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A tartalomból

Hatmilliárd forintból újulhat meg a kórház

Floorball vagy palánklabda?

Kultúra. Csak tisztán
Nemtévés koromban alázattal és tisztelettel figyeltem a művészeket, akár színészről, szobrászról, zenészről esett szó. Csak a 
művészetét ismertem, az embert nem, egy bemutatott arcot láttam a tévében, olvastam az újságban. Amióta közelebbről 
is találkozhatok velük, nem tagadom, nagyon sok csalódás ért, maszkok vannak, beállított mimikák, begyakorolt mosolyok. 
Mélységes tisztelet a kivételeknek…
Már a kézfogásnál kiderül, kin mennyi felesleges súly van, amit cipelni akar. Van, aki könnyedén mozog, csak magát cipeli, 
van, aki még leülni is nehézkesen tud, van aki erre se méltat. Van, akinél keresgélnem kell azt a hangot, amit hallani akar, 
és van, aki természetes hangon válaszol maga is, akiknek  nem teher a természetesség.
Augusztustól önök is találkozhatnak azokkal az Emberekkel, akiknek mellesleg művész a szakmájuk, a hivatásuk. Akikért 
érdemes egy estére eljönni a Kepesbe, hallgatni zenéjüket, a velük való beszélgetést. Nem számít, melyik oldalon állnak, 
kiállnak-e egyáltalán… Itt csak ülnek és mesélnek, kultúráról, tisztán. És természetesen.

Elfogadta meghívásunkat többek között Lackfi János, Grecsó Krisztián, Mácsai Pál és Kepes András. Zenél nekünk például 
Dresch Mihály, Lukács Miklós, az Ágoston Kártett, a Tálas Áron Trió, de egri képzőművészekkel is találkozhatnak. Min-
den hónap utolsó szerdáján, a Kepesben.  
 Harsányi Judit
  főszerkesztő

23–26

Két orvos – egy pár

Tízezer kutya 18 év alatt

Játék a magazinban! Részletek a 42. és 45. oldalon!

38

7 14–15
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Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Adó Iroda ügyfélfogadása 2014. 
augusztus 1-jétől Eger, Kossuth L u. 28. szám alá költözött. A hivatali ügyin-
tézés időpontjai nem változnak!

Ügyfélfogadási időpontok:
Kedd: 09.00–16.00
Szerda: 09.00–17.00
Csütörtök: 09.00–16.00

Újjászületett várkapitány vigyázza az 
újjászülető belvárost
Hamarosan befejeződik a Városháza felújítása és a Dobó szobor is a helyére került. Jól halad a belváros átalakítása a 
Városüzemeltetési Iroda vezetője szerint.

PuZsÁR ZsóFIA

A belvárosban sétálva a legtöbben ugyanazt 
a kérdést teszik fel: mikor láthatjuk újra tel-
jes pompájában a Dobó teret és mikor in-
tézhetjük ügyeinket a Városháza autentikus 
épületében? Tuza Róbert, a Városüzemelte-
tési Iroda vezetője az átalakításokat össze-
gezve elmondta, hogy jól halad a munka. 
Egyedül a Végvári Vitézek terén (régi nevén 

Szúnyog köz) lehet némi csúszással számol-
ni. Itt a régészeti feltárások lassították az 
átalakítást. Az itt végzett kutatás jelenleg is 
folyik, a régészek szerint több értékes lelet 
került elő erről a területről. Látványos pin-
cét, masszív falakat tártak fel, a tervek alap-
ján egészen augusztus végéig dolgoznak 
még a területen. A Végvári tér egy szeleté-
nek felújítását a tervek szerint elvégezteti az 
önkormányzat, hiszen itt már befejeződtek 

az ásatások. A szomszédos kis Dobó tér el-
készült, szinte végleges állapotát láthatják 
már az arra járók. A Dobó utca vár felőli 
része is majdnem felvette végleges formáját, 
elkészült a burkolás, itt már csak a kövek 
hézagolása van hátra. Az utca Szúnyog köz 
felőli végén még dolgozik a kivitelező.

Az Eszperantó sétány viszont már járha-
tó, a burkolómunka befejeződött, a kövek 
közötti rések kitöltése van még hátra. A 
sétányról nyíló új hídnál egy új tér is kezd 
kibontakozni, végleges formáját a látványos 
térplasztikák kihelyezése után nyeri majd el.

Az Eger-patakon átkelve, a híd túloldalán 
folyik a beruházás lelke – fogalmaz Tuza 
Róbert. A Dobó tér átalakításának jelentős 
mozzanata volt, hogy visszakerült méltó 
helyére a kapitány. Dobó István szobrának 
visszahelyezését számos egri nézte végig, 
sokan tapsviharral fogadták a landolást. 
A szobor antikolt felületkezelésen esett át, 
amelyet Egerben, a Baktai úton végeztek. 
A várkapitány egyelőre letakarva várja a hi-
vatalos átadást, így akarják megóvni a téren 
folyó további munkák szennyeződéseitől.

A Városháza épülete is megújul. A Vá-

rosüzemeltetési Iroda vezetője szerint már 
a hajrájához ért az átalakítás. Elkészült a 
teljes külső szigetelés és a nyílászárók 
cseréje is, emellett a belső átalakítások is 
kilencven százalékos állapotot mutatnak 
mostanra. A visszaköltözés – csakúgy 
mint a munkálatok – folyamatosan fog 
történni. A kivitelező sorrendben először 
az emeletet, majd a földszintet, végül a 
parkot fejezi be a tervek szerint. A Dísz-
terem mellett egyelőre akad még festé-
si munka, a földszinten pedig gépészeti 
feladatokat is kell végezni, mielőtt végső 
stádiumához érkezik az épület kialakítása. 
Az egyik legnagyobb feladatot az jelentet-
te, hogy a ház fala megsüllyedt az észak-
keleti részen, ott, ahol az irattár is volt. 

A jelenség legmarkánsabban a díszlép-
csőháznál volt érzékelhető, ahol az egyik 
átjáró ív megroppant. Ennek utólagos 
megerősítésére volt szükség. A vadonatúj 
rendezvényterem többek között esküvők, 
lakossági fórumok, képviselői fogadóórák 
megtartására is alkalmas helyszín lehet – 
fogalmaz az irodavezető. A tervek szerint 
az augusztus huszadikai ünnepségekhez 
kapcsolódva egy fogadást is szerveznek 
majd a Városháza dísztermébe.

A Centrum parkoló helyén kialakított 
Gárdonyi tér kivitelezése is jól halad. Ez a 
terület vásároknak, rendezvényeknek biz-
tosít majd helyszínt. Itt tervezik idén pél-
dául az adventi vásárt is, melyhez több kis 
faház készül el a beruházás részeként.

Ismét emelkedtek az önkormányzati 
adóbevételek
A féléves adatok tükrében – adóemelés nélkül

Az év első hat hónapjában az adóbevételi 
előirányzat 50,36%-ban teljesült, és ösz-
szegszerűen 1 826,9 millió forint adóbe-
vétel már növelte az önkormányzat saját 
bevételeinek nagyságát. Ez idáig, az adó-
bevételek mindössze 15,1%-át fizették a 
háztartások. A féléves zárási adatok bi-
zakodásra adhatnak okot, hiszen az elő-
ző év hasonló időszakához képest 118,4 
millió forinttal nagyobb összeg folyt be 
a város költségvetésébe olyan adókból, 
melyek az önkormányzat büdzséjét gya-
rapítják. Különösen örvendetes ez annak 
tudatában, hogy 2014-ben adóemelés 
nem volt, sőt, egyes helyi adók csökken-
tek, megszűntek.

A helyi adók közül az iparűzési adóban 
(+99,5 M Ft) és az idegenforgalmi adó-
ban (+12,3  M  Ft) volt a legjelentősebb 
bevételnövekedés. Vagyoni típusú adók-
ban a felderítések révén némileg nőtt a 
bevétel (+4,6  M  Ft), ám itt volt a legje-
lentősebb az adócsökkentés (telekadó) is. 
A megyeszékhelyek között Eger az utolsó 
előtti helyet foglalja el az átlagos épít-
ményadó-mérték nagyságával, és utolsó 

helyen áll az átlagos adóterhelés terén is, 
tehát mértéktartó helyi adópolitikát foly-
tat a vagyoni típusú adó kivetése terén.

A benyújtott és feldolgozott bevallá-
sok alapján a város iparűzésiadó-erőké-
pessége ismét növekedésnek indult, és 
120 millió forinttal javult a megelőző évi 
adatokkal összevetve. Az idegenforgalmi 
szektor mutatószámai is jelentős emelke-
dést mutatnak, hiszen az itt eltöltött ven-

dégéjszaka-szám is majd 31 ezer nappal 
(ebből 21,3 ezer adóköteles) növekedett 
az év első hat hónapjában. 

Ennek nyomán a bevallott előző évi 
iparűzési adó (+38,1 M Ft) és az idei ide-
genforgalmi adó (+9,6 M Ft) is emelke-
dett.

A Hivatal számára is világos, hogy a 
helyi adóügyek kiemelt fontosságúak 
a lakosság és a vállalkozások körében, 
ezért az idén tovább sikerült egyszerűsí-
teni az ügymeneteket és jelentős áttörés 
történt az ügyfél-tájékoztatás terén is. Az 
önkormányzati adóhatósághoz 2014 első 
hat hónapjában közel 12,7 ezer elektroni-
kusan benyújtott nyomtatvány érkezett, 
ebből legnagyobb számban (54%) helyi 
iparűzési bevallást adtak be a vállalkozá-
sok. Sikeres a „Hírlevélre” való feliratko-
zás is, ennek nyomán az adózók gyorsan 
és folyamatosan értesülhetnek a szüksé-
ges teendőkről.

Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzati Adóhatósága

A belvárosi közlekedést jelenleg legin-
kább a Jókai és Bajcsy-Zsilinszky utcák 
felújítása akadályozhatja. A Jókai utca 
felbontását már nem tudta tovább ha-
lasztani a kivitelező. Azt mondják: ezen 
a szakaszon kevés közműfektetést ter-
veznek, a betonozás és a burkolat építése 
sem vesz igénybe túl hosszú időt. Az ille-
tékesek szerint szeptember közepére vár-
ható az az állapot, amikor ez a két utca és 
a Dobó tér is teljes egészében járható lesz 
már. Egyedül a Zalár utcában fordulhat 
elő még burkolási munka. Összességé-
ben azonban bízhatunk benne, hogy ősz 
elején már nem kell indulás előtt végig-
gondolnunk, merre keresztezik utunkat 
lezárt szakaszok.

fotó: vozáry róbert

fotók: vozáry róbert
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is segítő kéz a mindennapokban
Támogatja a rászorulókat Eger Önkormányzata

A kelleténél ritkábban esik szó a szociális és egészségügyi szféráról, noha olyan területek ezek, amelyek alapvetően 
meghatározzák a mindennapjainkat. Eger Önkormányzata az elmúlt esztendőkben folyamatosan dolgozott azért, hogy 
segítő kezet nyújtson a fiataloknak, a családoknak, a fogyatékkal élőknek, mindazoknak akik e segítségre rászorulnak. 
E témában hangsúlyos előrelépés, hogy a lakásvásárláshoz adható kamatmentes önkormányzati kölcsön összege 2011-
től másfélszeresére, 1,5 millió forintra nőtt.  Egy év alatt 30 millió forinttal, eddig összesen 20 családnak segített így az 
önkormányzat. 

A Heves Megyei Önkormányzat 2010-ben 
Európai Uniós támogatást nyert el a TIOP-
2.2.4.-09/1 számú „Struktúrafejlesztés a 
fekvőbeteg ellátásban” című konstrukci-
óban az egri Markhot Ferenc Kórház fej-
lesztésére. A pályázat céljára elnyert támo-
gatás összege: 4 417 640 210 Ft, melyhez a 
Heves Megyei Önkormányzat 490 848 912 
forint önrésszel járult hozzá. Az uniós 
forráson felül a megvalósítást a Kormány 
934 965 230 Ft többletforrással támogatta.

Dr. Fűtő László a kórház igazgatója azt 
mondja: nem a kórházon múlt, hogy ennyit 
csúszott a beruházás. A helyi politikának, a 
helyi képviselőknek pedig köszönetet kell 
mondani, főleg Habis László polgármester 
úrnak, hogy rengeteg munkával segítettek 
abban, hogy ez a pályázat ne kallódjon el.

Az utolsó utáni pillanatban kezdődik ez 
a nagy beruházás – mondja az igazgató – 
és nemcsak a pályázat megvalósíthatósága 
szempontjából. A '80-as évek elején volt az 
utolsó nagy beruházás, amikor a hotel épü-
letet és a rendelőintézetet átadták, ezután 
csak 2005–2006-ban volt egy látványos és 
fontos felújítás a belgyógyászati tömbben 
és később a reumatológiai osztályon. Eze-
ken kívül érdemi beruházás nem történt. 
A kórház és az állam is felelős több száz 
vagy ezer beteg ellátásáért, nem mindegy, 
hogy ezt milyen színvonalon tesszük. Ez a 
pályázat lehetővé teszi, hogy egy komoly 
változás történjen, mind a kórház eszköz-
állományában és jelenlegi állapotán, mind 
a betegellátás színvonalában.

Dr. Tombácz Imre projektmenedzser 
hozzáteszi: a pályázat szerint egy techno-
lógiai tömböt kell megvalósítani, ez azt je-

Elindult a hatmilliárdos nagyberuházás 
a Markhot Ferenc Oktatókórházban
Közel hatmilliárd forintot használhat fel a Markhot Ferenc Kórház a betegellátás szervezeti és strukturális fejlesztésére 
uniós pályázat révén. Új, háromszintes technológiai tömb épül, ahol helyet kap többek között a Sürgősségi Betegellátó 
Osztály, a Központi Intenzív és Aneszteziológiai osztály, a Központi Laboratórium, a Központi Sterilizáló és Higiéniai 
Osztály és egy új műtőblokk. A projekt keretében egy negyven ágyas Neurológiai és Stroke Osztályt alakítanak ki, új 
gépparkot kap a Radiológiai Osztály, megújul a környezet, a betegellátás feltételei nagymértékben javulnak.

lenti, hogy egy épületben kell koncentrálni 
azokat az ellátási formákat amelyek az akut 
állapotú, a műtétre váró, vagy az intenzív 
ellátásra szoruló betegek ellátását jelentik. 
Ebben a tömbben – a mostani konyhaépü-
let helyén – egy három emeletes épület lesz. 
Ennek a földszintjére kerül át mostani he-
lyéről a Sürgősségi Betegellátó osztály, ahol 
a felnőtt sürgősségi osztály mellett a gyer-
mek sürgősségi ellátás is megvalósul, el lesz 
különítve a felnőtt ellátástól. Ugyanezen 
a szinten lesz az Intenzív osztály, ehhez 
kapcsolódik egy épületész, ami az új tech-
nológiai tömböt köti majd össze a hotel 
épülettel. Ebben az összekötő tömbben he-
lyezzük el a radiológiai osztály azon részét 
ami szintén a sürgősségi betegellátást szol-
gálja, ultrahangok, CT, MR, röntgenberen-
dezések kapnak itt helyet. Az emeleten kap 
majd helyet a gyermekosztály, átkerülve 
a mostani elég rossz állapotú épületből, 
amit a pályázat keretében egyébként le is 
bontanak. Szintén az első emeletre kerül 
a központi sterilizáló egység, a legfelső 
emeleten pedig – ami nagyon hiányzott a 
kórházból – egy tíz műtőtermes műtő lesz 
elhelyezve. Mindegyik műtőnk átkerül ide, 
megújuló berendezésekkel, felszerelések-
kel. Lesz a kórházban digitális röntgen is. 
Azoknak az osztályoknak a helyén, ame-
lyek átköltöznek ide, felújítást végzünk, itt 
alakítunk majd ki egy neurológiai és stroke 
osztályt, ami eddig hiányzott a kórházból. 
A mostani sürgősségi osztály helyére kerül 
a labor és az ambulancia, valamint a gyer-
mek szakrendelő. Emellett a tüdőgondozó 
is bekerül a kórház területére.

Dr. Fűtő László kiemeli, hogy jelenleg 

15 év körüli a kórház műszerparkjának 
átlagos életkora. A most induló beruházás 
részeként közel 1,5 milliárd forintot költ-
hetnek a műszerpark cseréjére. Hozzáteszi, 
hogy már eddig is sokat tettek a műszerek, 
eszközök cseréjéért, hiszen az onkológiai 
pályázatuk már lezárult, melyben 200 mil-
lióért zömmel sebészeti és daganatos bete-
gek ellátására fordítható műszereket sze-
reztek be az elmúlt évben. Közel 100 milliót 
költöttek a perinatális intenzív centrumra, 
folyamatban van az ÉMOP pályázatuk, itt 
körülbelül 200 milliót fordíthatnak a mű-
szerek, vagy a betegek körülményeit javító 
eszközök beszerzésére, új ágyak, szekré-
nyek vásárlására, mosdók, fürdőszobák 
kialakítására. Egy másik nyertes pályáza-
tukban pedig 550 millió forint áll rendelke-
zésükre új műszerek beszerzésére.

Az igazgató a legfontosabbnak tartja, 
hogy a felújítás alatt megváltoznak a be-
tegutak. Lehet, hogy ez hónapról hónapra 
így lesz, emiatt türelmet kérnek, de ígéri, 
hogy folyamatosan tájékoztatják a bete-
geket, hogy az egyes rendelések hová köl-
töznek ideiglenesen. Biztos, hogy lesznek 
parkolási és megközelíthetőségi gondok. 
Azt mondja, kényelmetlenségek előfordul-
hatnak, de a várakozási időt ez nem befo-
lyásolja, a betegellátás nem fog károsodni a 
felújítás ideje alatt.

A beruházás július végén már elkez-
dődhetett, a tervek szerint 2015. novem-
ber 30-ig tart majd. Ezt követően a XXI. 
század elvárásainak megfelelő eszközök-
kel és körülmények között gyógyulhat-
nak a betegek az egri Markhot Ferenc 
Oktatókórházban.

Közlemény

Szintén a fiatal családosokat segíti az egri 
Garzonház működtetése, fenntartása, 
ahol csaknem 500 egri polgár él. A 198 
lakásból álló társasházat idén újítja fel az 
önkormányzat a Szala városrész rehabi-
litációs programjának keretében. Eger 
Önkormányzata természetesen kiemelt 
figyelmet fordít az idősekre is, ennek 
jegyében valósult meg a Nyugdíjasház 
korszerűsítése. Szólni kell a szépkorúak-
nak nyújtott szolgáltatásokról: Egerben 
hat idősek klubja biztosít, több mint 150 
embernek és családjának megnyugtató 
gondoskodást, hasznos időtöltést a La-
josvárostól Felnémetig.

2014-től – egri országgyűlési képvi-
selői kezdeményezésre - a rászorultsági 
alapon adható közgyógyellátás a szociális 
törvényi szabályozásban önkormányzati 
döntési körbe került vissza, így a méltá-
nyossági kérelmeket a Közgyűlés bírálja 
el, mely eddig minden kérelmet teljesí-
tett.

Hallatlanul fontos munka folyik a Csa-
ládsegítő Intézetben, melynek gyermek-
jóléti központja és családsegítő szolgálata 
együttesen több mint 1100 egri családdal 

áll rendszeres kapcsolatban. Életviteli ta-
nácsadást ad, a gyermekek neveléséhez 
kapcsoló más segítségnyújtással. 

Eger Önkormányzata mindezen túl ked-
vezményes szociális étkeztetést biztosít 
minden hétköznap 800 egri részére. Az idei 
évben minőségi változást jelentett és nép-
szerűvé vált a menü és a konyha választásos 
rendszer bevezetése, és folytatódott az el-
használódott ételszállító járművek cseréje. 
A házi segítségnyújtást városszerte 180-an 
veszik igénybe. A mindennapi biztonsá-
got jelentő, veszélyhelyzetben riasztó jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtást immár 
kétszer annyian vehetik igénybe.

Gyermekvédelmi kedvezményben meg-
közelítőleg 1500 fiatal részesül Egerben, 
közülük ezren még általános iskolások, 
akik ezáltal ingyenesen étkezhetnek. Míg 
2006-ban 100, tavaly és idén a nyári szün-
időben közel 500 tanuló kapott 44 napon át 
főtt ételt, sőt, a 2013/14-es tanév második 
félévétől 50 családnak jelent megnyugtató 
megoldást, hogy a város biztosítja gyerme-
kük számára a diétás étkeztetést. 

Fontos előrelépés volt a fogyatékosok 
nappali ellátásának ügyében az új, korsze-

rű létesítmény létrejötte: a Kallómalom 
utcai komplexum 41 főt fogad, ezáltal le-
hetővé teszi a szülőknek a munkavállalást, 
akik közül 13 fő foglalkoztatását is szer-
vezi az önkormányzat. A Biosziget La-
kóotthon működését ez évben 5,5 millió 
forinttal támogatja a megyeszékhely. Épü-
let adományozásával segítette az önkor-
mányzat az Egri Autista Alapítvány által 
megvalósított napközi otthont.

Ismeretes: a város három bölcsődéje is 
korszerűsödik, összesen közel 350 millió 
forintos beruházás kezdődött az Arany Já-
nos, a Tittel Pál és Vízimolnár utcai intéz-
ményben.

Számos egészségügyi fejlesztés is elin-
dult illetve megvalósult az elmúlt idő-
szakban. Ezek sorából kiemelkedik a Pa-
takparti Egészségház létrejötte, melynek 
köszönhetően 11 ezer egri egészségügyi 
ellátása vált színvonalasabbá.  A munka 
pedig közel sem ért még véget: 60-60 
millió forintot fordíthat Eger Önkor-
mányzata a felsővárosi Vallon utcai or-
vosi rendelők és a Klapka úti fogorvosi 
rendelők korszerűsítésére, fogászati esz-
köz beszerzésére. 

Megkezdődött a Markhot Ferenc Kórházban a közel hatmilli-
árdos nagyberuházás, amely jelentős mértékben javítja majd a 
gyógyító ellátás feltételeit. Számos változással jár együtt az épít-
kezés, ezekről folyamatosan tájékoztatjuk a betegeket, honla-
punkon (www.mfkh.hu), tájékoztató táblákon és egyéb eszkö-
zökön keresztül. A beruházás elkezdődött, a fekvő és járóbeteg 
egységek működése folyamatos. Az építkezés alatt a gyógyító 
munka zökkenőmentességének biztosításához a kórház számít 
a betegek megértésére, türelmére és együttműködésére.

Fontos információk a kórházba érkező Betegek  
és Hozzátartozóik számára:

–  Az építkezés megkezdésével az Árva köznél lévő portán csak 
személyforgalom engedélyezett, gépjárművel behajtani tilos. 

–  A kórház Knézich utcai, a Minaretnél lévő portája 24 órás 
szolgálatot teljesít, ezen a bejáraton át közelíthető meg gya-
logosan és gépjárművel is a kórház.

– A rendelőintézet főbejáratának működése nem változik.
–  Az építkezési területek miatt a kórház területén a parkolásra 

csak korlátozott számban nyílik lehetőség.
–  A fizetős parkolási lehetőség megszűnik, de mozgásában 

korlátozott vagy súlyos állapotú betegeink részére rövid par-
kolási időre, maximum 1 órára biztosítjuk a parkoló helyet.

–  Az építkezés alatt további újabb tájékoztatásig a fekvőbeteg 
osztályok és a Gránátalma Patika a Radiológiai és a Sürgős-
ségi osztályon át közelíthetők meg, az útvonalakat tájékozta-
tó táblák segítik.

Tisztelettel kérjük Betegeinket, hogy a látogatási rendet tart-
sák be, ezzel is segítsék az intézmény gyógyító tevékenységét. 
Köszönjük bizalmukat, türelmüket, együttműködésüket a kór-
ház minden dolgozója nevében!

Dr. Fűtő László
főigazgató
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Pajtók Gábor a 
Kormányhivatal élén
Horváth László utódjaként július 1-jétől 
dr. Pajtók Gábor tölti be a kormánymeg-
bízotti tisztséget Heves megyében. Mint 
mondta: munkájának középpontjába ál-
lítja a kormány társadalompolitikai célja-
inak közvetítését, a térség versenyképes-
ségének fokozását és az állampolgárok 
érdekeinek szolgálatát.

fotó: kormanyhivatal.hu

Felvételi eredmények

Az Eszterházy Károly Főiskolára a mint-
egy 4800 jelentkező közül 1832 diákot 
vettek fel, az előző évhez képest 11%-os 
a növekedés. Februárban, a keresztfél-
éves képzésre már csaknem száz hallgató 
beiratkozhatott, így 2014-ben a felvettek 
száma megközelíti a kétezret. 

Idén először az Oktatási Hivatal nem 
választotta külön az állami ösztöndíjas 
és az önköltséges képzések ponthatára-
it. Alapszakon és osztatlan képzésben az 
idén a jogszabályi minimum 260, felső-
oktatási szakképzésben 220 pont. 

A most felvettek 54%-a alapképzésre, 
468 jelentkező mesterképzésre – több-
ségében tanári szakokra – iratkozhat be 
szeptemberben.

A ZF Hungária a kormány stratégiai partnere

Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium parlamenti államtitkára, 
valamint Őszi Csilla és Markus Schleier, a 
ZF Hungária Kft. ügyvezető igazgatói  alá-
írták a magyar kormány és a sebességvál-
tókat gyártó német tulajdonú cég közötti 
stratégiai megállapodást a Parlamentben.

A megállapodás négy fő területe a 
magyarországi beszállítói kör növelése, 
a kutatás-fejlesztésen alapuló gyártásfej-
lesztés, a foglalkoztatás bővítése, illetve 
a szakképzési rendszer fejlesztése. Az 

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a kormány 
2010-ben döntött arról, hogy elindítja az 
ország újraiparosítását, azt a stratégiai 
célt kitűzve, hogy Magyarország legyen 
Európa termelési központja.

Nyitrai Zsolt a térség országgyűlési 
képviselője, a Fidesz Heves megyei el-
nöke elmondta: a ZF Hungária Kft. egri 
gyára mintegy 800 embernek ad munka-
lehetőséget, s így a vállalat meghatározó 
szerepet tölt be a megyeszékhely és kör-
nyékének gazdasági életében.  

Holland cég gyára Egerben

Közel 50 egri szakembernek ad munkát 
az a holland cég, amelyik a Kistályai úton 
nyitotta meg új gyárát. A Tobroco kisebb 
rakodógépeket gyárt, főként az európai 
piac számára. Egerben alkatrészeket és 
kiegészítő elemeket gyártanak a holland 
anyavállalat részére.

Gyáravató Makláron

Felavatták a a maklári Stühmer Csokoládé-
gyárat. A megnyitón Orbán Viktor úgy 
fogalmazott: háromszázmilliárd forintot 
fordít a kormány a következő években az 
élelmiszeripar  fejlesztésére, ezáltal új mun-
kahelyek jönnek létre vidéken. A maklári 
gyár jelenleg 41 embernek ad munkát, a 
termelés két műszakban  folyik. Az eddi-

gi termékpalettát bővítették kézzel készült 
bonbonokkal és süteményekkel. A gyár 
mellett mintabolt és cukrászda is nyílt. 
Most alakul egy kóstoló klub, háromszáz 
újságíró, édesipari szakember, csokirajon-
gó fogja tesztelni és véleményezni a leg-
újabb termékeket. A beruházás mintegy 
500 millió forintba került.

Országos Bárzenész 
Találkozó

Véget ért a IV. Országos Bárzenész Ta-
lálkozó Trilla versenye. A tehetségkutató 
döntőjében közel harmincan méretették 
meg magukat. A Trilla-díjat a Just Kid-
ding együttes nyerte. A negyedik alka-
lommal megrendezett Országos Bárze-
nész Találkozó idén már négy napon át 
kínált programokat.

Felújítják a tornatermet
 
185 millió forintból újítják föl a tornatermet és az udvart a Lenkey Já-
nos Általános Iskolában. A munkához az önkormányzat vissza nem 
térítendő uniós támogatást nyert el.

Költözz Egerbe! Újratöltve
 
A tavalyi siker után idén is Egerben nyaralhat két fiatal, 
blogolva, fotókkal népszerűsítve a várost. Tíz pár jutott 
be a válogatás második fordulójába, ők Budapesten győz-
hették meg a zsűrit alkalmasságukról. 

A zsűri Tar Renátát és Majorfalvi Bálintot választotta.

Aranyos táncosok

Három első, egy második és egy különdíj az egri modern táncosok mérlege a Látványtánc Európa Bajnokságon. Az Eszterházy 
Károly Főiskola Alapfokú Művészeti Iskola modern-kortárstánc szakának tanulói a több mint kétezer versenyzőt felvonultató 
nemzetközi versenyen álltak helyt.

Művészeti, kreatív központ

Multikulturális, műszaki – művészeti 
tartalommal töltik meg a Gárdonyi-kert-
ben álló volt GAMESZ-épületet. 

A felújítás már folyik, szeptemberre 
legalább az alsó szintet szeretnék meg-
nyitni. A kiállítóhelyet és kreatív köz-
pontot egy civilekből álló konzorcium 
üzemelteti majd.  

A konzorcium vezetője a Várbaráti 
Kör, a kezdeményező az Arkt Egyesület 
volt.

fotó: nemes róbert

fotó: vozáry róbert

fotó: vozáry róbert
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Egerben zárták a szőlészeti-borászati 
kutatószakma legrangosabb rendez-
vényét, a Terroir  Világkonferenciát. 
A Tokajban zajló programon húsz 
országból közel kétszáz szakember 

vett részt, akik a záró napot töltötték 
Egerben. A konferencia résztvevői 
meglátogatták az egri dűlőket is és 
részt vettek a 18. Egri Bikavér Ünne-
pen is.

140 éves az Egri Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság
Nyílt nappal ünnepelte 140 éves fennállását az 
Egri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. Csontos 
Ambrus dandártábornok, a Heves Megyei Ka-
tasztrófavédelem igazgatója felidézte: 140 évvel 
ezelőtt egy szomorú esemény hívta életre az Egri 
önkéntes tűzoltóegyletet. A Minorita templom-
mal szemben lévő piactér – a mai Dobó tér – te-
rülete leégett, a város polgárai tehetetlenül nézték 
a tűz pusztítását.

Idén Csehországból, Len-
gyelországból és Kárpát-
aljáról érkeztek ének- és 
néptáncegyüttesek a XXVI. 
Agria Nemzetközi Folktalál-

kozóra. A rendezvény nyitó 
napján fellépett a Magyar 
Állami Népi Együttes is, a 
rendezvényt gálaműsorral 
zárták.

Agria Nemzetközi Folktalálkozó

Kapustábor

Az idei, sorrendben ötödik nemzetközi kapus-
tábornak különleges tétje is volt a résztvevők 
szempontjából. A tábor szervezői úgy döntöttek, 
hogy az edzők által kiválasztott három legjobb 
kapus teljes ellátással ingyen eltölthet majd egy 
hetet Angliában az egyik helyi kapusakadémián 
és próbajátékon vehet részt angol csapatoknál. A 
fiatalabbak közül Molnár Zsombor (Plútó SE) és 
Jaksi Attila (Mezőkövesd), míg a 17 év fölöttiektől 
Bozsik Bencére esett a választás.

ESSE I – ESSE II 4-1

Az Egri Sportcentrum két csapata, a megyei II. osztályban és a 
megyei IV. osztályban induló együttesek egymás ellen játszot-
ták első felkészülési mérkőzésüket. 4-1-re nyert a fiatalokból 
álló csapat.

XXXVIII. Agria Sakkfesztivál

A 38. Agria Sakkfesztivált Bednay Dezső, FIDE-mester nyerte. Az idei ese-
ményen 31-en vettek részt.

Barokk fesztivál
Július elején rendezték meg Bélapátfalván és Egerben a  Bük-
ki Művészeti Napok 2014 – Barokk Fesztivált. A szervezők a 
korábban évekig sikeresen működő rendezvénysorozatot élesz-
tették újjá. Az első nap G. F. Händel egyik legnépszerűbb al-
kotása, a Messiás című oratóriuma szólalt meg Bélapátfalván, 
az apátsági templom falai között. Másnap este a rendezvények 
házigazdája, a Bartakovics Béla Közösségi Ház adott otthont 
a budapesti Tercina Együttes összművészeti programjának. A 
Széchenyi utcán felállított szabadtéri színpadon  barokk kori, 
főként magyar magyar hangszeres muzsika szólalt meg. A fesz-
tivál zárásaként G. F. Händel két népszerű, szabadtérre kompo-
nált műve csendült fel, a Vízizene és a Tűzijáték.

Civil sarok
Tájékoztatás az szja 1%-os eljárás 2014. évi 
változásairól

A felajánlásokból való részesedéshez szükséges várakozási idő 
valamennyi szervezet tekintetében egységesen két évre módo-
sult. A kedvezményezetté válás alapfeltétele, hogy

– a szervezet a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt 
legalább 2 évvel korábban szerepeljen a bírósági nyilvántartás-
ban,

– belföldi székhellyel rendelkezzen,
–  nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végezzen,
– továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint megfeleljen a 

Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek, azaz köz-
vetlen politikai tevékenységet nem végezhet.

A Kedvezményezetté válás és a regisztráció részleteiről rész-
letesebben a www.egrinormaalpitvany.hu oldalon tájékozódhat. 

Egri Családsegítő Alapítvány – Net Napközi
Délelőttönként: biztonságos internethasználat játékos foglalko-
zások formájában
Délutánonként: szabadidős programok
+ szülők részére szülőcsoportos fórumok
Korosztály: 10–14 év
Időpont: 8.00–16.00-ig
2014.08.04.–08.08. között
Helyszín: Eger, Mindszenty G. u. 12.
Részletek, információ: P. Bocsi Orsolya, Tel.: (06 36) 785-880

Egri diák Kínában
Tíz napot tölthetett Kínában az egri Dobó István Gimnázi-
um diákja. Nagy Andor kilencedik osztályos tanuló (jobbról 
a hatodik helyen áll) egyike volt annak a kilenc diáknak, akik 
Magyarországot képviselhették Kínban. A kiutazást az ELTE 
Konfuciusz Intézete tette lehetővé amely országos pályázatot 
hirdetett kínai nyelvet tanuló középiskolás diákoknak. 

Vacsora fehérben
Először rendezték meg Egerben a Vacsora fehérben elnevezés-
sel útjára indított programot. A rendezvény ötlete 1988-ban 
Franciaországban született meg, de már a világ számos pont-
ján és több hazai városban követőre talált. Az estre mindenki 
fehér ruhában és a saját maga által készített étellel érkezett. A 
vacsorát különleges helyszínen, a Líceum Panoráma teraszán 
fogyasztották a résztvevők. Különleges termékek a Megyeháza udvarán

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is bemutatják és értékesítik termé-
keiket állami fenntartásban lévő 
szociális és gyermekvédelmi intéz-
mények az egri Megyeháza udva-
rán. Az intézmények munkatársai 
és gondozottjai használati tárgyak 
és dísztárgyak széles skáláját kínál-
ják az idelátogató turistáknak és az 
érdeklődőknek szeptember végéig 
munkanapon 9-15 óráig (pénte-
ken 9-13 óráig). Összesen 256 fo-
gyatékkal élő, megváltozott mun-
kaképességű személy kezei közül 
kerülnek ki az értékes munkák.

fotó: nemes róbert

fotó: gál gábor



Kriston Endre (1877–1960)
DR. sZECsKó KÁROLy

Kriston Endre római katolikus főpap 1877. 
április 15-én született Kemecsén, földbir-
tokos családban. Elemi iskoláit szülőfa-
lujában, a középiskolát Egerben végezte 
a ciszterci rend főgimnáziumában, ahol 
1895-ben érettségizett. Elhivatottságot 
érezve a papi pálya iránt, a Hittudományi 
Főiskola növendéke lett. 1899. augusztus 
23-án szentelték áldozópappá.

Egy évig Kálban teljesített kápláni szolgá-
latot. Ezt követően Egerben a főszékesegy-
ház karkáplánja és hitoktató, 1901–1902 
között a templom hitszónoka volt. Samassa 
József bíboros-érsek udvari káplánjának 
hívta, s haláláig az érsekségen teljesített 
szolgálatot. 1905-től segédtitkár, ellátta az 
irodai aljegyzői teendőket, és a levéltárat 
is vezette. 1909-ben érseki másodtitkár, 
1910-ben főszentszéki jegyző, s az év de-
cember 23-tól pedig érseki első titkár volt. 
Addigi hűséges és eredményes szolgálatá-
ért 1914-ben megkapta a pápai kamarási 
címet. 1917-ben tagja lett a kanonoki testü-
letnek, és az érseki iroda élére került. 1918. 
augusztus 30-án boldvai címzetes apát lett.

Rendkívüli állhatatosságot tanúsított 
1919-ben, amikor Szmrecsányi érseket 
április végén a kommün helyi vezetői letar-
tóztatták, elhurcolták. Kriston Endre kö-
vette, vállalva az életveszélyt is. Főpásztora 
előterjesztésére 1923-ban címzetes püspök, 
majd segédpüspök, októbertől pedig az ér-
sek oldalkanonokja lett. Csekó Gábor halá-
la után 1930-ban nagyprépost, a főkáptalan 
feje, s a felsőház tagja lett. Kinevezése je-
lentősen megnövelte személyi jövedelmét, 
melynek jelentős részét egyházi, szociális 
és kulturális adományokra fordította. Se-
gédpüspökként szinte minden évben bér-
ma-körúton járt. Jóságáért, kedvességéért 

tisztelet és szeretet övezte. 1938 júliusában 
a budapesti Eucharisztikus Világkongresz-
szus alkalmából Egerbe érkező Szent Jobb 
előtt, csodálatos imát mondott, Szent Ist-
ván király 900 éves jubileumi ünnepségén. 
Szmrecsányi Lajos érsek, pápai trónálló ha-
lála után 1943. január végén általános érse-
ki helytartóvá nevezték ki, s az új főpásztor, 
Czapik Gyula érkezéséig az egyházmegye 
első embere volt. 

Kriston püspöknek több erkölcsnemesí-
tő könyve jelent meg az Egri Népkönyvtár 
sorozatban, A két daru testvér címűt szlo-
vák nyelvre is lefordították. Életét a hűséges 
szolgálat, a jóságos cselekedetek sorozata 
töltötte ki. Éppen ezért keltett nagy meg-
döbbenést országszerte, hogy 1945. május 
elején, háborús bűnökkel vádolva a rend-
őrség államvédelmi osztályára idézték, 
majd a várban lévő internáló táborba kí-
sérték, ahol egyik éjjel az őrök eszméletlen-
re verték. Kínzóinak nevét mindmáig nem 
tudjuk. Meghurcolását hívei, jóakarói nem 
felejtették el. Az 1956-os őszi népfelkelés 
idején, október 30-án az érseki irodában 
megjelent Balogh József ózdi és Nagy Lipót 
felnémeti felkelő. Kérelmükre Brezanóczy 
Pál káptalani helynök az irodába hívatta a 
segédpüspököt, és kérte, adjon tájékozta-
tást 1945-ös megveretéséről. A kihallgatás-
ról felvett jegyzőkönyvet forrásértéke miatt 
szó szerint idézzük: „A szabadságharcosok 
kérésére Kriston Endre segédpüspök elő-
adja, hogy emlékezete szerint 1945. május 
7-e táján a rendőrségre idézték, és onnan 
az egri várba szállították, ahol két-három 
napot töltött, miközben az egyik éjjelen 

az eszméletlenségig megverték. Tény az is, 
hogy kezébe forró levest öntöttek, és utá-
na arcához csapták. Kriston Endre segéd-
püspök a fentiekkel kapcsolatban kijelenti, 
hogy a maga részéről semmiféle megtorlást 
nem kíván. Bántalmazóinak már régen 
megbocsátott.” 

Egészségi állapota 1957-től fokozatosan 
romlott. Agyvérzést kapott, melyet rendkí-
vül szívós szervezete átvészelt, de tolókocsi 
használatára kényszerült. Egerben hunyt 
el 1960. május 3-án. A Grőber temetőben 
lévő családi sírboltba temették, később ko-
porsóját a Bazilika kriptájába helyezték el.

Kriston Endre püspök igazi papi egyéni-
ség volt, akit engedelmesség, mély alázat és 
szeretet jellemzett. Legyen áldott az emléke!

(A kép Lucza János kemecsei helytörténész 
gyűjteményéből való.)

TóTH LÁsZLó

Az egri Líceum megálmodója Barkóczy Fe-
renc egri püspök volt. A tervek elkészítésé-
vel 1761-ben a bécsi Josef Ignaz Gerlt bízta 
meg. Barkóczyt azonban hamarosan, 1761. 
július 13-án esztergomi érsekké nevezték ki. 
Utódja Eszterházy Károly, a korábbi váci 
püspök lett, aki átvette elődje egyetemala-
pítási szándékait is. A leendő épületet eme-
letesre terveztette át, és a tervrajzokon már 
csillagvizsgáló torony és könyvtár is helyet 
kapott. 

A tereprendezési munkák 1762-ben kez-
dődtek el. Több házat is lebontottak, hogy 
felépülhessen az impozáns méretű épület. 
Az építkezés irányításával Androvics ka-
nonok volt megbízva. A tényleges építkezés 
1763-ban kezdődött el. 

Eszteházy Károly négyfakultásos egyete-
met akart a leendő épület falai közt meg-
valósítani. Már az építkezés első évében, 
1763 októberében Mária Terézia királynő 
elé terjesztette egyetemi rang megadása 
iránti kérelmét. A királynő elutasította 
az egri püspök kérését, de Eszterházy Ká-
roly nem adta fel nagyszabású tervét, sőt, 
az építkezés irányítását is átvette az egri 
káptalantól, és saját püspök-földesúri irá-
nyítás alá vonta azt. 1764-ben az épület 

további tervezését Fellner Jakabra bízta. 
A kitartó és jóízlésű mecénás püspökünk 
az építkezés költségeit gyakran a saját 
pénzéből is kipótolta. Gondoskodott az 
építési anyagokról, személyesen felügyelte 
a felszerelések beszerzését, valamint a fres-
kók elkészítését is figyelemmel kisérte. Az 
intézmény 1785-re elkészült, de egyetemi 
rangot nem kapott sem Mária Teréziától, 
sem utódjától, II. Józseftől. Az 1777-ben 
kiadott Ratio Educationis 14. paragrafu-
sa kimondja, hogy Magyarországon csak 
a budai egyetem működhet. Az így terve-
zett egri Universitas csak a líceumi rangot 
kapta meg.

A főhomlokzat barokk stílusjegyei mellett 
a copf stílus jellemzői a leginkább meghatá-
rozóak. Az ablakok feletti díszes copf fűzé-
rek mindezt jól példázzák. Az épület monu-
mentalitását fokozza, hogy négyszögű zárt 
tömbjét minden oldalról utca határolja. A 
főbejárat feletti díszterem egykor a vizsga-
terem volt. Mennyezeti freskóját az osztrák 
Franz Sigrist festette 1794-ben. A freskó a 
négy egyetemi fakultást ábrázolja: a jogtu-
dományt, a teológiát, az orvosképzést és a 
természettudományokat. A keleti homlok-
zat középtengelyében a csillagvizsgáló to-
rony található, amely 53 méter magas. Itt 
működik 1779 óta a camera obscura. Az 

épület déli oldalán kapott helyet a híres Fő-
egyházmegyei Könyvtár. A freskó Kracker 
Lukács János és Zach József alkotása és a 
tridenti zsinat egy ünnepélyes ülését ábrá-
zolja. Az északi oldalon a kápolna kapott 
helyet, és nagyszerű freskóját Franz Anton 
Maulberts készítette 1794-ben. A mű címe: 
Üdvözülés. 

A Líceumot az évszázadok során többféle 
oktatási célra is használták. Működött falai 
között például papnevelde, tanítóképző – 
ahol Gárdonyi Géza is tanult –, jogakadé-
mia, rajziskola, fiú felsőkereskedelmi iskola 
is. A napóleoni háborúban a falai között 
hadikórházat is berendeztek, sőt, később 
múzeum is nyílt az épületben.

A legutóbbi felújítás során, négy és féléves 
munkafolyamatnak köszönhetően 2012 ta-
vaszára teljesen megújult az intézmény kí-
vül-belül. 

Eszterházy Károly így írt a Líceumról. 
„Soha semmi sem szerezhetett volna lel-
kemnek nagyobb örömet ennél… mert hi-
szen, amikor ennek a líceumnak alapjait 
lefektettem, és nagy költségekkel be is fe-
jeztettem, semmi másért nem tettem, mint 
szeretett hazámért és a közjóért, hogy itt a 
Múzsák otthonában, a királynak hű és a 
hazának hasznos polgárokat formálni le-
hessen.”

Eger – egykor és most
A képeslapok és fotók a 20. századi Egerről című könyv segítségével 
képzeletbeli sétát tehetünk a múltban. Tóth László egri képeslapgyűjtő 
és Molnár István Géza fotográfus gyűjteménye Eger egykori arcát mu-
tatja be.M
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A Líceum rövid története

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 
A szeretet nem féltékeny, 

Nem kérkedik, nem gőgösködik.”
(A Szeretet himnusza Szent Pál Kor. 1. 13.)
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egészségéért a beteg, mint 
az orvos
Dr. Somogyi Éva aneszteziológus és kardiológus főorvos 2007-ben alapította 
magánrendelőjét. Dr. Kozák Róbert belgyógyász és gasztroenterológus 2010-
től főorvos az egri kórházban. A két szakember egy párt alkot 25 éve, házas-
ságukból három lányuk született, akiket szintén a sport, a művészet és nem 
utolsósorban a természettudományok érdekelnek. 

KELLER RICHÁRD

– Orvosi egyetem, különféle szakvizsgák, 
rendszeres továbbképzések. Munka és há-
rom gyermek mellett hogyan lehet mind-
ezt „összehozni”?

Éva: – Ez nem panasz, de a férjemmel 
elmondhatjuk, hogy körülbelül negyven-
éves korunkig az életünk szinte nem állt 
másból, mint kőkemény munkából. Igazá-
ból csak az utóbbi 6-7 évben jut némi idő 
magunkra is, mióta lányaink, Eszter, Ágota 
és Anna nagyobbak és önállóbbak.

Róbert: – Valóban ismeretlen fogalom 
volt számunkra a szabadidő, az életünk 
folyamatos szervezésből, egyeztetésből és 
sok tanulásból, munkából állt. Nem túlzás: 
évekre előre be voltunk táblázva, ki lesz a 
gyerekekkel, ki mikor szakvizsgázik, milyen 
továbbképzésre megy, hiszen orvosként ne-
künk borzasztóan fontos a mai napig, hogy 
frissítsük, gyarapítsuk tudásunkat.

Éva: – Amikor a gyermekek önállób-
bakká váltak (Eszter most 24 éves, MSc-s 
biológus hallgató az ELTE-n, tumorimmu-

nológiával szeretne foglakozni, az ikrek 17 
évesek: Ágota matek-fizika-informatika, 
Anna biológia-kémia beállítottságú), visz-
szamehettem volna főállásba, de a kevés 
szabadidőmet inkább újabb továbbképzés-
re fordítottam, és beindítottam a magán-
praxisomat. Aneszteziológus és kardioló-
gus szakvizsgám mellé tehát megszereztem 
2008-ban a hypertonológia képesítést is. 
Nagyon fontos tapasztalat volt, új szem-
szögből látom azóta a szakterületet. A tava-
lyi év során speciális (nyelőcsövön keresztül 
végzett) ultrahangtechnikából szereztem 
jártasságot, ennek főleg az Központi Inten-
zív Osztálynak adott konzíliumok során 
veszem hasznát.

– Eddig nem nagyon esett szó arról a 
bizonyos szabadidőről…

Éva: – Én leginkább a képzőművésze-
tekhez vonzódom – festek –, idén a Hotel 
Egerben nyílt közös kiállításunk május 
végén több egri képzőművésszel „Hetek” 
címmel. A férjem pedig imád teniszezni, 
biciklizni.

Róbert: – Ezért örülök különösen an-
nak, hogy Egerben is elkészült a kerékpárút: 
környezetvédő is vagyok, és természetesen 
a sportos, egészséges életmód híve. 

– Nem negatív kérdésnek szánom, hi-
szen tiszteletre méltó, és nagyon fontos a 
hivatásuk, de megérte ennyit tanulni?

Éva: – Ezt a hivatást másképp nem le-
het művelni. Hasonló kérdést egyébként 
a magánrendelővel kapcsolatban is fel 
szoktak tenni, mármint hogy megéri-e a 
tetemes anyagi befektetés. Erre mindig az 
a válaszom: dehogy éri meg magánrende-
lőt fenntartani, hiszen olyan, mint új autót 
venni – az ember sok milliót kifizet érte, és 
néhány év alatt egy rakás ócskavas lesz be-
lőle –, viszont enélkül nem tudnék a rende-
lőben dolgozni. Csak egy példa, mennyire 
költséges egy ilyen típusú vállalkozás: a 
férjem egy évet Németországban dolgozott 
2009-ben, de a megtakarított pénzén nem 
autót vásárolt magának, hanem egy ultra-

hang-készüléket a rendelőbe, amit azóta 
mindketten használunk, a munkaeszkö-
zünk. Nem beszélve arról, ha nem lett volna 
édesapám lakása (ezt alakítottuk át rende-
lővé), iszonyatos összegeket kellett volna fi-
zetnem induláskor. Magyarországon sajnos 
szinte lehetetlen hitel nélkül magánrendelőt 
alapítani, működtetni.

– Miért választotta mégis a magánpra-
xist?

Éva: – Mert ezzel függetlenséget vásá-
roltam magamnak, és saját, helyesnek gon-
dolt elveim szerint gyógyíthatok. Rendelést 
vállalok a szakrandelőben is, ott az elkép-
zeléseimet sokkal nehezebb megvalósítani, 
aminek fő oka a túlterheltség, az időhiány.

Az orvos-beteg kapcsolat sok anomáliája 
kiküszöbölhető ilyen formában: senki nem 
gondolja, hogy valamilyen vizsgálat azért 
nem történik meg, mert nincs rá kapacitás, 
hiszen a beteg fizet a vizsgálatért, nekem 
pedig nem érdekem, hogy ne végezzem el, 
ha az szükséges – ez az alapállás sok félre-
értést megelőz. A beteg ilyen helyzetben 
nem feltételezi, hogy „sajnálom tőle” a vizs-
gálatot… A páciens egyenrangú partner, 
akinek meg is kell dolgoznia a saját állapota 
javításáért. Alapelv, hogy nem a vizsgálat-
tól javul a beteg, az csak egy eszköz ahhoz, 
hogy megtaláljuk a számára legmegfelelőbb 
utat, amit neki kell végigjárnia. Én csak mu-
tatom, és gyógyszerekkel segítem. 

Minden eszközünk megvan, ami a teljes 
körű non-invazív kardiológiai kivizsgálás-
hoz kell (ultrahang, EKG, terheléses EKG, 
ABPM és Holter EKG). A magánrendelés 
további előnye, hogy elegendő idő jut a vizs-
gálatra. A betegeim értékelik ezt, és a leg-
büszkébb arra vagyok, hogy az új páciensek 
többsége nem véletlenszerűen jön hozzám, 
hanem valaki ajánlotta a rendelést.

– Ennek köszönhető, hogy idén meg-
nyerte a Házipatika.com közönségdíját?

Éva: – Biztos vagyok benne, hogy 
kulcsszerepet játszott az internetes szava-
zásnál…

Róbert: – Persze meg kell említeni a fe-
leségem kiváló kezdeményező- és szervező-
képességét is, mert ő nemcsak hatékonyan 
segíti, de nagyon jól tudja motiválni, moz-
gósítani a betegeket.

Éva: – „Szerencsére”, az ismerőseim, 
barátaim, vagy a hozzátartozóik nagy há-
nyada egyben a betegem is, az ő szavaza-
taik segítettek ahhoz, hogy a szakmai zsűri 
elé, az élmezőnybe kerüljek, ezután tovább 
teszteltek, és sok szempontból értékeltek.
Ezúton szeretném megköszönni minden 
barátunknak és betegünknek a bizalmat, a 
segítséget. A pozitív megerősítés fontos szá-
momra – visszaigazolása annak, hogy amit 
gondolok, az helyes.

– Milyen feltételeknek kellett megfelel-
ni?

Éva: – Nagyon bonyolult és sokrétű volt 
a feltételrendszer. Számos szempont szerint 
vizsgálták a rendelőt, például hogy milyen 
az ellátó orvos kommunikációja, alapossá-
ga, mennyi a várakozási idő. Úgynevezett 
próbavásárlásokkal is teszteltek bennünket, 
és azt is vizsgálták, van-e online bejelentke-
zés. Nálunk ez egyelőre nem működőképes, 
mert a betegek többsége nem az aktívan 
internetező, harmincas korosztályhoz tar-
tozik. Az is feltétel volt, hogy az orvos mi-
nél többet publikáljon, előadást tartson. A 
szakmai zsűri ítélte oda a közönségdíjat is, 
de ahhoz a szakmai szempontoknak is meg 
kellett felelni. Volt, akinek a verseny során 
több szavazata volt, de a próbavásárlás so-
rán kiesett…

– Természetesen költői a kérdés: köny-
nyebb a magánrendelőknek a magyar be-
tegellátó rendszerben megfelelni?

Róbert: – Gazdag szakmai tapasztata-
tom van ebben a témában, mert 2009-ben 
Németországban, 2010-ben Ausztriában 
dolgoztam a fekvőbeteg-ellátásban. Kül-
földi tapasztalataim alapján is azt mond-
hatom, hogy hátrányos helyzetűek a ma-
gánrendelők Magyarországon. Az egyik 
legfontosabb bizonyítéka ennek, hogy ko-
rábban el akarták venni a magánrendelők 

receptfelírási jogát, de említhetném azt is, 
hogy nem lehet magánrendelésről beutalót 
kiállítani további speciális vizsgálatra, vagy 
laborba. Ellenben a magánrendelőknek 
sokkal jobban meg kell felelnie például a 
működési feltételeknek, mint a közkórhá-
zaknak. Pedig egyedül a magánrendelők 
„fecskendeznek” tőkét az egészségügybe, 
amely egyébként alapfeltétel lenne, hogy 
talpra álljon a magyar egészségügy. 

– Ön szerint mi a megoldás?
Róbert: – Hagyni kellene a magán-

rendelőket érvényesülni, hiszen azok nem 
akarnak versengeni a közintézmények-
kel, csak plusz szolgáltatásokat nyújtanak, 
amellyel lerövidíthetők a várólisták.

Én egyébként a feleségemmel a preven-
ció, a megelőző szűrés, vagyis az egészség-
tudatosság híve vagyunk, amely a külföldi 
betegek körében már bevett szokás. Auszt-
riában például sok olyan beteggel találkoz-
tam, akiknek nem volt semmilyen panasza, 
mégis alávetették magukat egy-egy „nem 
éppen kellemes” gasztroenterológiai vizs-
gálatnak. Hazánkban is el kellene terjed-
nie ennek az egészségügyi szemléletnek, 
kultúrának, vagyis nem akkor kellene pá-
nikszerűen orvoshoz fordulni, ha már baj 
van. Többek között ebben is fontos szerepet 
játszhatnának a magánrendelések megelő-
ző szűrővizsgálatai, prevenciós kampányai.

Éva: – Maximálisan egyetértek. Ke-
vesen tudják: az egészségügyi ellátó rend-
szer csak 11 százalékban felelős a lakosság 
egészségi állapotáért, 50 százalék a közvet-
lenül nem befolyásolható tényezők aránya 
(társadalmi, szociális problémák, gazdaság 
fejlettsége, szociális biztonság és még sok 
egyéb), azonban közel 40 százalékban a 
beteg felelős sorsáért, egészségügyi állapo-
táért, elsősorban az életmódján keresztül.

– Az egészséges életmóddal kapcsolat-
ban: hol rontjuk el mi, magyarok?

Éva: – Én nem a hibákra hívnám fel 
a figyelmet, hanem arra, hogy mit kellene 
tennünk. Egészségmegőrzés szempontjából 
az egyik legfontosabb a tudatosan tervezett, 

egészséges életmód. Mindenbe nagy ener-
giákat kell fektetni, odaadással kell dolgoz-
ni, legyen az család, párkapcsolat, hivatás, 
nyelvvizsga megszerzése – miért gondoljuk, 
hogy az egészségtudatos életmód csak úgy 
megy magától? Persze, ez sokkal egyszerűb-
ben menne egy kiszámíthatóbb társadalmi 
környezetben…

Róbert: – Tudni kell hirtelen váltani is, 
gondolok itt például a hivatásra, csodákra 
képes a komfortzóna elhagyása. Nem lehet 
elégszer kihangsúlyozni a mozgás, a sport 
fontosságát sem. Mi például gyakran bicik-
lizünk, kertészkedünk, már maga a csend, a 
friss levegő, díszfák, gyümölcsfák, a pázsit is 
jótékony hatásúak. Az étkezés fontosságáról 
pedig órákat lehetne mesélni…

Éva: – Nem kell megvonnunk ma-
gunktól semmi földi jót, nem kell szélső-
ségesen diétázni, aszketikus életet élni. A 
legfontosabb, hogy minél kevésbé feldolgo-
zott egy étel (pl. zöldség, gyümölcs), annál 
jobb, egészségesebb. Ezt a gyorséttermek-
kel ellentétben úgy nevezzük: slow food. 
Én például törekszem a családommal saját 
magunk elkészíteni az ételeket, imádjuk a 
salátákat…

Róbert: – Bár néha apró viták vannak, 
ki készítse el… Nálam néha diadalmasko-
dik a csülök pékné módra a saláta felett. 
A főzés kreatív dolog és fejleszti az IQ-t. A 
gyerekeink már komplett menüket is el tud-
nak készíteni. Soha nem neveltük őket erre, 
egyszerűen átvették tőlünk. 

Éva: – A dohányzás, a túlzott tehervál-
lalás, a merev szabálykövetés és ugyanúgy: 
a szélsőséges életvezetés magas arányban 
vezet szív- és érrendszeri halálozáshoz. Ér-
dekes, hogy a teljes absztinencia (az alkohol 
teljes elutasítása) is növeli valamelyest a 
szív-érrendszeri rizikót – de ezt Magyar-
országon nemigen lehet reklámozni, mert 
inkább a túlzott alkoholfogyasztás a jellem-
ző…

fotó: vozáry róbert

fotó: vozáry róbert
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A „szala városrész szociális rehabilitációja” 
című projekt előrehaladásáról
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Szala városrész szociális rehabilitációja” címmel benyújtott pályázatával az 
Európai Unió és a Magyar Állam segítségével az Új Széchenyi Terv keretében 345 690 220 Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert el. A beruházás összköltsége mintegy 500 millió Ft. A szükséges több mint 100 millió Ft különbözetet Eger 
önkormányzata biztosítja, s emellett további 100 millió Ft értékben végeznek el a város ezen területén fontos kiegészítő 
munkákat a 2014-es költségvetés terhére.

A projekt az elmúlt év őszén kezdődött, 
a szükséges előkészítő munkálatok és az 
eredményes közbeszerzési eljárásokat kö-
vetően elkezdődtek a kivitelezési munkák. 
A projekt ütemezett formában, több rész-
ben valósul meg, az alábbiak szerint:

–  2014 áprilisában elkészült, s a helyi lako-
sok birtokba is vették a Szala városrész-
ben épült új sportpályát és játszóteret, 
amely az itt lakók szabadidejének hasz-
nos eltöltésében játszik fontos szerepet.

–  2014 június elején elkészült a Verőszala 
utca 42. szám alatt található Közösségi 
ház. Az ünnepélyes átadást július 7-én 
tartották. Az épület kulturált helyet biz-
tosít a városrészben lakók és a helyben 
működő civil szervezetek számára, kü-
lönféle programok, rendezvények meg-
valósításához.

–  Fontos lakosságszám-indikátor, s egy-
ben a rehabilitációs program egyik leg-
nagyobb eleme a Rákóczi út 8–10. szám 
alatt található Garzonház energiataka-

rékos felújítása (szigetelés, nyílászárók 
cseréje, stb.). Az erről szóló vállalkozói 
szerződést 2014. július 4-én írta alá Ha-
bis László polgármester és a két kivitele-
ző. A beruházás 198 szociális bérlakást 
érint, melyet az elsősorban fiatal lakás-
igénylők igen kedvezményesen vehet-
nek bérbe. A Garzonházban található a 
város bérlakás-állományának 20%-a.

–  A Verőszala és Szalapart utcák felújításá-
nak munkálatai júniusban, a munkate-
rület átadásával szintén megkezdődtek. 
Teljesen megújul az útburkolat, valamint 
közműcsere és közműépítés valósul meg.

–  A Programalap keretében megvaló-
suló „Soft projektelemek” megvaló-
sításához a nyertes civil szerveze-
tekkel július 3-án történt meg 
a zserződéskötés. A kultu-
rális, felzárkóztató, pre-
venciós és tanácsadó 
jellegű programok 
hamarosan meg-
töltik a Közösségi 
házat, melyet az 
Egri Család-
segítő Intézet 
üzemeltet.

Ahol a rehabilitációs program költ-
ségkerete nem tette lehetővé a szükséges 
beavatkozást, az önkormányzat önerőből 
végzi el a munkát, több mint 100 millió 
Ft összértékben. Ilyen terület a Kertalja 
utca, ahol ivóvíz-, szennyvíz- és csapa-
dékvíz csatorna épült meg (68,5 millió 
Ft), valamint a teljes utca új aszfaltsző-
nyeget kapott.

A Szala patak takarítása és mederren-
dezése (18 millió Ft) kiegészült egy új 
gyalogos átjáró megépítésével, valamint 
hordalékfogót is építtetett az önkor-
mányzat. A Szalapart utcában csapadék-
csatorna és útfelújítás mellett buszfor-
dulót alakítottak ki, az önkormányzati 
beruházás a területre érkező nagymeny-
nyiségű csapadék elvezetését is megol-
dotta.

A projekt a terveknek megfelelően, 
várhatóan a jövő és első felében fejeződik 
be.

MIKA IsTVÁN

Heves megye vadászai és vadgazdálkodói július 12-
én tartották hagyományos, immár 23. vadásznapi 
ünnepségüket Parádon. A nevezetes napon a Hu-
bertus-Kereszt Arany fokozata kitüntetést kapták 
– mások mellett – az Egererdő Erdészeti Zrt. leg-
eredményesebb szakmai munkát végző vadászai – 
Dobre-Kecsmár Csaba általános vezérigazgató-he-
lyettes, Dudás Béla, a Mátrafüredi Erdészet vezetője 
és ifjú Nagy Károly központi előadó. Mint megtud-
tuk, az Országos Vadászkamara Kulturális Egyesü-
let 1992-ben alapította a többfokozatú kitüntetést. 

– Hogyan látja a társaság vadgazdálkodásának 
helyzetét? – kérdeztük Dobre-Kecsmár Csaba ki-
tüntetettet.

– Az Országos Vadászkamara elismerése 
nemcsak a miénk, munkatársaink megbecsü-
lésének kifejezése is – mondta elöljáróban a 
többiek nevében a szakember. – Cégünknél az 
erdőgazdálkodás és a vadászat együttes munka, 
egymástól nem szétválasztható tevékenység. A 
vad az erdő része, amely szorosan összefonódik 
környezete életközösségével, a növényevő nagy-
vadak száma és minősége ugyanakkor alapvető-
en meghatározza az erdőben zajló feladatokat. 
Vadászterületeink a megyében egyedülállóan ott 
találhatók, ahol erdőgazdálkodási tevékenységet 
is folytatunk. Egy kézben van az erdőgazdálko-
dás, mint alaptevékenység, és a vadgazdálkodás. 
Az általunk kezelt vadászterület nagysága 55 
ezer hektár, melynek túlnyomó részén mindkét 
jogunkat gyakoroljuk. Erdészeink mindegyike 
vadász, a hivatásosok száma 17 fő, a szaksze-
mélyzettel kiegészítve – mondta. 

A nagyvadállományról – vaddisznó, szarvas, őz, 
muflon – megtudhattuk, jelenlétük főként az Észa-
ki-középhegységben meghatározó, apróvad-gaz-

dálkodással viszont az erdők zártsága miatt nem 
foglalkoznak. Kevesen tudják – hangsúlyozta –, 
hogy a magyarországi erdőkben úgynevezett cson-
ka állományról beszélhetünk; a csúcsragadozók 
– farkas, medve – csak elszórtan vannak jelen, szá-
muk jelentéktelen. Területükön a legnagyobb euró-
pai nagymacska-féle, a hiúz is megtalálható. A raga-
dozók nem vadászhatók. Legnagyobb szerepük az 
életközösség, a biológiai sokféleség helyreállítása és 
megőrzése.

Az Egererdő a feladatokat és munkaköröket nem 
választja el egymástól. Mint ahogy az erdők fenn-
tartását, védelmét, megújítását, biodiverzitásának 
fokozását is eredményesen összekötik a termé-
szetvédelemmel. „Erre kötelez bennünket szakmai 
törvényünk is, amely az erdőgazdálkodást, az erdő-
védelmet s az erdőjóléti feladatok megoldását jelöli 
meg munkánk hármas funkciójának. Eredménye-
inket igazolja a területünkön lévő 90 önkormány-
zat: szorosabbá vált a munkakapcsolatunk, egymás 
tájékoztatása, érdekeink figyelembe vétele jellemzi 
közös munkánkat”.

Vadásznapi kitüntetettek

Három arany az Egererdőnél

Dobre-Kecsmár Csaba, az Egererdő Zrt. általá-
nos vezérigazgató-helyettese a Hubertus-Kereszt 
Aranyfokozatát vehette át

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

HANNA
tisztánlátó jósnő
(+36 30) 338 4777  

Eger, Kossuth L. u. 22.

www.gabrielorakulum.hu

BÓTÁNÉ KÁDAS ELLA
természetgyógyász-kineziológus

párkapcsolati és 
önbizalom-erősítési tanácsadó

20/9764-604 info@ertekesvagy.hu
www.kineziologuseger.hu

www.ertekesvagy.hu

ÓVODAI DAJKA 99 000 Ft,
PEDAGÓGIAI – ÉS CSALÁDSEGÍTŐ 

MUNKATÁRS 145 000 Ft  
kurzusok indulnak EGERbEN

OKJ vizsgával, 
kamatmentes részletfizetéssel!
Tel.: 06-1/633-3600, 06-70/624-6487

www.felnottiskola.hu

WWW.ROCKBYJOE.HU
KLASSZIKUS ROCK

Rock by Joe
KÜLsŐsOr u. 8.

BELÉPŐ INGYENES – NYÍLT PRÓBA
CSÜTÖRTÖK 19.30–20.30
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Vasné Varga Zita

Gárdonyi titokzatos világa
Kevés diák mondhatja el magáról, hogy záródolgozata ajánlott irodalom 
egyetemeken, főiskolákon, és még irodalomtörténészek is szívesen lapoz-
gatják. Vasné Varga Zita, aki tanulmányai befejezése után a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár munkatársa lett, e szűk, kiváltságos körbe tarto-
zik. Gárdonyi Géza könyvtáráról írt diplomamunkáját, amely könyv alakban 
is megjelent, hiánypótló műként tartják számon az irodalomtudományban 
és a felsőoktatásban. Gárdonyi Géza születésének 151. évfordulójának al-
kalmából beszélgettem vele.
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Menekülés az öregek otthonából

A százéves ember, aki kimászott az 
ablakon és eltűnt
A hosszúságában manapság korántsem szokatlan cím röviden és tömören vázolja fel az alapszituációt, illetve a fő konfliktust. A 
történet függvényében a címadás hasonló elvet követ, mint a 2007-es Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford. 
A kivételesen hosszú időt megélt főhős, Allan élettörténetét -bár nem lineáris formában- road movieként ismerhetjük meg.

ASSZONYOK, HA ÖSSZEFOGNAK
Mindig volt abban erő, ha az asszonyok összefogtak. Már kislányként is meg-
éreztem ebből valamit, amikor ángyikáim tették tiszteletüket nálunk. Em-
lékszem, olyankor anyámat is nyugodtak és békésnek láttam, sokkal inkább 
annak, mint a hétköznapokon. Lehetett vágni a sűrű levegőt a szobában, 
amikor összegyűltek és megtanácskozták, merre tovább. Szinte esszenciája 
volt a levegőnek, ha belecsaptak a húrokba. Én csak lestem őket, a feketébe 
öltözött varjúcsapatot, és mukkot nem értettem az egészből, pusztán annyit, 
hogy ha mély levegőket vettek és nagyokat sóhajtottak, akkor le kell szegnem 
a szájamat, ha meg nevetés volt, akkor velük nevettem. Anyám, mint fiatal-
asszony, tanácsokat kért s kapott, akár ha a rétesnyújtás rejtelmeiről faggatta 
őket, akár ha apámmal volt konfliktusa. Határozott józanságuk már kisgyer-
mekként is feltűnt, amikor például annak adtak igazat, akinek igaza volt és 
azt dicsérték, akit dicsérni lehetett. Nem volt túlszínezve a világ: 
a fekete feketét jelentett s az igen igent. Ősi tanítások, zsigeri vá-
laszok, megfellebbezhetetlen igazságok szőtték át beszédüket, 
hogy abba gyermekként is belefeledkeztem és éreztem valami 
általuk kibocsátott hallatlanul erős óvó energiát. Nem voltak 
házi- és mobiltelefonok, nem volt internet, Facebook és eseme-
sek, mégis megérezték, mikor kell lenyomni házunk kilincsét és 
tiszta szívből beköszönni áldást kérve a ház népére: „– Adjon 
isten jó napot!”

Ma? Ma az asszonyok húznak, mint az igásló, és nem új in-
formáció, hogy ők az erősebbik nem. Az erő ott bujkál ma is, de 
nem azon a csatornákon csörgedeznek és erejük összehango-

lására kísérletet sem tesznek. Nemrég olvasott szociológiai felmérés szerint a 
magyar asszonyok több mint kétharmada úgy nyilatkozott, hogy a családon 
kívül nem tartoznak sehova, nem tudhatnak magukénak baráti, barátnői 
kapcsolatokat, de még a munkahelyüket is pusztán olyan erőtérnek nevezik, 
ahova reggel bemegy az ember, délután meg onnan el. Hol maradnak az át-
menetek magán- és közélet között? Hol van idő a lelket táplálni, csacsogni 
vagy megbeszélni a nyárivakáció-terveket a barátnővel? Összevetni, ki mit 
tart fontosnak, mi a sorrend az életben, s mi képezi számukra a zsinórmér-
téket?

Baj van. Talán nem is kicsi. Mindenből csak kiveszünk, mint egy kosárból, 
és nem adunk egymásnak bátorító, ösztönző energiát. Figyeld csak meg: ha 
megkérdezed egy ismerősödet, hogy van, hogy érzi magát, jobb esetben ezt 

a választ kapod: „– elvagyok”. El? Az mire elég, és meddig lehet 
vele eljutni? Hol vannak az asszonyok? Az igazi hús-vér nők, 
akik képesek kiforgatni a világot a sarkából és kiskanállal kimer-
ni a Balatont, ha összefognak?

Nem kell semmi apropó, invitálás vagy promóció, ahhoz, 
hogy egymásra nyissák az asszonyok, nők az ajtót. Fel kell 
csatolni és ki kell feszíteni erős szárnyainkat, és tudni kell újra 
megrepülni azokat a magasságokat, amikre azok a szárnyak 
képesek valójában.

Végül, de nem utolsó sorban, nem kell mindig röpülni sem, ha 
elfáradnak azok a szárnyak. Jöjjenek elő a szerelmek, a romanti-
ka és a vágyak, ha már kívánhat a nő hármat. – szelavi –

Juhász Julcsi blogja

Megnéztük!

VEREs PETRA

A szórakozott Allan a történet során spon-
tán lel útitársakra. Kalandozásai maga után 
vonják a film további szereplőit. Központi 
figuraként valamilyen formában mindenki 
hozzá köthető a műben. A dílerbanda és 
a nyomozók párhuzamos montázsok se-
gítségével illeszkednek a cselekménybe. A 
történelem híres személyiségei pedig flash-
back formában, egy olyan köntösben mu-
tatkoznak meg, amely hiába ismert és régi, 
minden rejtett zsebéből előkerül valami 
szórakoztató. A retrospektív szálak Allan 
egy-egy mintegy elejtett mondatából kere-
kednek komplett sztorikká. Kiderül példá-
ul, hogy Ronald Reagen elnök „nagy csir-
kefogó volt, de tényleg”, vagy hogy a főhős 
megmentette Franco tábornokot, együtt 
bulizott Sztálinnal, majd Herbert Einstein-
nel raboskodott. Utóbbi a filmben Albert 
Einstein testvéreként jelenik meg, amely 
kitalált karakter -balszerencséjére- csak 
külsőségekben hasonlít fivérére.

A történésekkel sodródó hős egyetlen 

múltban gyökeredző motivációjaként a 
robbantás feltételezhető, amely láncreakciót 
indít. Allan gyermekkorában egy szeren-
csétlen baleset után, amit az egyik bombája 
okozott, elmegyógyintézetbe kerül. Évek 
múlva a robbanó szerkezetek iránti leküzd-
hetetlen vágy körkörösséggel tér vissza 
életébe. Képes csak azért munkát vállalni, 
hogy a közelébe kerüljön egy-egy robban-
tásnak.

A százéves ember önmagát sem veszi ko-
molyan, talán éppen ezért olyan szórakoz-
tató, ahogy a környezete viszonyul hozzá és 
isszák minden szavát. A zseniális párbeszé-
deket főként a folyamatos mellébeszélések 
és félreértések teszik nagyszerűvé. A sze-
replők gyakran elbeszélnek egymás mellett. 
Míg az egyik fontos információkat akar ki-
csikarni, a másik elmerül a lényegtelen rész-
letekben. Allan bolondos hóbortjainak sen-
ki sem szab határt, sőt inkább asszisztálnak 
az öregúr furcsaságainak, aki a legnagyobb 
egyszerűséggel és halálos nyugodtsággal ve-
szi az elé gördülő akadályokat. Például időt 
nem spórolva válogat, hogy mivel üsse le a 

rájuk támadó bandatagot. A filmben érde-
kesen jelenik meg a férfi és női nézőpont. A 
rendőrségen a férj és a feleség együtt mesél-
nek el egy történetet, egymás szavába vágva 
és kiegészítve a másikat. A nő bár jelen sem 
volt a történtekkor, mégis lényegre törőbb, 
mint a férje. A cselekmény női szereplői 
sokkal határozottabbak és erőteljesebben 
jelennek meg, mint férfi társaik, akik ha 
egyáltalán erősnek mutatkoznak, akkor is 
csak külsőleg. Visszásság a nyomozás során 
is előfordul, amely bár semmilyen bizonyí-
tékot nem tud felmutatni, sőt mondhatni 
kudarcba fullad, mégis sikeresként könyve-
lik el.

A svéd származású Jonas Jonasson azo-
nos című könyve alapján készült filmben a 
főhős öniróniáján kívül, többek között faj-
doktor és érzelmes drogdíler gondoskodik 
a nevetésről, de biztosítékként az alkohol is 
vissza-visszatérő poénforrás.

114 perc, Rendező: Felix Herngren
Szereplők: Robert Gustafsson, Iwar 
Wiklander, David Wiberg, Mia Skäringer

KELLER RICHÁRD

– Gárdonyi Géza az egyik legkedveltebb, 
legnépszerűbb írónk, rengeteg cikk, kö-
tet, tanulmány jelent meg róla. Miért épp 
őt választottad záródolgozatod témájá-
nak?
– Mint minden egri embernek, nekem 
is a szívem csücske Gárdonyi, így leendő 
könyvtárosként természetes volt, hogy 
vele kapcsolatban próbálok valami „ap-
ropót”, témát találni. Mivel a könyvtárá-
ról még senki sem írt, hozzákezdtem az 
anyaggyűjtéshez, de miután összeszedtem 
minden bibliográfiát, szakirodalmat, rá-
jöttem: nagyon kevés konkrét adat, tény 
van a birtokomban. Ennek ugyanakkor 
örültem is, mert „szűz” területre bukkan-
tam. Kutatásaimban dr. Bényei Miklós, 
a Debreceni Egyetem docense segített, 
inspirált, mert korábban tanulmányt írt 
Eötvös József író könyvtáráról. Végül ő 
lektorálta a diplomamunkámat.

– Hogyan kezdted el a gigászi mun-
kát?

– Először felkerestem Szalainé Király 
Júliát, muzeológus-történészt, akinek a 
mai napig hálás vagyok, hiszen engedélyez-
te, hogy bejárhassak a Gárdonyi-házba, és 
nagyon sokat segített azzal is, hogy még az 
író leltárkönyveit, levelezését is megmutat-
ta nekem. A kutatás körülményeiről még el 
kell mondanom: nyolc hónapot töltöttem 
Gárdonyi házában és másfél évet töltöttem 
anyaggyűjtéssel. Bár a leghidegebb hóna-
pokban kicsit fáztam a fűtetlen házban, 
mégis életem egyik legizgalmasabb és leg-
szebb időszaka volt, ahogy alaposan beöl-
tözve, téli kesztyűben lapozgattam a legen-
dás író egyedi és különleges könyvtárának 
köteteit. Ahogy említetted, valóban gigászi 
munka volt, főleg huszonévesen, hiszen 
Gárdonyinak közel ötezer kötetét (ebben 

a folyóiratok is benne vannak) kellett meg-
vizsgálnom és rendszereznem, kategorizál-
nom, tematizálnom.

Fárasztó munka volt, de most már azt 
kérném, bárcsak a dupláját végezhettem 
volna el a munkának, ugyanis Gárdonyi 
könyvtára eredetileg közel tízezer kötet-
ből állt. Sajnos ennek a fele eltűnt, pedig a 
második világháború után még megvolt az 
állomány 85 százaléka.

– Olvastam a könyvedet, rendkívül 
gazdag, sokrétű, alapos munkát végeztél. 
Megemlítenél néhány elemzési szempon-
tot?

– Rengeteg szempont szerint elemeztem 
a könyvtárat. Kutatásom első perceiben 
nyilvánvalóvá vált számomra, hogy Gárdo-
nyi Géza könyvtártörténeti szempontból is 
nagyon értékes gyűjteményt hozott létre, 
és, bár imádta könyveit, amelyek között 
voltak nagyon ritka kötetek is (például egy 
XVI. századi Biblia, valamint Bornemissza 
prédikáció), elsősorban munkaeszköznek 
tekintette azokat. Az állomány 35 százaléka 
könyvművészetileg is értékes köteteket tar-
talmaz, Gárdonyi célja elsősorban inkább 
tudása gyarapítása és műveltsége kiszélesí-
tése volt.

A megmaradt állományt, amely így is 
nagyon szép példája a dualizmuskori ér-
telmiségi, az írói-házi magánykönyvtárak-
nak, vizsgáltam gyarapítási üteme, típusai, 
formái szerint, valamint összehasonlítot-
tam, hogyan helyezkedett el az író életében 
és napjainkban. Elvégeztem a gyűjtemény 
tematikai vizsgálatát is, és megfigyeltem a 
kötetek nyelvek szerinti megoszlását.

Bemutattam részletesen az író olvasásél-
ményeit életszakaszokra bontva, saját fel-
jegyzései alapján, elemeztem könyvgyűjtő 
szokásait és művelődésszervezői tevékeny-
ségét. Utóbbit természetesen könyvtártör-
téneti szempontból, mert – bár kevesen 

tudják  –, három könyvtár alapítását is kez-
deményezte Gárdonyi Egerben. Kétszáz 
kötetet adományozott az egri Irgalmasok 
Kórházának, majd Eger első nyilvános 
könyvtárának alapításához fiai révén újabb 
200 kötetet, amelynek terve végül meghiú-
sult, így a kötetek csak az egri tisztviselők 
részére alapított szakkönyvtár állományát 
gyarapították. 

Nemcsak könyvművészeti szempont-
ból, hanem tartalmilag is nagyon gazdag 
könyvtárat hozott létre Gárdonyi, ezzel 
kapcsolatban összesen 48 tárgykört szá-
moltam össze. Könyvtárának több mint 
30%-át szépirodalmi, mintegy 10 száza-
lékát történelmi kötetek teszik ki, a többi 
filozófiai, nyelv- és irodalomtudományi, 
teológiai és vallástörténeti, valamint termé-
szettudományos és földrajzi könyv. 

Az állomány értékét növeli, hogy 32 
nyelven írt kötet található a gyűjtemény-
ben, a legtöbb nyelvtudományi könyv ma-
gyar, német és francia. 

Hatalmas élmény volt bepillantani ne-
kem is Gárdonyi titokzatos világába, a leg-
jobban „tisztasága”, nyíltsága, őszintesége 
tetszett. Miközben Gárdonyi olvasmány-
élményeit kutattam, elolvastam a titkos 
naplóját is a mesterfüzete segítségével. Egy 
roppant művelt, intelligens, a szakmája 
iránt nagyon alázatos és mindent tudni 
akaró, „érzékeny” művészt ismertem meg. 
Csak a kötetei révén tudtam meg, hogy a 
filozófia is sokkal nagyobb hatással volt 
életére, mint azt sokan gondolnák. Össze-
foglalva: egy széles érdeklődésű, végtelen 
tudásvágyú és nagy műveltségű ember volt 
Gárdonyi.

– Mik a további terveid?
– Következő nagy célom, hogy a kuta-

tási adataimat feldolgozzam és egy online 
katalógusban nyilvánossá tegyem minden-
ki számára.
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AVENTICs
Egy jó családból származó rebellis, aki a saját útját járja

Finomszerelvénygyár, Berva, majd Déli iparterület, pneumatikus elemek, több 
különböző cégnév, Pneumobil – mindezt 2014-től egy szóval is összefoglalhat-
juk: AVENTICS.

Mielőtt rátérnénk a városban sokakat ér-
deklő témára, vagyis arra, hogy mi történt 
a céggel az elmúlt évben, az interjú elején 
Gödri István, az Aventics Hungary Kft. 
ügyvezetője egy gyors kitérőt javasolt, még-
hozzá Grétsy László tanár úr egykori nyelv-
művelő, nyelvmagyarázó műsorára utalva, 
vagyis arra kért, hogy „Álljunk meg egy 
szóra!” 

– Ez a magyarázatra szoruló szó az 
„Aventics”. Azt hiszem, nem árt, ha a cég új 
elnevezéséhez, méghozzá a kiejtéshez egy 
kis segítséget nyújtunk az olvasóknak – tet-
te hozzá az ügyvezető. – Sokféle verziót hal-
lottam itthon magam is, de a legegyszerűbb 
az lenne, ha a szó végén a magyarul „csé”-
nek olvasott betűket „ksz”-ként ejtjük, de 
ha úgy könnyebb, akkor gondoljunk a két 
utolsó betű helyett egy ikszet, mint Asterix-
nél. A helyes kiejtés így – hangalak szerint 
– [aventiksz], ami az angol kiejtést követi.

– Ennyi felvezetés után nézzük, mi 
vagy ki van az új elnevezés mögött. Mi-
lyen volt ez az új átmenet?

– Az átmenet még mindig tart, ez fo-
lyamatos. Egy olyan pénzügyi befektetői 
csoport tulajdonába kerültünk, amelynek 
főleg a német ajkú és a skandináv országok-
ban vannak befektetéseik. Fantáziát láttak 
a pneumatika üzletágban, ezért vásárolták 
meg az öt pneumatikával foglalkozó gyárat, 
köztük az egrit is a Bosch-tól. A tulajdo-
nosváltás 2014. január 1-jével történt meg, 

bár az új befektetőről már tavaly szeptem-
berben tudtunk. Az új tulajdonos nagyon 
elszánt. Meggyőződésem, hogy a pneuma-
tika üzletág tovább fog erősödni és javítani 
fogja versenyképességét a jövőben is. Öt 
gyárunk (Franciaország, Magyarország, 
Németország, Kína, Amerikai Egyesült Ál-
lamok), három fejlesztési központunk és 
több mint 30 országot felölelő kereskedel-
mi hálózatunk van. Tavaly egyébként már 
cégszinten propagáltuk, hogy kiválunk a 
Bosch-családból. Úgy is neveznek minket, 
hogy „egy jó családból származó rebellis, 
aki a saját útját járja”. 

– Ez az út pedig elég régen, majdnem 
fél évszázada indult, itt, Egerben.

– Ha azt mondom Berva és Finomsze-
relvénygyár, akkor az egriek többsége biz-
tos, hogy tudja, miről van szó. Egerben a 
pneumatika-gyártás 1967-től létezik, nagy 
hagyományokkal rendelkezik, megvan a 
szakember háttér, a felső vezetéstől a gépek 
mellett dolgozó munkatársakig. Ez alatt 
a közel fél évszázad alatt akármennyire is 
kritikusan akarja valaki szemlélni a pneu-
matikát, nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy 
minden egyes tulajdonosváltás mindig 
jobbat, fejlődést hozott az egri pneumatika-
gyártásnak: gazdagodott a termékpaletta és 
a technológia. Ma már nem a régi szerel-
vénygyáron belül vagyunk egy részleg, ha-
nem önálló cégként álljuk meg a helyünket 
a világpiacon. 

– Mindez elképzelhetetlen jó munka-
társak nélkül. Már a régi Finomszerel-
vénygyár – és a jogutódok – is híres volt 
arról, hogy sokan itt kezdték és fejezték be 
a karrierjüket.

– Ez most is jellemző. Több olyan kollé-
ga ment nyugdíjba, aki az elmúlt négy év-
tizedben  végig velünk volt, vagyis papíron 
öt-hat cégnél állt alkalmazásban, de mind-
végig ugyanannál a gépnél dolgozott. 

– Hol, milyen formában találkozha-
tunk az Aventics termékeivel? 

- Négy termékcsaládról beszélünk: hajó-
zási alkatrészek forgácsolása, hengergyártás 
és szerelés, szelepforgácsolás és szerelés, 
valamint a tehergépjármű iparnak szállí-
tandó szelepegységek. Ez azt jelenti, hogy 
négy lábon áll az egri gyár. Mindegyik ter-
mékcsaládon belül hol csökken, hol pedig 
növekszik a kereslet, éppen ezért fontos, 
hogy rugalmasan kezeljük a változásokat. A 
dolgozók nem csak egy munkahelyre van-
nak betanítva, hanem nagy részük legalább 
4-5, de vannak olyanok is, akik 8-10 helyre. 
A rendelésállomány összetételéből adódó-
an a munkatársakat oda irányítjuk, ahol 
nagyobb szükség van rájuk, vagyis ahol a 
vevői igényeket gyorsan kell kielégíteni. 
Fontos az ilyen fajta rugalmasság, hiszen a 
mi iparágunkban a rendelések 93 százaléka 
száz darab alatti. Itt nem tömegtermelésről, 
hanem magas minőségű, alacsony volume-
nű gyártásról beszélünk.

– Milyen munkamegosztás van az öt 
gyár között?

– A már említett öt gyár között műkö-
dik a munkamegosztás. Nincs olyan ter-
mék, amit két telephelyen is gyártanak. A 
pneumatika gyárakon belül az egri a leg-
nagyobb. A hengergyártásban mi visszük a 
prímet. Amikor pneumatikus hengerekről, 
szelepekről, azok felhasználásáról beszé-

lünk, akkor igen széles a skála, kezdve a 
textil-, nyomda-, csomagoló-, élelmiszer- és 
gyógyszeriparon át kohászatig vagy a szál-
lítmányozásig. Az ipar minden egyes szeg-
letében megtalálhatók vagyunk. A nagy te-
herautók, kamionok, buszok (Volvo, MAN, 
Scania, DAF, Scania, Mercedes, valamint az 
itthon kevésbé ismert indiai és japán már-
kák) sebességváltójának a szabályozásához, 
vezérléséhez is a mi pneumatikus terméke-
inket használják. Az egyik legnagyobb ve-
vőnk a Volvo, utána jön a Daimler, a MAN, 
Scania és ZF. Ezekben az egri Aventics-ben 
készült elemek is ott vannak.

– Ez mennyi terméket jelent?
– Tizenkétezer élő késztermék kódszá-

munk van, vagyis ennyi különböző típu-
sú termékkódot – és terméket – állítunk 
elő. Ezeket több mint 23 ezer különböző 
alkatrészből rakjuk össze és mindezt, több 
mint 500 beszállítótól szerezzük be. A ma-
gyarországi beszállítók aránya durván 20 
százalékát képezi a teljes beszállítói bázi-
sunknak. Reményeink szerint ez a tulaj-
donosváltással növekedni fog.  

– Egy cég nem csak a piacon van je-
len, hanem szűkebb környezetében is. 
Ez az a sokat emlegetett társadalmi fele-
lősségvállalás. E téren igen csak mozgal-
mas napokon van túl a cég a júniusi-jú-
liusi időszakban, de mindez nem csak az 
évnek erre a két hónapjára vonatkozik.

– Így van. Mozgalmas hónapok állnak 
mögöttünk. Kezdtük májusban a VII. 
Aventics Nemzetközi Pneumobil ver-
sennyel. Itt testközelből láthatták az ér-
deklődők, hogy a kreativitás mire képes: 
a pneumatikus hengereink, szelepeink 
és sűrített levegő segítségével a hazai és 
külföldi mérnökhallgatók lényegében egy 
autóversenyen mérték össze tudásukat. 
Amikor ezt a fajta versenyt 8 évvel ezelőtt 
kitalálták itt a gyárban a munkatársak 
még a Bosch Rexrothos időszakban, ak-
kor úgy gondoltuk, hogy ez majd hídként 

is szolgál köztünk és az összes magyar-
országi műszaki egyetem, illetve főiskola 
között. Erre a kihívásra a gyakorlati fel-
adatokra éhes mérnökhallgatók egyből 
ráugrottak és azt mondták, hogy itt a nagy 
lehetőség büntetlenül kipróbálni ma-
gukat egy olyan feladat során, amit nem 
egy vállalatnál, sokkal szigorúbb keretek 
között, hanem az egyetem szárnyai alatt 
tehetnek meg. Érdekes módon az újon-
nan felvett mérnökeink nagy része főleg a 
Pneumobilon keresztül érkezik hozzánk. 
Ők már egyszer bizonyítottak. Első kör-
ben gyakornokként kezdenek, majd egy 
része nálunk marad, a többiek pedig na-
gyon könnyen találnak munkát az Auditól 
a Bosch-on át a Mercedes-ig. Nagyon jó 
referencia számukra egyrészt az, hogy ná-
lunk dolgoztak, illetve a Pneumobilra való 
felkészülés, mint egy kihívást jelentő fel-
adat. A rendezvényen keresztül egyeteme-
ket, főiskolákat támogatunk, miközben 
lehetőséget adunk a fiataloknak a fejlő-
désre. Másik fontos esemény számunkra 
az évente megrendezett egri nemzetközi 
utánpótlás labdarúgó torna. Idén már 21. 
alkalommal támogattuk ezt az eseményt. 
Mindemellett az elmúlt hat évben ön-
kéntes munkát is végeztünk, így a Idősek 
Bervavölgyi Otthonában, a Semmelweis 
óvodában, de a Dobó István Gimnázium-

nak is adományoztunk könyveket, műsze-
reket és az Andornaktályai Fogyatékosok 
Otthonának is biztosítottunk munkát. 
Fontos számunkra a kultúra, vagy éppen 
az elesettek támogatása. A kultúra tekin-
tetében megemlíthetem a Gárdonyi Géza 
Színházat, az Agria Nyári Játékok, a Sze-
derinda Néptáncegyüttes és a Farkas Fe-
renc Zeneiskola támogatását. Továbbra is 
Eger szerves része vagyunk, lassan 50 éve. 

– Olyan ez, mint egy csapat, vagy in-
kább egy család. Viszont a közös célok 
meghatározása nélkül egy ekkora cég 
nem létezhet!

– Hét-nyolc éve a teljes csapat összeült 
és meghatároztuk az értékeinket. Mindezt 
hat pontba foglaltuk. Ez a mi fogódzko-
dónk a világban. Az első a tisztesség, fedd-
hetetlenség. A második így szólt: a vevőt 
szolgáljuk ki, vagyis a vevő az első számú 
szempont. A harmadik a felelősségválla-
lás, a negyedik a csapatszellem, az ötödik 
a szakmai hozzáértés és a hatodik volt a 
rugalmasság. Minden nap csak egy lépés-
sel kell többet tenni, mint a versenytársak. 
Nem pénteken ötöt, hanem minden nap 
egyet. Az, hogy sikerült jelentősen ki-
emelkednünk az elmúlt években a többi 
pneumatika gyár közül, az ennek köszön-
hető – zárta a beszélgetést Gödri István, az 
Aventics Hungary Kft. ügyvezetője. (X)

Ip
ar



23

sp
o

rtFloorball vagy palánklabda?
Az Egri Magazin augusztusi számában a tenisz után most egy jóval fiatalabb sportágról, a floorballról olvashatnak. Ez a 
játék Magyarországon még csak negyedszázados múltra tekint vissza, de ebben a 25 évben Eger, az egri floorballosok 
vastagon beleírták a nevüket. A legutóbbi „bejegyzés” egészen friss: a női csapat Magyar Kupa-győztes lett! Ez jó apropó 
a visszatekintésre.

Ködmön Csárda Borétterem – Kultúra és gasztronómia
Esküvők � Ballagási vacsorák � Családi rendezvények � Konferenciák

(36) 413 172   KODMONCSARDA@SZEPASSZONYVOLGY.EU   WWW.SZEPASSZONYVOLGY.EU

Eszterházy - MEIsE - Tigger Eger

Rövidített nevek: MEISE, Tigger Eger
Alapítva: 1994. október
Szín: sárga-kék és zöld-fekete
Hazai pálya 1: Eger, Eszterházy-csarnok 
Hazai pálya 2:  Eger, Pásztorvölgyi Általános 

Iskola és Gim ná zium
Elnök: Vécsei Zoltán

A női csapat legjobb eredményei:
Magyar bajnok (5): 1997, 1998, 1999, 2010, 2011
Magyar Kupa-győztes (4): 2003, 2011, 2012, 2014

A női szakosztály vezetőedzője: Leitner Tamás

Az OB I-es keret 
(zárójelben az állandó mezszám)

Kapus: 
Kovács Zsófia (96) 1996. szeptember 29.

Mezőnyjátékosok:
Benyó Blanka (5) 1999. szeptember 5.
Bodor Bianka (8) 1998. január 28.
Csutorás Henrietta (15) 1995. február 11.
Domokos Fanni (4) 1996. augusztus 18.
Karácsony Liza (10) 1994. október 4.
Kelemen Anikó (19) 1997. augusztus 25.
Kiss Dorina (29) 1996. október 10.
Krecz Veronika (16) 1994. június 4.
Leitner Nóra (17) 1995. május 5.
Nagy Eszter (20) 1999. szeptember 20.
Simon Alexandra (9) 1993. július 20.
Sípos Réka (11) 1999. április 1.
Tóth Luca Sára (7) 1997. május 23.
Varga Vivien (13) 1993. szeptember 28.
Vladár Veronika (22) 1996. április 19.

Női Magyar Kupa 2014:
Március 2., Budapest: IBK Cartoon Heroes – 

Eszterházy-MEISE-Tigger Eger 4-6 (selejtező)

Április 6., Komárom: SZPK-NOKIA Komárom – 
Eszterházy-MEISE-Tigger Eger 2-3 (elődöntő)

Május 31., Komárom: Eszterházy-MEISE-Tigger 
Eger – Neumann Pillangók FSE 6-5 h.u. (döntő)

Női kupagyőztesek 2001–2014: 
Szolnok Cannibals FK  . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Eszterházy-MEISE-Tigger Eger . . . . . . . . 4
Phoenix Fireball SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Szent-Györgyi DSE Szombathely  . . . . . 1

TuRAy ZOLTÁN

Először is azt kell(ene) tisztáznunk, hogy 
ki(k)nek is köszönhető ez a jégkoronghoz 
hasonló teremsport. Már a kérdésben is 
ott a bizonytalanság, hiszen tudomásunk 
szerint két nemzet is magáénak vallja az 
elsőséget. Ami viszont közös bennük, hogy 
mindkét jégkorongos nemzet – az ameri-
kaiakról és a svédekről van szó – a jégmen-
tes időkre, illetve azoknak próbált sporto-
lási alternatívát nyújtani, akik tartottak a 
hoki agresszivitásától, de szerettek volna 
valami hasonló sportágat kipróbálni. A 
recept mindkét esetben majdnem ugyan-
az volt: az alap a jégkorong és a gyephoki 
keveréke lett, de természetesen jég, gyep és 
védőfelszerelések nélkül, jelentősen köny-
nyebb ütőkkel és korong helyett egy köny-
nyű labdával. A pálya palánkkal lett körbe-
véve, csapatonként 5+1 játékos a pályán és 
a szabályok is hasonlóak a hokihoz. 

Az amerikaiak a 60-as évek végére da-
tálják az általuk floorhockey-nak nevezett 
játék általánossá válását, bár megjegyzik, 
hogy náluk ez a szó egyfajta gyűjtőfogalom 
is a különböző, teremben – de nem jégen – 
játszott jéghoki stílusú sportokra. 

A svédek is magukénak vallják az elsősé-
get eme sport létrehozásában. Ők inneban-
dy-nak nevezik és ez a fajta játék terjedt el 

először Skandináviában, majd Európában 
és szerte a világon. A sportág svédországi 
megszületésénél egy hazánk fia, Czitrom 
András is tevékeny részt vállalt. A svéd szö-
vetség 1981-ben alakult meg, a játékszabá-
lyokat is ekkor rögzítették. A floorball név a 
Nemzetközi Floorball Szövetség (Interna-
tional Floorball Federation, IFF) megala-
kulásától, 1986-tól használatos.  

Azért, hogy árnyaltabb  legyen a kép, 
több országban, így például Dániában, 
Németországban, Ausztriában és Belgium-
ban a nagypályás floorballt unihockey-ként 
ismerik. Ugyanez az elnevezés itthon és a 
többi európai országban viszont a kispályás 
floorballra értendő. 

A névmagyarázat ezzel még nem ért 
véget, hiszen itthon a kezdeti időkben 
megpróbálták ezt a sportági elnevezést 
is magyarosítani. A magyar származású, 
Svédországban élő Czitrom András 1989-
ben a floorball/innebandy népszerűsítésére 
hazalátogatott. A svéd válogatott bemutató 
mérkőzést is játszott a Testnevelési Főisko-
la hallgatóival ebben az évben és sikerült is 
felkelteni a figyelmet. Még 1989-ben, Kassa 
György vezetésével meg is alakult a Ma-
gyar Palánklabda Szövetség, vagyis itthon 
a játékteret övező palánkrendszer miatt a 
palánklabda elnevezést használták ekko-
riban. Ez 1997-ben változott meg a ma is 

használatos Magyar Floorball Szövetségre, 
ami a jogutódja a régi Magyar Palánklabda 
Szövetségnek.

Ha figyelmesen megnézzük a hazai 
csapatneveket az általánosan elfogadott 
„floorball” vagy éppen „hockey” mellett 
két kakukktojást is találunk. Az egyik az 
egri, a másik a komáromi csapat.

A komáromiaknál az SZPK rövidítés a 
Szőnyi Palánkdöngetők Köre nevet takarja, 
amiben benne van a régi, palánklabda el-
nevezés egy része.

Az egrieknél ugyanakkor a svéd gyöke-
rek is fellelhetők, hiszen a MEISE rövidítés 
jelentése Mecman Eger Innebandy Sport 
Egyesületet jelent. 1994-en, amikor Eger-
ben létrejött az első csapat, akkor a svéd 
tulajdonú, a Finomszerelvénygyárat, a pne-
umatika gyártást átvevő Mecman cég tá-
mogatta őket (lásd az AVENTICS-ről szóló 
másik cikkünket), így nem meglepő, hogy 
a sportág őshazájában használatos elneve-
zést is felvették – egyedüli magyar csapat-
ként – és még most így használják.

PA R K E T T A
T E C H N I K A

Laminált padló- és
faparketta szakkereskedés

7 mm-es 
laminált padló 
tölgy színben 

1799 
Ft/m2

+ ráadás!
AJÁNDÉK szEGŐLÉC

A
z 

ak
ci

ó 
20

14
.0

8.
01

-t
ől

 a
 k

és
zl

et
 e

re
jé

ig
 ta

rt
.

Eger, Koháry út 29. Tel.: (06 36) 312 041
www.parkettatechnika.hu

Az ünnepi hulladékszállítás rendje
Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft. értesíti 
a tisztelt lakosokat, hogy a hulladékszállítás rendje az 
ünnep miatt az alábbiak szerint módosul Egerben:

2014. augusztus 20-án (szerdán) hulladékszállítást és sze-
lektívgyűjtést nem végzünk.
2014. augusztus 18-án (hétfőn) a 20-án esedékes szelek-
tív szállítást végezzük.
2014. augusztus 21-én (csütörtökön) a 20–21-én esedé-
kes hulladékszállításokat végezzük.

A hulladékátrakó állomás valamint az építési és bontási 
hulladék feldolgozó telep 2014. augusztus 20-án zárva tart.

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladéktároló edénye-
ket és a szelektíves gyűjtőzsákokat a fenti napokon reggel 
6 órára helyezzék ki a szállítási útvonalra!

Egri Hulladékgazdálkodási
Nonprofi t Kft.SIPOS EGER KFT.

Hivatalos Ford márkakereskedés és szerviz
MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON!
3300 Eger, Kistályai út 133.

(06 36) 410 901
(06 20) 964 7647

auto@egerford.hu
www.egerford.hu

Fejlessze vállalkozását 
Ford haszongépjárművekkel!

–  Új és használt autók 
értékesítése

 – Alkatrész-értékesítés
–  Márkafüggetlen 

szerviz

 –  Karosszériajavítás, 
fényezés

– Kárügyintézés
– Diagnosztikai vizsgálat
– Garanciális javítás

Kombinált átlagfogyasztás: 3,3–10,4 l / 100 km; CO2-kibocsájtás: 87–274 g/km.

2,5% kamatú MNB növekedési 
hitelprogram haszongépjárművekre!



Eszterházy-MEIsE-Tigger Eger – Floorball Női Magyar Kupa-győztes 2014
Állól sor, balról jobbra: Benyó Blanka, Sípos Réka, Leitner Nóra, Bodor Bianka, Tóth Luca Sára,  Simon Alexandra, Leitner Tamás – vezetőedző
Guggolnak, balról jobbra: Nagy Eszter, Csutorás Henrietta, Kiss Dorina, Karácsony Liza, Vladár Veronika, Kelemen Anikó, Kovács Zsófia 
 
 www.meise.hu • tiggereger.hupont.hu

© Balla
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Magyar Kupa-morzsák…
– Eredetileg úgy volt, hogy nem is indul 
az egri csapat a 2014-es sorozatban. Vécsei 
Zoltán, a klub elnöke azonban benevezte a 
lányokat, utólag mondhatjuk: szerencsére!

– Az egriek mindkét hazai soro-
zatban, a bajnokságban és a kupában 
is bejutottak a döntőbe. A bajnokság 
hamarabb, április végén zárult, ahol a 
Szőnyi Palánkdöngetők Köre bizonyult 
jobbnak. A komáromiak először nyertek 
magyar bajnoki címet. Ekkor az egri lá-
nyok tettek egy fogadalmat: „ha már így 
alakult, akkor a Magyar Kupával vigasz-
talódunk!”

– A 2014-es Magyar Kupa-sorozatra 
végül is a bajnokságban szereplő hat csapat 
jelentkezett. Az egriek selejtezőt játszottak 
a fővárosi Cartoon Heros ellen, amit két 
góllal nyertek. Az elődöntőben a másik 
selejtezőt nyerő SZPK-t kapták. Mind-
ez még a bajnoki döntő előtt volt. Ismét 
idegenben, ezúttal Komáromban nyertek 
a Tigrisek. A győztes gólt 1 perc 13 má-

sodperccel a vége előtt Simon Alexandra 
lőtte. A másik, könnyebbik ágról az Arest 
„kitömő” (20-2) fővárosi Neumann Pillan-
gók jutottak a fináléba. Ebben a csapatban 
több, korábban az Eger színeiben szereplő 
játékos is pályára lépett, így Suszták Nóra, 
Szarvas Veronika, Bartók Boglárka és An-
tal Gabriella. Ez a csapat most állt össze, 
de sokan őket tartották az idei bajnokság 
esélyesének. Harmadik helyen zártak, 
úgyhogy ők is itt akartak vigaszt találni…

– A férfi és női döntőt is Komárom-
ban, egy napon rendezték, vagyis ebben 
a sorozatban minden mérkőzését ide-
genben játszotta az egri csapat. Jól kezd-
tek a Tigrisek. Sorrendben Kiss Dori-
na, Karácsony Liza és Kelemen Anikó 
találataival a második harmad elején 
3-0-ra vezetett az Eger. Erre 10 perc 
alatt négy góllal válaszolt a Neumann, 
amiből három az utolsó harmad elején 
született. Nem roppant meg azonban az 
egri együttes, Vladár Veronika kétszer is 

eredményes volt, így a rendes játékidő 
letelte előtt hat perccel 5-4-re vezetett a 
Tigger Eger. Kovács Réka révén másfél 
perccel a vége előtt egyenlített a Neu-
mann, majd 8!!!! másodperccel a lefújás 
előtt Simon Alexandra lőtt gólt az eg-
riektől, de ezt a találatot a játékvezetők 
– mint később kiderült, tévesen – nem 
adták meg. Maradt az 5-5, következett 
a hosszabbítás az első gólig! Erre nem is 
kellett sokat várni, csak másfél percet, 
mert Simon megint mattolta a Neu-
mann-védelmet. Ezt már megadták a já-
tékvezetők, így 2014-ben, hosszabbítás 
után az Eszterházy-MEISE-Tigger Eger 
lett a Magyar Kupa-győztes!

– Ugyanúgy, mint a jégkorong mérkő-
zéseken, a jelen levő szakvezetők itt is ki-
választották a csapatok legjobbjait, vagy-
is az MVP-ket. Nem meglepő, hogy egri 
oldalon a csapatkapitányra, a döntő gólt 
másodszor is belövő Simon Alexandrára 
esett a választás.

A magyar floorball megalakulása kapcsán 
már említettük, illetve a klub honlapján 
(www.meise.hu) is olvasható, hogy „Eger-
ben 1994 októberében alakította meg a je-
lenleg is működő Mecman Eger Innebandy 
Sportegyesületet néhány lelkes fiatalember, 
illetve elévülhetetlen szerepet játszott ben-
ne Grédinger Lajos, a Mecman Rt. akkori 
elnök-vezérigazgatója, aki megismertet-
te, megszerette és a versenyzést is lehető-
vé tette az egriek számára. Megalakulása 
után, hamar sikeres csapattá vált a társaság, 
amely már az első évektől kezdve – a férfi 
és a női mezőnyben egyaránt – az OB I-es 
bajnokságban edződött.” 

Az egriek – ekkor még csak a férfi csapat 
– az alapítás évében benevezett az országos 
bajnokságba, ahol a 7. helyet szerezték meg 
(11 csapatból). A magyar férfi válogatott 
is Egerben, Svájc ellen szerezte meg első 
nemzetközi pontját. Azon a mérkőzésen 
három egri is játéklehetőséget kapott: Ke-
lemen József, Molnár László és Visnyai 
Gyula. A férfi együttes az évek során egyre 
feljebb került a hazai ranglistán, nyert baj-
nokságot és kupát is. Közben női szakosz-
tályt is szerveztek, melynek sikerei még a 
férfiakét is túlszárnyalja (lásd: Eszterházy-
MEISE-Tigger Eger névjegye).

MEIsE és 
Tigger Eger

A férfiak – megfelelő utánpótlás híján 
– 2009-ig szerepeltek a legjobbak között. 
Azóta az OB III-ban találkozhatunk a ne-
vükkel. 

A női csapat sorsa más irányt vett. Az 
első generáció viszonylag hamar belekós-
tolt a sikerbe. 1997-től zsinórban három 
bajnoki címet szereztek Báder Zitáék és a 
2001-től induló Magyar Kupa-sorozatot 
is sikerült egyszer, 2003-ban megnyerni. 
A generációváltás sokkal zökkenőmente-
sebb volt, mint a fiúknál. Igaz, ehhez kellett 
egy jó iskolai csapat, egy jó generáció és 
egy elkötelezett testnevelő, aki a kispályás 
floorballtól a nagy pályáig és a magyar vá-
logatottságig vitte a lányokat. A Hunyadi 
Mátyás Általános Iskoláról és Leitner Ta-
másról van szó, de kellett az öreg „MEI-
SE-rókák”, vagyis Papp Péter, Sebők László, 
Sashalmi Sándor, Vígh Gyula és Rab Kons-
tantin segítsége is. A régiek és az újak kö-
zös sikere volt a 2010-es és 2011-es bajnoki 
cím, illetve a 2011-es és 2012-es Magyar 

Kupa-győzelem, bár azért itt már az új ge-
neráció, Suszták, Simon, Karácsony, Balla, 
Bartók, vagy éppen Vladár vitték a prímet. 
A „régiek” közül Ambrus Katalin, majd 
2013 júniusában utolsónak Antal Gabriella 
búcsúzott a csapattól. 

Ezek csak a bajnoki és kupa elsőségek! 
Ezen kívül még számtalan diákolimpiai 
bajnoki cím, nemzetközi tornák elsőségei 
és a bajnokságban és kupában elért érmek 
teszik teljessé a lányok dicsőséglistáját. A 
nemzetközi porondon is megmérettették 
magukat: Prague Open, Floorball Európa-
kupa és korosztályos válogatott viadalok.

Egy időszakban, 2011-ben a női szak-
osztály önállóan, a MEISE-től külön mű-
ködött. Ekkor vették fel – „micimackói” 
sugallatra – a Tigger Eger nevet és a zöld-
fekete színkombinációt. Ma már ismét 
az anyaklub keretein belül dolgozik a női 
szakosztály, de a csapatnévben a támogató 
főiskola és az eredeti klub elnevezés mellett 
megmaradt a Tigger Eger is.

32. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat

„Lehet építeni rátok: házat, 
hazát, egyházat, jövőt”

 
„Rád építek!” – ez volt az idei Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat 
jelmondata, e gondolat jegyében tartottak előadásokat, beszélgetéseket, el-
mélkedéseket július 16. és 20. között. Hazánk egyik legnagyobb ifjúsági lelki 
programjára Kárpátaljáról és a Felvidékről is érkeztek fiatalok.

SzARVAS ISTVáN – BéRCzESSy ANDRáS

Galo Gábor, a főegyházmegye ifjúsági re-
ferense köszöntőjében kiemelte: Szent II. 
János Pál a remény, XVI. Benedek a hit, s 
Ferenc pápa a szeretet tanításával erősí-
ti meg bennünk: Isten ránk épít, a jelen, a 
jövő keresztényeire. Ternyák Csaba egri 
érsek a nyitónap szentmiséjén azt mondta: 
a találkozó mottója nagyon találó, kifejező, 
felelős keresztény életre sarkall, szembesít 
bennünket feladatainkkal. Olyanná kell 
válnunk, akikre építeni lehet házat, hazát, 
egyházat, jövőt. Ehhez kell, hogy legyenek 
terveink, s azt is hagynunk kell, hogy má-
sok is építsenek ránk.

A találkozó második napján Tornyai 
Gábor székesfehérvári plébános korunk 
három pápájának példáját idézte, a hit és 
a bizalom erősítéséről, a II. Vatikáni zsinat 
hozta fordulatról szólt előadásában. 

A találkozó pénteki napján dr. Magyar 
Balázs orvos, pszichiáter a bizalom megőr-
zésének tudományos és lelki vetületeiről, a 
kommunikáció és a törődés kapcsolatáról 
tartott előadást.

Az Egerszalók határában lévő domb-
oldalon dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök tanítását hallgatták a jelenlévők. 

Az Isten számít ránk, miként ezt Izajás 
prófétával történt találkozása is példázza. 
Döntéseink, válaszaink határoznak meg 
bennünket, s ezeket nem halogathatjuk. 
A helyszínre utalva a hegyi beszédet, a 
csodálatos kenyérszaporítást idézve úgy 
fogalmazott: a keresztény ember nem 
élhet megelégedetten, amíg embertársai 
segítségre szorulnak.

Szombaton Palánki Ferenc egri segéd-
püspök köszöntötte a fiatalokat reggeli elő-
adásában. Jézus Péternek azt mondta: Rád 
építek. Péter ugyan nem volt „szikla”, de  a 
szeretet által gyengeségét le tudta küzdeni. 
Jézus szavai Péter utódainak is szólnak.

Az esti szentmisén a vasárnapi evangé-
liumhoz kapcsolódva Palánki Ferenc egri 
segédpüspök úgy fogalmazott: rendszere-
sen halljuk az evangéliumot, megkapjuk a 
jó magot a lelkünkbe, de látjuk a konkolyt 
is, amelyet a gonosz vetett el. Mit tegyünk? 
Tépjük ki a rosszat? Jézus azt mondja: legye-
tek türelemmel. Isten kegyelmével együtt-
működve csodák történhetnek életünkben, 
főként, ha a másik emberben meg akarjuk 
látni a jót.

Vasárnap reggel Kerényi Lajos atya 
záró előadásában Szent Ferenc hivatásá-
ról szólt, ahogyan felismerte az üzenetet, 

Az IFI NYÁR – nyári napközis tábor egy 
tavalyi kezdeményezés az IFI Pont részé-
ről. Abból az alapötletből indul ki, hogy a 
nyári időszakban, bizonyos mértékben ter-
het vegyen le azon szülők válláról, akiknek 
nehézséget jelent munka mellett megfelelő 
helyet találni gyermekeiknek. Idén két tur-
nusban is megszervezésre került a nyári 
napközi, így összesen 30 gyerek vehetett 
részt a táborban. 

„Minden nap élményekben gazdag volt, 
mindkét hétről elmondhatjuk, hogy sike-
rült maradandó élményben részesíteni a 
gyerekeket, aktívan, vidáman vették ki a 

részüket a játékokból, feladatokból. Délelőtt 
az IFI PONT-ban, délután pedig lehetőség 
szerint az Érsekkertben foglaltuk le a gye-
rekeket, akik minden egyes alkalommal be-
bizonyították, hogy a nyári tábor hatalmas 
élmény a gyerekek életében. Azt mondha-
tom, hogy kivétel nélkül, minden szülőtől 
pozitív és megerősítő visszajelzéseket kap-
tunk és messze még a jövő nyár, de máris 
vannak jelentkezők a következő IFI NYÁR-
ra.” (Horváth Erika – MB irodavezető)

Zárásként pedig egy nem megszokott, 
nem mindennapi értékelés öt gyerek tol-
lából:

mikor az Úr ezt mondta neki: építsd fel 
templomomat!

A záró szentmisét Galo Gábor kinevezett 
ifjúsági referens mutatta be, a 32. találkozó 
kapcsán párhuzamot vont Szent Ágoston 
életével, aki 32 évesen, édesanyja 32 évnyi 
imádságával találta meg Isten.

A 32. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és 
Lelkigyakorlaton – mottójának megfe-
lelően – ezúttal is a közösségépítés volt 
az egyik legfontosabb élmény. A lelki 
témákhoz, előadásokhoz, elmélkedések-
hez, beszélgetésekhez számos program 
kapcsolódott: Karol Wojtyła életútjáról 
mutatott be misztériumjátékot a berceli 
hittanos és ifjúsági közösség, a jelenlévők 
meghallgathatták a Crux együttest, a Pá-
terRock együttes tanúságtevő előadását.

A szentmiséket élőben közvetítette a 
Szent István Rádió, az előadások szer-
kesztett változata hamarosan megjelenik 
a műsorokban, s a Szent István Televízió 
weboldalán (www.szentistvantv.hu) bárki 
visszanézheti majd a szalóki programokat.
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IFI NYÁR
„Eljöttem az IFI NyÁR-ra,
Era, Titi csapatába.
Játszottunk és kirándultunk,
Táborunkról verset írtunk.

Nyári hetünk IFI PONT-ban töltve,
Karikába bujkálva nevettünk az égbe.
Lepedőre kéznyomaink temperával kerültek,
Táblán lévő szabályaink a falon csüngenek.

A szabályokat betartva,
Törekszünk a jóra,
Jövőre is visszajövünk,
Ha megengedi Era.” 

(Artuso Anna, Tóth Máté, Bartók Dávid, 
Csomós Ádám, Bajzáth Viktória)

Nyári tábor

fotó: vozáry róbert
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Bőrtalpú cipőből gumicsizmába
Beszélgetés Bukolyi Marcell borásszal

Bukolyi Marcell borász 2011 óta foglalkozik hivatásszerűen a szőlőtermesztéssel és a minőségi borokkal. Tanulmányait tuda-
tosan választotta, hogy képes legyen egy családi borászat irányítására. Édesapjának köszönhetően fiatalon ismerkedett meg 
ezzel a világgal és már több mint tíz éve a természetes borok szerelmesévé vált. A szakma és a közönség a bor iránti alázatát idén 
februárban a Gál Tibor Emlékdíjjal is jutalmazta.

Ifj
ú

sá
g

TóTH BEáTA

– Hogyan és miért kezdtél el foglal-
kozni a borkészítéssel?
– A családban nem én vagyok az első, 
aki a borhoz kötődik. Talán nem túl-
zás azt állítani, hogy édesapám, Bukolyi 
László az elmúlt évtizedes munkája so-
rán végérvényesen beírta nevét az Egri 
Borvidék „nagykönyvébe”. Kimagasló 
borminőséget tudott alkotni, mellyel 
példamutató értékrendet képviselt, így 
magától értetődő módon beleszerettem 
a természetes borokba. Közgazdászként 
és szőlész-borász mérnökként végeztem, 
egy rövid ideig dolgoztam is egy buda-
pesti bankban, de a bőrtalpú cipőt hamar 
gumicsizmára cseréltem. Jó döntés volt!

  A borral foglalkozni egy életstílus, és 
ez az, ami vonz, nem akartam elszakad-
ni ettől. Röviddel azután, hogy a család 
2009-ben megvált az akkor Gróf Buttler 
néven futó borászatától, én vettem át a 
borkészítést, és azóta Bukolyi Családi 
Birtok néven működünk tovább. 

– Hogyan lehet ma egy ilyen vállal-
kozást fenntartani és ismertté tenni?

– Aki ma borból szeretne megélni, 
nem a legkönnyebb foglalkozást választ-
ja. Azok a termelők, akik csak a profitot 
látják a borban, – az én olvasatomban – 

hibát követnek el. A bor több mint egy 
termék, több mint élelmiszer vagy al-
koholos ital. A bor érték, amit meg kell 
őriznünk. Értékes, magas minőségű bort 
kell készítenünk, ez a mi utunk. Ideális 
esetben az értékes bor eladja saját magát, 
ugyan csak kis mennyiségben, de ez biz-
tosítja az „alkotómunka” fenntarthatósá-
gát. Ha kizárólag a gazdasági siker mo-
tiválna, nem a prémium szegmensben 
készítenénk borokat.

– Mit gondolsz, milyen borokat kell 
készíteni? Milyen stílust kell képvisel-
ni?

– Eger a legsokszínűbb magyar bor-

vidék. Véleményem szerint egyedi és 
izgalmas borokat kell elkészítenünk, 
lehetőleg helyi szőlőfajtákból, mint pél-
dául a kékfrankos vagy a kadarka, ami 
kuriózum külföldön. Mennyiségben és 
árban úgysem tudunk az Újvilággal ver-
senyezni. A mi borászatunk csak kitűnő 
szőlővel foglalkozik, és a pincében is a 
lehető legkíméletesebb, manufakturális 
technológiát képviseljük. Nálunk az ér-
tékteremtés a cél. Szerencsére külföldön 
is van a borainkra érdeklődés, hiszen 
megrendeléseket kapunk például Svájc-
ból, Németországból, sőt még New York-
ból is, legutóbb pedig Bécsben kóstoltat-
tunk. Emellett fontosnak tartom, hogy 
nyitottak legyünk a fiatalok felé is, hiszen 
ők a jövő borfogyasztói, ezért hoztunk ki 
a klasszikus Bukolyi borok mellett egy 
teljesen más küllemű, fiatalos, szerethető 
borcsaládot is. Ez az Eger Cottage, amely 
az egri, vidéki életérzést hivatott közve-
títeni.

– Hogyan áll össze a csapat, ame-
lyikkel együtt dolgozol?

– Édesapám már egyáltalán nem vesz 
részt a bor készítésében, őt a birtoképítés 
más területei foglalkoztatják. Egy bará-
tommal, Torma Zoltánnal együtt dolgo-
zunk a pincében. A tavalyi évben például 
ketten közel 500 mázsa szőlőt dolgoz-

tunk fel, kézműves keretek között.
  A feleségem, Lilla is kiveszi a részét a 

munkából, a borcímkéktől a kommuni-
kációig sok-sok dologban segít, és ő az 
Eger Cottage termékcsalád megálmodó-
ja.

– 2014 februárjában megkaptad a 
Gál Tibor Emlékdíjat is. Azt hogyan él-
ted meg? Mennyire motivált téged?

– Annak örültem a legjobban, hogy ez 
részben szakmai, részben pedig közön-
ségdíj. Egerből a Gál család engem jelölt, 
a közönségből pedig a legtöbben rám 
szavaztak a tizenhat ifjú magyar borász 
közül. Ez egy abszolút pozitív visszajel-

zés, nagyon nagy dologként éltem meg, 
őszintén megvallva meg is lepődtem.

– Milyen terveid vannak a jövőre 
nézve?

– Nagyon sok tervem van. Elsődleges 
célom az, hogy fenntarthatóvá tegyem 
ezt a tevékenységet, mind gazdasági, 
mind ökológiai szempontból. 2011 nya-
rán Dél-Franciaországban dolgoztunk a 
feleségemmel, ami nagyon megfogott és 
magával ragadott. Egy családi birtokon 
mindenki közösen dolgozott, termesz-
tették a szőlőt, készítették a magas szín-
vonalú borokat. Idilli volt számomra. 
Hiszek abban, hogy Egerben is lehet egy 
ehhez hasonló vállalkozást működtetni. 
Terveim szerint az elkövetkezendő tíz 
évben megerősödik majd a borászatunk, 
ami egy tisztességes megélhetést nyújt a 
családomnak is.

Emellett egy kóstolóhelyet is kialakí-
tunk majd a közeljövőben a Dobó tértől 
mindössze 500 méterre, a nagyszüleim 
egykori kertjében, ahol minőségi formá-
ban tudjuk majd fogadni az érdeklődő-
ket; értékes borok, idilli környezetben. 
Azt szeretném, hogy a fogyasztóink mi-
nőséget tapasztaljanak minden fronton 
velünk kapcsolatban, mellyel az Egri 
Borvidék pozitív megítéléséhez is hozzá-
járulunk.

Verpeléten burjánzik a rock and roll

Bemutatkozik a Silver Soul
Lehetetlen volt komoly interjút készíteni a Silver Soul-lal. A 2010-ben alakult zenekar tagjai folyton ugratták egy-
mást, egyszerűen szétfeszítette őket a jókedv, az optimizmus, az ötletesség, a humor. Talán ez a lazaság, spontaneitás 
juttatja el ezeket a verpeléti srácokat az országos hírnévhez, és nagyon nem mellesleg kimagasló zenei tudásuk, 
tehetségük.

KELLER RICHÁRD

– Hogyan találkoztatok?
Nagy Gergely (gitár/vokál): – 2010. ja-
nuár 18-án egy verpeléti rendezvényen ját-
szottunk először, úgy, hogy előtte egy héttel 
álltunk össze spontán, csak az esemény 
miatt. Az ott aratott siker azonban… na, le-
gyünk „szerények” és őszinték: a lánysiko-
lyok, úgy felbátorítottak minket, hogy úgy 
döntöttük, folytatjuk.

Eleinte csak feldolgozásokat játszottunk, 
pár koncert után azonban elkezdtünk saját 
számokat írni. Amikor már összehoztunk 
három, általunk „önkényesen” sikeresnek 
nyilvánított számot, stúdióba vonultunk. 
Aztán feldobtuk egy videómegosztó por-
tálra a stúdiómunka eredményét, és esz-
méletlen jó visszajelzéseket kaptunk.

Nem sokkal később, amikor már akár 
harminc ember is eljött a koncertünkre, 
és egyszerre énekelték teli torokból saját 
szerzeményeinket, úgy döntöttünk, kli-
pet csinálunk. A felvételt 13 ezren néz-
ték meg, úgyhogy szépen megveregettük 
a vállunkat, mondván: ez nem is rossz 
egy „vidéki” – verpeléti – „parasztgye-
rekekből”, és egy városi „legényből” álló 
együttestől. Mindezt menedzser nélkül 
értük el, így még büszkébbek vagyunk a 
sikerünkre. Hamarosan új hanganyagot 
készítünk.

– Az internet korában fontos még, 
hogy komplett albumot adjon ki egy ze-
nekar? Nem elég egy-egy slágert piacra 
dobni és a koncerteken – ájuldozó csajok 
– előtt énekelgetni?

Főczény Gábor (dob): – Időről időre 
egy-egy számmal általában a popzeneka-
roknak éri meg kijönni, de egy rockegyüt-
tes számára „illik” komplett albumot ké-
szíteni. Bár nem tudjuk, mit hoz a jövő, és 
sokkal költségesebb az albumkészítés, mi 
arra törekszünk, hogy minimum kislemez-
zel, de inkább teljes albummal örvendez-
tessük meg rajongóinkat.

– Hogyan születik egy-egy dalotok? 
Összeálltok jamelni, vagy valaki folya-
matosan kiszolgál titeket slágerekkel?

Nagy Gergely: – Én írom tudatosan 
és célirányosan a dalokat, de az alapo-

kat Jocóval (Csomós József, gitáros – a 
szerk.) dolgozzuk ki. Tíz számból három 
spontán születik, a többit határozott el-
képzelések szerint folyamatosan csiszol-
gatjuk. Például én megírok egy dallamot, 
egy riffet, felépítek rá egy számstruktú-
rát, majd megmutatom a többieknek. Ha 
tetszik, átadom Jocónak, hogy dúsítsa fel 
szólógitár-futamokkal.

– Meghatározható a Silver Soul zenei 
stílusa?

Főczény Gábor: – Olyan silver soul-os. 
Komolyra fordítva: azt mondhatjuk, hogy 
még formálódik. Az már most nyilvánvaló, 
hogy gazdagsága, összetettsége miatt kü-
lönleges a zenei világunk. Repertoárunk-
ban van szerelmes, lírai ballada és kemény, 
megmondós rockzene is, szóval széles kör-
höz eljutunk, nem vagyunk rétegzenekar. 
Ebben persze nagy szerepe van az éneke-
sünknek, Nagy Bencének is, akinek külön-
leges hangszíne van.

Nagy Gergely: – A stílusunknak már 
nevet is próbáltunk adni, először a „love 
metált” választottuk, de lehet, hogy a 
tesóm (Nagy Bence, az együttes énekese – 
a szerk.) ötlete lesz a befutó: a fehér metál. 
Pontosan még nem tudjuk mit jelent, de 
szerintem jól jellemez minket: mi vagyunk 
az optimizmus, a humor, a jókedv.

Csomós József: – És a kreativitás. Mi 
öten beleadjuk szívünket-lelkünket a ze-

nekarba, nem a bevált, kipróbált utakat 
járjuk, hanem szétfeszítjük a kereteket és 
az egyedi megoldásokat keressük.

– Hosszú távú tervek?
Csomós József: – Hogy továbbra is őr-

jöngjön a közönség a koncertjeinken. Az a 
legjobb, amikor visítanak, vonyítanak, ug-
rálnak, tapsolnak. Imádjuk tüzelni, hergel-
ni, robbantani a közönséget, de a srácokkal 
a színpadon az is nagy buli, amikor egy-egy 
lírai számot játszunk, és úgy fintorgunk az 
émelygősebb, nyálasabb részen, hogy ne 
láthassa a közönség.

Nagy Gergely: – Az egyik legfonto-
sabb célunk tényleg az, hogy végig együtt 
maradjon a zenekar, hogy így öten, együtt 
érjünk el újabb sikereket.

   Ősszel, valószínűleg október végén lesz 
egy lemezbemutató koncertünk Verpelé-
ten, ahol más zenekarok is fellépnek.    

– Erik, te nagyon csendben voltál az in-
terjú alatt…

Vakarcs Erik (basszusgitár): – Mert 
én csak egy basszusgitáros vagyok. Na, de 
komolyan. Nekem már hallgatni is élmény 
ezeket a srácokat. Nem az induláskor csat-
lakoztam a zenekarhoz, de remélem, én 
is hozzá tettem valamit a sikerekhez. (A 
többiek bőszen bólogatnak.) Nagyon sze-
retek velük együtt zenélni, remélem minél 
tovább tart a buli, és még nagyon sokáig 
sikoltoznak ránk a csajok.

„A borral foglalkozni egy életstílus,  
és ez az, ami vonz…”

fotó: vozáry róbert
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A háromarcú tündér
Anga Mária meséje

A háromarcú tündérről azt mondják, 
hogy  fent  lakott  a  Bükkben.  Hajnalon-
ként a szalajka vizébe járt fürödni. Ilyen-
kor a pisztrángokkal játszott, elkapta 
őket, aztán kacagva visszadobta a habok 
közé. Az emberek ilyenkor még aludtak, 
de álmukban is hallották, hogy itt jár a 
tündér, mert dobolt a vízesés. És ez így 
ment volna az idők végezetéig, mert a 
tündérek sosem öregszenek, mindig a 
jelenben élnek. Nem néznek a múltba, 
sem a jövőbe, mert a múlt csak arra jó, 
hogy megtudjuk, milyen régen vagyunk 
a földön. A jövő pedig arra, hogy érez-
zük, egyszer eljön a nap, amikor nem 
leszünk.

Akkor történt, amikor a háromarcú tün-
dérnek még csak egy arca volt. Különös 
természettel áldotta vagy verte meg a 
tündérek teremtője. Egyre elégedetle-
nebb arccal nézte a világot. Folyton azért 
könyörgött a tündérkirálynőnek, hogy 
engedje őt a múltba és a jövőbe látni. 
Míg egyszer a jóságos tündérkirálynő is 
kijött a béketűrésből, és azt mondta:

– Vigyázz, lányom! Nagy bajt hoz még 
fejedre kíváncsiságod. De ha úgy akarod, 
akkor legyen!

– Köszönöm, tündéranyám! – mondta 
az akkor még egyarcú tündér. És elkez-
dett azonnal a múltba és a jövőbe nézni. 
Ám csalódottan vette észre, hogy nem 
lát semmit. Vagyis a tündérkirálynő szi-
gorú arcát látta, meg azt, hogy csóválja 
gyönyörű gyöngykoronás fejét.

– Tudod, lányom, a tündérszemekkel 
egyszerre csak egy irányba, egy időbe lá-
tunk. Neked még nincsenek sem múltba, 
sem jövőbe néző szemeid.

A leendő háromarcú tündér erre aztán 
elpityeredett. Mert ő nagyon szép volt. 
Ezt tudta is magáról. Gyakran nézegette 
arcát a tó tükrében. Most egyszeriben el-
képzelte magát hat szemmel, és rögtön 
sírva fakadt. – Úgy nézek ki majd, mint 
egy pók, azzal a hat szemmel – sírta el 
magát újra, mert nem szerette a pókokat.

A tündérkirálynő minden szigorúsága 
ellenére elnevette magát.

– Egy tündérnek tündérarca van, és 
hozzá csak két szem illik. Akkor hogyan 
nézhetnék én három időbe? – törölgette 
egyelőre két szemét a tündér.

– Úgy, kis tündérkém, bogy mostantól 
három arcod lesz.

– Milyen arcom? – kérdezte gyana-

kodva a tündér. De a királynő megnyug-
tatta. – Olyan, mint amilyen most van.

– szebb nem lehet? – kérdezte a ki-
rálynőt, mert kicsit hiú volt. A tündérki-
rálynő elnevette magát.

– Hogy képzeled, te kis buta! Igazán 
szép vagy. Elégedj meg azzal, hogy most 
háromszor olyan szép leszel.

A tündér ettől megnyugodott, és csak 
azt kérdezte, mikor lesz már végre három 
arca. De a királynő eltűnt, ő pedig bele-
nézett a tóba. És csodák csodája! Három 
gyönyörű tündérarc nézett vele szembe. 
Hirtelen mindent meglátott a múltban és 
a jövőben, és visszaborzadt a magánytól.

Rögtön hívta a tündérkirálynőt, hogy 
szeretné visszakapni azt az egyetlen, régi, 
gyönyörűséges tündérarcát, amivel már 
több száz éve él a Bükkben.

De a tündérkirálynő nem jött. A háro-
marcú tündér hiába kereste a múltban, 
hiába kereste a jövőben. A múltban talált 
pikkelyes hátú sárkánykirálynőt, a jövő-
ben pedig csillogó acélkirálynőt, de ezek 
idegenül néztek rá, és nem álltak szóba 
vele.

A háromarcú tündér megfogadta, 
bogy soha többé nem nyitja ki sem a 
múltba, sem a jövőbe látó szemét, de ezt 
csak addig tudta megtartani, amíg ébren 
volt.

Mihelyt elaludt, valamelyik másik arca 
felébredt, és a tündér vagy a múltban, 
vagy a jövőben kalandozott. Ez így volt, 
ha akarta, ha nem. Reggel mindig fárad-
tan, meggyötört arccal ébredt, úgy emlé-
kezett, mintha szörnyűséges álmai lettek 
volna.

Nappal még a régi játékos kedvvel járta 
az erdőt, elment a szalajka-patak fakorlá-
tos hídjára, és ott énekelt a madarakkal. 
Vidám volt egész nap, de ahogyan köze-
ledett az alkony, rettegni kezdett az éjsza-
kától. Egyszer három napig kibírta, hogy 
nem aludt. Aztán a negyedik napon mély 
álomba zuhant, és borzalmas félelmeket 
élt át.

A háromarcú tündért azóta senki nem 
látta. Mint már mondtam, hiú volt. Azt 
akarta, hogy az emberek a régi, szép tün-
dérarcára emlékezzenek. Különben is, 
manapság ritkán szoktak a Bükkben tün-
dérek járni. A háromarcú tündérről mégis 
sokat mesélnek. Azt mondják, elveszítet-
te örök fiatalságát, múltba néző arcának 
szomorúsága és jövőbe néző arcának 

félelmei megfertőzték jelenbe néző arcát 
is. A háromarcú tündér öregszik. Egyre 
csúfabb, és csak éjszaka merészkedik elő.

Ha a napvilágnál akarja látni kedves 
hazáját,  a  Bükk-fennsíkot,  akkor  elbújik 
valamelyik viharfelhőbe, olyankor két-
szeres erővel zuhog a zápor, mert benne 
kopognak az ő tündéri könnycseppjei is.

De azért a háromarcú tündér még re-
ménykedik. Egyszer a jövőbe vetett pil-
lantással egy kisfiút látott. Egy piros ruhás 
kisfiút, aki ott állt a földön. Ennek a kisfi-
únak elmesélte szomorú sorsát a három-
arcú tündér. A kisfiú úgy megsajnálta őt, 
hogy sírva fakadt. Könnycseppek helyett 
csillagok gurultak szeméből szerteszét az 
éjszakai sötétségben, csillagok, amelyek 
beragyogták a háromarcú tündér jövőbe 
néző arcát.

A tündér szemébe hirtelen könny szö-
kött, és mire kitörölte jövőbe néző sze-
meiből a könnyeket, addigra már nem 
látta sehol a kisfiút. De a tündér tudja, 
bogy a kisfiú azért is vár. Ot várja, és ha a 
tündérre gondol, csillagokat sír a szeme. 
Tengerkék csillagokat.

rajz: eszti
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Könyvajánló
Érdekességek a Tinta Könyvkiadótól

A Kis magyar tájszótár 5800 népies és 
tájszó jelentését magyarázza. Bemutatja a 
napjainkra szinte teljesen letűnt paraszti 
világot, a visszaszorult paraszti gazdálko-
dást és annak tipikus tárgyait, tevékeny-
ségeit. Szerkesztette: Kiss Gábor.

A Magyar–latin közmondásszótárban 

2000 magyar közmondásszerű bölcses-
ség található latin megfelelőikkel, pon-
tos bibliográfiai adatok feltüntetésével. 
A latin anyag forrásai többek között 
Cicero, Erasmus, Szent Jeromos, Hora-
tius, Ovidius, Plinius, Seneca és Vergi-
lius művei. A Bibliából 175 közmondás 

származik. A könyv anyagát több mint 
100 évvel ezelőtt Margalits Ede, állítot-
ta össze A magyar közmondások és szó-
lások rostája címmel. Ezt egészítette ki 
Kovács Erzsébet modern szövegkiadá-
sok és számítógépes szövegkorpuszok 
felhaszná lásával. 

fotók: vozáry róbert
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Miss Bijou Minou
Gyetvai Anna ízléses ruhái átlagos tárgyakkal

Előbb vagy utóbb eljön az a kor, amikor a science fiction filmek annyira hihetetlennek tűnő divatja fog dominálni. Bár 
nem vagyok egy konzervatív gondolkodású az öltözködésemmel kapcsolatban, ha rajtam múlik, biztosan nem fogok 
talpig bőrruhában feszíteni, mint néhány ilyen filmben látjuk. (Most eszembe jutott az X-men vagy a Kaptár néhány 
jelenete). Igaz, a divat annyira sokszínű, hogy talán nem kellene tartanom attól, hogy egyszer csak elvesznek a hagyo-
mányos anyagok, búcsút mondhatunk a pamutnak, a szép vászonnak. Vagy talán az is lehet, hogy olyan tehetséges 
divattervezők gondoskodnak majd az öltözékünkről, mint Gyetvai Anna, aki még arra is képes volt, hogy bebizonyítsa 
nekem: igenis lehet felmosófejet vagy lefolyószűrőt viselni stílusosan, lazán.

D
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at

Annával az Érsekkertben, a tónál találkozunk. 
Egy egyszerű fekete-fehér hosszú ruha van 
rajta, egy világos farmer mellénnyel. Törékeny, 
vékony alkata és szőke haja sem árulja el róla, 
hogy talán ő lesz a következő Jeanne Lanvin 
(Jeanne Lanvin volt a '20-as, '30-as évek egyik 
legbefolyásosabb designere). Annának évek 
óta szenvedélye a ruhatervezés. Legutóbbi 
kollekciójáról beszélgetünk, ami azért kü-
lönleges, mert olyan anyagokat használt fel 
például egy kabát elkészítéséhez, amit nekem 
soha eszembe sem jutna viselni.

ANTAL ANETT

– Ha újrahasznosított ruhákra gondo-
lok akkor nekem mindig azok a borzasz-
tó, erőltetett darabok jutnak eszembe, 
amelyeket biztos soha fel nem vennék. 
Ide-oda aggatott csüngő-lógó alkatré-
szek, kényelmetlen ruhák befeszült mo-
delleken… ki akarná ezeket viselni? A te 
ruháid viszont valahogy mások. Első rá-
nézésre beléjük lehet szeretni, elkap az a 
bizonyos „azonnal kell egy ilyen” érzés, és 

most érzem először, hogy büszkén tudnék 
végigmenni az utcán egy olyan kabátban, 
amit felmosófejek és lefolyószűrők díszí-
tenek. Most végeztél a ModArt Művészeti 
és Divatiskolában. A diplomakollekciód-
ban jelentek meg ezek a különleges „dí-
szítőelemek”. Mit akartál ezzel üzenni?

– Amikor a diplomatémámat igyekez-
tem kiválasztani, végiggondoltam, mi lenne 
az, ami meglepetést nyújtana a nézőnek. 
Miért is ne fedezhetnénk fel a környeze-
tünket, és találhatnánk meg benne a szép 
dolgokat, amelyeket a mindennapjainkban 
nem vennénk észre? Olyan anyagok és 
tárgyak ezek, amelyek önmagukban nem 
feltétlenül szépséget közvetítenek. Viszont 
olyanná tudom őket alakítani, hogy az em-
ber észre se vegye: ez egy átlagos, viszonylag 
csúnya dolog volt előtte. Alufólia és szeme-
teszsák: önmagában egyiket se mondaná 
szépnek senki, de amikor olyanná formá-
lom és úgy tálalom egy ruhán, ahogyan én 
szeretném, akkor aki ránéz, és az összhatást 
látja, csak azt mondja: Úristen, ez gyönyörű! 
Ezek a ruhák számomra optimizmust köz-

„Alapvetően olyan hordható, egyedi darabokat szeretnék adni, amelyek 
elérhetők nemcsak egy szűk réteg, hanem a tömegek számára is.”

Nyári smink
Ha nyár és divat, akkor a színesebbnél színesebb ruhák, kiegészítők és sminkek jutnak az eszünkbe. Faragó Edina smink-
mester segít abban, hogy mi az idei divat smink terén.

TóTH BEáTA

– Milyen színek dominálnak idén nyá-
ron?
– Az idei év trendi színe a lila, és annak a 
különböző árnyalatai. Ezt kiegészíthetjük 
fehérrel és kékkel, hiszen nagyon szépen 
harmonizálnak egymással. Most nyáron 
a ruháknál is visszajött a kék és ennek 
összes árnyalata. Ez nincs másképp a 
sminkben sem.

– Mennyire jellemző az idei nyárra 
az, hogy erős színeket használjunk?

– A neonszínek ismét döntő szerepet 
játszanak. Ezeket bátran lehet nyáron 

használni, hiszen a szemnek is jobban 
esnek. Mivel nyári sminkről beszélünk, 
feltehetjük a friss, élénk színeket. 

Egy kis utánajárással megnézhetjük, 
hogy mi minek a komplementer színe, és 
azt nyugodtan használhatjuk a szájon. A 
lilának például a narancs, ezért egy ilyen 
színű szájfénnyel nyugodtan díszíthetjük 
sminkünket.

– Milyen más színeket használha-
tunk?

– Meg kell nézni a bőrtónusunkat. Ha 
valaki szőkébb, világosabb típus, bátran 
használhat hidegebb színeket, ha pedig 
natúrabb, melegebb árnyalatú, akkor az 

ehhez hasonló árnyalatot ajánlom neki. 
Így nem lesz annyira feltűnő a smink.

– Hogyan készítsük el nappali smin-
künket?

– Az alapozással kell kezdeni, ecsettel 
szépen eldolgozni az arcon, a fülön és a 
nyakon is, így teljes összhatást kapunk.

Aztán jön a fixálás, majd a szemszínek, 
a fehér, a lila, a kék, és ezeket átmene-
tesen el kell dolgozni. Nem fontos sötét 
színt használni. Fel lehet tenni műszem-
pillát is, amit színes spirállal húzunk 
ki. Idén a fény is nagy szerepet kapott a 
sminkben, ezért a járomcsontra selyem-
fényt használhatunk. A nyárnak a frisses-

vetítenek, nyitottságot a körülöttünk lévő 
dolgokra, amelyek sokszor túl átlagosnak 
tűnnek ahhoz, hogy észrevegyük őket.

– Azért persze nemcsak ilyen dara-
bokat készítesz. Amikor tervezel, mire 
törekszel? Milyen ruhákat szeretnél al-
kotni?

– Olyanokat, amelyekben találkozik és 
jól megfér a nőiesség és a sportosság. Szá-
momra fontos, hogy maradjunk meg nő-
iesnek, ugyanakkor viseljünk kényelmes 
ruhákat, amelyekben jól érezzük magun-
kat. Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, 
inkább csak a saját kedvemre rajzoltam és 
terveztem. Három év múlva konkrét célja-
im lettek, akkor fogalmaztam meg igazán, 
hogy én ezzel mit szeretnék nyújtani az 
embereknek. Alapvetően olyan hordható, 
egyedi darabokat szeretnék adni, amelyek 
elérhetők nemcsak egy szűk réteg, hanem 
a tömegek számára is. Mindeközben pedig 
minőségi és egyedi, és ami a legfontosabb: 
ízléses!

– Szerinted elég bátrak a mai magyar 
nők? Szoktad elemezni azt, amit az utcán 
látsz?

– A tömegközlekedésen néha nagyon 
szomorú dolgokat láthatunk, nagyon sok 
az elrettentő példa. Nem szeretem, sőt, 
kifejezetten taszít, amikor a cicanadrágot 
nadrágként hordják a nők, felveszik egy 
egyszerű kis feszes pólóval. Az sem öröm 
a szememnek, amikor túlcicomázottan 
öltözködnek egy egyszerű hétköznapon 

is. Flitter, csipke, fodrok, túl sok ékszer. 
Nincs rá szükség! Hol van ezek mögött 
a nő? Az egyszerű, ízléses letisztultságot 
kellene követni szerintem, és a kevesebb 
néha valóban több.

– Akkor hadd hajtson a kíváncsiság! 
Alapdarabok? Mi van a te szekrényed-
ben?

– A klasszikus kis fekete ruha, de nálam 
a fehér is ugyanolyan alapruhadarabnak 
számít. Ezekből több variációt is rejt a gard-
róbom. Egy jól szabott blézer, farmer- vagy 
bőrdzseki, fehér ing, egy jó farmer és egy 
fekete nadrág, egy kényelmes, de dögös 
magassarkú, és egy lapos saru. Ezeket már 
jól lehet kombinálni, ékszerekkel feldobni.

Anna tavaly egy évig dolgozott Németor-
szágban, a Pumánál. Szívesen menne más 
országokba, más cégekhez kipróbálni magát. 

Szeretné a saját márkáját, a Bisou Minout fel-
építeni. Ehhez a divattervezői oklevele már a 
tarisznyában van. Egy céltudatos, a munka 
iránti alázattal, jó ízléssel megáldott, kedves 
személyiségű lányt ismertem meg benne. Biz-
tos vagyok a sikeré ben. Hajrá, Anna!

ségét, a fényét adja vissza. Utoljára pedig 
felteszünk egy egyszerű színes szájfényt.

– Hogyan tudunk éjszakai sminket 
varázsolni nappali sminkünkből?

– Ha éjszakai sminket szeretnénk, 
akkor a nappali sminkünket használhat-
juk alapnak. Egy kis feketével lehet sö-

tétíteni, mélyíteni a tekintetet. Tehetünk 
a szemhéjunkra, alulra és felülre egya-
ránt, majd fekete színű spirállal sötétít-
hetünk a szempillánkon, és szemceruzát 
is használhatunk, amivel szemünk bel-
ső vonalát erősíthetjük. Minél jobban a 
szempillatőből indul a szemfestés, annál 

szebb hatást kapunk. Ehhez egy dinami-
kus, piros szájfényt használhatunk. Úgy 
gondolom, egy fiatal lány bátran hasz-
nálhatja a színeket. Aki szereti a csillo-
gást, csillámporral is díszítheti a szem 
külső részét, hiszen a hölgyek imádják 
a csillogást. fotók: vozáry róbert
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Bor nélkül lehet élni, de nem érdemes
Négy nap, 36 borászat, 19 étterem, 118 bor, negyvenezer ember. Számokban ez az idei Egri Bikavér Ünnepe.  Ez a néhány 
nap a nemcsak a fogyasztók ünnepe, hanem a borászoké, szőlőtermelőké is.  Ilyenkor hirdetik ki a borvidéki borverseny 
eredményét, átadják az elismeréseket. A 2013-as év szőlőtermelője dr. Varga István, bortermelője Lamport József, a 
Thummerer Pince főborásza, az év borgasztronómusa Nagy László lett.  A négynapos ünnep végén hozták nyilvánosság-
ra: a borünnep legjobb bikavérének Vincze Béla 2009-es Arcanumát választották, a legjobb étel-bor párosításért pedig 
a Hangácsi Pincészetet és a Hotel Balneót díjazták.Bo
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fotó: hozman gergő

Faragó Böbe receptjei

Csokis-málnás falatkák
Hozzávalók (kb. 20 muffinformához): Az alaphoz: 1 csomag Győri Édes zab-
falatok (vagy 20 dkg zabpehelykeksz) • 5 dkg étcsokoládé • 10 dkg olvasztott 
teavaj. A túró krémhez: 50 dkg túró • 2,5 dl tejszín • 200 g málna • 1 citrom 
reszelt héja • 1 zacskó Zselatin fix.
Elkészítése: A zabkekszet és az összetördelt csokoládét a késes aprítóban meg-
daráljuk. Villával összedolgozzuk a morzsát az olvasztott vajjal. Muffin formá-
ba teszünk egy kiskanálnyit végül lelapítjuk. Betesszük a hűtőbe. 2,5 dl tejszínt 
habbá verünk majd beletesszük a Zselatin fixet és még egy percig tovább ke-
verjük és félretesszük. A túrót és a málnát krémesre keverjük. Ezután óvato-
san elvegyítjük a tejszínhabbal. Kanállal ráadagoljuk a már muffin formában 
lévő kekszes alapra és visszatesszük a hűtőbe. 1 napig hagyjuk megdermedni, 
végül kivesszük a muffin formákból és málnával díszítjük. Jó főzőcskézést!

Humusz 
(Csicseriborsókrém)

Hozzávalók (kb. 20 muffinformához): 250 g csicseriborsó 
• 50 g szezámmag • 1 egész citrom leve • só, fehér bors • 
mustár • pirospaprika • olívaolaj • 2 gerezd fokhagyma • 
1 dl tejföl.
Elkészítése: A csicseriborsót egy éjszakára beáztatjuk, 
majd leszűrjük, és sós vízben puhára főzzük (kb 40 perc). 
Amikor elkészült, leszűrjük, beletesszük a fokhagymákat 
és pépesítjük botmixerrel. A szezámmagot picit megpirí-
tom és hozzáteszem az áttört csicseriborsóhoz. Beleön-
töm a citromlevet, ízesítjük a fűszerekkel és a mustárral, 
majd hozzáadjuk az olíva olajat és a tejfölt, alaposan ösz-
szekeverjük.Végül friss répával vagy más zöldségekkel 
mártogatjuk és már fogyasztható is. Jó étvágyat kívánok 
hozzá! fotó: kiss-szabó istván

KEsZTHELyI VALÉRIA

Kállay Miklós, a Magyar Bor Akadé-
mia elnöke

– Az ilyen fesztiváloknak az a lénye-
ge, hogy mindenki számára világossá 
válik: a bor nem egy egyszerű folya-
dék, hanem olyan, ami megkönnyíti a 
mindennapokat. A bor kultúrkincs. A 
zsoltár szavaival: megvidámítja az em-
ber szívét, minden ünnepünkön ott van 
velünk a születéstől a temetésig. A bor 
akkor válik valósággá, ha iszunk belőle, 
mindenki többnek érzi magát tőle – ez a 
csodája. A borász szerepe nem kerülhető 
meg. Nehogy azt higgyük, hogy ez egy 
nagyon könnyű mesterség. Ha a borász 
nem birtokolja a reneszánsz ember tudá-

sát, műveltségét és kreativitását, akkor a 
munkája sohasem válik olyan csodává, 
mint azok a bikavérek, amiket itt kóstol-
hatunk, hanem csak egy tömegáruvá. 

– Mi itt Egerben úgy látjuk, hogy 
Magyarország legjobb borvidéke az 
egri, itt vannak a legjobb borok. Hogy 
látják ezt kívülről? Hol a helye az egri 
borvidéknek? 

– A lokálpatriotizmus mindenki kö-
telessége. Ha a borokra vetítjük, nem is 
túlzás, hiszen az egri borok nagyon jók, 
különös tekintettel az utóbbi tíz-tizenöt 
éve változásaira. Olyan kiváló generáció 
nőtt fel, amely méltó módon folytatja a 
meglévő hagyományokat. Volt egy meg-
torpanás, amikor keresték az itteniek a he-
lyüket, de megtalálták. Ilyen fesztivál nőtt 
ki, mint a Bikavér Ünnep, és a nemzetközi 

borversenyek eredményei is egyértelmű-
en azt mutatják, hogy az egri borok nem-
csak a magyarországi, hanem a nemzet-
közi porondon is megállják a helyüket. Az 
a generációváltás, amely az egész magyar 
szőlő-bor ágazatra jellemző – így az egrire 
is –, egyértelműen felemeli és előbbre viszi 
az egri borvidéket is. 

Az év szőlőtermelője: dr. Varga István 
egyetemi docens, szőlőtermelő

– Egernek a borászati kutatás és a sző-
lőnemesítés fellegvárává kellene válnia. 
1949-ben, a háború után kezdtek el Eger-
ben szőlőnemesítéssel foglalkozni. Ez 
példa kell, hogy legyen az egri kutatók 
számára, a megkezdett munkát folytatni 
kellene. 

Az a nagy előnyöm, hogy meg tudom 
mutatni, amit tanítok, a diákokat kivi-
szem a szőlőbe. Európában ez nem ritka-
ság, szobrászkodni sem lehet gondolat-
ban. Csak óraadóként tanítok. Tíz évvel 
ezelőtt sokkal aktívabb voltam, könyvet, 
jegyzetet írtam, nemzetközi kapcsola-
tokat építettem. A szőlő öröm, hobbi és 
jövedelemszerzés is egyben. 1971-ben 
egy év gyakornoki időre jöttem Egerbe, 
és úgy látszik, még nem telt le. 

Az év bortermelője: Lamport József, 
a Thummerer Pince főborásza

– Amikor felhívtak, hogy én kapom a 
díjat, meglepődtem. Megnéztem a dí-
jazottak névsorát, és azt láttam: több 
év borászának, komoly pincészeteknek 
ítélték eddig oda ezt az elismerést, én va-
gyok az első, aki alkalmazottként kapja. 
Ilyen értelemben picit talán kakukktojás 
is vagyok. De én erre sokkal inkább büsz-
ke vagyok, mint hogy hátrányként éljem 
meg, mert ez azt jelenti, hogy tisztán a 
Thummerer Pincénél végzett szakmai 
munkám alapján díjaztak. 

Van egy régi borászmondás: a jó bor-
ral nem kell csinálni semmit, de azt jó-
kor. Az igaz, hogy az élesztő fogja a bort 
borrá erjeszteni, mi csak bábáskodunk 
körülötte, de nagyon sok dologgal meg 
kell küzdenie a borásznak. Nem egy egy-

szerű, begyakorolt feladatról van szó, 
minden évjárat más, minden évjárathoz 
alkalmazkodni kell. A bor életét úgy kell 
végigkísérni, hogy abból a legjobbat hoz-
zuk ki. 

Az év borgasztronómusa: Nagy László 
sajtkészítő

– A sajtnak nagyon sok köze van a bor-
hoz. Ugyanolyan kreativitást, tudást 
igényel, mint egy jó bor elkészítése. Az 
ember szellemiségéből, tudásából, állat-
szeretetéből fakad, hogy milyen sajtot 
készít. 

Én szerelmese vagyok a juhtejnek és a 
juhsajtnak, legfőképp az érlelt, félkemény 
és kemény sajtoknak – ezeket nagyon 
szeretem csinálni. Ahogy a hosszú érlelé-
si idő alatt változik az egy hónapos, az öt 
hónapos és az egyéves sajt, az olyan, mint 
amikor a bor változik az évek során.

Több tíz éve csinálunk sajtot, nagyon 
sok szállodába, étterembe szállítunk Bu-
dapesttől Hajdúszoboszlóig, és nagyon 
sok visszajelzést kapunk. Nagy dolog az, 
amikor az üdülő ember odamegy a séf-
hez, és megkérdezi, hogy honnan való ez 
a sajt. 

Évente több tíz ember jön ki hozzánk, 
hogy ezt a sajtot ettük az egyik étterem-
ben, és szeretnénk belőle venni. Na, ez a 
nagy elismerés. fotók: nemes róbert
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Amplifon Hallásközpont
Eger, Knézich Károly u. 18.

amplifon.hu

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 
Eger és környéki lakosok számára
2014. augusztus 1. és 31. között 
az egri Amplifon Hallásközpontban. 
A vizsgálatok várakozás nélkül, de
előzetes telefonos egyeztetés alapján
történnek. Bejelentkezéshez hívja 
a 06-36 418-808-as telefonszámot!
Rendel: Dr. Halmos Péter, fül-orr-gégész
és audiológus főorvos.
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OXF RD
INTERNATIONAL NYELVISKOLA KFT.

Amit kínálunk Önnek:

OXFORD International Nyelviskola Kft.
WWW. oXForDinTernaTional.HU
EGER, BRÓDY S. U. 1. 
(36) 322 800, (30) 687 5830

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

Egyéni, csoportos és céges 

nyelvtanfolyamok

anyanyelvi oktatókkal is, 

mintha külföldön tanulna!

–  Klasszikus és Callan 
módszer, beszédgyakorlat 
órák

–  Általános és üzleti 
nyelvoktatás, külföldi 
munkavállaláshoz 
nyelvismeret elsajátítása

–  Nyelvvizsgára és érettségire 
felkészítés

–  Intenzív bentlakásos 
nyelvtanfolyamok

–  A régió legszélesebb 
nyelvválasztéka

–  Térítésmentes szintfelmérés 
és próbaórák

– Fordítás és tolmácsolás
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Tanulni lehet a kutyáktól
Szabó Gézáné 18 évvel ezelőtt létrehozta az Állatokat Védjük Együtt Ala-
pítványt és az első állatmenhelyet Egerben. Kezdettől fogva ő volt az Ala-
pítvány elnöke és a menhely vezetője. Munkájáért 2003-ban miniszteri 
dicséretet kapott, 2011-ben pedig a Heves megyéért kitüntető díjat. 2007-
ben az általa vezetett menhelynek adták a Kiváló Állatvédő Szervezet ki-
tüntetést. 

A 88 éves Marika néni idén januárban vonult vissza. H
ét
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– Mennyi ideje, hogy először találkoz-
tunk? Akkoriban jött létre az állatmen-
hely. 
– Ez régen volt, 18 évvel ezelőtt. Elmen-
tem 55 évesen nyugdíjba, erőm teljében. 
De hiányzott a munka. Az unokáimmal 
foglalkoztam óvodás koruktól egész kö-
zépiskolás korukig. Betöltöttem a 70. 
évemet, de még mindig valami munká-
ra vágytam. Ebben az időben mentem el 
egy értekezletre, ahol az állatvédelemről 
volt szó. Ott felszólaltam és elmondtam, 
hogy miként kellene ezt csinálni, hogy 
eredményeket érjünk el. Erre az volt a 
válasz: oké, akkor tessék csinálni. Akkor 
még sejtelmem se volt arról, hogy mek-
kora nagy fába is vágtam a fejszémet, 
nekiláttam egy kicsi, de lelkes csoporttal 
megszervezni az állatok védelmét. Na-
gyon nehéz évek jöttek.

– Kik segítették a munkájukat?
– Az Állatkórház átadott nekünk egy 

kisebb területet, én pedig felkerestem 
a város vállalkozóit, üzemeit, hivatalos 

szerveit, megtudni, hogy számíthatok-e 
a segítségükre. Sokat köszönhetek nekik, 
hiszen támogatásként elvégeztek minden 
olyan felújítási munkát, amire nem lett 
volna pénzünk. Közben kezdtem kiépíte-
ni a társadalmi munkások körét is. Ab-
ban az időben tömegével jöttek fiatalok 
segíteni, de a lakosságtól is sok támoga-
tást kaptunk. Ez sajnos már csak elvétve 
fordul elő. Ahogy az emberek értesültek 
a menhely megalakulásáról, megindult a 
kutyák áradata. Lassan zsúfolttá váltunk, 
ez az állapot ma is jellemző. A működé-
sem 18 éve alatt 9600 kutya fordult meg 
a menhelyen, sokszor mondtuk, hogy ki 
lehetne tenni a MEGTELT táblát.

– Gondolom, ennyi év alatt jó né-
hány érdekes esettel is találkozott. 

– Sok szép és szomorú emlékem van. 
Azt a sok szeretetet, kedvességet, amit a 
kutyáktól kaptam, nem lehet elfelejteni. 
Örök emlék marad, amikor egy félelem-
től reszkető kutya odajött simogatásért, 
vagy amikor a pici kutyák egymást lök-
dösték, hogy melyikük ülhessen az ölem-
be, de megható volt az is, amikor közé-
jük ültem, és ők sorba álltak, csak hogy 
mindenki kaphasson egy simogatást, egy 
biztató szót. Persze érkeztek érdekes be-
jelentések is. Szóltak, hogy nem mernek 
kimenni, mert egy kígyó fekszik a lábtör-
lőn, egy róka üldögél az ajtóval szemben, 
egy vaddisznó turkál az udvaron. Felvet-
tem a kapcsolatot az ügyészséggel is, és 
javasoltam, hogy azok a fiatalok, akiket 
állatkínzásért ítéltek el, dolgozhassanak a 
menhelyünkön, ezzel válthassák meg az 
ítéletet. Elmondhatom, az ott töltött né-
hány hónap után mind megszerették az 
állatokat, örömmel dolgoztak. Én voltam 
a „mama”, aki a legjobbaknak még tíz-
órait is adott. És emlék marad az is, hogy 
tíz éven keresztül, télen-nyáron kiskocsi-
val húztam-vittem ki naponta kétszer a 

menhelyre az otthon megfőzött húst, ami 
sokszor 15-20 kiló is megvolt. 

– Honnan ered a segíteni akarása?
– Én falun nőttem fel, állatok között, 

és belém ivódott a falu szeretete, nyugal-
ma, az emberek humanizmusa. Évekkel 
később az egészségügyben dolgoztam, 
ahol találkoztam a szenvedéssel, és meg-
tanultam, hogy mekkora szükség van 
ilyenkor a szeretetre, segíteni akarásra. 
Hála Istennek nekem olyan természetem 
van, hogy örülök, hogy a fa zöld, ha a 
bokron virágok vannak, ha kisöpörtem 
a menhely udvarát és tiszta. Minden-
nek tudok örülni. Az hogy eredménye-
ket, sikereket tudtam elérni, leginkább 
a feladatok jó megszervezésén, a velem 
dolgozó emberek tiszteletén múlott. Én 

is mindig megkaptam az elismerést, a 
tiszteletet mindenkitől. Nagyon jólesik, 
amikor megyek az utcán és rám köszön-
nek olyan emberek, akik tőlem vittek el 
kutyát, és érdeklődnek „Marika néni” 
egészségéről. Mindenki azzal folytatja: 
„ugye, tetszik emlékezni a kutyámra”? 
Persze a sok-sok ezer kutyára már nem 
emlékezhetek, de mindig boldog vagyok, 
ha hálával gondolnak rám.

– Jár még ki a menhelyre?
– Nehéz oda visszamennem, ahova 

annyi emlék köt. Csak fájna a szívem, ha 
látnám a kutyákat, akiktől olyan sok szé-
pet kaptam. Megöregedtem, az egészsé-
gem ráment az állatvédelemre, vigyázni 
kell magamra, mert már lassan a végére 
érek az életnek. Nagyon sajnálom, hogy 
nem írtam könyvet a kutyákról, hogy az 
emberek tanuljanak hűséget, becsületet, 
odaadást tőlük. Ezt már most nem tu-
dom megírni, mert megöregedtem. Van 
egy átmeneti befogadója a Vidám Man-
csok Egyesületnek, kérésükre oda járok 
ki heti egy-két alkalommal, tanácsokat 
adok, így segítem a munkájukat. Azt 
tapasztalom: lelkesedésben, állatszere-
tetben nincs hiány, de nagyon szűkösen 
vannak ellátva, ezért is örömmel venné-
nek minden támogatást, ami lehet akár 
társadalmi munka is. Szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, akik az el-
múlt 18 év alatt bizonyították önzetlensé-
güket, szeretetüket, elhivatottságukat az 
állatok védelme iránt, mert nélkülük én 
sem tudtam volna véghezvinni mindazt, 
amiről most beszéltünk. 

„Azt a sok szeretetet, kedvességet, amit a kutyáktól 
kaptam, nem lehet elfelejteni.”

fotó: bilku krisztián



NYITVA TARTÁS
kedd, szerda, csütörtök: 16-22
péntek: 16-23
szombat: 11-23
vasárnap: 11-15

VITÁL Henriett a
Női, férfi  és g�er�ekfodrász
Hajhosszabbítás, alkalmi és esküvői fr izura 
készítés. 
Bejelentkezés: (06 20) 926 7726

Lapunk következő száma 2014. szeptember 5-én 
jelenik meg. Hirdetésfelvétel augusztus 25-ig. 

Tel.: (30) 254 0755  
E-mail: egrimagazin@mediaeger.hu

www.mediaeger.hu

Fodrászat
- női, férfi, gyermek hajvágás
- hajfestés, satír, melírozás
- alkalmi és esküvői frizura készítése
- hajhosszabbítás
- afrofonás
- hajújraépítés 4 lépésben
- tartós - keratinos hajsimítás

Bejelentkezés: 
Szendrődi Kata

(06 20) 340 8807
Eger, Vörösmarty út 101.
www.beautyboxeger.hu

Alkalmi frizurák árából 20% 
kedvezmény kupon felmutatásával!

Telekom üzlet Eger:
Eger, Bajcsy u. 3.
Nyitva tartás: H-P.: 08.30-17.00; Szo.: 08.30-12.00
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JÁTÉK!
1. Ön szerint melyik bioaktív hatóanyag gyógyír a napégésre? 
2. Ön szerint melyik natúrkozmetikai hatóanyagot nevezik az ókor gyümölcsének?
3. Melyik Dr. Organic termékcsalád nyújt megoldást a pattanásos arcbőrre?
4.  Ön szerint melyik Dr. Organic natúrkozmetikai összetevőt nevezik a természet 

antioxidánsának? 
A helyes válaszokért látogasson el a www.drorganic.hu weboldalra. A helyesen válaszolók 
között értékes natúrkozmetikai termékeket sorsolunk ki. A helyes válaszok beküldésének 
határideje: 2014. augusztus 25. Címünk: Média Eger Nonprofit Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15.

Úti neszesszer natúr módra
Természetes védelem a nyaralás ideje alatt is

Bőrünk és hajunk egészségének megőrzése a vakáció ideje alatt kiemelt jelentőségű, hiszen a szikrázó napsütés vala-
mint a sós víz, erősen igénybe veheti bőrünket, hajunkat. A natúrkozmetikai készítmények szerelmeseinek a Dr. Organic 
termékcsalád számos olyan természetes készítményt kínál, amelyek segítségével a haj-és bőrvédelem az utazás alatt is 
gyerekjáték! Ráadásul, aki bőrproblémákkal küzd, annak érdemes az otthon is használt, szenzitív natúrkozmetikumokat 
magával vinni a bőröndben is.
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szakrendelő • állateledel • állatpatika
eger, szövetkezet u. 4. tel: 36-312-460

www.allatkorhazeger.hu
nyitva tartások:

Szakrendelő: H–P: 8.00–18.00 • Sz–V: 9.00–12.00
Állateledel: H–P: 8.30–16.30 • Sz: 8.00–12.00

Állatpatika: H–P: 8.00–16.30

Lovaglás – erősíti a testet és lelket egyaránt 
A lovaglás sokkal többet jelent, mint azt egy átlagos megfigyelő hinné. Az egyszerű élvezeten túl más fizikai, mentális 
és érzelmi jó hatásai is vannak.  
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A ló évezredek óta az ember segítőtársa, 
erős, intelligens, együttműködő állat. A 
lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket és a 
koordinációt. A lovak irányítása testi moz-
gást igényel így a lovas tudatosan használja 
a testét. Sok izmot igénybe vesz, leginkább 
a láb-, a has-, a váll- és a hátizmokat. A lo-
vaglás nemcsak az erőnléttől függ, az erős, 
rugalmas izmok segítenek az egyensúlyo-
zásban és a koordinációban. A lovaglás 
sokkal többet jelent, mint azt egy átlagos 
megfigyelő hinné. Az egyszerű élvezeten 
túl más fizikai, mentális és érzelmi jó hatá-
sai is vannak.

Egy olyan sport, amelyet kortól függetle-
nül mindenki gyakorolhat.

Sokak számára a ló egyik módja a ter-
mészethez való kapcsolódásnak attól 
függetlenül, hogy a pályán vagy egy úton 
lovagolnak. Sokan társaságot és megnyug-
vást találnak, miközben a lovukkal foglal-
koznak.

Két lovaglástípus van, az egyik az angol 
lovaglás, a másik a western lovaglás. Az an-
gol lovaglásnak több fajtája van: díjugratás, 
díjlovaglás, military, galopp, .

Hazánkban is egyre hódít a western lo-
vaglás. A vadnyugati lovaglási stílus ked-
velőinek manapság már nem kell a ten-

„Amikor kint a mezőn vágtázom, olyan érzésem van, mintha a lovammal együtt repülnék.
Leírhatatlan élmény” – meséli lelkesen Busai Szabina, aki ötödik éve a lovaglás szerelmese.

gerentúlra utazniuk ahhoz, hogy átéljék a 
hamisítatlan western életérzést. Hazánk-
ban is egyre többen nyergelnek át erre a 
műfajra, és a magyar pusztákon vágtázva 
ízlelik meg a szabadság érzését.

Busai Szabina korábban több sporttal is 
próbálkozott, végül a lovaglás volt az, amit 
igazán megkedvelt. Eleinte csak hobbiból 
lovagolt angol stílusban, majd átváltott a 
western stílusra.

Még csak 15 éves, de már több western 
megmérettetésen is részt vett. 2012-ben 
a kupasorozatos versenyen való indulást 
tűzte ki célul, a Hordókerülést. Megnyerte 
a kupasorozatot. A 2013-as Western kupa-
sorozatos versenyen már új lóval verseny-
zett ami 2. helyezést ért el. A 2014- es évben 
idén eddig a pontszámok alapján vezet bár 
két verseny még hátra van. 

A sikerekhez persze rengeteg munka, ki-
tartás egy jó ló és edző is kell, e két utóbbit 
megtalálta új lova, a 12 éves Szultán, vala-
mint Szabó Béla edző személyében.

Bármelyik fajtáját választjuk is a lovag-
lásnak, egy biztos amikor lovagol az em-
ber, érzi az összhangot a lovas maga és a 
ló között. Egy idő után, úgy összeszoknak 
a lóval, hogy szinte elválaszthatatlan társak 
is lesznek.

Az Aloe vera jól ismert bőrnyugtató ha-
tásáról, így semmiképpen se felejtsük 
otthon, ha utazunk, számos kellemet-
lenséget orvosolhatunk vele! A nyaralás 
egyik leggyakoribb problémája a nap-
égés. Hogy elkerüljük az éjszakai vir-
rasztást, érdemes este használni a jolly 
jokernek számító Dr. Organic Bio Aloe 
vera gélt, ami hűsít és regenerál egyszer-
re. Az Aloe vera egyébként nemcsak a 
nap égésre, hanem apróbb sérülések-
re, irritált bőrre valamint csípésekre is 
gyógyír. Ne feledjük a bőrünket nem-
csak a napégéstől, hanem a kiszáradás-
tól is védenünk kell. A nyaralás alatt a 
legtöbben jóval többet tartózkodnak 
vízben, így a bőr fokozottan kiszárad. A 
Dr. Organic Bio Gránátalmás testápo-
ló vaj nagyszerűen hidratálja a száraz 
bőrt, tápláló vaj tartalma pedig helyre-
állítja a száraz bőrfelületek egyensúlyát, 
így nagyszerű szolgálatot tehet a klóros 
medence vagy a sós tengerbeli fürdőzés 
után. Bőrünk szépségéért már a zuhany 
alatt sokat tehetünk: a Dr. Organic Bio 
Gránátalma tusfürdő visszaállítja bő-
rünk nedvességtartalmát, antioxidáns 
tartalma következtében segít kivédeni a 
sejtkárosodást, valamint kellemes illata 
nagyszerűen felfrissít tusolás közben. 

A bőrfelület mellett leginkább a hajunk 
sínyli meg a rengeteg fürdőzést. A ten-
gervíztől, klóros medencétől kiszáradt 
haj számára hasznos lehet a Dr. Orga-
nic Marokkói Bio Argánolaj sampon és 
kondicionáló. A bio illóolajokat és gyü-
mölcskivonatokat tartalmazó készítmé-
nyek csodásan regenerálják, hidratálják, 
tisztítják, illetve puhává varázsolják a 
hajszálakat. 

Ha napozunk, akkor ne feledkezzünk 
el a bőr-és hajápolás mellett az ajkak vé-
delméről sem, pedig a káros sugárzások-
tól ezt a területet is oltalmazni kell! A Dr. 
Organic ajakbalzsamai közül nyugodt 
szívvel válogathatunk, hiszen mindegyik 
illat 15-ös fényvédő faktorral véd az UVA 
és UVB sugaraktól. 

A legtöbb problémát minden bizony-
nyal a medencék mellett összeszedett kö-
röm- és lábgomba okozhatja. Körmünk 

védelme érekében nem árt, ha a pipere-
táskánkba teafás körömápoló is kerül. A 
Dr. Organic Bio Teafás körömecsetelője 
természetes antiszeptikus és gombaölő 
hatású, gyógyító összetételű készítmény. 
Védi, erőssé, ellenállóvá teszi a körmöket, 
megelőzi a gombásodás kialakulását. A 
teafa termékcsaládból azonban további 
hasznos, antibakteriális készítményeket 
is válogathatunk: nélkülözhetetlen lehet 
a teafás nedves törlőkendő, amely egy 

kiránduláson, vagy akár a repülőn is ki-
váló fertőtlenítőként szolgál. Komfortér-
zetünket a teafás dezodorral is fokozhat-
juk, amelynek kellemes illata és hatékony 
antibakteriális hatása, a pórusok elzárása 
nélkül hosszantartó védelmet biztosít, rá-
adásul alumínium felhasználása nélkül. 

A csodaszereknek azonban itt még min-
dig nincs vége, hiszen a bikini szezon nél-
külözhetetlen kelléke lehet a Rózsaolajos 
testradír, amely vulkáni láva mikro szem-

cséivel hatékonyan eltávolítja az elhalt 
hámsejteket, stimulálja a vérkeringést, va-
lamint azonnali energetizáló hatást nyújt 
a testnek. A hölgyek számára igazi külön-
legességnek számít a Dr. Organic Marok-
kói Bio Argánolajos mellfeszesítő krém, 
amely feszesíti a mell és a dekoltázs bőr-
szövetét. Bőrünket tovább szépíthetjük – 
akár már a nyaralás előtt – a Dr. Organic 
Bio Méhpempő cellulitisz elleni krémmel, 
amely fokozza a vérkeringést, a kötőszö-
vetek tápanyag és oxigén ellátását. A nyári 
hónapok alatt lábunk szépségére is figyel-
nünk kell: segítségünkre lehet a Dr. Orga-
nic Bio Szűz olívaolajos láb-és sarokápoló, 
amely a szűz olívaolaj magas antioxidáns 
tartalma révén megvédi a bőr szöveteit a 
káros szabad gyököktől, valamint a foko-
zottan száraz, nap által károsított, dehid-
ratált bőrre is megoldással szolgál. (X)

www.drorganic.hu



TAKArÍTÓszOLGÁLAT EGEr
(06 20) 9359 211

Épülettakarítás. szalagfüggöny-, 
szőnyeg-, kárpittisztítás, 

szőnyegtisztítógép-kölcsönzés 
házhozszállítással, magánszemélyeknek 

és cégeknek egyaránt.

Lichtmatrix Technológia 
felhasználásávalÖKO TAKArÍTÁs

Keresse fantasztikus árainkat 
az Unió Coop Zrt. egri Coop-

üzleteiben!
Július 30-tól augusztus 5-ig
COOP 8 toj. szélesmetélt, zabkocka 200 g (e. ár: 795 Ft/kg) . . . . .159 Ft
COOP konyhakész rizs 250 g (egységár: 540 Ft/kg) . . . . . . . . .135 Ft
Minden nap baromfi  párizsi 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 Ft
Sága Falni Jó füstölt pulykavirsli 350 g (e. ár: 1283 Ft/kg)  . . . . . .449 Ft
Délhús Família csülöksonka 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1499 Ft
Pick tavaszi felvágott 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599 Ft
Flóra margarin 250 g (egységár: 1116 Ft/kg)  . . . . . . . . . . . . . .279 Ft

Az Unió Coop Zrt. igazgatósága bérbeadásra meghirdeti: 
Eger, Rákóczi u. 48. sz. alatti COOP Szuper áruház oldalában 
külön bejárattal 12 m2-es helységét. Érdeklődni: Habony Atti-
la műszaki vezetőnél (06 30) 289-0706, vagy Pásztor Istvánné 
ker. igazgatónál: (06 30) 967-3118 telefonon.
Pályázatok beadási helye: UNIÓ COOP Zrt. Miskolc, Kossuth u. 
1., vezérigazgatói titkárság. Határidő: 2014. augusztus 15.

Több pályázó esetén írásban küldünk értesítést a versenytárgya-
lás helyéről és idejéről.

Unió Coop üzletek: 
Eger, Baktai u. 2.

Eger, Rákóczi u. 48.
www.hajduhegy.hu

Egy városrész mindennapjai…
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Ízelítő Eger kulturális 
programkínálatából
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Közönségbarát bérletekkel, nézőbarát 
konstrukciókkal, és családi bérletekkel 
várja nézőit az az egri Gárdonyi Géza 
színház a 2014/2015-ös évad során. 
Az  ősszel  kezdődő  szezonra  34  bérlet-
konstrukciót állítottak össze. Gondoltak 
a felnőtt, az általános és középiskolás 

nézőkre, az egészen kis gyermekekre 
és a családokra is, a lehetőségek között 
vannak 3, 4 vagy akár 6 előadást  tartal-
mazók. Sőt, újdonsággal  is készültek: az 
„Ön választ...” négy nagyszínpadi és két 
stúdió előadásra szól, amelyet a tulajdo-
nosa maga választhat ki.

Erdélyi Eszter, a teátrum szervezőirodájá-
nak vezetője elárulta: a felnőtt bérleteket 
egyösszegű kifizetés esetén 10 százalék 
kedvezményt,  november  30-ig  pedig 
részletfizetési lehetőséget kapnak a bér-
letet váltók. 

Pócsik Attila

Gárdonyi Géza Színház

Visszavárjuk nézőinket

Augusztus 29., kedd, 18.00
A MAGYAr FOTOGrÁFIA NAPJA 2014

A Magyar Fotográfia Napja: Az egri fényképezés kezde-
tei címmel Demeter Pál fotótörténeti előadása

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

Ingyenes koncertek a Zenepavilonban 



Megújul az egri Vár
2014. augusztus 8-án 16.00 órától
bemutatkozik a megújuló egri Vár!
 
Megtekintheted a Vár most megújuló részeit, az évtize-
dek óta lezárt területeket, az érdekes régészeti leleteket! 
  
Programok az egész családnak: vitézi bemuta-
tók, gyermekfoglalkozások, különleges tárlatvezetés. 
 
az augusztus 8-ai rendezvényen az egriek a már jól is-
mert, 100 Ft-os, egri belépővel vehetnek részt.

PrograMok:
16:00 – megnyitó 
 Habis László Eger Város Polgármesterének és  
 Berecz Mátyás a Dobó István Vármúzeum 
 igazgatójának köszöntője 
16:30 –  ismerje meg a beruházás részleteit! 
 Csoportos vezetés keretében a látogatók megtekinthetik 
 a megújuló részeket 
 Régészeti bemutató a projekt során megtalált leletekből 
16:30 –  Programok kicsiknek és nagyoknak 
 Gyermekprogramok a Dobó István Vármúzeum  
 szervezésében 
 Vitézi bemutató

ToVábbi inforMációk: www.Megujul.egriVar.hu
Európai Regionális

Fejlesztési Alap


