segíteni. Mondjuk azt, hogy ez a segítő belső gyermek a mi 
pozitív programunk és ha minden rendben van, akkor 100%-
ban van jelen, vagyis a tudatalattink csak a saját pozitív 
programunkból áll. A teremtő képességünk is ő. Ha zöldre 
akarom váltatni a lámpát, vagy kérek egy szabad parkolóhe-
lyet a bejárat előtt, akkor tulajdonképpen a belső gyermekkel 
dolgozom. Nem sikerül a teremtés (értsd: terveink valóra 
váltása), ha azt az egóra bízzuk. Mindig fel kell venni a kap-
csolatot a belső gyermekkel. Akkor sem járunk sikerrel, ha a 
negatív programok miatt kicsi a belső gyermekünk teremtő 
képessége.

– Melyek ezek a negatív programok?
– A tudatalattiba sajnos bekerülhetnek negatív progra-

mok is. Sokszor a szülők és nagyszülők csak féltésből, sze-
retetből mondogatják a gyereknek, hogy: „Nem szabad a 
szádba venni, mert beteg leszel tőle!”, „Ne nyúlj hozzá, mert 
megégeti a kezed!”, „Nem szabad bántani a kutyát, mert 
megharap!”, stb. Ha sokat mondogatják az embernek, akkor 
a végén már egy kicsit el is hiszi, hogy beteg lesz attól, amit 
a szájába vesz. Ezek a tiltások, mint a saját korlátaink épül-
nek be a tudatalattinkba és egyre jobban kiszorítják a saját 
pozitív programunkat. Életünk akadálypályává válik egy nyílt 
ösvény helyett. Sajnos mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy 
gyártsunk magunknak ilyen programot. Elkeseredettségünk-
ben, bánatunkban, vagy csak mert hangsúlyt adunk pesszi-
mizmusunknak: „Én erre úgysem vagyok képes!”, „Nekem ez 
sohasem fog sikerülni!”, „Engem úgysem szeret senki!”, stb. A 
negatív programok akár többségbe is kerülhetnek a tudat-
alattiban. 

– Ezek a negatív programok, milyen problémákat 
okozhatnak életünkben?

– Sajnos többször lehet azt tapasztalni, hogy sok makacs 
tünettel jelentkezik egy beteg és nagyon nehezen mozdul az 
állapota. Van mindig egy kis javulás, csak az az átütő fordulat 
nem jelenik meg, amit remélünk. Az a tapasztalatom, hogy 
ilyen esetben gondok lehetnek a belső gyermekkel.  Ezekben 
az esetekben feltétlenül el kell végezni a korrekciót, amivel 
töröljük a negatív programokat és visszaállítjuk a belső gyer-
mek pozitív programjának kizárólagosságát. Igen, létezik 
ilyen korrekció és nem is olyan bonyolult művelet, leginkább 
egy meditációhoz hasonlít. 

– Mi történik a korrekció után?
– Sokan közvetlenül a korrekció után éreznek már válto-

zást. Egy férfi, aki elmondása szerint korábban agykontroll 
tanfolyamot is végzett, arról számolt be, hogy olyan érzése 
van, mintha nagytakarítást végeztek volna nála és most 
minden tiszta és fényes és ez nagyon megnyugtató, jó ér-
zés. Egy idősebb hölgy a korrekció után 6 héttel azt jelezte, 
hogy először a munkahelyen változtak meg a dolgok. Eddig 
idegesítőnek találta a kollégák viselkedését és azt, ahogy a 
munkájukat végzik. Mindenben talált volna kifogást. Most 
nyugodtan tűri, hogy úgy csinálják a dolgukat, ahogyan akar-
ják, hiszen az az övék, és a felelősség is, ami ezzel jár. Később 
azt is észrevette, hogy édesanyja, akivel együtt él, már nem 
borítja ki. Azt mondta nekem: „Tudod, korábban halálra ide-
gesített a hülyeségeivel, most meg csak mosolygok a vállam 
felett, és fel sem veszem, amit mond és ez nagyon jó érzés!”. 
Egy anyuka hívott fel a minap, akinek a lányánál elvégeztem 
a korrekciót. Azt mondta, hogy a gyerekét kicserélték, rá sem 
ismer, mintha a rossz tulajdonságokat kimosták volna belőle. 
Egy másik nő arról számolt be, hogy a gyermeke hogyan ér-
zékelte a nála történt változást: „Anya, mi sosem nevettünk 
még ennyit!”. Nagyon sok jó tapasztalat van, de mindenki 
csak a valódi énjét kapja vissza, más embert senkiből sem 
lehet csinálni a korrekcióval. Csak elhordom a szemetet, hogy 
az alatta megbúvó értékek tündökölhessenek.

A „gyerek” minden, ami elhagyott, védtelen és ugyanakkor 
istenien hatalmas; a jelentéktelenül kétséges kezdet és a győ-
zelmes vég. Az „örök gyermek” az emberben legyőzhetetlen 
tapasztalat, képtelenség, hátrány és isteni kiváltság; a felmér-
hetetlen, ami meghatározza a személyiség végső értékét vagy 
értéktelenségét. (C.G.Jung) Próbálj ki egy 
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nem kell attól félniük, hogy a kölyök megijed, kiugrik a kéz-
ből és elvész, vagy a gépkocsiban a pedál alá kerülve akár 
balesetet is okozhat. A szállító dobozra akkor is szükség van, 
ha az állatot később állatorvoshoz, netán macskakiállításra 
viszik, sőt akkor is nélkülözhetetlen kellék, ha kedvencüket 
utazásaik során magukkal akarják vinni. 

A macskavécé közül érdemesebb a drágább, zárt fedelű, eset-
leg szagtalanító betéttel ellátottat megvásárolni, hiszen a lakás 
bármely pontján elhelyezve eltakarja a szem elől az ürüléket, és 
a macska az almot nem tudja a drága szőnyegre kikaparni. 

Az etető és itató tálka két külön edény legyen . A macska 
előtt sohasem szabad otthagyni a megmaradt ennivalóját, 
kivéve a száraz tápot. A cicának naponta friss vizet kell adni. 

Sok embert az riaszt el a macskatartástól, hogy a bútor-
kárpit, a ruha, a szőnyeg csupa szőr lehet. Akik allergiásak 
a macskaszőrre, valóban ne tartsanak macskát, a lakásban 
azonban könnyedén el lehet távolítani a szőrszálakat egy 
benedvesített szivaccsal. 

A hosszú szőrű macskák bundája több gondozást igényel a 
többi fajtáénál. A kiscicát kezdettől fogva rá kell szoktatni, a 
fésülködésre, különben később, ha már tényleg lesz mit kifé-
sülni belőle, élénken  fog tiltakozni. 

Azt, hogy bútoraink épek maradjanak,  kétféleképpen 
lehet megelőzni: vagy rendszeresen le kell vágni a macska 
körme hegyét az erre a célra kapható körömcsipesszel, vagy 
karmolófát kell készíteni, illetve vásárolni. 

A macska szívesen játszik minden apró, pofozható, 
gurulékony tárggyal, legyen az akár egy ping-pong labda, 
egy kis csoki papír, vagy egy kis műegér. Ugyanakkor igényli 
a csendes lustálkodás lehetőségét is. 

Nevelési módszernek is kiváló, ha a gyereket macskával le-
pik meg, mivel így megtanulja, mit is jelent a rendszeresség, 
a gondoskodás egy másik élőlényről. 

Egyedülálló idős emberek magányát oldja, ha van mel-
lettük egy jópofa szőrgombóc, akire oda kell figyelni, amint 
éppen hancúrozással kergeti a labdáját, kecsesen közlekedik 
a porcelánok között, sze-
reti a gazdi öléből nézni a 
tévéműsort, vagy együtt 
szunyókál szeretett asszo-
nyával vagy urával. 

Egy biztos: akinek 
már volt macskája, az 
olyan sok kedves élményt 
mondhat magáénak, 
amelyről egyszerűen nem 
lehet lemondani. 

amiotthonunk.hu



Veronika rovata

Élj, ne tervezgesd az életed!

Minap aggódó édesanya keresett. Nagycsoportos 
gyermeke mostanában ideges, türelmetlen, állan-
dóan nyúzza, kimeríti őt teljesen. Panaszkodott, erre 
neki a munka után nincs ereje. Kislányát meghallgat-
va kiderült, a gyermek is szorong. Egyre kevéssé érzi 
édesanyja jelenlétét életében. 

Közös üléseinken kirajzolódott mindkét fél szá-
mára mit vár, mit szeretne tőle a másik. Hol egy-egy 

mosoly, hol könnyek, hol egy bíztató érintés segítette 
őket tovább a folyamat felgöngyölítésében. 

Végül kikristályosodott, mi az, mire mindketten 
vágynak: minőségi időt tölteni a másikkal! Az édes-
anya megértette, lánya feszültsége tehetetlensé-
géből fakad. Minél kevesebbet ad magából, minél 
kevéssé figyel arra, amit a gyermek megoszt vele, a 
kislány annál ingerültebb, feszültebb. Természetesen 
ezek a hangulati ingadozások, magatartásában je-
lentkező zavarok nem korlátozódnak az otthon falai 
közé, így problémát jelentenek az óvodában is, ahol 
ideje nagy részét éli, tölti el a gyermek.

A kislány pedig megértette, édesanyja napközben 
dolgozik, hazaérve fáradt és pihenni szeretne. Ami 
néha olvasást, egyedüllétet jelent. 

Körvonalazódott lassan, az ő SAJÁT megoldásuk: 
együtt lenni, csak egymással foglalkozni heti 4 délután, 
2-3 óra hosszát! Persze a meghatározott intervallum 
idővel elmosódik, megszokottá válnak a közös percek. 
Megszokottá, de nem unalmassá. Sőt! Miután mindket-
ten így akarták, ők akarták, folytatják ezt a rituálét, még 
észrevétlenül egészen életük részévé válik. Feloldva ezzel 
annyi szorongást. Emellett időt engedve az édesanyának 
az egyedüllétre, anélkül, hogy emiatt rossz érzése, lelkiis-
meret furdalása lenne. Lánya is érti, tudja, így lesz anya 
pihentebb, kedvesebb a kettesben töltött óráikon.

Kipróbálás alatt van a dolog, és működni látszik! A 
kislány az így együtt töltött időben csak magáénak érzi 
édesanyját, minden számára lényegi dolgot megoszt 
vele, beszélgetnek, olvasnak, énekelnek, rajzolnak 
együtt. Mert együtt lenni jó, és még ebben a furcsán ön-
magából kifordult világunkban sincs semmi, ami a „meg-
szentelt” időt helyettesíthetné szeretteink számára.

Várom kérdéseiket, megkeresésüket az alábbi elér-
hetőségeken: www.eger.lifecoach.hu, (+36 70) 592-
8067, eger.lifecoach@egerlifecoach.hu.

Támogatott nyelvtanfolyamok a 
Langwestben

A	 nyelvtudás	 és	 a	 számítástechnikai	 tudás	 hatalmas	 érték,	 vi-
szont	 megszerzése	 jelentős	 anyagi	 ráfordítást	 igényel.	 Most	
európai	uniós	forrásból	elindult	a	TÁMOP	2.1.2	„Idegen	nyelvi	és	
informatikai	kompetenciák	fejlesztése"	című	kiemelt	európai	uni-
ós	projekt.	Egyik	célja,	hogy	támogassa	az	alacsony	idegen	nyelvi	
tudással	rendelkező	egyének	munkaerő-piaci	integrációját,	és	így	
hozzájáruljon a foglalkoztatottság növeléséhez. 
Kik	 lehetnek	a	 támogatott	 személyek?	Azok	a	 18.	életévét	be-

töltött	felnőttek	(felső	korhatár	nélkül)	támogathatók,	akik	nem	
állnak	 középiskolával,	 felsőoktatási	 intézménnyel	 hallgatói	 jogvi-

szonyban – kivéve azokat, akik költségtérítéses képzésben vesz-
nek részt –, és ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz-
nek részt támogatott idegen nyelvi vagy informatikai képzésben. 
Az	igényelhető	támogatás	összege	legfeljebb	90	000	Ft,	az	önrész	
lakhelytől	függően	csupán	2–5%.
A	Langwest	Nyelvi	Központ	az	elsők	között	kapta	meg	az	enge-

délyt	a	támogatott	tanfolyamok	tartására.	Nyelviskolánk	angol	és	
német	tanfolyamok	indítását	tervezi	kezdő	szinttől	középfokig.	Je-
lenleg	a	képzésre	jelentkezők	regisztrálása	zajlik.	A	képzések	vár-
hatóan	februártól	folyamatosan	indulnak	majd.
Aki	szeretne	élni	a	 lehetőséggel,	 tájékozódjon	honlapunkon,	a	

www.langwest.hu	oldalon.	 További	 információ	a	 36/411-910	 tele-
fonszámon	és	az	infoeger@langwest.hu	címen	kérhető.	Általános	
információk	a	projektről	a	www.tudasodajovod.hu	oldalon	olvas-
hatók.	 (X)

Langwest Nyelvi Központ
3300 Eger, Nagyváradi u. 14/C

Szép őszünk, télelőnk adatott az idén. Lassan az utolsó levelek is lehullnak a fák-
ról, színes avartakaróba burkolva ezzel jótékonyan a földet. 

Mikor rugdostuk utoljára önfeledten a száraz leveleket, pocsolyába ugrálva, egy 
másik kezet szorítva? Van-e a mindennapok küzdelmei közepette idő, erő, akarat 
sétálni, kacagni, összebújni, őszi leveleket lepréselni? Legyen! Éljük, és ne csak ter-
vezgessük az életünket! 

Hulladékszállítási díj befizetése
A	Városgondozás	Eger	Kft.	értesíti	a	Tisztelt	egri	lakoso-
kat,	hogy	a	2013.évi	hulladékszállítási	díj	befizetésére	csak	
az	alábbi	helyeken	és	időpontokban	biztosít	lehetőséget.
A cég munkavállalói nem mennek házhoz és közterüle-

ten sem végeznek árusítást!

2013. január 7–25. között meghosszabbított nyitva tartás-
sal az alábbi irodáinkban:
Bródy S. u. 4. H–P: 8.30–17.30 között

Tel.: (36) 311-427
Homok u. 26. H–P: 8.00–17.00 között

Tel.: (36) 513-205, 513-210

2013. január 7–25. között	az	alábbi	külső	árusítóhelyeken:	
Pásztorvölgyi Gimnázium (Pásztorvölgyi út 25.)

H–P: 15.30–17.30
Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Fadrusz J. út 1/a)

H–P: 15.30–17.30
Szerencsevár Lottózó (Vécsey S. u. 26/a.)

H–P: 15.30–17.30

1 db 110–120 literes hulladékgyűjtő edény heti egyszeri üríté-
sének éves díja bruttó 28 283 Ft. A január hónapban az egész 
éves díjat befizető ügyfeleinknek kedvezményt biztosítunk.

HARMÓNIA SZÉPSÉGSZALON
A legszélesebb körű kozmetikai és 
wellness szolgáltatások  
Hölgyeknek, Uraknak!

•  Hidegterápia kriokabinban, 
•  presszoterápia,
•  fagyasztásos zsíreltávolítás,    
•   ultrahangos fókuszált zsírbontás, 
lézeres, rádiofrekvenciás bőrfeszesítés 
és fiatalítás,

•   súlycsökkentő testtekercselés élmény
kabinban.

•  IPL végleges szőrtelenítés,
•   UVmentes azonnali barnítás, csokiszolárium,
•  pedikűr, zselés lakkozás, műköröm építés,
•   talpmasszázs, gyógymasszázs, csokoládés, mézes, lávakö-
ves, nyirok, cellulit és vákuummasszázs.

•  Flabelos vibrációs tréning,
•   sokoldalú hagyományos és exkluzív kozmetikai szolgálta-

tások.

Eger, Agriapark földszint, Tel.: (06 30) 345-08-09
Eger, Vécsey-völgy út 67., Tel.: (06 20) 96-777-20

Fizetési módok: SZÉP  kártyával, egészségpénztári tagsággal
MINDEN, AMI SZÉPSÉG, A LEGJOBB ÁRAKON!

www.HARMONIAEGER.HU



Az egri Nagyboldogasszony-
templom (Barátok temploma) 

altemplomában urnatemetkezési 
hely került kialakításra. Az urna-
fülkék – melyek két-három urna 
elhelyezésére alkalmasak – 30 

éves időtartamra, illetve lejárat 
nélkül válthatók.

Érdeklődni lehet a Plébánia Hivatalban 
hétfőtől péntekig 9–12 óra között, 
valamint a Plébánia (36) 312 227 

telefonszámán.

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

ELADÓ!

A Dobó István Gimnázium, mint referencia-intézmény
A Dobó István Gimnázium mindig is élen járt innovatív programok 

megvalósításában. Ezek közé tartozik a referencia-intézményi szerep-
vállalás is, melynek megvalósítása érdekében pályázatot nyújtottunk 
be a TÁMOP-3.1.7-11/2 kiírásra Az egri Dobó István Gimnázium okta-
tási és infrastrukturális feltételeinek javítása a referencia-intézményi 
feladatok hatékony ellátása érdekében címmel. A projekt megvalósí-
tására 5 999 212 Ft támogatást nyert intézményünk, melyet eszközbe-
szerzésre, továbbképzésekre, szaktanácsadói támogatói szolgáltatások 
igénybevételére, valamint az intézmény belső szakmai közreműködői-
nek fejlesztési tevékenységére fordítottunk.

A Dobó István Gimnázium 2010 nyarán a régióban elsőként vált előmi-
nősített referencia-iskolává, amit az intézményünkben folyó kiemelkedő 
szakmai oktatási-nevelési tevékenység tett lehetővé. A projekt megvaló-
sítására rendelkezésre álló nyolc hónap alatt külső képzők és kollégáink 
szakmai munkájának köszönhetően felkészültünk a referencia-intézmé-
nyi szerepre, s ezáltal készen állunk egyedi, más intézmények számára is 
példaértékű, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlataink, szervezeti in-
novációink más intézmények számára történő átadására, publikálására.

A pályázati forrásból támogatott képzések során kollégáink elsajá-
tították többek közt a felnőttképzés módszertanát, az intézménykö-
zi, horizontális tanulás megszervezését, valamint a szervezeti haté-

konyság növelésének 
módszereit, melyek 
mindegyike jó gyakor-
lataink minél sikere-
sebb és hatékonyabb 
átadását szolgálják. 

Átadásra kínált jó 
gyakorlataink a kom-
petencia alapú okta-
tás terén kínálnak in-
novációs lehetőséget. 
A számítógép haszná-
lata az idegen nyelvi 
órákon, a módszertani bőrönd és a biológia–kémia oktatás során alkal-
mazott terepi megfigyelések egyaránt olyan programok, melyekkel szí-
nesebbé, élményszerűbbé és gyermekközpontúbbá tehető az oktatás, s 
a kollégáknak is módszertani megújulást ígérnek.

Elsősorban gimnáziumok illetve szakközépiskolák számára ajánljuk 
átvételüket, de általános iskolai alkalmazásra is adaptálhatók. Jó gyakorla-
taink kínálatának részletes leírása megtalálható a www.kosar.educatio.hu, 
valamint a www.dobo-eger.sulinet.hu oldalakon.

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
Amit az Ifi Pontban megtalálsz:

Információk: továbbtanulásról, álláskeresésről, önkéntességről, rendezvényekről és még sok más-
ról! Szolgáltatások: ingyenes internet használat, pályaorientációs tanácsadás, önismereti foglal-
kozások, drogprevenció, közönség találkozó, diák jogi tanácsadás és még sok más, ami egy fiatalt 
érdekelhet! Gyere be, akkor is, ha nincs épp kérdésed csak szeretnéd egy barátságos helyen eltölteni 
az idődet! Nyitva: hétköznap 10 és 18 óra között. Elérhetőség: 3300 Eger Dobó tér 7, telefon: 
36/789-133, email: ifiponteger@gmail.com, Facebook: IFI PONT.



A GMO-dilemma
Mi is az a GMO, mi a génkezelt nö-

vény, élelmiszer és veszélye mennyi-
ben érint bennünket?

Magyarországon a VM szervezésében 12 város-
ban tartottak tájékoztatást a génmanipulációról, így 
Egerben is, december 4-én (Gödöllő, Pécs, Keszthely, 
Debrecen, Eger, Kecskemét, Szarvas). Tömösy Balázs, 
a Greenpeace részéről tájékoztatót nyújtott át az ér-
deklődőknek, ingyenes részvétellel, tudósok, előadá-
saikkal kínálták városunkban is az ismeretek bővíté-
sét. Erről az Eger TV is adott tájékoztatót  műsorában.

A genetikailag kezelt élelmiszerek igen népszerűt-
lenek a lakosság körében. Többnyire alapos ismeret 
nélkül tiltakoznak, innen-onnan hallott kósza hírszer-
zésből, hisz még a tudósok is dilemmáznak.

Mi a génmódosítás?
A génmódosítás során célzott, tervezett beavatko-

zással, az öröklési anyag (DNS) szerkezetének meg-
változtatásával vagy átrendezésével hoznak létre új, 
kívánatos tulajdonságú élőlényt. 

A világon négy ország termeszti a génmódosított 
növények közel 90%-át: Az Egyesült Államok (53%), 
Argentína (18%), Brazília (11,5%) és Kanada (6,1%)!

A rovarirtó szert termelő GM-növényeknek (kuko-
ricamoly-kukorica viszonylata), akár minden sejtje is 
mérget termelhet. Akár ezerszer annyi mérget, ami 
Magyarországon egyszeri permetezésre engedélye-
zett mennyiség. 

Világszerte 2009-ben 134 millió hektáron ter-

mesztettek GM fajtákat, GM kukoricát, szóját, repcét 
és gyapotfajtákat. Az Egyesült Államokban, 2006-ban 
jelentek meg a GM termékek az élelmiszer láncolatok 
áruházaiban. Az unió területén csak olyan fajták ter-
meszthetőek, melyeknél a génáramlás kizárható (ku-
korica, egyén növényi pollenek kitűnő terjesztők).

Magyarországon ráadásul a kukoricamoly elterje-
désének mértéke nem is indokolja, hogy GM- kuko-
ricát hozzunk be. A GMO-szója behozatal helyett a 
kukorica termőterületek újbóli növelése lehetne az 
ország egyik meghatározó profilja, a takarmányozás 
mellett a fehérjehordozók megtermelésére, a kétes 
humán-egészségügyi hatású, külföldi eredetű fehér-
jeforrások, élelmiszeradalékok (GM-szója) kiváltá-
sára. A gazdálkodóknak fontos tudni, hogy az ener-
giafű, bár nem élelmiszer típusú, mégis fontos GMO 
– hordozó növény. Az európai piacon sem népszerűek 
a GMO termékek, szemben az ökogazdaság tiszta 
termékeivel. Magyarországnak fontos a GMO mentes 
övezet „cím” megtartása, kereskedelmileg is.

Veszélyhordozás okai teljesség igé-
nyét nélkülözve: 

1. Biogazdaságok génszennyezése
2.  Kevesebb munkaerő szükséges az óriás üzlet-

lánc termelői részére GM- növények miatt
3.  Csökken a biodiverzitás a sok ezer hektáron ter-

mesztett azonos fajtájú növények által 
4.  Ha mást akar a gazda termelni új évben, nem 

tudja kiíratni az előző év „superplant”-jét, vagy 

még előzőnél erősebb 
gyomirtóval szabadul 
meg tőle.

5.  Potenciális veszély a 
GM- növények isme-
retlen fehérjéket, mér-
gező, allergiát okozó 
anyagokat termelnek!

6.  Antibiotikumokkal szembeni rezisztencia, így 
új vírusok, baktériumok, fertőzések terjedhet-
nek.

7.  Új vírusgének produkálása, vagy a hulladékgé-
nekben nyugvó gének aktiválása.

8.  Az új tulajdonságok öröklődnek az utódokra, 
minden esetben!

Az európai piacon sem népszerűek a GMO termé-
kek, szemben az ökogazdaság tiszta termékeivel. 

Egyre több génmódosított összetevőt engednek 
be a táplálék és takarmányláncba. Pedig nő a tudo-
mányos közlemények száma, mely szerint a GM növé-
nyeknek, egészségkárosító mellékhatású. A jelenleg 
forgalomban lévő és így a táplálékhálózatban is meg-
jelenő GM növényekről elmondható: fogyasztásuk, 
alapos biztonsági vizsgálatok hiányában gazdasági, 
egészségügyi, társadalmi és környezeti hatásaik 
szempontjából veszélyeztethetik a jövő nemzedéke-
ket!

Érdemes tájékozódni arról, hogy melyik áruházak 
mely termékei garantáltan GM-mentesek!

Jónak lenni, jobbá tenni!

TAKARÍTÓSZOLGÁLAT EGER
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
Szalagfüggöny-, szőnyeg-, 

kárpittisztítás és épülettakarítás.
Magánszemélyeknek és cégeknek 

egyaránt.
Lichtmatrix Technológia felhasználásával

zöldsarok
összeállította: danka klára

Elkészült Eger éghajlatváltozási stratégiájának vita-
anyaga. A célja az éghajlatváltozás káros hatásainak 
csökkentése. Rávilágít arra, milyen kulcsfontosságú terü-
letekre kell figyelmet fordítani, hogy az egriek sikeresen 
birkózhassanak meg az éghajlatváltozás kihívásaival.

A szakértők azt mondják: az elmúlt 50 évben az 
Eger-patakon 23 veszélyes árhullám vonult le, olyan 
kártékony rovarok és gombafajok szaporodtak el Eger 
térségében, amelyek eddig nem voltak jellemzőek. Sőt: 

az időjárás változásával a kevésbé ellenálló szőlőfajták 
is háttérbe szorulhatnak – ilyen kísérői vannak az ég-
hajlatváltozásnak. Az egri éghajlatváltozási stratégia 
két éve készül.  A stratégia foglalkozik a táj- és vízgaz-
dálkodással, szőlőműveléssel, településüzemeltetéssel, 
energiagazdálkodással. Vizsgálták a lakosság és az ipar 
energiafogyasztását, javaslatokat tettek energiahaté-
konysági beruházásokra. 

Sós István alpolgármester szerint a program jó váz-

latot ad az önkormányzatnak; mi a feladata, hogy az 
embereknek a legélhetőbb környezetet adja. Úgy véli: 
szinte minden évben meg kell valósítani majd a stra-
tégia egy-egy elemét. Beszélt az energia-, víz- és hul-
ladékgazdálkodásról, a geotermikus hőről, a közlekedés 
anomáliáiról.  Az éghajlatváltozási stratégia szlogenje: 
A jövőnek óvod.   A vitaanyagot még decemberben tár-
gyalhatja a közgyűlés. Ezután cselekvési terv készülhet 
– felelősöket, pénz kell rendelni a feladatokhoz.

Éghajlatváltozás



December közepén megnyílt a műjégpálya a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola Bem téri 
sportpályáján. A jégpályát az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye, vagyis az EKVI 
üzemelteti márciusig. Délelőtt elsősorban iskolásokat, óvodásokat várnak, a nagykö-
zönség délután és este veheti igénybe a jégfelületet.

Teljes fényében látható a Barátok temploma, díszkivilágításához 2,5 
millió forinttal járult hozzá a régiós áramszolgáltató. A felajánlásnak kö-
szönhetően még szebbé válik a város, a kivilágított templomot várhatóan 
több turista és hívő keresi majd fel.

A TV Eger negyedszer rendezte meg a Csudafa Mesenap mesemondó versenyt, ezúttal az 
egri bevásárlóközpontban.  A gyerekek produkcióit Anga Mária óvónő, meseíró, Balogh Ág-
nes, a Szederinda néptáncegyüttes vezetője és Daróczi Ilona bábszínész értékelte. A verseny 
végén Varró Emese személyében Mary Poppins is megérkezett a gyerekekhez.

Átadták  a körzeti megbízotti irodát a Felsővárosban. Az új szolgálati 
hely a garzonház földszintjén  kapott helyet, ahol  három körzeti meg-
bízott és négy nyomozó  kezdi meg szolgálatát. A 90 négyzetméteres 
szolgálati helyiség felújításához 4,7 millió forintot biztosított a város.

Idén lett 70 éves Dohnál Tibor Egerben élő képzőművész. Tanítványa, Dobos Éva grafi-
kusművész neki ajánlotta 100. kiállítását, mely a Bródy Sándor Könyvtár Galériájában 
nyílt. Dohnál Tibort tanítványai és tisztelői köszöntötték a Zsinagóga Galériában.

(Fotók: Nemes Róbert)

Egerben köszöntötték a 80 éves Jókai Annát. A Kossuth-díjas írónő tisz-
teletére január óta szerveznek köszöntőket országszerte. A Minorita temp-
lomban fogadta őt az egri közönség. Az ünnepi műsort a Cantus Agriensis, 
a Cardinal Mindszenty Kórus és a Camerata Miskolc Kamaraegyüttes adta.


