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A tartalomból

Szépül a Szala

Újra az I. osztályban!

A jó, a bölcs és a hasznos
Néha azt hiszem, hasznos vagyok. Mert meghallgatok valakit, mert megkérdezem a másikat. Néha azt hiszem, jó ember vagyok. 
Mert adok, s nem kérek. Néha azt hiszem, van bennem bölcsesség, pedig csak rakosgatom a közhelyeket. Néha azt hiszem, 
élek. Mert ébredés és elalvás közt nem csak magammal foglalkozom.
 
Aztán egyszerűen és alázattal megjelennek a hétköznapok hősei: egy gyógypedagógiai asszisztens, aki nehéz sorsú fiata-
lokon akar segíteni, egy karmester, aki sérült gyerekeknek adja át a zene élményét, vagy éppen egy rendkívüli túlélő, akit 
15 évesen feldobott a sors, majd fejjel az úttestre ejtett, arra sem adva esélyt, hogy valaha még egyszer úgy dobolhasson, 
úgy kenuzzon, mint pár perccel korábban. Zemlényi Zoltán, a Hoppárézimi! szerzője egy rendkívüli túlélő. Találkozni vele 
muszáj és feledhetetlen. 

Hallgatom és figyelem őket, élmény, ahogy összefonódik bennük a jó, a bölcs és a hasznos, és elpirulok. Rajtuk kívül, 
Kedves Olvasó, ebben a számban is olvashatnak érdekes és értékes emberekről. Számomra ők az élet pedagógusai. 
Tanítanak arra, hogy így is lehet. Élni. Kívánom önöknek, találkozzanak velük, élvezzék a társaságukat a valóságban is. 
És ne kelljen pirulniuk…
  Harsányi Judit
  főszerkesztő

23–26

Szabó Sipos Máté

Új rovatunk: Hétköznapi hősök

Játék a magazinban! Részletek a 40. és 46. oldalon!

21
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is „A foci a mindenük, a pingpong, a játék”
A játszóteret már birtokba vették a Szalában élők, július elején megnyílik a közösségi ház is az Árnyékszala utcában, valamint 
megkezdődik a közterületek felújítása. A városrész rehabilitációjához Eger az uniótól és a magyar államtól több mint 345 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást kapott: összességében körülbelül félmilliárd forintból újul meg a városrész. A szükséges 
önerőt, több mint 100 millió forintot Eger önkormányzata biztosítja.

KeSZTHelyI vAlÉRIA

A rehabilitációs program beadásának elő-
feltétele volt, hogy a városrész lakosságszá-
ma elérjen egy megadott küszöböt, ezt a 
kétszáz lakásos garzonház bevonásával si-
került elérni. Az épület felújítása (hőszige-
telés és nyílászárók cseréje) csaknem ötszáz 
egri polgárt érint, növekszik a bérlemények 
komfortfokozata. 

Februárban kezdték építeni a közösségi 
házat az Árnyékszalában, azóta végeztek a 
munkával.  Van itt rendőrségi szoba, kö-
zösségi tér, teakonyha, konyha, zuhanyzó, 
öltöző, raktár. A ház akadálymentesített, a 
tervezők arra törekedtek, hogy az egyes te-
rek több célra is használhatók legyenek. A 
közösségi ház hamarosan megnyílik. Ápri-
lis végén átadták a játszóteret és a sportpá-
lyát; a pingpongasztalokat és a hintát már 
használhatják a szalai gyerekek és fiatalok.  
A projektbe tartozik még a Szalapart és a 
Verőszala utcák felújítása – tájékoztatta az 
Egri Magazint az Egri Városfejlesztési Kft. 
-, ez hamarosan elkezdődik. Miniprojektek 
és nagyobb társadalmi akciók is kapcsolód-
nak a városrész rehabilitációjához: mentor 
és kortárs program, valamint komplex kö-
zösségfejlesztési program. Mindkettő az in-
tegrációt, az életesélyek javítását szolgálja. 

Ahol a rehabilitációs program költségke-
rete nem tette lehetővé a szükséges beavat-
kozást, az önkormányzat önerőből végzi el 
a munkát több mint százmillió forint össz-
értékben. Ilyen terület a Kert alja utca, ahol 
ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz-csator-

na épült (68,5 millió Ft), valamint a teljes 
utca új aszfaltburkolatot kapott. 

A Szala-patak takarítása és mederren-
dezése (18 millió Ft) kiegészült egy új gya-
logos átjáró megépítésével, hordalékfogót 
is építtetett az önkormányzat. A Szalapart 
utcában felújították a csapadékcsatornát és 
az utat, buszfordulót alakítottak ki, az ön-
kormányzati beruházás a területre érkező 
nagymennyiségű csapadék elvezetését is 
megoldotta.

Hogy mit jelent a beruházás a Szalában 
élőknek, hogyan töltik meg tartalommal, 
erről Bécsi Mártonnal, a három éve műkö-
dő Szalai Környezetvédő és Ifjúsági Egye-
sület elnökével beszélgettünk. 

– Amióta megnyílt a játszótér, azt lá-
tom, hogy olyanok is járnak ki focizni, akik 
előtte erősen herbáloztak – mondja Bécsi 
Márton, a Szalai Környezetvédő és Ifjúsá-
gi Egyesület elnöke. – Most már a foci a 
mindenük, a pingpong, a játék.  Az elmúlt 
hétvégén is Szalókon voltunk, az egyesület 
finanszírozta az utazást. A romák Egersza-
lókért Egyesülettel oda-vissza alapon ját-
szunk focimeccseket. Bízom benne, hogy 
megvalósul a vágyam: focicsapat alakul a 
Szalában. Egy ifi- meg egy idősebbekből 
álló csapat, hogy a városi kispályás bajnok-
ságon el tudjunk indulni. Vannak kisebb 
problémák. Szeretnénk, ha a pályát este ki 
lehetne világítani, általában naplemente 
után játszanak a fiatalok, és csak az utcá-
ról szűrődik be fény. A focipályán a kapu 
fölötti drótháló elég laza, szakad szét. Az 
egyesület próbálja helyreállítani, de nem 

győzzük. Ezt jelezzük is, hogy garanciában 
ki tudják javítani. 

– Terveznek már programokat a kö-
zösségi házba?

– Kezdődik a nyári napközink, de még 
nem ott. Nagyon sokan jelentkeztek, 69 
gyerek. Július 11-én családi napot tartunk, 
a szülőkkel, a nagymamákkal együtt virá-
got ültetünk. Lesz sportvetélkedő, ping-
pongverseny, kispályás labdarúgás, főzés. 
Július 26-án a Cukorbetegek Egri Egyesüle-
tével közösen rendezzük a Szala-napot, egy 
előzetes, mini Eger Ünnepét.  A közösségi 
házat még nem vehettük birtokba. Megvan 
már az üzemeltetője, de még üresen áll. 
Reméljük, minél hamarabb bebútorozzák, 
hogy használni tudjuk a gyerekekkel. Sze-
retnénk kézműves foglalkozásokat tartani, 
fejleszteni a gyerekek kézügyességét, a fi-
nommotorikáját. Idősek napközi otthonát 
is tervezünk. Délelőttönként a nagymamák 
süteményt süthetnének, és amikor a gyere-
kek délután megérkeznek az iskolából, ez-
zel várnánk majd őket. Augusztusban már 
fel kell készíteni a gyerekeket a pótvizsgára 
– ezt már a közösségi házban szeretnénk 
tenni.  Három éve múlt májusban, hogy 
megalakult a Szalai Környezetvédő és Ifjú-
sági Egyesület, azt mondhatom, hogy elég 
sok mindent elértünk az önkormányzattal 
közösen. Sokat segített az Európai Unió 
Urbact projektje, de a város is mindenhez 
támogatólag áll hozzá. Emellett rengeteg 
civil szervezet segít a programjainkban. 
Szeretnénk minél több embert bevonni 
ebbe a munkába, hogy lássák: szeretetre 
éhes és szeretetre méltó gyerekek élnek a 
Szalában.

A projekt az Új Széchenyi Terv kereté-
ben, az Európai Unió támogatásával és a 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.

Alakul az egységes 
egri belváros
Lezárult a próbafeltárás az egykori Szúnyog közben, vagy-
is a Végvári vitézek terén. Kiderült, hogy az átalakítási 
munkák folytatása előtt a régészeknek fel kell tárniuk 
az egész területet, ami több hónapig is eltarthat. A Dobó 

FOGADÓÓRÁK Orosz Ibolya, a 7. 
sz. választókörzet képviselője (Fidesz-
KDNP), a Költségvetési és Gazdálkodási 
Bizottság tagja hétfőtől csütörtökig foga-
dóórát tart, előzetesen telefonon, vagy e-

mailben egyeztetett helyen és időpontban 
(30/995-2290, oroszibolya@t-online.hu).

Csütörtökönként 16.00 és 17.00 óra 
között Császár Zoltán, az 1. számú vá-

lasztókörzet független képviselője, az 
Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bi-
zottság tagja tart fogadóórát a Kossuth 
Lajos u. 28. szám alatti, földszinti tárgya-
lóteremben.

fotó: vozáry róbert

fotók: vozáry róbert

István Vármúzeum szakemberei az eddigi próbafeltárá-
sokból arra következtetnek, hogy korábban a teljes terü-
let beépített volt. A teljes feltárás, valamint az átalakítás 
után ezen az új, parkolóból kialakuló, impozáns és igen 
hangulatos téren helyezik majd el a Végvári vitézek lovas 
szoborcsoportját. A tér különlegessége lesz, hogy a patak 
felé lépcsőzetes lejáratot, egyfajta kis rakpartot terveztek 
az építészek.
A teljesen átépített Gerl utcai patakhíd egy nemrégiben 
még ugyancsak autók várakozóhelyeként használatos te-
rületre vezeti a járókelőt: az egykori Centrum parkoló ma 
már sokkal inkább a tervekről megismert Gárdonyi teret 
formázza. Ezen a területen a kivitelező végzett a közműki-
váltással, összesen kilenc fát is telepítenek ide, s a hídhoz 
közeli részre kerül a tér névadójának, Gárdonyi Gézának a 
szobra, méghozzá a pipázó egri remete kedvence, egy jege-
nyefa alá.
Szép ütemben rakják a Dobó tér burkolatát is: már jól lát-
szanak a kis kockakövek és az osztó bordák, a teljes hosz-
szában leburkolt Dobó utca pedig azt mutatja meg, milyen 
külsőt kapnak az egységes egri belváros újonnan létrejövő 
tereit összekötő utcák.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott, több 
mint 5 milliárd Ft-os belvárosi rehabilitációs program el-
végzését követően a Gárdonyi tér, a Végvári vitézek tere és 
a Dobó tér mind tematikájában, mind kivitelében össze-
függő, impozáns térsort alkot majd, létrejön Eger gyalogos 
és kerékpáros övezete.

A projekt az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg.
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Támogatás 
Az Egri Vitézlő Oskola tűzkárának eny-
hí tésére több mint háromszázötvenezer 
forintot gyűjtött össze a helyi Rotary Klub. 
A hagyományőrzők mellett diákokat is 
segítettek az egri rotarysok: tizenegy tanuló 
kapott nyelvvizsga-támogatást.

Megyei kosárlabda: az EKF a bajnok
Az Eszterházy Károly Főiskola csapata nyerte az idei megyei kosárlabda bajnoksá-
got, ami ettől a szezontól kezdve a megyei szövetség örökös tiszteletbeli elnökének, a 
2010-ben 82 éves korában elhunyt sportvezetőnek, Galambos Jánosnak a nevét viseli. 
Galambos János özvegye és fia különdíjakat is felajánlott a legjobbaknak.

Együttműködési 
megállapodás
Újabb együttműködési megállapodást 
kötött az Eszterházy Károly Főiskola és 
az Egri Hittudományi Főiskola. Ennek 
értelmében a két intézmény közösen 
alakít ki képzést a hallgatóknak. A két 
intézmény között hagyományosan jó a 
kapcsolat, ez már az ötödik együttmű-
ködési megállapodás, amelyet a rektorok 
aláírtak.

Ünnepi Könyvhét
Eger is otthont adott a 85. Ünnepi Könyvhét és a 13. Gyerekkönyvnapok programjai-
nak. A megnyitón Gárdonyi leszármazottai az íróról elnevezett emlékérmet adtak át 
dr. Nagy Sándor Gárdonyi-kutatónak. Az egri ünnepi könyvhét programjait a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az EKF Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum, és 
több kulturális intézmény összefogással szervezte. A programok között dedikálások, 
előadások, könyvbemutatók várták az érdeklődőket.

Tehetség, tudás –  
a legjobbakat díjazták
Tanulmányi versenyek győzteseit, me-
gyei és országos helyezettjeit hívta meg a 
Heves Megyei Pedagógiai Intézet hagyo-
mányos év végi fogadására. 1993 óta tün-
teti ki elismerő oklevéllel a versenyeken 
jól szereplő diákokat és a felkészítőket 
az intézet.  A középiskolákat is díjazták 
két kategóriában. A legjobb gimnázium 
a Szilágyi lett, a másik kategória győztese 
pedig a Neumann.

Nőttek az adóbevételek
Nőttek az adóbevételek az idei év első öt hó-
napjában. A Heves megyei vállalkozók több 
mint 79 milliárd forintnyi adót fizettek be 
ebben az időszakban. A NAV tájékoztatása 
szerint Heves megyében 114 ezer adóbeval-
lást nyújtottak be az adózók, egyre népsze-
rűbb volt az elektronikus ügyintézés.

Börtön a városért
Hatvanadik alkalommal takarítottak a 
városban a fogvatartottak. Ezúttal a Hő-
sök temetőjét tették rendbe, és lefestették 
a kerítést is. A programot hat évvel ez-
előtt indították útjára.

Szoboravatás
Felavatták Rostás Bea Piros szobrászművész Generációk című köztéri alkotását. Ezen 
az alkalmon adták át a Felsőváros lakóinak a Nemzedékek tere elnevezést kapott te-
rületet is.

IV. Triatlon Fesztivál
Közel ezer versenyző vett részt az egri IV. Triatlon Fesztiválon. A különböző bajnoki futa-
mok mellett a jótékonysági váltó bevételét Bencsura Zoltán parasportoló javára ajánlják fel, 
hogy a sportoláshoz  megfelelő futó-műlábat vásárolhasson. A karbon lábfej és a tok pótlá-
sa 2 millió forintba kerül. A füzesabonyi jótékonysági futásból erre a célra 1,2 millió forint 
jött össze. A klub elnöke, a triatlon szövetség elnökségi tagja, dr. Bátorfi Béla maga is indult 
az egri jótékony célú váltón és a végén egy ígéretet is tett: kiegészítik az így befolyt összeget.

Csontokra bukkantak  
a várban

Csontokat, csontvázakat találtak a régé-
szek a várban, az igazgatósági épület előtt.  
A csontokon sérülések láthatók, például 
az egyik koponya orrcsontja és állkapocs-
csontja is hiányzik. Nem szabályos a temet-
kezés, egy gödörbe temették őket, és még 
egy 1585-ös keltezésű érmét is találtak. A 
régész szerint ezek együtt valószínűsítik, 
hogy XVI. századi csontokra, az 1596-os 
ostrom résztvevőire bukkantak. 

Kupagyőztes!
A Tigger Eger-Eszterházy női floorball 
csapata bejutott mindkét országos hazai 
versenysorozat döntőjébe. A bajnokság-
ban a második helyet szerezték meg, míg 
a kupadöntőben, hosszabbításban múl-
ták felül ellenfelüket. Negyedszer lett ku-
pagyőztes az egri csapat.

Egri nyár 2014
Budapesten, a Gárdonyi téren harangozták be az egri nyár programjait. Folytatják a Költözz 
Egerbe akciót: július 10-ig ismét várják kalandvágyó fiatal párok jelentkezését. Ugyancsak 
folytatódik Jumurdzsák blogja is: idén is olvashatjuk majd a világhálón egy ismert hazai 
közéleti személyiség egri élményeit. Ezen a nyáron sem maradhatnak el a már megszokott 
egri programok: a Bikavér Ünnep és a  Végvári Vigasságok is várják a turistákat.

fotó: nemes róbert

fotó: vozáry róbert fotó: bilku krisztián
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Közgyűlés – röviden
Ötvenkét napirendi pontot tárgyalt június 26-i ülésén az egri közgyűlés. 
Az alábbiakban a főbb témákból válogattunk.

Kaláka Fesztivál
Harmadik alkalommal rendezték meg Egerben a Kaláka Fesztivált. A június 
26. és 29. között zajló rendezvényen koncertek, kiállítások, gyerekprogramok 
várták az érdeklődőket. A főbb helyszín az Eszterházy tér és a vár volt. Fellé-
pett többek között a Sebő együttes és a Benkó Dixieland Band, de önálló mű-
sorral szerepelt a tavalyi „Gárdonyi, a költő” dalnokverseny több előadója is.

A Pásztorvölgyi sikere
A Magyar Kultúra Napját 25 éve ünnepeljük. Az évfordulón egy új kezdemé-
nyezést indított el Szőcs Géza kormánybiztos, melynek címe: Együtt Szaval a 
Nemzet. Ezen a napon a világ valamennyi magyar nyelvű általános és közép-
iskolájában vállalkozhattak a diákok arra, hogy elszavalják a Himnuszt. Egy 
kategóriát hirdetett meg a zsűri: a legnézettebb és legnagyobb tetszést kiváltó 
produkciót díjazták, és ezt nyerte meg az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola 
és Gimnázium. A díjátadó ünnepség június 20-án volt a Magyar Nemzeti 
Múzeum dísztermében.

Múzeumok Éjszakája
Egerben szinte minden múzeum, kulturális intéz-
mény nyitva tartott a Múzeumok éjszakáján: a vár, 
a Varázstorony, a levéltár, a Zsinagóga Galéria, a Kis 
Zsinagóga, a Kepes Központ, a Sport- és Tűzoltó 
Múzeum, a Marcipánia, de még a könyvtár is. Ezen 
az éjszakán a városnéző kisvonat is ingyen szállította 
az érdeklődőket. 

Fáklyás felvonulást tartott az Egri Vitézlő Osko-
la a belvárosban, majd meggyújtották a máglyát, és 
elkezdődött a VI. Kárpát-medencei tűzugrás feszti-
vál. A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódott a Real 
Time című program is, amelyet a Herman projekt 
keretében rendezett a város a Part Egyesület közre-
működésével.

A napirendi pontok tárgyalása előtt 
ismét Bognár József városi rendőrka-
pitánytól kérdezhettek a képviselők. 
Császár Zoltán azt kérte, hogy a rendőr-
ség kiemelten figyeljen oda a népszerű 
Szépasszonyvölgyre, ahol egyre több az 
ittas és agresszív fiatal. 

Lombeczki Gábor kérte, hogy a lakos-
ságnak meghirdetett rendőrségi fogadó-
órák ne maradjanak el, vagy ha mégis, 
arról értesítsék az egrieket. 

Bognár Ignác kifogásolja, hogy a 
kampányidőszakban megbüntették azo-
kat a jobbikosokat és gárdistákat, akik 
Egerből indultak a fővárosba egy talics-
ka földdel. Az ügyben még feljelentés is 
született. 

Bognár József elmondta, hogy a nyári 
szünet idején még nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a fiatalok ellenőrzésére. 

A másik két kérdésre írásbeli választ 
ígért.

A szépasszonyvölgyi pincetulajdonosok 
eddig bérelték a pincék vendéglátásra 
használt előkertjeit az üzemeltető EVAT 
Zrt.-től. A borászok megkeresésére a vá-
ros önkormányzata felülvizsgálta korábbi 
döntéseit, módosította egyes rendeleteit. 
Ennek köszönhetően a tulajdonosoknak 
lehetőségük van a pincetetők és az általuk 
ténylegesen használt előkerti területek ked-
vezményes megvásárlására. A vételárat há-
rom egyenlő részben fizethetik meg, 2016. 
augusztus 31-éig. Aki mégis bérelne, annak 
lehetősége van csak az idegenforgalmi sze-
zonban, mind össze nyolc hónapra fizetni a 
bérleti díjat. (Képünk illusztráció.)

Döntött a közgyűlés arról is, hogy újabb 
17 darab térfigyelő kamerát helyeznek el 
a város közterületein. Így összesen már 
45 helyszínen van lehetőség arra, hogy 
kamerát helyezzen el a közterület-fel-
ügyelet. 

Az önkormányzat az elmúlt időszak-
ban 7 mozgatható és 10 rögzített kamerát 
vásárolt, összesen 19 millió Ft-ért. 

A képfelvevők telepítését július 3-i 
szerződéskötést követően kezdi el a ki-
vite lező. 

A kamerarendszerbe az újonnan létesí-
tett közparkokat is bevonják.

Tanácskoztak a képviselők a helyi hul-
ladék gazdálkodásról. A hulladéktörvény 
szerint július 1-jétől csak nonprofit kft. 
láthatja el ezt a feladatot, így a Városgon-
dozás Eger Kft. létrehozta az Egri Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t. A cég 
feladata, hogy összegyűjtse a városban 
hagyott kommunális hulladékot, amit a 
Városgondozás szállít majd tovább He-
jőpapiba. A napirend kapcsán kiderül, 
hogy idén nem változik a hulladékszállí-
tás díja. Több képviselő megjegyzi, hogy 
míg a város több pontja rendezett, sok 
helyen vannak elhanyagolt, gazos terü-
letek, nem beszélve az egyre nagyobb 
területeken jelentkező illegális hulladék-
lerakásokkal. Jakab Zoltán ügyvezető 
igazgató elmondja, hogy folyamatosan 
végzik a közterületek rendezését, túlórá-
ban is folyik a munka. Az illegális lerakók 
felszámolása is folyamatos, de mindig ta-
lálnak újabb szemetes területeket. Habis 
László hozzáteszi: közel 90 millió forint-
tal növelik a társaság tőketartalékát. Ez-
zel stabilizálják a cég tőkehelyzetét.

Hatszáz gyerek részére tudja biztosíta-
ni az önkormányzat az ingyenes nyári 
étkeztetést. Ezt a száz százalékos támo-
gatást azok a családok vehetik igénybe, 
akik rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülnek. Ezt a segítséget 
a város az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma szociális nyári gyermekétkezteté-
si programjának köszönhetően nyújtja, 
jelentős központi forrás bevonásával. A 
cél az, hogy a rászoruló gyermekek szá-
mára naponta egyszer meleg ételt biz-
tosítsanak. A gyermekek ingyenes nyári 
étkeztetését idén is az Egri Családsegítő 
Intézet látja el. (Képünk illusztráció.)

Kidolgozta a 2014–2020-as időszakra 
szóló területfejlesztési koncepciót Eger, 
elkészült az a munkaanyag, melyet köz-
szemlére bocsát az önkormányzat. 

A jövőben intézményfenntartás he-
lyett gazdaságélénkítő szerepet vár a 
kormányzat az önkormányzatoktól. Eger 
számára a következő fejlesztési ciklusban 
10 milliárd Ft-ot meghaladó összeg áll 
rendelkezésre.

Látogatható a Valide Sultana fürdő
Megnyitották a nagyközönség előtt a Valide Sultana für-
dőt. A Dobó utcában álló falakat több mint fél évszázada 
tárták föl, az utóbbi évtizedekben a török kori emlék ál-
laga folyamatosan romlott. A belvárosi rehabilitáció ré-
szeként konzerválták a falakat, lefedték a fürdőt, ezzel az 
állagromlást megállították.

Habis László polgármester azt mondta: ez csak az 
első lépés, kiállítást, kulturális programokat terveznek 
ide.

Szederinda Néptáncfesztivál
A nyolcadik Szederinda Néptáncfesztiválon ti-
zenkilenc csoport mutatkozott be a különböző 
tájegységek táncaival. A háromnapos rendezvény-
re a határon túlról is érkeztek fellépők. A feszti-
váldíjat a gyöngyösi Borostyán Néptáncegyüttes 
kapta.

fotó: vozáry róbert

fotó: vozáry róbert



„A fizika minden nehézsége, úgy látszik, abban áll, hogy a mozgásjelenségekből a természet erőit  kikutassuk, 
s azután ezeknek az erőknek a segítségével a többi jelenséget megmagyarázzuk.” (Isaac Newton)

Mátrai Tibor (1910–1987)
dR. SZecSKó KáROly

Az egri főiskolán számos nagyszerű tanár, 
kitűnő szakember oktatott, akik szakterü-
letükön az ország legkiválóbbjai voltak. 
Ezek közül való Mátrai Tibor, optikai ku-
tatásairól és tankönyveiről híres fizikus, 
kandidátus, tanszékvezető főiskolai tanár.

Budapesten született 1910. március 
24-én. A fővárosi Mátyás Gimnázium-
ban 1928-ban tett érettségi vizsgát, kitű-
nő eredménnyel. Tehetsége már akkor 
megmutatkozott, az országos fizikai ta-
nulmányi versenyen második helyezést 
ért el. A Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetem fizika–kémia szaká-
ra iratkozott be, ahol 1935-ben szerzett 
diplomát. Egyetemista korában (1932) 
jelent meg első tudományos dolgozata, az 
elektrolitok határfelületének fizika-kémi-
ai vizsgálatáról. Első munkahelye az Ál-
latorvosi Főiskola Fizikai Tanszéke, ahol 
asszisztensként dolgozott 1933–1936 kö-
zött, majd a Központi Mértékügyi Intézet-
ben (1936–1942) fizikusként alkalmazták. 
1942-től Szegeden tanított a Vegyipari 
Középiskolában, és a Szegedi Tudomány-
egyetem Fizikai Intézetébe is bejárt. Fi-
zikából doktorált. Mátrai 1951-ben visz-
szatér Budapestre, az akkoriban alakult 
KFKI (Központi Fizikai Kutató Intézet) 
Spektroszkópiai Osztályán kapott állást. 
A kandidátusi fokozatot 1954-ben sze-
rezte meg. Az optika, a relativitáselmélet 
és a kvantummechanika alapkérdéseivel 
foglalkozott, valamint kísérleti molekula-
spektroszkópiai kutatásokat végzett mun-
katársaival. Továbbfejleszti a Wiener-féle 
interferenciakísérletet, s Mátrai neve be-
került a relativitáselmélet történetébe is.

1963-ban Egerbe került, a tanárkép-
ző főiskola Fizika Tanszékének élére. A 
fizika iránt mélyen elkötelezett tudós, a 
kiváló felkészültségű tanár nagy nyere-

sége volt a főiskolának. Tankönyveket, 
jegyzeteket írt a fizikaoktatás elősegíté-
se érdekében. Gyakorlati spektroszkópia 
(Budapest, 1963) című monográfiája egy-
szerű, világos fogalmazásával ma is jól 
használható kézikönyv, melyet nívódíjjal 
tüntettek ki. A Tankönyvkiadónál jelent 
meg Budó Ágostonnal együtt írt Kísérle-
ti fizika 3. kötete (Budapest, 1977), amely 
nélkülözhetetlen a fizikaoktatás számá-
ra, s számos kiadásban látott napvilágot. 
Szintén több kiadásban jelent meg, Patkó 
György kollégájával együtt publikált főis-
kolai jegyzete, Fénytan (Optika) címmel 
(Budapest, 1981). A VIII. Magyar Szín-
képelemző Vándorgyűlésen (Eger, 1965) 
Márkus Jenővel együtt tartott előadást, Az 
interferencia-spektroszkópia újabb fejlődé-
séről címmel. Mátrai Tibor Egerben élt és 
dolgozott 1976-os nyugdíjba vonulásáig. 
A főiskola tudományos közleményeiben 
sorra jelentek meg dolgozatai. Számos he-
lyen publikált: MTA III. Osztályának fizi-
kai közleményei, Fizikai Szemle stb.

A tanítás és a kutatómunka mellett ak-
tív résztvevője volt a tudományos közéle-
tének. Az alábbi szervezetek munkájában 
is közreműködött: Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat megyei elnöke, az országos el-
nökség tagja; a Műszaki és Természettu-
dományi Egyesületek Szövetsége Heves 
megyei csoportjának elnöke; a Művelő-
désügyi Minisztérium Pedagógusképző 
Osztálya Fizikai Szakbizottságának tagja; 
az MTA IUPAP (International Union of 
Pure and Applied Physics) Bizottságának 
és Spektroszkópiai Albizottságának tagja.

Mátrai Tibor nemes, finom lelkű ember 
volt, aki önmagával szemben mindig igé-
nyes, kritikus, másokkal szemben elnéző. 
Nagyfokú empátia, emberi jóság, segítő-
készség jellemezte, kedves és jóhiszemű 
volt. Munkatársai, tanítványai általa át-
nézett dolgozatait először mindig megdi-

csérte, s csak mintegy „mellékesen” hívta 
fel figyelmüket tévedéseikre, hibáikra. 
Jóságáért időnként megmosolyogták, de 
ez a mások felé forduló szeretet, figyelem 
mégis lenyűgöző volt, sokan szerették. 
Nem törekedett sem anyagi, sem erkölcsi 
elismerésre, pedig igazán megérdemelte 
volna. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
Schmid Rezső-díjjal tüntette ki 1954-ben.

A humanista ember, a kiváló tudós Bu-
dapesten hunyt el 1987. március 2-án. A 
Fizikai Szemle 1997. 7. számában Rózsa 
Károly – egykori kollégája – Mátrai Ti-
bor emlékére ajánlja cikkét, melyben így 
ír róla: „Már tíz éve nincs közöttünk. 1963 
őszéig a KFKI spektroszkópiai kutatásait 
irányította. Ezután a jövő tanárait taní-
totta, fizikára, emberségre az Egri Tanár-
képző Főiskolán. Kapcsolata a kutatással és 
volt munkatársaival, legalább beszélgetések 
szintjéig, mindvégig megmaradt. Látogatá-
sai, előadásai ünnepnapok voltak. Hiány-
zik a tudós, hiányzik az ember, akinek sze-
retete és tisztelete kollégáival szemben (ha 
meg tudjuk őrizni) lehet az a megtartó erő, 
ami a mai tudományellenes légkör ellenére 
még összetarthat kutatócsoportokat.” 

Boldoggá tesz, hogy ismerhettem!

(Fotó: Az Egri Tanárképző Főiskola Év-
könyve 1966–1967. Eger, 1967, p. 12.)

TóTH láSZló

Ez az utca volt a város egyik legfontosabb 
közlekedési útvonala. A 17. századtól itt 
haladt át a forgalom az Alföld felől Felső-
Magyarország és az északi bányavárosok 
felé. A város északi-déli tengelyét összekötő 
utcára a 18. századtól elsősorban a város 
jómódú és befolyásos tagjai építkeztek. 
Sokáig Hosszú, majd Püspök utcának is 
nevezték a Jezsuiták illetve a ciszterciták 
házaitól, vagyis körülbelől a mai Csiky 
Sándor utcától. A 18. század 30-as éveiben 
az utca nyugati házsorainak egy része szik-
lapadra épült. Ez úgy történt, hogy a há-
zak földszintje a sziklapadhoz tapadt, míg 

az emeletük hátsó homlokzata nyugat felé 
földszintes volt, és az akkor még meglévő 
városfalak alatti kertre nyílott. Így épült a 
püspöki palota, az agg papok háza – a ké-
sőbbi Szent József Internátus –, a papi sze-
minárium, valamint a jezsuita templom és 
annak rendháza is. A Széchenyi utca észa-
ki részét, a mai Csiky Sándor utcától a volt 
Ráczkapuig Szent Miklós vagy Rácz utcá-
nak is nevezték templomukról. Evlia Csele-
bi török utazó – aki 1665-ben járt Egerben 
– azt írja, hogy ez az utca padlózott volt 
már akkoriban is. Erre vonatkozó bizonyí-
tékot találtak az 1960-as, 1970-es években 
az utca közművezetékeinek cseréi közben. 
Az 1978-ban megjelent Eger múltja a jelen-

ben című könyvben nagyszerű fotók igazol-
ják ennek tényét. 

A 19. század végén, a 20. század eléjé-
től aztán általánossá vált – főleg az egriek 
köré ben – a Fő utca elnevezés is. Mivel a 
város legforgalmasbb utcája volt, az egriek 
itt régen is szívesen korzóztak, tehát a város 
lakóinak kedvelt sétaútvonala volt a Szé-
chenyi utca. Szép épületei, házai nemcsak 
meghatározóak városkép szempontjából, 
de néhány a hazai műemlékeink legszebb-
jei közé is tartozik.

Lapunk további számaiban ezeket az 
épületeket fogjuk bemutatni részleteseb-
ben. 

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 Széchenyi utca rövid története

fotó: vozáry róbert
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ré „Annyi zene van a fejemben, hogy 

leginkább a csendet szeretem”
Mindig rohan. Meg is lepett, hogy ülve, fagyi és kávé mellett tudunk beszélgetni. Közel húsz éve in-
gázik Budapest és Eger között, hiszen amellett, hogy tíz éve a Magyar Állami Operaház karigazga-
tója, az Egri Szimfonikus Zenekar lelkes, kreatív vezetője is. És ami a legfontosabb: három gyermek 
édesapja. Életútjáról, hivatásáról és szeretteiről mesél: Szabó Sipos Máté karmester.

HARSáNyI JudIT

– Talán mondhatni: művészcsaládba 
születtél, hiszen édesapád, Szabó Sipos 
Tamás magyar rajzfilmrendező, gra-
fikus volt, bátyád, Szabó Sipos Barna-
bás színművész, édesanyád is színházi 
ember. A zene iránti affinitásodat kitől 
örökölted?
– Édesapám kivételes műveltségű ember 
volt, szinte mindenhez értett, de a zenét 
inkább csak hallgatta. Viszont édesanyám 
zongorázott, csellózott. Anyai nagyszüle-
im esténként otthon kama ra ze néltek, így 
anyukám gyerekként Mozart és Beetho-
ven hegedű-zongora szonátáira aludt el.  
Dédanyám is zongoratanár volt. Egyéb-
ként nagyapám nem volt hivatásos ze-
nész, de a közalkalmazott zenekarban 
rendszeresen játszott. Emlékszem, ezeken 
a koncerteken baromi jókat aludtam a 
Beethoven-szimfó niák alatt. Valószínűleg 
ezek a szimfóniák azért tartoznak ma is a 
kedvenceim közé… Volt otthon zongo-
ránk, és anyukám szerette volna, ha zon-
gorázni tanulok. A tanárnők mondták, 
hogy a gyerek ügyes, komolyabban kel-
lene foglalkoznia a zenével. Emlékszem, 
úgy tizenkét éves lehettem, amikor az 
egyik tanárnő azt mondta: zongoramű-
vészt nevelne belőlem… Anyukám mesél-
te, hogy ekkor én megszorítottam a kezét, 
mire ő megkérdezte: abba akarod hagy-
ni? Mondtam: igen, illetve később nem 
tudom… Vagyis a zenélést nem akartam 
abbahagyni, de attól megijedtem, hogy 
zongoraművészt neveljenek belőlem. 
Később dzsesszzongoráztam, a gimnázi-
umban pedig már mindenfélét zenéltem: 
dixielandzenekarban klarinétoztam, nép-
zenekarban bőgőztem, kórusokban éne-
keltem…

– Milyen szakra jelentkeztél először?
– A gimnázium első két évében még 

biológus akartam lenni. Csináltunk egy 
rockzenekart is, és az egyik koncertre 
eljött a bátyám, aki közölte: ahogy így 
elnézett, hát, nem igazán vagyok az a ku-

tatóbiológus alkat… Harmadiktól aztán 
egyértelmű lett számomra, hogy zenélni 
szeretnék. Ekkor kérdezte az énektaná-
rom, mit szólnék a karvezetés szakhoz. 
Viszont, mivel én nem jártam Konziba, 
nagyon sok szolfézst és zeneelméletet 
kellett tanulnom. A gimnázium után a 
felvételire készültem, olyannyira, hogy el 
is költöztem a nagymamámhoz, ahol nyu-
godtan készülhettem hónapokig. Kaptam 
reggelit, leültem a zongorámhoz, kaptam 
ebédet, leültem a zongorához, és este on-
nan dőltem az ágyba… Pedig ekkor már 
komoly barátnőm volt – most a feleségem 
–, de sok bulit és jó programot ki kellett 
hagynom… Viszont elsőre felvettek a 
Zeneakadémiára. A karvezetés szak után 
elvégeztem a karmester szakot is, így tíz 
évig jártam egyetemre. ’95-ben végeztem.

– Mikor jöttél az egri zenekarhoz?
– Azon a nyáron. Meghívtak egy  

Strauss-koncertre. Kerestek egy vezető 
karmestert, és az őszi bazilikai koncertet 
már együtt csináltuk. ’96 óta vagyok a ve-
zetőjük. Eközben a Nemzeti Énekkarban 
énekeltem, szólamvezető voltam, tanítot-
tam a Zeneakadémián a karvezetésen… 
Ezt így egyszerre. Ha jól számolom, akkor 
már 18 éve vagyok az egyébként tavaly öt-
venedik születésnapját ünneplő egri zene-
kar vezetője. Nagykorú lettem itt is…

– Ennyi év alatt mit adott neked Eger?
– Érdekes módon, bármennyire is 

látszólag kisváros Eger, korlátozott lehe-
tőségekkel – maga a zenekar is évek óta 
bizonytalanságokban –, szóval, bármilyen 
furcsa, a legtöbb kreatív produkciót itt 
hozhattam létre. Sok mindent meg lehe-
tett csinálni, amit kigondoltam. Az, hogy 
többnyire minden csak egyszer hangzott 
el, és számos kezdeményezésemnek nem 
lett folytatása, az szomorú, de mégis na-
gyon izgalmas dolgokat csinálhattam, 
amire máshol nem volt lehetőségem. És 
rengeteg szeretetet kaptam a zenekartól, 
talán azért is vagyok még itt.

– Az Aranykapu Alapítványnak kö-
szönhetően foglalkoztál sérült gyerek-
kel is. A közös munka, a közös foglalko-
zások milyen élményt adtak neked?

– Életem egyik legmeghatározóbb és 
legfontosabb élménye volt ez a több éves 
együttműködés. Hogy a zene által ennyi 
örömet és őszinte, spontán szeretetet lehet 
egymásnak adni, azt ezeknek a fantaszti-
kus, különleges és közben megrázó sorsú 
gyereknek köszönhetően élhettem át ed-
dig a legerősebben. Felemelő és megtisz-
telő, hogy társuknak fogadtak. Remélem 
erőt és reményt tudnak meríteni majd ők 
is ezekből a közös alkotásokból. Sajnos 
nagy szükségük lesz rá, hiszen a feltétel 

nélküli elfogadás is elismerés élménye ne-
kik később sokkal ritkábban adatik majd 
meg. 

– Amikor karácsonykor beszélget-
tünk, említetted, hogy nagy változások 
várnak rád ebben az évben, de akkor 
nem volt időnk ezt kibontani. Most vi-
szont van…

– Nos, tényleg nagy változás zajlik az 
életemben: eljövök az Operától. 11 év 
után lejárt karigazgatói megbízásom. A 
jenenlegi vezetés nem tart tovább igényt a 
munkámra. Az okát nem közölték, de mi-
vel úgy hírlik, nem szakmai jellegű, nem 
is érdekel már. Büszke vagyok rá, hogy 
11 év munkájának köszönhetően ma az 
Operaház Énekkara a hazai, a nemzetközi 
szakma és a közönség által is elismerten 
magas szinten teljesítő együttes. A kollé-
gák szeretetét és tiszteletét tudva léphetek 
ki a Házból. A többi nem fontos… 

– És hogyan tovább?
– Még nem tudom…
– De csak látod már a következő lé-

pést…
– Nem, nem látom. Megpróbálok fel-

szabadulni az elmúlt időszak lelki terhei 
alól és megláni mindazt, amire eddig nem 
jutott elég időm észrevenni. Örülök, hogy 
most lesz rá időm. Nem akarok már siet-
ni. De, ha úgy érted, nem talált meg még 
igazán komoly ajánlat, csupán jó beszélge-
téseim voltak…

– Nem is aggódsz?
– Nem. Inkább kíváncsi vagyok. A biz-

tonságos állandóságot elvesztettem, de bí-
zom benne, hogy ezzel új utak nyílhatnak. 

Jólesik most ez a szabadságérzés. Vannak 
halogatott vágyaim, terveim, szeretnék 
most ezekre koncentrálni. Több időt for-
dítani a családomra, a számomra fontos 
emberekre… azaz máshogy élni.

– Idén te is ötvenéves leszel. Foglal-
koztat a korod?

– Nem. Bár, ha nagyon őszinte akarok 
lenni, annyiban foglalkoztat, hogy édes-
apám már nem érte meg ezt a kort, hiszen 
48 évesen halt meg. Furcsa érzés, hogy 
már túléltem a neki adatott időt. Szeren-
csére édesanyám hetvenen felül is nagyon 
jól van. Ötvennek egyáltalán nem érzem 
magam, és ez köszönhető annak is, hogy 
a gyerekeim, akik már felnőttek, nemcsak 
apaként, hanem partnerként is tekinte-
nek rám. Nagyon sok mindent megéltem, 
rengeteg dolog történt velem eddig is. Sok 
mindent szeretnék még, de nincs bennem 
már olyan elementáris vágy újabb nagy bi-
zonyításokra, vagy hangzatos pozíciókra. 
Leginkább muzsikálni szeretnék. Olyan 
emberekkel, akikkel jó együtt dolgozni. 
Létrehozni olyan dolgokat, amelyek min-
den résztvevőnek egyaránt fontosak. Na-
gyon szeretnék például fiatalokkal együtt 
dolgozni, mert nyitottak és inspirálóak. 

Rengeteg kompromisszumot kellett 
kötnöm az elmúlt tíz évben, ez vezető be-
osztásomból is adódott. A továbbiakban 
már nem szeretnék ennyit mérlegelni, 
mindennek megfelelni. 

– Mennyire tudsz elégedetten tekin-
teni egy befejezett munkára?

– Sajnos nem vagyok nagyon dicsé-
rős típus, de azért előfordult jópár olyan 

Leginkább muzsikálni 
szeretnék. Olyan emberekkel, 
akikkel jó együtt dolgozni. 
Létrehozni olyan dolgokat, 
amelyek minden 
résztvevőnek egyaránt 
fontosak.
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előadás, amire azt mondtam, hogy na, 
ez igazán jó volt. A hibák könnyen el-
kedvetlenítenek. Nem olyan jó dolog ez 
a maximalizmus, mert az elégedettség 
érzését – ami szerintem fontos – ritkáb-
ban érzi az ember. Talán e téren nagyvo-
nalúbbnak kellene lennem. Persze tudni 
kell helyén kezelni az eredményeket is. Az 
Egri Szimfonikus Zenekar esetében, ahol 
nincs lehetőség igazán jó hangszereken 
játszani és sok minden adottság behatá-
rolt, ott jobban izgat az, hogy milyen lesz 
egy koncert hangulata, meddig jutunk el 
egy darab megismerésében a próbákkal 
és az előadással. Volt már úgy is, hogy a 
munka elején azt mondta egy zenész, ő 
ezt képtelen eljátszani, a végén mégis csil-
logó szemekkel muzsikálta el a darabot. 
Ez sokszor fontosabb, mint egy-egy hűvös 
lemezkész előadás. Az adott lehetőségeket 
minél jobban kiaknázni, ez az igazi fel-
adat.

– Milyen típusú karmesternek tarod 
magad?

– Túl türelmes vagyok. Ezt szokták 
erényemnek, hátrányomnak is mondani. 
Más már csapkodna és üvöltene olyan 
helyzetekben, amit én még türelemmel vi-
selek, de én nem hiszek abban, hogy erő-
szakos közegben bármilyen művészetet 
lehet csinálni. Muzsikálni meg végképp 
nem. Persze látom azt, hogy a megfélem-
lítés, megszégyenítés sajnos hatékony tud 
lenni. Sok ember akkor érzi jól magát, 
ha valaki uralkodik felette. Kijelölni az 
erővszonyokat, kicsit elnyomni, megszé-
gyeníteni, majd a végén vállon veregetni. 
Ezzel könnyen lehet a tömeget irányítani. 
Sajnos ez működik. Számomra az így el-
ért művészi eredmény hamis, sőt riasztó. 
Minden erőszakkal kikényszerített ered-
mény, ami az egyéniségek letiprásának, 
emberek megalázásának köszönhető, szá-
momra érdektelen és értéktelen.

– Melyik munkádra vagy a leginkább 
büszke?

– Ez nehéz kérdés… érdekes, hogy ez 
is Egerhez kötődik. Azokat a nyári színhá-
zi-zenei kísérleteket élveztem talán a leg-
inkább, amelyeket kb. 5-6 éve csináltunk, 
mint pl. a Szentivánéji álom árnyfantázia, 
a Peer Gynt, vagy a Rómeó és Júlia. Izgal-
mas és bátor dolog volt szinte új műfajo-
kat létrehoznunk. Szeretek kísérletezni.

– Ennek mért nincs folytatása?
– Ötleteim mindig vannak, de ehhez 

összefogás is kell, partnerek, befogadó 
szándék.  Az akkori színházi igazgatóban, 
Csizmadia Tiborban például ez megvolt. 

– A Kepesben nemrég egy fantaszti-
kus koncertet hallhatott a közönség az 
Egri Szimfonikus Zenekartól. Utolsó 

darabként egy általad és a H. V. R. Z. 
dzsessztrió – amelyben a fiad is játszik 
– által szerzett közös mű is elhangzott. 

– Szerettem volna ebben az esetben 
is valami új kísérletet tenni egy zenei 
fúzióra. Ágoston fiamék triója épp új 
utakat prúbálgatott, amit nagyon izgal-
masnak találtam, és össze lehetett kötni 
szimfonikus hangzásokkal. Szerettük 
volna mindezt nem a megszokott módo-
kon tenni. Így aztán ők adtak jónéhány 
ritmikai és tematikus alapot, ezekre ne-
kem kellett felépíteni egy háromrészes 
művet, ellenpontozva a dzsesszelemeket, 
vagy épp atmoszférát teremtve az ő zenei 
anyagokhoz. 

– Vannak más műveid is?
– Igen, vannak, de erre tényleg kevés 

idő jut. Például egyszer csináltam egy le-
mezt a Debreceni Kodály Kórussal kor-
társ darabokból, és akkor rájöttem, hogy 
polifonikus zenét kórusra nagyon keve-
sen írnak. Arra gondoltam, meg kéne 
próbálnom írni ilyeneket. Ez is szerepel a 
terveimben: a régi vágyaimat szövegben, 
zenében megírni. 

– Ki az a zeneszerző, akinek a mű-
vei megunhatatlanul inspirálnak, aki a 
legnagyobb hatást tette rád?

– Mozart mindig lenyűgöz mélységé-
vel, de Joseph Haydn kimeríthetetlen in-
vencióját is mindig örömmel csodálom.  
A 20. század első felének párizsi művész 
kavalkádja is nagyon inspirál.

– Három gyereketek van, Ágoston fi-
adról már esett szó. A többiek életében 
is fontos szerepet kapott a zene?

– Rebeka lányom csellózott, zon-
gorázott, most énekelni tanul, de nem 
akar énekesnő lenni, egyszerűen csak 
érdekli. Óvónőnek készül, hihetetlenül 
jól bánik a gyerekekkel, de a felnőtteket 
is lenyűgözően kezeli. Ő mondta, hogy 
látja, mennyire hiányzik a mostani kis-
gyerekek mindennapjaiból az éneklés, 
nem is érti, hogy nőhetnek fel gyerekek 
zene nélkül… Nem ismernek énekeket, 
gyerekdalokat, és ezért szegényebb az 
érzelmi kifejezőkészségük is. Neki ez 
nagyon szokatlan tapasztalás, hiszen mi 
énekeltünk nekik egész kisgyerekkoruk-
tól kezdve, sőt a kocsiban utazva még 
mostanában is nagy énekléseket csapunk 
néha. A zenei megnyilatkozás így telje-
sen természetes számukra. A legkisebb 
fiam, Tomi, tizenhat éves. Jól trombitált 
egy ideig, de most inkább a színház, a 
filmművészet és a pecázás érdekli. Mind-
hárman nyitott, érzékeny és egészségesen 
felszabadult emberek. Nagyon büszke 
vagyok rájuk.

– Milyen zenét hallgatsz egyébként 

munkán kívül? Például ide felé jövet 
milyen CD-t tettél be?

– Semmilyet. Annyi zene van a fe-
jemben, hogy leginkább a csendet sze-
retem. Főképp beszélgetéseket hallgatok 
a rádió ban, az érdekel. Háttérzenének 
szinte nem is hallgatok zenét.

– Nincs az, hogy hazamész, és bete-
szel egy lemezt…

– Háttérzenének nagyon ritkán. De 
ha érdekel valami, azt szívesen meghall-
gatom. 

– A feleséged nem zenész…
– Nem, hál’ istennek. Textilszervező 

iparművész, remek anya és megszállott 
szakács. 26 éve vagyunk társai egymás-
nak mindenben.

– Mi az, ami leginkább ki tud kap-
csolni ekkora hajtás mellett?

– Nehéz kikapcsolni. Főleg így, hogy 
az ember reggeltől estig dolgozik. De ha a 
kertünkben teljesen értelmetlen gazolási 
és szárazlevélkupac-áthelyezési munká-
latokat végzek, vagy a reménytelen kony-
hakertünkben megterem egy-két paradi-
csom, az sok örömet tud okozni.

Hoppárézimi!
Egerben járt Zemlényi Zoltán 

HARSáNyI JudIT

Meguntam, hogy az ország leghíresebb 
nyomorékja legyek, mondta egyszer, és 
évekre elhallgatott. Pedig hírnevet hozott 
számára a csoda, hogy egy újjal és tiszta 
elmével begépelte 15 évesen elszenvedett 
balesetének, kómájának és gyötrelmes 
felépülésének történetét. A Hoppárézimi! 
című könyv, a belőle készült előadás, a 
történetét bemutató országjáró körútjai 
ismertté tették, az emberek szeretettel 
vették körül. Aztán 2004-ben nem uta-
zott többé, elcsendesedett. Tényleg meg-
unta, hogy csak a balesetét látják érde-
kesnek, nem akart a múltjából élni.

Nyolc és félévnyi visszavonultság után 
azonban ráébredt arra, hogy nem hagy-
hatja cserben olvasóit, akik azóta is számí-
tanak rá. 2012-ben újra dedikálni kezdte 
könyveit. Óriási szeretettel fogadták.

25 évvel a könyv megjelenése után, a 
jubileum alkalmából a naplót ismét ki-
nyomtatták, és Zemlényi Zoltán újból 
útra kel. Szeretné, ha a mai tizenévesek 

is megismernék egy kamasz akaratát, 
szenvedélyét, küzdelmét, akit 1985-ben, 
15 évesen elgázolt egy Trabant, méte-
reket repült, fejjel a betonra esett, majd 
egy hónap kóma után újraszületett. Egy 
EMBER visszaemlékezésit, aki túlélt egy 
súlyos balesetet és túlélte felépülésének 
szenvedésekkel teli kálváriáját.

Zoli eljutott Egerbe, a Gárdonyiba is, 
ahol több mint száz diák várta. Izgult. 
Hogy a fenébe ne. Kiállni a mai fiatalok elé, 
akik azt sem tudják, ő min ment keresztül. 
Meghallgatják? Megértik? Elolvassák?

A diákok nehezen értették Zoli szavait. 
Néha kuncogtak is. Vagy nem figyeltek. 
Aztán elindult egy film, egy ilyen volt, 
ilyen lett történet, és a teremben mély 
csend. A vidám, mosolygós fiú kenus 
képei, a dobosé, aki saját zenekarával ál-
modozott lányokról, hírnévről… aztán a 
baleset, a kórházi lábadozás fotói, a test-
vér, barátok visszaemlékezései megdöb-
bentették a fiatalokat. Nem kuncogtak… 

A ma már negyvenes éveiket taposó, két 
egykori gárdonyis diák: Varró Emese és 
Seenger Pál hívta életre a találkozót, an-
nak idején nagy hatást tett rájuk Zoli tör-
ténete. Délután dedikálást is szerveztek, 
ahol öröm volt látni Zoli örömét. Hogy 
igenis vannak, akik szeretnének egy pár 
szót, egy kézszorítást, egy ma is mosoly-
gós tekintetet kapni attól, aki megírta az 
élni akarást. Egy túlélő történetét.

És aki, nem mellesleg, ma már három 
gyerek édesapja.

fotó: víg lajos

fotó: seenger pál

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

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

Mintha külföldön tanulna!

OXFORD minőség a nyelvoktatásban, tolmácsolás-
ban, fordításban! egyéni, csoportos és céges nyelv-
tanfolyamok anyanyelvi oktatókkal is! 
Általános és üzleti nyelvoktatás, nyelvvizsgára és érett-
ségire felkészítés. Klasszikus és angol Callan módszer, 
beszédgyakorlat órák, gyermek napközis tábor, intenzív 
nyelvtanfolyamok. Az angol és a német nyelvektől kezd-
ve egészen a japánig! Francia, olasz, spanyol, eszperan-
tó, magyar, mint idegen nyelv, valamint orosz és svéd.

Térítésmentes szintfelmérés és próbaórák!
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Meditatív állapot
Krüzsely Gábor Egerben élő festőművész-grafikusnak nemrég kiállítása nyílt egy 
budapesti szállodában. A művésszel technikáról, mecenatúráról, az alkotói álla-
potról beszélgettünk.
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Pár perc Lackfi Jánossal
Ha kedvenc riportalanyt kellene említeni, nálam dobogós helyen végezne. Komolyabb hangvételben még nem sikerült be-
szélgetnünk, de épp emiatt várom leginkább a vele való találkozást. Bár csak negyedórát töltöttünk együtt, köszönet érte, 
most is jókat kacarásztam mellette… A Kaláka Fesztivál Verskoncertjének visszatérő vendége, a friss Prima Primissima díjas 
Lackfi János többek között legújabb munkáiról mesélt, míg én csak hallgattam és 
nevettem, hallgattam és nevettem… Na jó, néha kérdeztem is.

NAgyPáL áKoS

– A képzőművészeti világa, látásmód-
ja hogyan alakult ki? Tudatos volt, vagy 
ösztönösen formálódott?
– A kettő együtt működik. Az ösztönös 
része csak úgy kijön, azzal szembesülök, 
aztán hozzá igazítom a szűrőmhöz. Jön 
egy információ, azt lerajzolom, aztán 
amit a szakma megkíván, megcsinálom 
hozzá.

– Laikusként hogyan képzeljem el, a 
képzőművészetben hogyan kapcsoló-
dik az értelem és az érzelem?

– Nagyjából úgy, mint mindenkinél, 
ha az érzelem túlcsordul, megpróbálja az 
eszével helyre rakni a dolgokat. Szerin-
tem a festészetben az érzelemnek nincs 
nagyobb szerepe mint bármikor a hét-
köznapokban. Inkább annak, hogy az 
ember megérezze azt az állapotot, ami-
kor ki kell hívnia magából azt, amikor 
az információt ki kell raknia a vászonra. 
Nem hiszem, hogy bármelyik művész 
hivatkozhatna arra, hogy érzékenyebb 
vagyok másoknál, ezért lettem az, aki. Ez 
csak egy szép fényes máz, amelyet többek 
között ráhúznak a szakmára. Minél érzé-
kenyebb, minél sértődékenyebb, szenzití-
vebb az ember, annál több ingerre érzé-
keny a környezetében. És annál nagyobb 
a zaj. Azt is mondhatnám, hogy a túlér-
zékenység még zavaró is lehet. Meditatív 
állapotban éppen azt tudja kiiktatni az 
ember, amelyek az ehhez hasonló dol-
gokkal függnek össze.

– Mert az alkotás egyfajta meditatív 
állapot?

– A meditatív állapot alapvetően üres-
ség. Szerencsés esetben erre az ember-
nek nem kell törekednie, hanem lehet 
tehetségnek nevezni, ha valakinek külö-
nösebb munka, odafigyelés nélkül ebbe 
az állapotba kerül, és éppen azt a dolgot 
végzi, amihez leginkább igazítva van ez 
az adottság, legyen az táncos, író, vagy 
bármilyen művész.

– Tehát ez művészeti ágtól független.

– Nézetem szerint így van. Hogyha 
valaki azt csinálja, amihez adottsága van, 
az akkor rögtön kibukik.

– A technikára hogyan talál rá az 
ember?

– A technikát alapvetően alárendelem 
annak, amit csinálni szeretnék. Mivel én 
gyorsan dolgozom, rengeteg vékony vo-
nal, apró részlet van a képeimen, olyat 
kellett választanom, ami ehhez megfelel. 
Régen üvegre is festettem, ma már vízbá-
zisú festékekkel dolgozom.

– A promóció mennyire számít a 
képzőművészetben?

– A legjobb az, ha az ember mögött áll 
egy profi, aki segít, ha nincs, akkor egye-
dül kell megoldani. De egyébként kell, 
főleg most, amikor gyenge lábakon áll ez 
az egész történet. Sorban zárnak be a ga-
lériák, nem egyszerű a helyzet.

– A piacról meg tud élni egy festő?
– Nagyon nehézkes. Amikor egy festő 

azt mondja, hogy nincs remény, lehető-
ség, akkor ugyanezt elmondhatja nagyon 
sok ember. Csak a művész szakmáról 
kialakult egy mítosz, ezért arra jobban 
odafigyelnek. De ha az ember megnézi a 
művészettörténetet, akkor azt látja, hogy 
a festők azért zömmel igen jól éltek. Ott 

voltak a királyi udvarokban, előkelő tár-
saságokban.

– Ezzel összefüggésben hogyan látja, 
milyen ma Magyarországon a mecenatú-
ra?

– Nagyon gyenge. Valószínűleg nem 
alakult ki ebben az időszakban a kultúrá-
ja. Van egy nagyon szűk réteg, amely ezzel 
foglalkozik, de nem divatos. Én rajzolga-
tok, festegetek, vannak kiállításaim, nem 
hiszem, hogy haragudni kéne a támogatás 
hiánya miatt. A mecenatúra inkább arról a 
szintről hiányzik, ahol luxusautókat vásá-
rolnak. A médiából is hiányzik az az ösz-
tökélés, hogy nem azt a célt szolgálja egy 
kép, hogy ne legyen üres a fal. Hanem azt, 
ami minden kultúrának az alapja: legyen 
olyan szellemi táplálék, amely a társadalom 
alapja, különben az egész megáll működni. 
Ezt kellene fölismernie a rendszernek, nem 
a politikáról beszélek, hanem magáról a 
struktúráról, hogy segíteni kell a művésze-
ten, hogy az emberek hétköznapjaiban az 
táplálékul szolgáljon.

– Tervez-e Egerben kiállítást?
– Budapesten láthatóak most a képeim, 

az egyik szállodában, a kiállítást Reviczky 
Gábor barátom nyitotta meg május 21-én. 
Egerben nem lesz mostanában kiállításom.

HARSáNyI JudIT

– Milyen művekkel jelentél meg az idei 
Ünnepi Könyvhéten?
– Két gyerekkönyvvel, de állítólag felnőt-
teknek sem tilos őket elolvasni. Az első egy 
verseskötet, címe: Paradicsomleves betű-
tésztával. Van benne főtt hús meggyszósz-
szal, ízes bukta, tökfőzelék fasírttal, de azt is 
boncolgatom, hogyan kell enni a tejbegrízt. 
Ennek két módját ismertem, az egyik a tru-
tyizós, azaz mindent-összekeverős mód-
szer, amit én mélységesen elítélek, mert a 
tejbegríz, no, az szent dolog, a másik pedig a 
mozaikszerű evés, mikor felkavarás nélkül, 
kanalanként eszed meg. Múltkor azonban 
az egyik felolvasó est után odajött hozzám 
egy fiú, és felvilágosított, hogy létezik egy 
harmadik módszer: rétegesen esszük, előbb 
lekaparjuk a tetejét, és szép sorban a töb-
bit… Nem beszélve a híg, iható tejbegrízről, 
de ez már egészen komolytalanul hangzik.

– Mi inspirált ennél a könyvnél, a 
gyerekeid, saját emlékeid, vagy a kettő 
együtt?

– Mindkettő. Például a záró szöveg a 
gyerekeim ötletéből nőtt ki, hisz ők ovis 
korukban megették a krokodilos tubusú, 
gyümölcsízű fogkrémet. Ugye, mivel is kell 
befejezni egy ebédet, ha nem a fogmosással, 
azt pedig fogkrémevéssel… A másik köny-
vet Ijjas Tamással írtuk, címe A világ legrö-
videbb meséi. Extra-rövid mesék, mégis ket-
ten írtuk őket, amilyen lusták vagyunk… 
Becsapós történetek is vannak közöttük, 
például volt egyszer egy király, akinek volt 
három feje… jaj nem, három fia… és a 
legkisebb találkozott egy gyönyörű szivár-
vánnyal, jaj, nem is… királylánnyal… stb.

– Ezek ilyen egyperces mesék?
– Igen, hiszen minden szülő ismeri a kö-

nyörgést, hogy „mesélj még egyet, na, csak 
egy rövidet…” Ez a könyv ezen a gondon is 
segíthet, és hát nem tilos őket továbbme-
sélni, mindegyiket lehetne folytatni, akár a 
végtelenségig.

– A tavalyi Kaláka Fesztiválon azt me-
sélted, egy időre elvonulsz, hogy nyugod-
tan dolgozhass a regényeden. Én vártam, 
hátha a Könyvhétre ez már meg is jele-
nik…

– Nos, ezt még lehet várni egy darabig, 

mert jó esetben 2016-ra jelenik meg. Most 
júliusban is ezen fogok dolgozni. Bűnügyi 
sztorira épül, de lesz benne szó magyarság-
ról, emigrációról, szerelemről, művészet-
ről… még síncsiszolásról is!

– Nem találkoztunk még a Prima Pri-
missima díj odaítélése óta. Ezúton is gra-
tulálok neked, megvallom, izgultam ott-
hon a tévé előtt, szurkoltam érted!

– Köszönöm szépen, ez nagyon meg-
ható… Sokan izgultak, drukkoltak, igazán 
jólesett. Amúgy is megindító elismerés, 
mert komoly életművekre jár ez a díj, sok-
szor egy-egy pálya vége felé. Én a 43 évem-
mel junior korban voltam a többiek között. 
Vissza kellett néznem az időben, el kellett 
gondolkodnom azon, mi minden zajlott 
velem az elmúlt 15-20 év alatt, és egy kicsit 
meg is döbbentem. Remek kalandok soro-
zata: harminc könyv, fele gyermekeknek, 
fele felnőtteknek, harminc könyv franciából 
fordítva, sok-sok munka zenészekkel, szín-
házakkal. Volt egy megindító, elgondolko-
dásra késztető ereje ennek a történetnek, 
de úgy gondolom, nyugdíjba vonulni még 
nem fogok, nem helyezem el a Nemzeti 
Múzeumban bőrkötésben az életművemet. 
A projekt folytatódik.

– Tele vagy energiával. Szoktál egyéb-
ként néha amolyan magába zuhanós, me-
lankolikus költő is lenni?

– Szerintem a fájdalmat nem lehet, nem 
is szabad megúszni, nekem is vannak ilyen 
pillanataim. A humor viszont segít oldani 
azt a búval aszott képet, amilyennek a költőt 
látjuk babonás tiszteletből. Kicsit hiperaktív 
is vagyok gyerekkorom óta, kicsit nagyon, 
de van küldetéstudat is bennem, hogy ar-
ról beszéljek, az irodalomnak a színes és 

izgalmas életről kell beszélnie, akár haláli 
humorral, akár halálosan komolyan. 

– Itt, a Kaláka Fesztiválon tanúja vol-
tunk egy rövid vers megszületésének. 
Régóta játsszátok már a közönséggel azt, 
hogy feldobnak öt szót, amire neked, a 
műsor alatt verset kell írnod.

– A zenés versimprót a Kaláka Ver-
sudvarban ötlöttük ki Kapolcson, ahol 
idén július 25. és augusztus 4. közöt is 
várjuk a közönséget. Ilyenkor a költők 
a színpadon improvizálnak, és a nézők 
is játszótársakká válnak: ők kiabálnak 
be szavakat, melyekből aztán ott rögtön, 
tetszőleges formában verset gyúrunk. 
Noszvajon a következő szavakat kaptuk: 
kacsafarkú szender, kontraszt anyag, aztán 
kicsit megkönyörültek rajtunk, Noszvaj, 
bütyök, gázégő, és még egy kisfiú odajött 
hozzánk, hogy okvetlenül legyen benne 
a pocem, amire visszakérdeztünk, hogy 
esetleg a pótszemre gondolt-e. Mi, bun-
kó pestiek nem tudtuk, hogy ez a nosz-
vaji barlanglakásokat jelenti. Íme az én 
versem, mely egy kicsit csujogatósra, né-
piesre sikerült:

Az én babám 
kacsafarkú szender,
éjjel jár csak 
hozzám, nappal nem mer.

Az én babám 
tán itt él Noszvajon.
Ki ő? Titok. 
Én meg nem oszthatom.

Az én babám 
olyan, mint egy pocok,
sötétben is 
hallom, ahogy szuszog.

Az én babám 
olyan, mint egy pocem, 
Noszvajon van, 
majd ha látom, hiszem.

Az én babám 
sajog, mint egy bütyök,
minden cipő 
vagy szorít, vagy lötyög.

Az én babám, 
akár egy gázégő,
leoltanám, 
de csak beszél még ő.

Az én babám 
príma kontrasztanyag,
ha igazat 
mondok, meg is harap.

Az én babám 
olyan, mint egy titok,
hogyha megver, 
csak kicsit sántítok.

fotó: vozáry róbert
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A halál koreográfiája, avagy

Határtalan lehetőségek A holnap határa 
című filmben
Újra segítségre szorul az emberiség a filmvásznon. A hódítók ereje ellen kevés az esély, de az egyik egyed, bár akaratla-
nul, átadja képességét főhősünknek. Innentől Tom Cruise-on múlik a siker. 

TUPÍROZZ ÉLETET MAGADNAK!
Azok a napok a legszebbek, melyek végére kiderül, hogy nem a bol-
dogság az, ami miatt hálásak vagyunk, hanem a hála miatt vagyunk 
boldogok. Érezz hálát szinte mindenért… minden kis vacakért! Légy 
saját magad lelkének fodrásza és tupírozd fel az életed! 

Mindennek jelentősége van, és tedd meg azt a szíves-
séged magadnak, hogy figyelembe veszel mindent és 
mindenkit, aki hozzád szorosan vagy nem szorosan, de 
tartozik és közötök van egymáshoz. 

Minap egy lábamon szemtelenül sétáló legyet akar-
tam egycsapásra legyilkolni, mire megszólalt a szebbik 
lelkem, hogy hagyjam, hadd menjen dolgára! És érdekes 
érzelem ült bele a szívembe: jobbnak éreztem magam és 
tisztábbnak, csak mert útjára engedtem. Mert minden 
mindennel összefügg. Badarság volna mástól várni a 

boldogságot, elégedettséget, a nyugalmat és a harmóniát. A szíved 
pontosan mutatja az utat és minden szívdobbanással üzen neked. 

Ám ezeket a jeleket a szívritmusban nem a füleid hallják, hanem a 
lelked, mely tovább vezényel minden szervedhez, mint 
egy lelkes karmester. Ez így olyan tökéletes! Ezen már csak 
rontani tudsz. 

És tudod mit? Szeresd az embereket, de ne akarj nekik 
semmiképp megfelelni, mert a te hegyeidet más kövek-
ből építetted, mint amelyekből az ő hegyeik meredeznek. 
Megmászni meg minek, ha nem ismerős a táj és nem 
vonz az idegen orom? Bármerről nézed, semmi nem vi-
szi előre világot, embert, csak a szeretet s annak minden 
formája. Nem így érdemes? Nézz körül, hullanak az em-
berek, s nagyon sok erről épp maga tehet. – szelavi –

Juhász Julcsi blogja

Megnéztük!

vErES PETrA

Mi történne, ha egy esemény újra és újra 
megismételné magát? A témával korábban 
is foglalkoztak filmek, ezekben mindig bi-
zonyos időintervallum közé szorították 
a szereplőket. Ám míg például az Idétlen 
időkig meteorológusának a mormotafesz-
tivál egyetlen napját kellett újraélnie és a 
reggelek hozták az ismétlést, A holnap ha-
tára című filmben nem az idő szab határt, 
hanem a főhős halála. 

Az utóbbiban hamar kiderül, hogy a Föl-
dért harcoló egyik megszálló űrlény vére 
okozza az ismétlődő eseménysort. A mű 
újra felhasználja a már lezajlott jeleneteket, 
de az egyfajta ismétlések mégsem válnak 
unalmassá. A Tom Cruise alakította Bill 
Cage a kezdeti döbbenet után saját haszná-
ra fordítja a „visszajátszásokat” és kihasznál-
va, hogy ismeri a forgatókönyvet, megpró-
bál segíteni a szereplőkön vagy épp viccet 
csinál a történtekből. Az olcsó, mégis mű-
ködő poénok továbblendítik a történetet. A 
főhős halála néhol már tragikomikus – az-
által, hogy mindig újraéled, a halál elveszti 
a komolyságát. Kisebb lesz a tétje, hogy Bill 
mennyire körültekintő vagy egyáltalán élet-
ben marad-e a harcban. A „halhatatlanság-
ból” hol bátorságot merít, hol pedig elkese-
redésében feladja a küzdelmet. 

Bár a haláltól nem kell tartania, mégis 
vigyáznia kell magára. Idővel tervszerűvé 
válik minden mozdulata, még a halála is, 
hiszen ha úgy veszít vért, hogy közben élet-
ben marad, a földönkívülitől ideiglenesen és 
véletlenül kapott képessége is elhagyja. Bill 
úgy járja végig az egyes jeleneteket, mintha 
egy számítógépes játék pályáit teljesítené.  
Szerepköre megváltozik, fokozatosan bon-
takozik ki előtte a „játék” célja. Karakterfej-
lődését bizonyítja, ahogy a nemtörődömség 
és a gyávaság, amely a film elején jellemezte, 
lassan határozott küldetéstudattá alakul.

Nemcsak témájában, hanem szerkeze-
tében is felfedezhetők hasonlóságok A hol-
nap határa és az 1993-as Idétlen időkig című 
film között. Az ismétléseket mindkét mű 
főhőse csodálkozással, majd pánikkal fo-
gadja, miután pedig ráébrednek, hogy bár-
mit megtehetnek következmények nélkül, 
humorba fojtják kétségbeesésüket. Később 
megjelennek előttük magasabb célok is, de 
az időközben összegyűjtött információkat a 
nők meghódítására is felhasználják. Egy idő 
után az ismétlésekből felhalmozott többlet-
tudás miatt az átlagos szereplők őrültnek 
hiszik a jeleneteket gépszerűen újraélőket. 
A holnap határa ezzel kapcsolatban any-
nyiban nyújt újat, hogy amikor a nézőknek 
addig ismeretlen jelenet következik, akkor 
sem tudni biztosan, a főhős már hányszor 

járta azt végig. Az Idétlen időkig című 
filmmel ellentétben, A holnap határában 
a nézők nem rendelkeznek többlettudás-
sal. A Tom Cruise alakította Billé a döntés, 
mennyit árul el a többi szereplőnek és velük 
együtt a nézőknek. 

A holnap határa nyitott befejezése csak 
sejteti, hogy mit hoz a holnap.

A holnap határa
(Edge of Tomorrow – 2014)
Rendezte: Doug Liman
Főszerepben:  Tom Cruise, Emily Blunt

vérbeli roCK a „külsősoron” (By Joe)
Újságíróként gyakran hallom kevésbé ismert zenekaroktól: hidd el, mi vagyunk a legjobbak. A szerényebb, „lightosabb” 
verzió:  tutirabennevagyunkhevesmegyébenalegjobbháromban. Amikor találkoztam Bakos Józseffel, a Rock By énekes-
frontemberével, alapítójával, titokzatos mosollyal, nagyon szimpatikusan mindössze annyit mondott: a vendégem vagy 
pár sörre, gyere el a klubunkba és hallgass meg.

KelleR RIcHáRd

Eger, Külsősor út, egyik csütörtök este nyolc 
óra.

Gyűlik a közönség a klub épülete előtt, 
boldog várakozás a lelkes arcokon, sokan 
ismerősként, barátként üdvözlik egymást. 
Bakos József, alias Joe elénk siet, barátságo-
san köszönti fotós kollégámat is. Jó házigaz-
daként mindkettőnk kezébe azonnal sört 
nyom, nehogy „dehidratálódjunk”, majd 
közli: „természetesen” hivatalosak vagytok 
a koncert után egy vacsorára is, én állom a 
cechet mindenkinek.”

Készségesen körbevezet klubjukban, 
amely barátságos, otthonos, profi színpad-
dal, fény- és hangtechnikával. Itt próbálnak 
keddenként, csütörtökön pedig mindig 
ingyenes koncertet adnak egyre népesebb 
rajongótáboruknak. 

A zenekar tagjai összeállnak néhány kö-
zös fotóra, József saját kezűleg finomít még 
egy picit a műszaki beállításokon, majd 
minden felesleges körítés nélkül színpadra 
ugrik és belecsap a lecsóba.

Vérbeli, igényes, „békebeli” rockzene tölti 
be a termet a padlótól a plafonig, letaglóz az 
egyedi, veretes hangzásvilág, a frontember 
pátosz nélküli, eredeti előadásmódja. A lát-
ványvilág, a fényeffektek is nagyon rendben 
vannak, tökéletes „simulnak” a zenéhez. 

Edda- és P. Mobil-feldolgozások hang-
zanak fel, majd „jön” a Deep Purple, a 
Black Sabbath és Jimmy Hendrix. Az 
utóbbi majdnem szó szerint értendő: 
Halmai Richie szinte feltámasztja a le-
gendát, libabőrözöm a „Hey Joe” gitár-
szólójánál.

A Rock By Joe-t három éve alapította 
Bakos József, hogy – elmondása szerint – 
„átmentse” az igazi klasszikus rockot az 
utókornak. 

Bakos József (énekes): A rock olyan 
sokat ad, annyira gazdag és változatos a 
zenei az érzelmi és a látványvilága, hogy 
korosztálytól függetlenül mindenkinek 
meg kell ismernie. Nekünk az a célunk, 
hogy minél több emberhez eljuttassuk, 
mert jelenleg nagyon hiányzik a zenei 
palettáról. Manapság szerintem nem lé-
tezik olyan igényes zenei irányzat, mint 
a klasszikus rock. Pótolhatatlan. Igény 
egyébként van rá bőven, annak ellenére, 
hogy sokan „poros rocknak” minősítik. 
Erre nekem mindig az a válaszom: aki így 
gondolja, álljon ki, és játsszon olyan válto-
zatosan, eredetien és magas színvonalon, 
mint mi, vagy a rock korszak együttesei. 
Ilyenkor többnyire elnémulnak a bírálók.  

Saját klubot azért alapítottunk, mert 
a közönségünk minél többször, minél 
gyakrabban szeretett volna részt venni 

fergeteges hangulatú, színvonalas rock-
koncerten. Mi minden csütörtökön itt 
vagyunk este 8-tól, és ingyenes bulit nyo-
munk. Vállalunk szabadtéri fellépéseket 
is, koncerteztünk például Tibolddaró-
con, Bükkábrányban, de gyakran hívnak 
plaza-rendezvényekre, fesztiválokra és 
ünnepi (pl. szilveszteri) bulikba is. Na-
gyon büszkék vagyunk, hogy pár éve 
Charlie előzenekara lehettünk.

Év végéig terveink szerint elkészül első 
albumunk, amelyen sok-sok feldolgozás 
után saját szerzeményeink lesznek hall-
hatóak.   

A klasszikus rockot úgy is népszerű-
sítjük, hogy hasonló érdeklődésű, kezdő, 
vagy befutott zenekaroknak biztosítunk 
fellépési lehetőséget klubunkban. Az 
ilyen jellegű rendezvényeinkre is ingye-
nes a belépés.

Bízom abban, hogy hamarosan Eger 
is felfigyel ránk, és nemcsak mi, hanem 
más, az igényes rockzene iránt hasonlóan 
elkötelezett egri együttesek is szerephez 
jutnak a helyi rendezvényeken.

A zenekar tagjai:
Bakos József (JOE), ének – alapító tag
Halmai Richie, szólógitáros
Fekete János, dob
Sugár András, kísérőgitár

fotó: vozáry róbert
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„Annyira jó emberek voltak, 
hogy megváltoztattak engem is”
Szabó László gyógypedagógiai asszisztens. Volt önkéntes Erdélyben, Andornaktályán, Egerben 
különböző egyesületeknél és alapítványoknál. Jelenleg a Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapít-
ványánál és az Érted Agria Alapítványnál dolgozik. Arról beszélgettünk, hogyan vált segítővé, ho-
gyan lett – ahogy ő fogalmazott – mások keze, lába, szeme.  

KeSZTHelyI vAlÉRIA

– A legnagyobb kereszt a hozzátartozó-
kon van. Én inkább a szülőkön próbálok 
segíteni. De nem lehet, nem vállalhatod 
át igazán a keresztet. Azért valamennyit 
tudsz tenni, mert napközben foglalko-
zol a gyerekkel, fejleszted, közösségben 
van. Kilencedik éve ezt csinálom. Volt, 
amikor hivatásszerűen, volt, amikor se-
gítőként, önkéntesként. Anyukám An-
dornaktályán dolgozott, jártam ki hozzá. 
Mindig tartottam egy kis távolságot a sé-
rült gyerekektől, érdekeltek is, de féltem 
is tőlük. Éppen annyira vonzottak, mint 
amennyire taszítottak. 

– Miért győzött a vonzás végül?
– Nem tudom, talán a kíváncsiság mi-

att. Egyszer csak elkezdtem kíváncsi lenni, 
és elkezdtem velük beszélgetni, foglalkoz-
ni. Bizonyos fokú barátság is kialakult. So-
kat tanultam utána különböző helyeken, 
de úgy gondolom, hogy az igazi alapokat, 
a segítés alapjait azok tanították meg ne-
kem, akikkel először találkoztam Andor-
naktályán, ők voltak az igazi professzorok. 
Annyira jó emberek voltak, hogy megvál-
toztattak engem is. Minden megváltozott. 
Észrevettem, hogy az egyiknek tudok a 
keze lenni, a másiknak a lába, a harma-
diknak a szeme, a látása. Ez nekem is jó 
volt. Láttam, hogy nekik jó, mert pótol va-
lamit, és nekem is jó. Lehet, hogy nekem 
is pótol valamit, vagy talán kinyit valamit. 
Most két alapítvány van, az egyik a Forrás 
Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa, ott 
részmunkaidőben dolgozom, a másik az 
Érted Agria Alapítvány, az a szalasi gyere-
kekkel foglalkozik, ott leginkább önkéntes 
vagyok. 

– A Szalában pontosan mit csinálsz? 
– Nagyon elburjánzott a drog. Sok se-

gítő dolgozik már a Szalában, azokat tá-
mogatják, akik jól táncolnak, jól énekel-
nek, „jól nem bűnöznek”, én úgy érzem, 
nekem inkább azokhoz van érzékem, 
akik egy picit keményebbek. A bűnö-
zőkhöz, a drogosokhoz. Több éve járok 
oda. Megismerkedtem jó néhány fiatal-

lal, találtam bennük sok értéket, találtam 
bennük kihívást, és ez elindított bennem 
valamit. Úgy gondoltam, talán tudok se-
gíteni. Láttam azt is, hogy milyen fertő-
ben, szemétkupacok között játszanak ott 
a gyerekek, miközben csillogó szemmel, 
szeretettel néznek a világra. Vittem ge-
reblyét meg zsákokat, és elkezdtem taka-
rítani. Jött az egyik srác, aztán a másik, a 
harmadik. Ez megmaradt bázisként, erre 
tudok építeni. Na, meg arra, hogy nem 
csaptam ott be senkit. 

Most beszélgetni járok ki, a hamarosan 
megnyíló közösségi házban pedig sze-
retnék majd asztalos foglalkozást tartani 
leginkább azoknak a fiataloknak, felnőt-
teknek, akik hátrányos helyzetűek a drog 
miatt. 

– A másik Balogh Szabolcsék csapa-
ta. Nekik miben segítesz?

– Konfliktuskezelés, kapcsolatépítés, 
fejlesztés, uszoda, mentális segítség, el-
jutni egyik helyről a másikra. Én szedem 
össze őket, általában én tartom a foglal-
kozásokat. 

– Gondolkodtál már azon, hogy mi 
lett volna, ha nem errefelé megy az éle-
ted? 

– Szerintem másban nem tudnék eny-
nyire teljes lenni, kibontakozni. Bár az is 
lehet, hogy tudnék. Itt is megvannak a 
kiégés veszélyei, és vannak nehézségek. 
Amikor belefáradok, olyankor jönnek az 
őrültségek: görkorcsolyával közlekedni, 
tolószékkel, Vetyerok csónakmotorral 
száguldani a Tiszán, siklóernyőzni, sár-
kányt eregetni. 

Amikor nagyon sablonos már valami, 
az borzasztóan fárasztó, a csapatnak is 
meg nekem is. Kellenek ilyen fura ötle-
tek.

– A fura ötleteken kívül mi kell még 
ahhoz, hogy az ember segítő legyen? 
Milyennek kell lenni? 

– Fogalmam sincs, nem tudom. Sze-
rintem egy kicsit megértőnek kell lenni, 
meg legyen jó a szíved. Azért nekem frá-
nya nagy szerencsém van, hogy ezt így 
előtérbe tudtam helyezni az életemben. 
Lehet, hogy lennének tőlem ezerszer 
jobb segítők, csak ők ezt nem tudják ma-
gukról, vagy nem engedhetik meg ma-
guknak azt, hogy az idejüket rászánják. 
Nekem szerencsém volt, és úgy érzem, 
hogy ezáltal azoknak is, akiknek tudok 
segíteni. 
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k„Két embernek is játszunk, ha kell”
Szalonmetál és tábortűz-alter. A Superego3 (ejtsd: Superego trio) zenekar tagjai félig viccesen, félig komolyan így definiálják 
magukat műfajilag. Fellépéseiket valóban áthatja a finom humor, irónia, de a zenekar ennél jóval több, zenéjük egyedi, markáns, 
sokszínű. Hornyák Julianna énekessel és Rózsavölgyi Dénes dobossal beszélgettem egy egri „duplateltházas” koncertjük után.

KelleR RIcHáRd

– Hogy éreztétek magatokat, milyen 
volt a buli?
Rózsavölgyi Dénes (dob): – Fantasz-
tikusan éreztük magunkat, rengetegen 
voltunk,  „többszörös” teltházas koncertet 
adtunk. Még kint a kerthelyiségben és az 
utcán is sokan hallgattak minket. A buli 
felétől már beindult a tánc is, hat ráadász-
számot is el kellett játszanunk.

Különleges este volt, Hornyák István-
nal, Pityuval kiegészülve – aki örökös tag 
a zenekarban –, egy idáig soha nem hallott 
műsort mutattunk be, hiszen hatan ját-
szottunk „duplatrióként” szájharmoniká-
val színesítve a programot.

– A nevetek trióra utal, de valójában 
öttagú a zenekar, ma este mégis, „mini-
mum” hatan voltatok a színpadon. Hogy 
van ez?

Rózsavölgyi Dénes: – Voltunk már 
heten is, az volt a maximum. A mostani 
zenekar egy korábbi Superego-formáció-
ból alakult ki 2007-ben. Amikor az egyik 
tag kilépett, a megmaradt három tag meg-
alapította a Superego3-t. Hornyák Pityu 
– akire már utaltam a mai koncert kap-
csán – jelenleg az Egyesült Államokban 
él, ezért is nagy és ritka öröm számunk-
ra, hogy ma este el tudott szabadulni, és 
együtt zenélhettünk. Ezer éve ismerem, és 
nemcsak zenészként, de zeneszerzőként 
is nagyon egyedi a stílusa, rendkívül ter-
mékeny, krea tív. Nagy öröm, hogy ő írja 
a dalainkat. Korábban sokat zenéltünk 

együtt, majd egy tízéves szünet után fel-
hívtam, mondván, Pityu, csináljunk már 
valamit. A tervezett négy buliból tizenhat 
lett, majd vendégzenészből állandó tag let-
tem Molnár Péter, Juhász Tibor és Dusza 
Miklós mellett. Utolsóként csatlakozott Pi-
tyu testvére Hornyák Julianna, ő 2013-ban 
„ugrott” be hozzánk énekesnek a rajongói 
klubunkból, majd szerencsére velünk ma-
radt. Nagyon érzi a zenekart, a dalainkat, 
a koncertjeink hangulatát, talán mert éve-
ken át kísért minket rajongóként.

– Ezek szerint rajongóból lesz a leg-
jobb énekes?

Hornyák Julianna (ének): – Egy biz-
tos, nem kellett sokat magolnom a dalo-
kat, kívülről fújom szinte mindet, mert 
imádom. De nemcsak a saját számainkat, 
hanem a feldolgozásainkat is. A több mint 
30 saját dalunk mellett feldolgoztunk Ma-
gashegyi Underground-, Vad Fruttik- és 
Pál utcai Fiúk-dalokat is. Talán a sokszí-
nűségünknek köszönhető, hogy egyre nő 
a rajongói klubunk, táborunk. Zeneka-
runk egyik erőssége, hogy hangosan és 
akusztikusan is tudjuk nyomni a műsort.  
A közönségünk zöme 30 feletti, nem rit-
ka, hogy eljön még az ötvenes korosztály 
is a fellépéseinkre. Néha szülőként is, mert 
kíváncsi, mit hallgat a gyereke. Persze 
ilyenkor nem énekelnek, nem táncolnak 
velünk.

– Mi az eddigi legnagyobb eredmé-
nyetek?

Rózsavölgyi Dénes: – Talán az, hogy 
2010-ben a második helyen végeztünk az 

Underground Tehetségkutató Versenyen. 
Borzasztóan büszkék vagyunk rá, bár ettől 
nem lett könnyebb a helyzetünk, sajnos. 
Manapság ugyanis borzasztóan nehéz egy 
országos ismertséggel nem rendelkező, ke-
reskedelmi tévékben nem futtatott zene-
kar élete. Szerintem ezért lenne szükség itt 
Heves megyében is egy összefogásra a ze-
nekarok és a szakma részéről. Konkrétan: 
ha van egy nagyobb rendezvény Egerben, 
akkor automatikusan meg kellene, hogy 
hívják a szervezők a „kisebb” zenekarokat 
is, a befutott együtteseknek pedig automa-
tikusan javasolniuk kellene előzenekarnak 
őket. Mi egyébként nem hajszoljuk a nép-
szerűséget, adtunk mi már két embernek 
is koncertet Hajdúszoboszlón, miközben 
a többiek otthon egy kertévé tehetségkuta-
tójának a döntőjét nézték.

– Milyen terveitek vannak 2014-re?
– Nyáron fellépéseink lesznek, ősszel 

stúdióba vonulunk. Szeretnénk néhány 
korábbi és új dalunkból videoklipet, kis-
filmet is készíttetni. Szándékosan használ-
tam a „készíttetni” kifejezést, ugyanis mé-
diaszakos hallgatóknak fogjuk felajánlani, 
hogy kiválasztott dalainkból videoklipet 
készítsenek.

A Superego3 tagjai:
Hornyák Julianna, ének
Rózsavölgyi Dénes, dob

Molnár Péter, gitár
Juhász Tibor, gitár

Dusza Miklós, basszus
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rtÚjra az első osztályban az egri 
teniszezők
Hosszú idő után ismét az I. osztályban szerepel az egri férfi tenisz csapat, az Invest-Sólyomszem együttese. Igaz, ez a 
honi második vonalat jelenti, hiszen a Szuper Ligában játszanak a legjobbak. Azért így sincs szégyenkezni valója az egri 
fiatalokból álló csapatnak, hiszen a zömében fővárosi együttesekből álló Keleti-csoportban nem egy volt Davis Kupa-já-
tékost alkalmaznak. A most következő összeállításban egy olyan sportágról olvashatnak, ami már 1896-ban megvetette 
a lábát a városban.

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

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

Supra Vita Nyelviskola 
Velünk megértheti a világot

3300 Eger, Árok köz 1.
Tel./Fax: (+36 36) 784-144 
Mobil: (+36 20) 4808-528

www.supravita.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0223-04
Akkreditációs lajstromszám: AL-1426
Program-akkreditációs lajstromszámok: PL-5536/005; PL-5603/001, 
PL-3910.

GUMI NÍVÓ 
Gumiszerviz és kereskedés

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

AUTÓKLÍMA SZERVIZ
Klíma átvizsgálás + vegyszeres tisztítás

4000 Ft

Ózonos utastér és klíma fertőtlenítés
5000 Ft

Töltés, javítás, szervizelés, alkatrész értékesítés

Sólyomszem Közhasznú Tenisz Egyesület
Rövidített nevek: Sólyomszem KTE, Sólyomszem
Csapatnév: Invest-Sólyomszem
Alapítva: 2011
Szín:  optikai sárga (vagyis teniszlab-

da zöld)
Hazai pálya 1.:  Eger, Invest Sportcentrum,  

Rákóczi u. 79.
Hazai pálya 2.: Eger, Érsekkert
Elnök: id. Pós Gábor
Alelnökök: Fehérvári Zsolt, Csergő Lajos
Edző: Pós Gábor 

Játékosok:

Farkas Richárd (Diego VKE) 1997. június 12.
Nagy Máté (Sólyomszem) 1996. július 4.
Tóth József (Sólyomszem) 1996. augusztus 18.
Pós Gábor (Sólyomszem) 1982. augusztus 10.
Kovács Imre (Soproni VSE) 1996. július 30.
Rácz József (Sólyomszem) 1997. január 12.
Pócsik Bence (Sólyomszem) 1997. május 28.
Trizna János (Sólyomszem) 1968. október 30.
Nagy Zoltán (Sólyomszem) 1957. október 17. 

Férfi I. osztályú csapatbajnokság 2014 
Alapszakasz – B-csoport:

Május 3.: Tálentum TC – Sólyomszem 6-1
Május 4.: Sólyomszem – Békéscsabai Előre TK 6-1
Május 10.: Sólyomszem – Gyöngy-Diego 3-4
Május 11.: Sólyomszem – Mini Garros TC 3-4
Július 5.: Építők TC – Sólyomszem
Július 12.: Sólyomszem – Vasas Pasarét TK
Július 13.: Fővárosi Vízművek SK - Sólyomszem

Otthoni  pénzkereset! Teafű és egyebek csomagolása
06-90-603-607

(www.mediafonebt.webnode.hu 635 Ft/perc, 06-209104517, 06-12228397)

Turay zolTán

… és akkor megszületett a 
tenisz
Azt talán nem kell bizonygatni, hogy a 
mai értelemben vett modern sportágak 
közül a labdajátékok nagy része az an-
golok nélkül nem létezne. Így van ez a 
tenisszel is. Bár az angoloknak is kellett 
valahonnan ihletet meríteni! Ez a bizo-
nyos „merítés” jó régen történt és egy 
meglehetősen véres eseményhez köt-
hető. 1415. október 25-én, a százéves 
háború idején, a mai Franciaország 
területén, Calais mellett az azincourt-i 
csatában V. Henrik angol király expe-
díciós serege legyőzte a túlerőben levő 
franciákat, igen nagy veszteséget okoz-
va Charles d’Albret főparancsnok sereg-
ében. Ez eddig szimpla történelem óra, 
hol itt a tenisz? – kérdezhetné bárki. 

Az angolok fogságába esett, akkor 
még 19 éves I. Károly orléans-i herceg – 
a későbbi XII. Lajos francia király apja 
– a kulcsa az egésznek. Összesen 24 évig 
volt távol hazájától, miközben külön-
böző angliai kastélyokban élte a fogoly 
francia nemesek életét. A herceg nem 
volt az az unatkozós fajta, ezért ahol 
csak lehetősége adódott rá, megismer-
tette fogvatartóival is kedvenc francia 
eredetű ütős játékát, amit Jeu de pau-
me-nak hívnak. Ebben a teniszhez ha-
sonló játékban kezdetben kézzel, majd 
az 1600-as évektől faütővel juttatták át 
a labdát az egyik térfélről a másikra.  

Emlékeznek az 1973-as Michael York-
féle A három testőr, avagy a királyné 
gyémántjai című filmre? Ott Portosék is 
ezt játszották, de az 1981-es A francia 
hadnagy szeretője című filmben Jeremy 
Irons is ezt a fajta játékot űzte a felvé-
telen.

Később, az 1800-as évek második fe-
lében – természetesen Angliában – eb-
ből a  Jeu de paume-ból alakult ki a ma 
is ismert tenisz. Viszont ez az ősi fran-
cia ütőjáték még ma is létezik sőt, ez a 
legrégebbi, ma is aktív sport, amiből 
világbajnokságot rendeznek minden év 
szeptemberében, méghozzá 1740 óta!

Innen már talán ismert a történet. 
Wingfield őrnagy 1874-ben szabadal-
maztatja „sphairistike” elnevezésű gye-
pen és jégen egyaránt űzhető játékát. 
1876-ban rendezik  az első tenisztornát, 
amit 1877-ben követ a wimbledoni ver-
seny és ekkor már lawn-tennis, vagyis 
gyeptenisz néven ismerik. A labdás 
sportágak közül a labdarúgás mellett a 
tenisz terjedt el a leggyorsabban a vilá-
gon.

Nem maradtunk le semmiről 
A feljegyzések szerint mi, magyarok 
sem maradtunk ki az 1800-as évek vé-
gének nagy tenisz „őrületéből”. Az első 
teniszütőket 1878-ban Kertész Tódor 
hozta haza Angliából, az első teniszpá-
lyát pedig Zsigmondy Pál építette meg 
1881-ben a Városligetben. Mintegy 50 
évvel korábban Széchenyi István 4000 

forintot ajánlott fel egy „Pesten épí-
tendő és fenntartandó labdaházra”, de 
abból akkor nem lett semmi. 1884-ben 
megalakult a Budapesti Lawn Tennis 
Egylet, amelyben nagyobbrészt főúri 
családok tagjai „labdáztak”, de nem 
csak férfiak, hanem nők is. Ezután sorra 
épültek a pályák, Budapesten éppúgy, 
mint a vidéki nagyvárosokban. Érdekes 
módon sokszor a főúri kastélyok kertje-
iben létesültek ezek a vidéki pályák. 

A klubversenyek után az első ma-
gyar bajnoki versenyre 1894-ig kellett 
várni, melynek helyszíne Balatonfüred 
volt. A helyi Stefania Yacht Egylet ver-
senyén a döntőben Pálfy Lincsi grófnő 
6:4, 11:9-re verte a BBTE versenyzőjét, 
Demény Károlyt. 1899-ben játszották 
az első klubközi mérkőzést a BLTC és a 
BBTE között. Utóbbi nyert 15:12 arány-
ban. Még egy érdekesség a hőskorból: az 
1901-es Adria-bajnoki verseny elsősé-
géről a Kinzl–Horthy-találkozó döntött. 
Bizony, a későbbi kormányzó, Horthy 
Miklós is szerette a teniszt és nem is volt 
olyan rossz benne, bár a döntőt akkor 
Kinzl nyerte. 

Az önálló magyar tenisz szövetség 
– Magyar Országos Lawn-tennis Szö-
vetség néven – 1907. április 7-én, tíz 
egyesület részvételével alakult meg, 
bár 195!!!, tenisszel foglalkozó klubnak 
küldtek meghívót. 

Innen indult a magyar tenisz…



Sólyomszem Közhasznú Tenisz Egyesület – Tenisz CSB I. osztály 2014
Balról jobbra: Trizna János, Nagy Máté, Pócsik Bence, Tóth József, Harmati László – patronáló, Rácz József, Fehérvári Zsolt – alelnök, Farkas Richárd, Pós Gábor – edző

www.teniszcentrum.hu
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A ZF Hungária Kft. olyan fókuszpontokat 
keres, ahol helyi közösségi eseményeket 
vagy a közösség körülményeit javító esz-
közök, berendezések beszerzését finanszí-
rozza, részben vagy teljes egészében. Éves 
szponzorálási keretük felosztásakor fontos 
szempont, hogy a támogatásokból lehe-
tőség szerint a fiatalok az időskorúak, az 
egészséges és sérült embereket támogató 
szervezetek egyaránt részesedjenek. Ezért 
a diákokat megmozgató érdekes tanulmá-
nyi versenyek, vagy diáknapok támogatása 
mellett az egészségügyi intézmények esz-
közparkjának fejlesztésében is fontos sze-
repet vállalnak. A fiataloknak a közösségért 
tevékenykedő szerveződéseit mindenképp 
el kell ismerni, mert a vállalat számára fon-
tos, hogy az utánpótlás tervezésnél az aktív, 
fejlődésre vágyó fiatalok közül választhassa 
ki leendő dolgozóit.

2001-től alkalmanként, a 2008/2009-es 
bajnoki évtől kezdve pedig kiemelten, név-

Varázstorony, vízilabda, verejtékanalizátor
Egert és Heves megyét támogatja a ZF Hungária 

Eger egyik legnagyobb iparvállalata, a ZF Hungária Kft. rendszeresen támogatja a város és környékének civil szerveze-
teit, önkormányzati programjait, egészségügyi és oktatási intézményeit, illetve sportéletét. Mint Őszi Csilla és Markus 
Schleier ügyvezető igazgatók elmondták, a cég vezetése és dolgozói fontosnak tartják, hogy az egyik legnagyobb He-
ves megyei munkaadóként és adófizetőként a vállalat súlyának, ismertségének megfelelően célzott támogatásokkal 
segítsék az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport területén működő intézmények és civil szervezetek működését.

adó főszponzorként támo-
gatja a vállalat az egri Vízi-
labda Klubot. Az évenkénti 
jelentős összegnek is kö-
szönhető, hogy színvonalas 
utánpótlás-nevelés folyik 
a klub keretében, valamint 
hogy az olimpikonokkal 
erősített férfi és női vízilab-
dacsapat is rendszeresen 
dobogós helyeken végez a 
Magyar Bajnokságban. A 
férfiak immár harmadszor 
szerezték meg a bajnoki cí-
met, a nők pedig harmadik 

helyen végeztek az idei szezonban. A lon-
doni Olimpián 2012-ben több egri játékos 
erősítette mind a női, mind a férfi vízilab-
da-válogatottat, ami szintén jól mutatja az 
egri vízisport-élet színvonalát. Ezekre a 
teljesítményekre joggal lehetnek büszkék 
az egri polgárok, hiszen sportolóink elis-
mertsége a város tekintélyét, népszerűségét 
is növeli. 

Néhány példa az idei támogatásokra: 
2014 tavaszán két egészségügyi intézményt 
is támogatott a ZF Hungária Kft. A Heves 
Megye Napja alkalmából meghirdetett ka-
ritatív kezdeményezéshez csatlakozva hat-
százezer forinttal járult hozzá a vállalat a 
gyöngyösi Bugát Pál kórház egyik beruhá-
zásához. A megyei akciónak köszönhetően 
a kórház egy inkubátort tudott beszerezni.

Négyszázezer forinttal segítette a ZFH az 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesületen keresztül az egri Markhot Fe-
renc kórházat, amelynek köszönhetően a 

csecsemő- és gyermekosztály műszerparkja 
egy, a cisztás fibrózist korai szakaszában ki-
mutató verejték-analizátorral gazdagodott. 
Korábban több műszerbeszerzésben is se-
gített a kórháznak a vállalat, legutóbb egy 
szívhangmonitorral bővült így az újszülött 
osztály eszközállománya.

Immár ötödször rendezték meg az idei 
tanévben az egri főiskola Varázstorony 
természettudományos vetélkedőjét, ame-
lyen közel ezer általános iskolás vett részt 
Egerből és Heves megyéből. A diákok meg-
ismerkedtek a Líceum keleti tornyában ta-
lálható, muzeális csillagászati műszerekkel, 
valamint a Camera Obscurával, amely egy 
lesötétített helyiségbe vetíti az egri belváros 
képét. Fizikai ismereteikről dolgozatokban 
és pályamunkák készítésén keresztül adtak 
számot a versenyzők. Az eredményhirde-
tésen a díjazottak a vállalat támogatásából 
értékes csillagászati távcsöveket kaptak, 
amelyeket Stokkerné Csanády Veronika 
személyügyi vezető adott át.

Egy kisebb összeggel ugyancsak hozzá-
járult a vállalat a siket gyerekeket neve-
lő intézmények országos sportnapjának 
megrendezéséhez is, amelyet idén Eger-
ben, a Kemény Ferenc körcsarnokban 
tartottak.

A támogatási tevékenységet természe-
tesen a jövőben is folytatja a ZF Hungária 
Kft., hiszen sok olyan hasznos kezdemé-
nyezés van, amelyhez nem minden esetben 
áll rendelkezésre a szükséges anyagi háttér. 
A vállalat minden esetben meggyőződik 
arról, hogy támogatásai az eredeti célnak 
megfelelően hasznosultak-e. (X)

Egerben hamarabb teniszeztek, 
mint fociztak
A jelen eseményeinek felelevenítése előtt 
egy kis „vissza a múltba”: így indult a tenisz 
Egerben.

A cím igaz! Az Egri Dalkör meghívásá-
nak köszönhetően 1900 júniusában Egerbe 
látogatott a kor legjobb magyar labdarúgó 
csapata, a Budapesti Torna Club, vagyis a 
BTC, akik egymás ellen úgynevezett hír-
verő mérkőzést játszottak az Érsekkertben. 
Ekkor találkozott először az egri közönség 
az „angol rúgósdi”-val. Abban az időben 
még nem volt labdarúgó pálya, az egyik 
tisztáson jelölték ki a játékteret. A teniszpá-
lyák ekkor viszont már négy éve ott voltak 
a mai is ismert helyükön és használták is 
őket. 

Aki többet meg akar tudni az egri te-
niszről, annak könnyű dolga van, hiszen 
Széman Ágostonné – Éci néni – a 100 éves 
jubileumra, 1996-ra összeállított egy köny-
vet A 100 éves egri tenisz története a sajtó 
tükrében címmel. Ő már nincs közöttünk, 
de fél évszázad egri tenisztörténelmének 
tevékeny részeseként, megannyi első osztá-
lyú játékos – és nem egy válogatott – neve-
lőedzőjeként abszolút megbízhatunk az ő 
forrásértékű munkájában. 

Az első pálya építésére dr. Samassa Jó-
zsef érsek adott engedélyt az Érsekkert 
területén, ott, ahol most is megtaláljuk a 
pályákat. A pályaépítés engedélyezéséről 
az Egri Híradó 1896. május 26-i számá-
ban olvashattunk, majd június 20-án már 
pezsgő teniszéletről számolt be az újság. 
A MOVE Egri SE 1920-as megalakulásáig 
inkább társasági teniszről beszélhetünk. Az 
igazi versenyzés csak ezt követően indult. 
Az egyesületi sportolók a MOVE-, kerületi 
és hadsereg bajnokságokban indultak. Eb-
ből a régióból a Miskolci és az Egri MOVE 
rendelkezett a legjobb csapattal. A Magyar 
Országos Véderő Egylet (MOVE) bajnok-
ságát 1934-ben végleg elnyerték az egriek. 
1936-ban épült fel az első klubház, amit 

1977-ben elbontottak és újat építettek. Ez 
most is ott áll a helyén. Az évek során az 
érsekkerti salakon olyan játékosok is meg-
fordultak, mint Asbóth József, Körmöczy 
Zsuzsa,  Szigeti Ottó, Gábori Emil, vagy a 
közelmúlt legjobbjai, Taróczy Balázs és Te-
mesvári Andrea. 

Az egri teniszezők közül először a férfiak 
játszottak országos bajnokságban az 1957-
es szezonban, méghozzá az NB III-ban. 
Utána a nők következtek 1959-63 között 
az NB II-ben. 1974-ben az Egri Dózsa női 
csapata megnyerte a másodosztály küzdel-
meit és feljutottak az OB I-be. Az Eger SE, 
majd az 1995-től Egri Városi Tenisz Klub 
csapatai – de főleg a nők – nemegyszer a 
legjobbak között szerepeltek, vidékbajnoki 
címeket, országos korosztályos bajnoksá-
gokat nyertek. A 2000-es évek elejének rö-
vid fellendülése (Egri Városi Tenisz Klub, 
Egri Tenisz Alapítvány, Smash TC, EKFSC, 
Érsekkert Tenisz Club Egyesület) után 
szinte mindent az elejéről kellett kezdeni. 

Itt lép a képbe a 2011-ben alakult Só-
lyomszem TK. Az id. Pós Gábor elnökle-
tével létrejött egyesület bázisa a Rákóczi úti 
Invest Sportcentrumban van. A működési 
feltételek biztosításában sok segítséget kap-
nak a Hotel Eger & Park igazgatójától, Har-
mati Lászlótól, aki maga is aktív teniszező. 

A most feljutott férfi csapat tagjaival 
már korábban, az Érsekkert TC-ben is ifj. 
Pós Gábor edző foglalkozott. A fiúk – hi-
szen zömében középiskolás fiúkról van szó 
– végigjárták a magyar csapatbajnokság 
szamárlétráját a III. osztálytól kezdve az 
első osztályig, miközben „beleerősödtek” 
a mezőnybe. A nagy menetelést 2012-ben 
indították, már Sólyomszem név alatt és 
minden évben sikerült az adott osztályt 
megnyerniük, így jutottak fel 2014-re az I. 
osztályba.

A Magyar Tenisz Szövetség komoly átala-
kítást hajt végre a következő két évben. A 

férfiaknál csökken a magasabb osztályok-
ban játszó csapatok száma, így jövőre már 
csak egycsoportos, nyolc csapatos I. osztály 
lesz, szemben a mai 2×16 csapattal. Nehéz 
lesz megkapaszkodni, hiszen a jövő évi I. 
osztályú tagsághoz az alapszakasz 1–4. he-
lyek valamelyikén kell végezni. Az idei ke-
retben két vendégjátékos is szerepel. Farkas 
Richárd egri nevelés, de legutóbb a Diego-
ban szerepelt, ezért most vendégként jár 
haza. A soproni Kovács Imre helyzete egé-
szen más. Őt Pós Gábor invitálta Egerbe, 
mivel Sopronban idén nem volt csapat. 

Az alapszakasz négy mérkőzése után 1 
győzelem és 3 verség a mérleg. A hátralevő 
három találkozón még elérhető a felsőházi 
folytatás, de akkor sincs baj, ha most nem 
sikerül a bennmaradás. Ezek a mérkőzések 
csak hasznára válnak a fiataloknak. 

Közben a bajnoki szünetben a júniusi, 
szentesi vidékbajnokságról az U18-as kor-
osztályban mindkét egri páros érmet ho-
zott haza. A Tóth József-Nagy Máté kettős 
bejutott a döntőbe, ahol az ezúttal soproni 
színekben induló – a csapatbajnokságban 
Egerben szereplő – Kovács Imre társával, 
Kovács Balázzsal 2-0-ra verte az egrieket, 
akik így ezüstérmesek lettek. A bronz-
meccsen Pócsik Bence, Rácz Józseffel az 
oldalán szintén 2-0-ra nyert az orosháziak 
ellen, megszerezve így a harmadik helyet. 
Egyesben Tóth József a legjobb nyolc kö-
zött esett ki. 

A versenysport mellett az oktatással is 
foglalkoznak és ebbe bevonják az I. osz-
tályban szereplő játékosokat is. 

Bár a bajnoki mérkőzések helyszíne a 
Rákóczi úti Invest Sportcentrum, ettől 
a szezontól kezdve a régi helyen, az Ér-
sekkertben is játszhatnak, hiszen az Egri 
Városi Sportiskolával kötött szerződés 
értelmében ifj. Pós Gábor kapta meg 
üzemeltetésre az idén júniusban 118 éves 
pályát. 
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„Aki betér hozzánk, jó élménnyel távozzon”
Beszélgetés Jäger Istvánnal

Jäger István végigjárta a vállalkozói szamárlétrát és nemcsak az üzleti élet fortélyait tanulta meg, hanem azt is, hogyan tud-
ja kihasználni a különböző lehetőségeket. Tíz éve foglalkozik grafikával, arculattervezéssel, de komolyabban öt éve van jelen 
az üzleti életben. Kitartását és kemény munkáját 2011-ben Év vállalkozója díjjal is jutalmazta Heves megyében a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ). Az újdonsült apuka a vállalkozói élet 
mellett családi életéről is mesélt.

Ifj
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– Hogyan keveredtél bele a grafikai 
világba?

– Én debreceni születésű vagyok, de 
ide jelentkeztem az Eszterházy Károly Fő-
iskola rajz–vizuális kommunikáció szaká-
ra, amit el is végeztem. Akkor még nem 
volt számítógépes grafikai oktatás, csu-
pán rajzoltunk, megtanultuk a különbö-
ző technikákat és ábrázolási szabályokat. 
Édesapám ügyvédnek szeretett volna, de 
én tudtam: esélytelen, hogy én annyi sza-
bályt megtanuljak. Már akkor is elég vi-
zuális típus voltam. 2004-ben kaptam egy 
megbízást – természetesen ismerőstől, 
ahogy az lenni szokott –, hogy rajzoljak 
neki egy logót, hiszen tudták, hogy ezt ta-
nulom. Meg is rajzoltam, papíron szénce-
ruzával, majd mutattam büszkén, és erre 
az volt a reakció, hogy igen ám, de hol van 
a elektronikus vektoros formátum? Azt 
sem tudtam, hogy mi az, de nagyon pisz-
kálta a fantáziámat. Ezért egyre jobban 
beleástam magam. Könyvekből tanultam 
meg ezeket, majd már eljutottam arra a 
szintre, hogy különböző grafikai progra-
mokkal dolgozzam. Értelemszerűen az 
első másfél évben minden rossz lett, amit 
csináltam. Az elképzeléseimet nem lehe-
tett nyomtatott formában létrehozni. Suli 
közben nyomdákba jártam, hogy megért-
sem a gépek működését. Szerencsére az-
tán ez megváltozott.

– Hogyan indult el az üzleted és ho-
gyan szerezted az első munkákat?

– 2005-ben összehoztunk egy négy 
főből álló csapatot, majd számlaképes 
magánszemély lettem, akkor még volt 
ilyen. Mindemellett főiskolára jártunk és 
dolgoztunk is. Tehát ebben az időszak-
ban nagyon keveset aludtam, de megérte, 
hiszen jöttek a megbízások és a felkéré-
sek. Egész jól éltünk belőle. Bár kiderült, 
hogy nem Eger a legfőbb piacunk. Abban 
az időben megbízásaink voltak Miskolc-
ról, Nyíregyházáról, Debrecenből. Idővel 
egyre komolyabban szerettünk volna 
vele foglalkozni. Szépen lassan építettük 
fel az üzletet.

– Hogyan változott a csapatod, akik-
kel együtt dolgoztál?

– A kezdeti négyes szétvált, de az ak-
kori PR-kommunikációs csajszi most 
már a feleségem (mosolyog). 2009-ben 
együtt megcsináltuk a Kft.-t, és így meg-
alakult a Jega Design. Később már csa-
patom is lett, egészen a tavalyi év végéig. 
Akkor rájöttem, hogy természetemből 
adódóan nem tudok főnök lenni. Alapjá-
ban véve elég közvetlen és kedves vagyok 
mindenkivel, főleg akikkel együtt dolgo-
zom. Valahogy nem állt össze bennem a 
kép, hogy főnökként viselkedjek, és még 
barát is legyek. Most már egyedül dolgo-
zom a Balassi utcában lévő irodámban. 

– Egyedül hogyan tudod teljesíteni a 
megrendeléseket?

– Nagyon egyszerűen. Nem vagyok 
teljesen egyedül. Megbízható stratégiai 
partnerekkel dolgozom együtt, így az én 
dolgom is könnyebb. A megrendelő kér 
egy látványtervet, azt én, vagy egy külsős 
grafikuspartnerem elkészíti, de a többit 
már más csinálja. Továbbítom őt a part-
nereimhez, hogy a közös elképzelésünk 
megvalósuljon. A járműcsomagoláson 
kívül gyártással nem is foglalkozom már.

– Milyen mélyebb és magasabb 
pontjai voltak eddigi vállalkozói pálya-
futásodnak?

– A tíz év alatt már többször voltunk 
mélyen és magasan egyaránt. A pá-
rommal azt is megéltük, hogy csak va-
jas kenyeret ettünk, és nehezebb volt a 
helyzetünk, de a sok munka meghozta 
gyümölcsét. Szerencsére a 2009-es gaz-
dasági válságnál mi már fejlődni tud-
tunk, nem pedig leépíteni. 

– Hogyan fejleszted magad?
– 2010-ben csatlakoztam a BNI-hoz, 

azaz a Business Network International 
magyarországi üzleti networking szer-
vezetéhez. Ezt követően nagyon sok kép-
zésen, tréningen vettem és veszek részt 
a mai napig. Sőt, már gyakran tartom is 
azokat. Megtanultam, hogyan hasznosít-
sam a saját kapcsolati tőkémet, és ezzel 
egy ténylegesen dolgozó hálózatot építet-
tem ki. Emellett azt is megtapasztaltam, 

hogy aki ad, az nyer. Mindig mindent 
mérek és mindent megtervezek. Leírom 
minden célomat. 

– Milyen a jövőképed? Mit szeretnél 
elérni?

– Jelenleg négy branden dolgozunk. 
Első a Jega Design, ahol a kreativitá-
som használhatom, a másik a virtuális 
séta, amit mi találtunk és fejlesztettünk 
ki, aztán a járműdekoráció és végül a 
logooutlet.hu. Ugyanúgy foglalkozunk 
magánszemélyekkel (járműdekorációk.
hu – autócsomagolás) illetve kis- és kö-
zépvállalkozásokkal egyaránt (arculat- és 
kreatív tervezés, vizuális kommuniká-
ció). Ezt a jövőben is szeretném megtar-
tani. Az elsődleges célom viszont, hogy 
a gyártást teljesen kifuttassam, és többet 
ne is vállaljak.

– Eddig csak a munkáról beszél-
tünk, a családról nem, pedig nagyon 
odafigyelsz rájuk. Hogyan tudod ösz-
szeegyeztetni a munkát és a családot?

– Mindig mindent naptárban vezetek. 
A munkákat, a megbeszéléseket, a csalá-
di programokat és a magamra fordított 
időt is. A hétvége nekem mindig szent és 
sérthetetlen, azt az időt mindig a csalá-
domra fordítom. Nagyon kikapcsol, ha a 
kislányommal vagyok. Hétvégente sokat 
utazgatunk és ingázunk a szülők miatt 
Eger, Debrecen és Miskolc között. Rend-
szer nélkül nem is működne a munka és 
a család sem.

egri fiatalok élménye a kertmoziban
Szacsuri Tekla (19): Szeretek moziba járni, 
nem csak Egerben, a környező városokba 
és a fővárosban is megszoktam nézni egy-
egy filmet, ami érdekel. Nagyon örültünk 
már tavaly, amikor egyszeri alkalommal 
megnyílt a kertmozi, reméltük, hogy lesz 
folytatása. Idén is meglátogattuk már az 
egészségház utcai mozit, ahol a tavaly is ta-
pasztalt élményekkel újra gazdagabbak let-
tünk. Nyáron sokkal kellemesebb szabad-
téren, a csillagok alatt filmezni, nem pedig 
egy zárt térben. Így, hogy egy közösségi tér 
is működik a mozi mellett egy teljes estét 
eltudunk tölteni kellemesen a barátokkal. 
Már várjuk, hogy kezdjék vetíteni A maj-
mok bolygóját, ami az idei év egyik legjobb 
filmjének tűnik.

Molnár Ádám (24): Hatalmas feeling 
az egész, a műanyagszékek, a pokróc, a 
popcorn, a hideg fröccs és persze a jól 
kiválasztott film, ráadásul még a belépő 
is kedvezőbb, mint más mozikba. Tüze-
tesen végignéztük a júliusi programot 
és kapásból több filmet is kiválasztot-
tunk és láttuk, hogy a premierek mel-
lett feltűnik majd Leonardo Di Caprio 
is a Wall Street Farkasában. Biztos va-
gyok benne, hogy nem csak a ifjúság, 
hanem a családok számára is tökéletes 
program tud lenni a kertmozi, hiszen 
a Repcsik, Így neveld a sárkányod és a 
Demóna olyan filmek, amik egyszerre 
élvezhetőek kicsik és nagyon számára 
egyaránt.

egri Ifjúsági Kerekasztal
Az Egri Ifjúsági Kerekasztal, az ifjúsággal foglalkozó szerveze-
teket felölelő önkormányzati szervezet. Működése középpont-
jában a fiatalokat érintő kérdések állnak és a fiataloknak szóló 
rendezvényeket, programokat igyekszik erősíteni. Idén arra 
gondoltunk, hogy önállóan is megjelenünk egy városi rendez-

vényen, amely nem más, mint az Eger Ünnepe. Színes, érdekes 
programelemekkel várjuk az érdeklődő fiatalokat. Találkoz-
zunk az Eger Ünnepén!

Lombeczki Gábor (elnök), Fűr Petra (alelnök),  
Dobos Dániel (alelnök), Horváth Erika (titkár)

Minőségi
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A kék sötétítőfüggöny
Anga Mária meséje

esténként nemcsak a felnőttek és a gyerekek álmosodnak el, 
hanem az egész világ. Legalábbis az egész szoba. A szekrény, 
az asztal, a szék, a játékok a polcon, a labda az ágy alatt, a 
csengő a kisvonaton, a szemüveges maci a dobozban. És 
persze álmos lesz a szobaablak és rajta a függöny is.

egyszer elalvás előtt Gergő körülnézett a szobájában. 
hallgatózott egy kicsit, aztán eloltotta a villanyt, megölelte 
kedvenc párnáját, és már éppen elaludt volna, mikor egy-
szer csak furcsa neszre lett figyelmes. A hang az ablak felől 
hallatszott. Gergő odafordult, és a félhomályban úgy látta, 
hogy a kék sötétítőfüggöny mocorog az ablakon. Sőt, már 
egyre hangosabban fészkelődik, csörömpöl a csipeszeivel. 
Pedig tudja jól, hogy vigyázni kell, mert nehéz és vastag is, 
úgyhogy könnyen leszakadhat.

De láthatóan ezzel egyáltalán nem törődött. Csak húzogat-
ta magát jobbra, balra, közben hangosan nyögött és szuszo-
gott. Nem találta a helyét. Addig-addig mocorgott, míg feléb-
resztette az ablakot. És ahogy mély álmából felriadt az ablak, 
nem értette, mi történt, megijedt, és ijedtében kinyílott. erre 
aztán nagy huzat támadt, és végigszaladt az egész szobán, 
megrángatta Gergő ledobott ruháit a széken, megvacogtat-
ta a játékokat a polcon; megpöccentette a labdát is az ágy 
alatt, még a csengő is megszólalt a kisvonaton, amire a szem-
üveges maci is kipislantott a dobozából. De ez csak a kezdet 
volt. A huzat még jobban felbátorodott, és belekapaszko-
dott a nagy sötétítőfüggönybe. elkezdte rázni, s mivelhogy 
a függöny csipeszei meglazultak a fészkelődésben, nehezen 
tudtak ellenállni a huzat egyre növekedő erejének. hiába ka-
paszkodtak kétségbeesetten, egy reccsenés, és a nagy kék 
sötétítőfüggöny leszakadt az ablakról, lehullott a padlóra.

Ahogyan földet ért, abban a pillanatban tengerré válto-
zott. Mindent ellepett a víz. Az egész szobát. A víz tetején le-
begni kezdtek a bútorok. A szék négy lábával fölfelé billegett, 
az asztal sem tudta sokáig tartani magát, elsodorta az áradat. 
A szemüveges maci kiesett a dobozból, és kétségbeesetten 
kapaszkodott a labdába. Közben hangosan kiabált:

– Segítség! Segítség! Nem tudok úszni! es a szemüvegem 

is elveszett. – egyre kiabált, időnként elmerült a labdával 
együtt, aztán újra kidugta apró fejét.

A tenger minden játékot lesodort a polcról. A kisvonat 
csengője rémülten csilingelt, így jelezte, hogy ő is bajba ke-
rült. De Gergő nem segíthetett rajta, az ágyába kapaszkodva 
sodródott a játékai között.

egy pillanatra közel került szemüveges macijához.
– Fogd meg a kezemet! – kiáltotta a maci felé. Aztán végre 

nagy nehezen egymásba kapaszkodtak, és Gergő az ágyra 
emelte szemüveges maciját. Sokáig vergődtek így. A víz egy-
re hidegebb lett. Fáztak, és nemcsak a hidegtől, de a félelem-
től is remegtek.

egyszer csak a távolban megláttak egy hajót. hangosan 
kiabálni kezdtek, hátha meghallja őket valaki, és segít kijutni 
a bajból.

– Itt vagyunk! hahó! Itt vagyunk!
De ahogy egyre közelebb és közelebb értek, látták, hogy 

amit hajónak hittek, az csak a ruhásszekrény
A ruhásszekrény, ami felborulva billegett a víz tetején.
– Nincs segítség! – gondolta magában kétségbeesetten 

Gergő.
A tengervíz pedig már átcsapott a szoba ajtaján, ki az elő-

szobába, onnan a fürdőszobába. Még szerencse, hogy a 
fürdőszoba lefolyója is felébredt, és azonnal nyelni kezdte a 
vizet. Nyelte, csak nyelte, míg az utolsó csepp víz is elfogyott. 
Akkor Gergő visszament a szobájába. Látta, hogy az ablakról 
hiányzik a kék sötétítőfüggöny.

– Soha nem szerette ezt a helyet – mondta halkan, szinte 
csak magának. Aztán megsimogatta szemüveges maciját, 
megszárította vizes bundáját. Az elveszett szemüveget is 
megtalálta. Az újra szemüveges maci visszamászott a do-
bozba, és a fáradtságtól el is aludt. Gergő mindent a helyére 
rakott. Az asztalt a szoba közepére, mellé a széket, a szekrényt 
a sarokba, a játékokat a polcra, a labdát az ágy alá.

Újra nyugalom lett a szobában. Gergő is lefeküdt. Félálom-
ban még azon gondolkodott, vajon merre lehet most a kék 
sötétítőfüggöny, hol talált otthonra ebben a nagy világban.

Irodalmi barangolás erdélyben
Izgatottan vártuk a Határtalanul kirándu-
lást, igaz, hogy nem az Árpádok után ered-
tünk, hanem Erdélyben tettünk egy iro-
dalmi „sétát.” Amikor pakoltunk a három 
napig tartó kalandra, kérdések és gondola-
tok merültek fel bennünk. Hogyan őrizték 
meg édes anyanyelvüket? Akkor, amikor 
elszakították őket tőlünk, állandóan figyel-
ték őket és nem beszélhettek magyarul. 
Szörnyű lehetett, hogy a szólásszabadság 
fogalma talán csak egy mítosz volt. Még el-
képzelni sem tudjuk igazán, milyen is az, ha 
nem beszélhetsz anélkül, hogy felügyelné-
nek. Május 9-én érkezett el a napja, hogy a 7 
órai indulással a 7. osztály tanulói felszálltak 
a buszra, és útra keltek egy csodás, de isme-
retlen ország felfedezésére.

A határig való út kissé fáradalmas volt, 
de izgatottan vártuk az átkelést, mikor már 
egy másik földre lépünk, egy új világba, 
amely épp olyan rejtélyes számunkra, mint 
az ott élő emberek. Az határ utáni első ál-
lomásunk Érsemjénbe vezetett, Kazinczy 
Ferenc lakóházához. A kedves Terike néni, 
aki ott fogadott minket, rengeteg érdekes, 
számunkra eddig idegen dolgokat mesélt 
el nyelvújítónk életéről és családjáról. A 15. 
aradi vértanú, Kazinczy Lajos emlékét is 
őrzik itt. Nagyon sokat mesélt még a Frá-
ter családról, akik Erdély befolyásos urai 
voltak. Második állomásunk Nagykároly 
volt, ahol megnézhettük a várost, mindenki 
nagy ámulatára megtekinthettük a Káro-
lyi-kastélyt, és büszkén koszorúztuk meg a 
Nemzeti dal elszavalása után nagy költőnk, 
Petőfi Sándor szobrát. Majd végül, de nem 
utolsósorban Érmindszentre érkeztünk, ott 
az egyik legjelentősebb magyar költőnk, 
Ady Endre szülőházát pillanthattuk meg. 
Elgondolkoztunk, hogy milyen egyszerű, 
de kedves helyen nevelkedett.

Válaszútra érve befejeztük az aznapi fá-
rasztó utazást, Gyöngyi néni nagyon ked-
vesen fogadott minket, s elmesélte, hogy 
különböző helyekről hozzák be busszal a 
gyermekeket, azért, hogy magyarul tanul-
hassanak. Hétfőtől csütörtökig ott szállnak 
meg, majd péntek délután hazaviszik a ta-

nulókat szüleikhez. Szinte ők nevelik fel a 
diákokat. Ez a történet nagyon szomorú és 
megható volt számunkra, de egy kis öröm-
mel is eltöltött bennünket, hisz azok a gye-
rekek, akik ott tanultak, abban az iskolában, 
megtanulták a magyar nyelvet, a saját anya-
nyelvüket. Néhányan megdöbbenve jöt-
tünk rá, hogy milyen fontos is az identitás 
tudata, vagyis az, hogy tudod, hova tartozol, 
mi a hazád, az otthonod. Mi szerencsések 
vagyunk, hisz nekünk természetes, hogy 
magyarul beszélünk, tanulunk. De sokan 
ezt nem veszik észre, nem jönnek rá, hogy 
milyen nagy áldás is ez, rengetegen nem ér-
tékelik. Mi is lehettünk volna abban a hely-
zetben, hogy elszakítanak a magyarságtól. 
Sokan voltak így régen. Meghúztak egy ha-
tárt, s hiába voltál addig magyar, azok után 
már románnak számítottál. S hiába lázadtál 
fel, hiába szeretted volna visszafoglalni a 
román területet, nem lehetett, addigra már 
betelepítettek oda embereket, és ha vissza is 
akartuk foglalni, már nem volt értelme. Mi 
mindnyájan, akik Magyarországon élünk, 
szerencsések vagyunk, azért, mert magya-
rok vagyunk. Bárcsak mindenki értené, 
hogy mit is jelent ez.

A szívhez szóló történet után elfoglalhat-
tuk szálláshelyünket a Kallos Zoltán Diák-
otthonban. Különleges tetőtéri osztályter-
mük volt a 4. osztályosoknak: ha kinéztünk 
az ablakon, a messzi, zöldellő hegyeket lát-
hattuk ködbe burkolózva. Olyan volt, mint-
ha a fehér ködfátyol betakarná, hogy védel-
mezze. Ekkor adtuk át a három doboznyi 
ajándék tankönyveket. Olyan izgatottan 
bontották, tépték fel a csomagolópapírt, 
mintha karácsonyi ajándékok lapulna alat-
ta. Nagy volt az örömük, mikor meglátták 
a „malackás” 4. osztályos olvasókönyveket.

Reggel Szamosújvárra indultunk, ahol 
a sok látnivaló közül megnéztük az Ör-
mény-templomot és az egyik legismertebb 
magyar betyár, Rózsa Sándor sírját, aki még 
a szabadságharcban is küzdött 150 emberé-
vel. Válaszútra visszatérve, kézműves fog-
lalkozást szervezett nekünk az intézmény 
egykori diákja. Papírból készült tányérra 

festettünk népi motívumokat, majd meg-
néztük Kallos Zoltán gyönyörű, színekben 
pompás néprajzi múzeumát. 

Az esti órákban túrázni mentünk a közeli 
dombra, felérve benéztünk egy barlangba, 
mely régen talán egy kripta lehetett. Varázs-
latos volt, olyan érzés, mintha mi mindany-
nyian felfedezők lennénk, és keresnénk a 
barlangrajzokat, csontvázakat. Mikor már 
lassan sötétedni kezdett, lefelé vettük az 
irányt. Az esőtől még vizes fűben nehéz volt 
lefele haladni, s voltak, akik el is csúsztak, 
de szerencsére nem lett semmi bajuk. Min-
denki épségben és boldogan tért nyugovó-
ra, hogy kipihenje az aznapi fáradalmakat.

Reggel szomorúan vettük észre, hogy el-
érkezett a harmadik és egyben utolsó nap. 
Hamar összepakoltunk, megreggeliztünk 
és elbúcsúztunk a szállásadónktól, majd 
Erdély nem hivatalos központjába, Kolozs-
várba utaztunk. Ebben a lenyűgöző, egy-
kori magyar városban megnéztük a Szent 
Mihály teret, s ott megpillanthattuk Mátyás 
király szobrát. Következő úti célunk a Ba-
beş-Bolyai Tudományegyetem és Remé-
nyik Sándor szülőhelye volt. A Házsongárdi 
temető a maga félelmetes módján lenyűgö-
ző élményt nyújtott számunkra. Megtekint-
hettük a híres emberek síremlékeit. Később 
Körösfőre érkeztünk, ahol a karcsú, négy 
fiatornyos, református templomot szemlél-
hettük meg, majd kaptunk egy órás szabad-
foglalkozást, amit a vásárban töltöttünk el. 
Pár órával később megcsodálhattuk a Ki-
rályhágó meseszép kilátását. Mindannyian 
ámulva néztünk szét, láthattuk a fák zölden 
csillogó lombkoronáit, a fű táncát a széllel, a 
háztetők piros és barna ragyogását. Szomo-
rúan vettünk búcsút e gyönyörű vidéktől, és 
az idegenvezetőnktől is. 

Szívesen maradtunk volna még, felfe-
dezni szebbnél-szebb helyeket, belevetni 
magunkat Erdély szívébe, az erdők mélysé-
geibe, de nem lehetett. Irodalmi kirándulá-
sunk véget ért, sajnos letelt a három bűvös 
nap.

A pályázat címe: „Határtalanul” Irodalmi 
barangolás Erdélyben, 2014. május 9–11.

Pályázó: az Egri Balassi Bálint Általános 
Iskola és Előkészítő Szakiskola Tinódi Se-
bestyén Tagiskolája.

Az intézmény, melyhez benyújtottuk a 
pályázatot: Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő. Az elnyert pályázati összeg: 818.310 
Forint (41 tanuló és 5 kísérő tanár). Az él-
ménybeszámolót készítette a 7. osztályosok 
nevében Gál Rebeka.

Martonné Adler Ildikó
tagintézmény-vezetőrajz: eszti
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„Hetente kétszer, hétfőn és szerdán dél-
után aktív résztvevője vagyok az Egri Szív 
Egyesület Beszteri Zsuzsanna gyógytor-
nász vezette rehabilitációs tréningnek a 
Kossuth utcai Ward Mária Általános Isko-
la és Gimnázium tornatermében. Felépül-
tem az infarktusból, az intenzív mozgás 
jó hatással van rám. Továbbra is szedem 
az előírt tablettákat” – mondja a neve el-
hallgatását kérő középkorú férfi. Námor 
Miklósnak is infarktusa volt. Mosolyog. 
„Nem engedem, hogy rám telepedjen a 
reménytelenség. Baráti a közösségünk, 
biztosan ennek is köszönhetem, hogy 
egyre jobban vagyok.” Kovács József csak-
nem annyi ideje edzi a szívét, mint ahány 
éves az egyesület, amely jövőre 20 éves 
lesz. Pete Lászlónét súlyos betegsége után 
leszázalékolták. „Amikor imádkozom, ké-
rem az Istent, adjon erőt azoknak is, akik 
segítenek nekem. Jó a lelkiállapotom, nem 
adom fel” – teszi hozzá.

Időközben elkezdődik a rehabilitációs 
torna. Karlendítés, nyújtás, feszül a hát, 
hajlik a térd. Ütemesen körbefutják a ter-
met. Beszteri Zsuzsannát – az egri Mark-
hot Ferenc Kórház kardiológiai osztályá-
nak főállású gyógytornászát – dicsérik 
közvetlenségéért, tudásáért, ám az elisme-
rés nem fogja vissza: a betegektől elvárja, 
hogy irányításának megfelelően végezzék 
a gyakorlatokat. Egészségi állapotuk és te-
herbírásuk szerint. 

vigyáznak a szívükre
Látogatóban az Egri Szív Egyesületnél

– Hogy mire jó az egyórás célirányos 
rehabilitációs kardiotorna? – kérdez 
vissza. – A mozgás maga az élet! Tud-
juk, hogy milyen mértékben emelhető a 
betegek pulzusszáma, amit a csuklókon 
lévő úgynevezett polár órákkal minden-
ki saját maga is ellenőrizhet. Aki rosszul 
érzi magát, vagy elfárad, annak abba kell 
hagynia a gyakorlatot vagy pihennie kell.  

Nem könnyű tartani a terhelést, ami sze-
mélyre szabott. 

Egyesületünk taglétszáma jelenleg 
meghaladja a hetvenet, 25-30-an rend-
szeresen jönnek a rehabilitációra. Azon-
ban mindössze 15-20 főből kellene állnia 
az ideális csoportnak, egyszerre többel 
ugyanis csak nehezen tudunk foglalkoz-
ni.  

A rehabilitáció által javulnak a betegek 
életkilátásai, erősödik az önbizalmuk, 
nagyobb a terhelhetőségük – fogalmaz a 
gyógytornásznő. 

– Egyesületünk célja, hogy segítse a 
szív- és érrendszeri betegségek megelő-
zésével kapcsolatos egészségnevelést, a 
gyógyítást és az egészségügyi rehabilitá-
ciót – állítja a civil szervezet titkára He-
keli Sándor. Maga is átesett a betegségen, 
de mára nem csak a szakmáját, az újság-
írást gyakorolja tiszta szellemmel, derű-
jét átadja társainak is, akik jó néven ve-
szik kiváló szervező- és kapcsolatteremtő 
képességét. 

Nemrég összegzés készült az egyesület 
2013-as munkájáról. Ebből idézünk: „A 
cégbíróság idén is megerősítette a közhasz-
nú egyesületi minősítést. (…) Saját hon-
lapunk van (egriszivegyesulet.hu), amely 
korrekten tájékoztat életünkről, munkánk-
ról. Weboldalunk folyamatos karbantartá-
sán, megújításán egyesületi tagunk, Hacsi 
Lajos eredményesen dolgozik.”

Részt vesznek a helyi és országos 
szakmai eseményeken. Együttműködési 
megállapodásuk jegyében eleget tettek a 
miskolci és a mátraházi „szívesek” meg-
hívásának, melynek kulturális jellege is 
volt. Dr. Abonyi János egyesületi elnök 
és Hekeli Sándor titkár előadását a borról 
és egészségről, illetve Gárdonyi munkás-
ságáról nagy érdeklődés kísérte. A Szív-
betegek Országos Sporttalálkozóján az 
egri csapat tagjai 4 arany-, 3 ezüst- és 3 
bronzérmet szereztek. Úsztak, futottak, 
íjászkodtak, sakkoztak. 

„Anyagi helyzetünkön némileg javí-
tottak a pályázatok, az adó 1 százalé-
kából 277 ezer forint gyűlt össze, melyet 

terembérleti díjra, a sportfelszerelések 
pótlására és kirándulásokra fordítottunk 
(adószámuk: 18588701-1-10). Jelentős 
szponzorunk az OMYA Kft. és a BOSCH 
volt egri gyára, az Aventics. Fontos volt 
számunkra, hogy a mentőállomással kö-
zösen életmentő tanfolyamot tartottunk a 
tavalyi évben.  Nagyon büszkék vagyunk 
az újszívesekre: Szakács Lászlónál több 
mint 20 éve, Pap Istvánnál 3 éve sikeres 
szívátültetést végeztek.”

A foglalkozáson Vincze-Pap Kálmán-
né gazdaságvezető bejelentette: 70 ezer 
forintot nyertek az egri önkormányzat-
hoz benyújtott pályázaton. De van még 
más újságolnivalójuk is: a közelmúltban 
nyílt meg Hacsi Barbicz Ildikó egyesületi 
tag újabb természetfotó kiállítása, a tár-
lat a Hotel Flórában tekinthető meg. A 
nyugdíjas tanárnak egyébként ez a har-
madik verseskötete saját terjesztésben. 

Karácsony Zoltán ugyanakkor nega-
tív rekorddal szolgál: több szívműtétje 
volt és sokszor kezelték már a balaton-
füredi kórházban. Nemrég pacemakert 
kapott. Egyedül él, vasakaratú, tele van 
szívjósággal. Ezúttal nem vehetett részt a 
tornaórán, de bízik benne, hogy legköze-
lebb ő is ott lesz. 

– Az idejében történő megelőzés felér 
egy gyógyulással – mondja lelkesítően 
dr. Abonyi János kardiológus főorvos, az 
egyesület elnöke. Csöndes, barátságos. 
Szavai minden antidepresszánsnál töb-
bet jelentenek a gyógyulni vágyóknak. 

– A hivatásom gyakorlása mellett 5 éve 
vagyok az egyesület elnöke. Próbálok 
segítségükre lenni orvosilag, szakmai-
lag, emberileg. Az orvoslásnak nagyon 
fontos része a rehabilitáció, amely lehet 

elsődleges és másodlagos. Az elsődleges 
célja, hogy ne alakuljon ki a betegség és 
gyógyszeres kezelésre se szoruljanak az 
érintettek. Ehhez persze szűrőprogram 
kell, s a háziorvosok gondoskodása. 
Fontos a dohányzás elhagyása, a kolesz-
terin és a vércukor szinten tartása. Ha 
ezt nem teszik, koszorúér betegség ala-
kulhat ki. 

Mint mondja, a szív egyesület tagjai-
nak 90 százaléka szívinfarktuson vagy 
egyéb koszorúér-betegségen esett át. Má-
sokon viszont csökkenő terhelhetőség, 
visszatérő mellkasi fájdalom kíséretében 
a koszorúereken súlyosbodik az érelme-
szesedés folyamata. 

Más kérdés – hangsúlyozza –, hogy 
vannak olyanok közöttük, akik átestek 
ugyan az infarktuson, azonban a ko-
szorúerek tágításával „megúszták” a 
nagyobb bajt. Megoldás: gyógyszeres 
kezelés, folyamatos küzdelem a rizikó-
faktorok ellen. A főorvos azt is elmond-
ta, hogy ha valaki szívinfarktus nélkül 
koszorúér tágításon esett át – amely nem 
nevezhető szívműtétnek –, teljes életet él-
het, közepes nehézségű fizikai munkát is 
végezhet. Akinek viszont infarktusa volt, 
annak súlyosabb lehet a helyzete a beteg-
ség fokozatától függően. 

– Ha a beteg betartja a komplex kar-
diológiai rehabilitáció által megkövetel-
teket, tehát életmódot változtat, lemon-
dással él, és hetente legalább négyszer 
30-50 percet intenzív mozgással tölt, 
javulnak az életkilátásai. Rehabilitációra 
azonban infarktus előtt és után egyaránt 
szükség van – állítja dr. Abonyi János 
kardiológus főorvos, az Egri Szív Egye-
sület elnöke.

bertA DIáNA

A meddő kapcsolatok számát az orvos-
tudomány 15-20 százalékra teszi, ami 
azt is jelenti, hogy a párok akár ötöde 
képtelen az utódnemzésre. Bár a med-
dőségről szóló számadatok többnyire 
becslések, azt biztosan állítják az orvo-
sok, hogy emelkedő tendenciáról van 
szó, egyre több a fogamzásképtelen pár. 
Ha egy férfi és nő egy éven át sikertelenül 
próbálkozik az utódnemzéssel, érdemes 
orvoshoz fordulni. Nemcsak a nőnek… 

hogy a férfiból apa legyen
A férfimeddőségről

A férfiak nem szívesen fordulnak orvos-
hoz, ha nem jön össze a baba, nehéz fél-
retenni a férfi önérzetet. A meddőséget 
ugyanis sokszor – tévesen – az impoten-
ciával azonosítják – mondja dr. Mansour 
Bassel, a Markhot Ferenc Oktatókórház 
és Rendelőintézet Urológiai Osztályának 
vezetője. A főorvos felhívja a figyelmet 
arra, hogy a meddőség oka 40-45%-ban 
férfieredetű, kb. ugyanekkora arányban 
a nőnél van a probléma, a kapcsolatok 
10-20%-a esetében pedig mindkét fél-
nél van valamilyen gátló tényező. Az 

orvosok ma a nőgyógyászati kivizsgálás 
után a férfiak egészségügyi ellenőrzését 
is elkezdik, az egri kórházban is szoros 
a munkakapcsolat az andrológia (a fér-
fiproblémákkal foglalkozó szakterület) 
és a nőgyógyászat szakemberei között.  
A férfi vizsgálata fájdalommentes, kór-
történettel – azaz a régebbi betegségek-
ről való beszélgetéssel – kezdődik, majd 
ellenőrzik a külső nemi szerveket. – A 
szakember sok mindent meg tud álla-
pítani szinte ránézésre, a hormonális 
állapotra utalhat például a szőrzet, vagy 

a testalkat, a testsúly. Természetesen a 
vizsgálat kiterjed a spermiumokra is, 
azok élet- és mozgásképességére, szá-
mára is – mondja dr. Mansour Bassel. 
Az urológiai osztály vezetője hozzáte-
szi, hogy a férfi meddőség oka sokféle 
lehet, például hormonális, a herékkel 
kapcsolatos, vagy olyan szerveket érintő, 
melyek a herék közelében helyezkednek 
el (pl. prosztata). A legtöbbször valami-
lyen gyulladás áll a háttérben, de az is 
gyakori, hogy több probléma együttes 
hatása okozza a nemzőképtelenséget. 
A jó hír, hogy a férfimeddőség 90%-ban 
gyógyítható! Dr. Mansour Bassel főorvos 
azt ajánlja, hogy az urak bátran fordul-
janak szakemberhez, ha késik a vágyott 
gyermekáldás. Az egri kórházban dr. 
Szabó József adjunktus a téma specialis-
tája. Dr. Mansour Bassel
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Szakmai kirándulás Lillafüreden

fotó: bilku krisztián
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Több hetes szervezés és előkészület előzte 
meg a Tv Eger Családbarát Donor Nap-
ját. Azt gondolnánk, hogy a tíz korábbi 
alkalom után szinte magától megvalósul 
ez a rendezvény, de az újítások azért adtak 
izgalomra okot a stábnak. A Donor Nap 
idén több órás élő tévéműsort is jelentett... 
A helyszín a szerkesztőség udvara volt, itt 
épült fel a színpad, a civilek és támogatók 
standjai, a véradósátor, az épület melletti 
apró zöld területen pedig az alkalmi stúdió.

Kora délutánra minden kábel, kamera és 
orvosi eszköz a helyére került, kezdődött a 
program, rotyogott a paprikás krumpli a 
kondérban és megérkeztek az első véradók. 

„Segítség az egészséghez”
Tévés donornap

Pár perc az életért szlogennel tartott élő adással egybekötött véradó napot a Tv Eger.  A Családbarát Donor Nap hagyo-
mányos rendezvény, az idei, 11. alkalom helyszíne a szerkesztőség udvara volt, a Törvényház úton. Színpadi programok, 
paprikás krumpli, remek hangulat és egy lelkes csapat várta az érdeklődőket. Több mint százan tartották tű alá karjukat 
és a levett vérmennyiség akár háromszáz ember életét is megmentheti.

Sokan rutinos „tvegeres” donorként jöttek, 
olyan is akadt köztük, aki évekkel ezelőtt 
épp ezen a rendezvényen nyújtotta először 
tű alá a karját. Minden véradás mögött volt 
egy történet, amit a rendezvényen korzózó 
riporteren keresztül a tévénézőknek is el-
meséltek a résztvevők. Az egyik úriember 
például régen, súlyos betegen vért kapott és 
most, hogy egészséges, véradással igyekszik 
meghálálni a segítséget. Rajta kívül több, 
mint 120-an vállalkoztak ilyen segítség-
nyújtásra, az alapos orvosi vizsgálat után 
összesen 114 fő adhatott vért.

A Donor Nap kiemelt rendezvény a me-
gyei véradásszervezésben – mondta Gortva 
József, a Magyar Vöröskereszt Heves Me-
gyei Szervezetének igazgatója, aki szerint a 
Vöröskereszt, a Vérellátó Szolgálat és a Tv 
együttműködése országosan is példaértékű. 
Ezt a véleményt erősítette dr. Kalász Lász-
ló, az Országos Vérellátó Szolgálat Közép-
magyarországi régióigazgatója is, aki úgy 
fogalmazott, hogy bár a rendezvényekre 
kihelyezett véradás különösen gondos elő-
készítést kíván a szakemberektől, megéri 
a fáradtságot, mert az ilyen alkalmakon 
jelentős vérkészletet tudnak begyűjteni. 
A véradókat, családtagjaikat és az érdeklő-
dőket színpadi programok várták. Műsort 
adtak a Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok 
Alapítvány tagjai, az Eszterházy Károly Fő-
iskola Gyakorló Általános Iskola és AMI 
tánctagozata növendékei és a Szederinda 
Néptáncegyüttes tagjai, de énekeltek a Pin-

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT 
ÉS HALLÓKÉSZÜLÉK 
PRÓBAHORDÁS

ÚJ
Ingyenes hallásszűrést szervezünk Heves megyei lakosok 
számára 2014. július 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.

Amplifon Hallásközpont
Eger, Knézich Károly u. 18.
amplifon.hu
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Próbahordás nélkül soha! 
Interjú Vargáné Bölkény Mária hallásspecialistával

Hallókészülék vásárlás előtt érdemes előzetesen tá-
jékozódnunk, ám érdemi döntést csak a teljes körű 
hallásvizsgálat után lehet meghozni. „Próbahor-
dás nélkül soha ne vásároljunk hallókészüléket!” 
– javasolja Vargáné Bölkény Mária hallásspecia-
lista, az egri Amplifon Hallásközpont vezetője. Az 
Amplifon ingyenes hallásvizsgálat kampányának 
apropóján beszélgettünk a kiváló szakemberrel.

– Mennyire tájékozottak mindazok, akik hallásvizsgálatra érkeznek 
Önhöz?
– Sokan, akik hallásvizsgálatra jönnek hozzám, már előzetesen tájékozód-
nak. Sajnos gyakran előfordul, hogy az embereknek téves elképzeléseik 
alakulnak ki, a mi feladatunk, hogy ezeket eloszlassuk. Például többen tar-
tanak attól, hogy a hallókészülék sípol, felerősíti a zajokat és kényelmetlen a 
viselése. Ilyen esetekben mindig elmondom, hogy az elmúlt évek techno-
lógiai újításainak köszönhetően a fent említett állítások ma már egyáltalán 
nem állják meg a helyüket.
– Hogyan győzi meg a szkeptikusokat?
– Nincs nehéz dolgom, hiszen a hallásvizsgálat után mindenkinek lehető-
sége van ingyenesen kipróbálni a készülékeket. ez azt jelenti, hogy a kivá-
lasztott hallókészüléket nem csupán a helyszínen tesztelheti, hanem haza-
viheti, és kipróbálhatja akár otthoni, akár munkahelyi környezetben is.  A 
személyes tapasztalás a legfontosabb meggyőző érv, a próbahordás alatt 
mindenki el tudja dönteni, hogy javítja-e az életminőségét a hallókészülék. 
Azt mondhatom, hogy az esetek döntő hányadában igen.
– Mit kell tenniük azoknak, akik részt szeretnének venni egy hallás-
vizsgálaton, vagy ha ki akarják próbálni a hallókészülékeket?
– Az érdeklődőknek nincs más dolguk, mint felhívni a 06-36/418-808-
as telefonszámot, és egyeztetni egy időpontot munkatársunkkal. várunk 
mindenkit szeretettel az eger, Knézich Károly utca 18. szám alatt található 
Amplifon hallásközpontban. (X)

ceszínház művészei is. A Hungariddimhez 
részben a véletlen sodort egy csapatnyi 
erdélyi néptáncost (a nemzetközi néptánc-
fesztivál fellépőiként bizonytalan volt a Do-
nor Napi műsoruk), akik azonnal táncra 
perdültek a pörgős, népzenei elemekkel is 
dolgozó csapat muzsikájára. Szívmelengető 
volt a közös produkció, a művészek kölcsö-
nösen idomultak egymáshoz, az improvi-
záció pedig a hallgatóság minden porcikáját 
megmozgatta! Mindeközben a Bubbleflash 
Eger tagjai óriás buborékokat bűvöltek, szi-
várványballonok ejtették ámulatba a kicsi-
ket, nagyokat. Dodek Szilvi hastáncosaival 
keleti varázslatot idézett. A ringó csípők 
mutatványára Csuhaj Barbiék tromfoltak 
egy kis Nippon Zengoval, amit Kalamász 
Zsanett csodás jógabemutatója zárt le. A 
gyerekek kedvence Kelemen Tamás standja 
volt, itt ugyanis a dísztyúktól az óriáspókig 
mindenféle kisállat megtalálható volt és a 
végtelenségig lehetett őket simogatni. 

Minden fellépő ingyen vállalta a Donor 
Napi szereplést, így támogatták a véradás 
ügyét és többen a műsoruk után maguk is 
tű alá tartották karjukat! Az egyik donor így 
fogalmazta meg a véradás fontosságát: „Ha 
egészséges vagy, adhatsz vért és ezzel má-
soknak segíthetsz, hogy egészségesek legye-
nek.  Adhatsz bárkinek nagyobb ajándékot, 
mint segítséget az egészséghez?!”

A Családbarát Donor Nap támogatói 
voltak: Biotest Hungária Kft. • Reagens 
Kft. • Egri Kulturális és Művészeti Központ • 
Városgondozás Eger Kft. • Hotel Szent István 
• Nemzeti Étterem • Vöröskereszt Heves 
Megyei Szervezete • Egri Területi Vérellátó • 
Korona Borház • Harmónia Szépségszalon 
• Crystal Institute Kft. • Transmissió Kft. • 
Groupama Garancia Biztosító • Supra Vita 
Nyelviskola • Cukorbetegek Egri Egyesülete 
• Nemzeti Étterem • Medaqua Kft. • Mézözön 
egri méhészet • Álomvilág Dekoráció • 
Pinceszínház Eger Kulturális Egyesület • 
Szederinda Néptáncegyüttes • Hungariddim 
Együttes • EVAT Zrt. • Stühmer Kft.
Médiatámogatók: Szuperinfó • Szent 
István Rádió • Rádió Eger • Sky FM • Heves 
Megyei hírlap.

Családi és egészségnap a Szalában
2014. július 26. (szombat) 10–17 óra

Helyszín: az új Szalai Közösségi Ház, a 
Sportpálya és a környékén felállított sátrak. 
Program: egészségügyi szűrések, tanács-
adás bemutatók, játszóház, kézműves 
foglalkozások, vetélkedők, sportver-
senyek, főzőverseny, borkóstoló, zene, 
tánc, büfé, vidámság. 
Szervező: a Cukorbetegek Egri Egyesü-
lete. 

Partner: a Szalai Környezetvédő és If-
júsági Egyesület és az ECK Szociális, 
Egészségügyi- és Karitatív Szekciója
Megnyitó: július 26. 10 óra, az új Szalai 
Közösségi Háznál 

Várjuk más városrészek lakóinak, csalá-
doknak, civil szervezeteknek, intézmé-
nyeknek, baráti társaságoknak a részvé-

telét. Jelentkezni lehet focibajnokságra, 
ifjúsági és öregfiúk korosztályba, ping-
pong, kalandjáték és ügyességi versenyre, 
színpadi programra és főzőversenyre. 
Jelentkezési lap letölthető az eck.hu 
honlapról. A rendezvény ingyenes, de a 
szalai családoknak szánt adományaikat 
szívesen vesszük. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

További információ: Jakabné Jakab Katalin (06 70) 366-3778 vagy az egridiab.egalnet.hu. A Programot az ÉMOP-3.1.1./12-P-3-003 
támogatja.

XIX. eger Ünnepe, 2014. szeptember 20–21.
Kedves Civil Barátaink! 
Az Egri Civil Kerekasztal felhívja a város-
ban működő civil szervezeteket a XIX. Eger 
Ünnepe programjában való közreműkö-
désre és várja a szervezetek jelentkezését. 
A rendezvény célja a közösségi kultúra és 
sport, a civil értékek bemutatása; a városban 
működő közösségek munkájának, tevé-

kenységének népszerűsítése a város lakosai 
és az ide érkező vendégek felé. 

A programsorozat időpontja: 2014. 
szeptember 20–21. (szombat-vasárnap). 

A programsorozat központi helyszíne: 
Érsekkert, amely a civil szervezetektől be-
érkezett jelentkezések alapján további hely-
színekkel bővülhet. Tervezett programok: 

Civil szervezetek bemutatkozása, szolgál-
tatások nyújtása sátrakban, sport jellegű 
bemutatók, családi vetélkedők, versenyek, 
kulturális programok, színpadi műsor, test-
vérvárosok, kül- és belföldi partner civil 
szervezetek találkozója. További informá-
ció: Jakabné Jakab Katalin tel.: (06 70) 366-
3778, E-mail: egridiab@gmail.com.

fotó: vozáry róbert



Válassza a csodás vidéki környezetben lévő Egri Korona Borházat esküvők, 
ballagások, egyéb családi és céges rendezvények helyszínéül!

Bor, Élet, Stílus… Egri Korona Borház és Wellness Hotel 
Tel.: (06 36) 550341 Email: rendezveny@koronaborhaz.hu

www.koronaborhaz.hu

kedd / szerda / csütörtök: 15-22
péntek / szombat: 11-23
vasárnap: 11-15

Eger, Csiky Sándor utca 10.
facebook/galtiborfuzio

SIPOS EGER KFT.
Hivatalos Ford márkakereskedés és szerviz
NHP 2,5% növekedési hitelprogram 
taxikra és haszongépjárművekre!

•  Új és használt autók 
értékesítése

•   Alkatrész-értékesítés
•  Márkafüggetlen 

szerviz
•   Karosszériajavítás, 

fényezés
•  Kárügyintézés
•  Diagnosztikai 

vizsgálat
•  Garanciális javítás

MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON!
3300 Eger, Kistályai út 133.
(06 36) 410 901
(06 30) 33 4346
auto@egerford.hu
service@egerford.hu

Kombinált átlagfogyasztás: 7,3–10,4 l / 100 km; 
CO2-kibocsájtás: 204–274 g/km.

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. augusztus 1-jén 
jelenik meg. Hirdetésfelvétel július 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

A kupon felmutatásával 10% 
kedvezmény a hajhosszabbítás árából.



bikavértörténet – dióhéjban, Csillaggal
Egerben és Szekszárdon is kutatták, kutatják, hogy mikor említették először a bikavért – mondja dr. Gál Lajos borász,  
Bikavérünnepre hangoló beszélgetésünkben. 1792-ben egy német orvos írta barátjának, hogy jó egészsége érdekében 
„Erlauer Stierblut”-ot igyon. 1846-ban Garay János Szekszárdon versében használja a bika vér, majd bikavér szavakat. 
Ettől még nem tudjuk, hogy hol volt először bikavér, mint bor először. Sugár István egy 1851-es forrásra hivatkozva 
mondja, hogy bikavér néven említik az erős „veresbort”.Bo
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Cukkinipörkölt
Hozzávalók: 3 kanál pörköltalap (vöröshagyma, paradicsom, pap-
rika) • 1 nagyobb cukkini • 15 dkg csirkemell • só, bors, olívaolaj, 
víz. A galuskához: kb. 20 dkg zabpehelyliszt • 1-2 db tojás • só, víz.
Elkészítése: A cukkinit és felkockázzuk. Az olívaolajon megfuttatjuk 
az apróra vágott vöröshagymát, hozzáadjuk a felkockázott paradi-
csomot és paprikát. Hagyjuk összefőni kicsit. Meghintjük pirospap-
rikával ízlés szerint, és hozzátesszük a felkockázott csirkemellet, fél 
dl vízzel hígítjuk az alapot. Beletesszük a cukkinit és fűszerezzük, 
ha szükséges, akkor még adunk hozzá kevés vizet. Sózzuk meg ízlés 
szerint, és fedő alatt főzzük puhára. A tojással elkeverjük a zabpe-
helylisztet, és annyi vizet adunk hozzá, hogy sűrű nokedlitésztát 
kapjunk. Forró, sós vízbe szaggatjuk, pár percig főzzük, és szűrőka-
nállal hideg vízbe szedjük, majd leszűrjük.

BÉRCZESSy ANDRÁS

Gál Lajos azt mondja: az 1870-es évek-
ből borversenyek eredményeit ismerjük, 
ahol megemlítik a bikavért, s a korabeli 
reklámok, hirdetések is több egri bor-
fajtát jelenítettek meg; a legdrágább, 
legértékesebb a bikavér volt. A tudatos 
bikavér-házasítás Grőber Jenő nevéhez 
köthető. Ő  a világ számos vidékéről ho-
zott fajtákat, s tudatosan fajtatiszta tele-
pítéseket végzett, így házasított és sikere-
ket ért el. 

1912-ből ismert egy termelő leírása 
– ami nem szabályzat, csupán leírás –, 
hogy hogyan házasított. Gál Lajos hozzá-
teszi: érdemes megemlíteni egy állomást:  
1993-ban az Egri Szőlő- és Bortermelők 
Egyesülete már alkotott egy szabályzatot. 
A következő fontos dátumként 1997-et 
említi. Ekkor alkották meg az egri bor-

vidéken az első szabályzatot. Ez a dátum 
jelöli az első Bikavérünnepet is. 

A nagyüzemi időszakról kérdezem a 
borászt, erről az időről sokan nincsenek 
jó véleménnyel. Gál Lajos azt mondja, a 
piac határozta meg akkor is a termelést, 
csakhogy ez a piac a Szovjetúnió volt, 
ahol nem számított a minőség. Nem tud-
tak annyi bort termelni, amennyi kellett 
volna. Ez a szemlélet sokáig megmaradt. 

Most az a cél, hogy ár-érték arányban 
a legjobb legyen az egri. Az olcsóbb bi-
kavérek is azzal tűnnek ki, hogy az adott 
szegmensben a legjobbak. 

Mikor az Egri Csillagról kérdezem, azt 
mondja, nagyon jó üzenet ez, s természe-
tesen ennél jóval többet is hordoz. Aki 
mélyebben akar erről olvasni, annak a 
közelmúltban megjelent tartalmas köny-
vet ajánlja. 

Az alapgondolat már a 90-es években 

megvolt, de a névvel nem foglalkoztunk 
a fehér házasítások terén – mondja. Az-
tán 2010-ben több borásszal elhatároz-
tuk, hogy kell egy nevesített fehér háza-
sítás. Több mint háromezer javaslat jött a 
névpályázaton, s telitalálat lett a Csillag.

Már ebben az esztendőben megszüle-
tett 8-10 termelőnél ez a bor, könnyű volt, 
hiszen már előtte is többen gondolkodtak 
így. A több mint 30 fajta, egriként termel-
hető bor külön-külön nem értelmezhe-
tő a piacon egykönnyen. Az Egri Csillag 
egy remek marketing-ernyő! Tavaly több 
mint 3 ezer hektoliter készült, közel 40 bo-
rászatnál. A Csillag alapvetően egy köny-
nyed, gyümölcsös bor, de tudjuk, hogy 
Egerben nagy fehérborok is megterem-
nek, érdemes megkülönböztetni ezeket. 

Így van már Superior és Grand Superi-
or változat is. Ezekkel is találkozhatnak 
majd a fogyasztók a Bikavérünnepen. 

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

Nyári kurzusok a Katedrában!
Fejlődj annyit pár hét alatt mint máskor egy tanévben!

beiratkozás: július 18-ig 10% kedvezménnyel 
+ 1 strandbelépő

–  Nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamok, 
vizsgáztató tanárok vezetésével

–  Felkészítés az augusztusi és szeptem-
beri nyelvvizsgákra

–  Légkondicionált tantermek!

(36) 789 990, (20) 321 6371
www.eger.katedra.hu
MICSKI STUDENT 2000 KFT. AL 1561, NYSZ: 10002007

3300 Eger, Trinitárius u. 2. Nívóber Irodaház, I. em.

fotó: hozman gergő
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SALIUM – tégelybe zárt egerszalóki „csoda”
Az egerszalóki gyógyvíz méltán világhírű. Azt viszont kevesen tudják, hogy a huszonhétezer  éves gyógyvíz felhaszná-
lásával  már kozmetikumok is készülnek. 
A SALIUM Hidratáló krém speciális, bőrbarát, nem tartalmaz paraffint és parabent.Él

et
-m

ó
d

i

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

Kutyaválasztás 

10–15 évre választunk! 
Ha úgy döntünk, hogy egy négylábúval gyarapítjuk családunkat, több választási lehetőség áll előttünk. Először is el 
kell döntenünk fajtatiszta vagy keverék, kis- vagy nagy testű, szuka, vagy kan, kölyök vagy felnőtt kutyát szeretnénk-e. 

védje lakását és kedvencét egy biztosítással! 
Egy házi kedvenc hatalmas szeretetet képes adni gondos és felelős gazdájának, sok esetben a család teljes körű tagjává 
válik. A gondozással járó feladatok mellett azonban jelentős váratlan kiadásaink is lehetnek, ezeket jobb megelőzni 
vagy előre felkészülni rájuk! A Groupama Garancia Biztosító tapasztalatai alapján a kisállat balesetek állatorvosi költsé-
ge 10–100 000 forint között is lehet, egy megfelelő lakásbiztosítással azonban akár ezeket is kivédhetjük. Á
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Egerben megközelítőleg ötezer kutya és 
legalább ennyi cica él. A házi kedvenc 
tulajdonosok pénztárcájának jelentős 
kiadást jelenthetnek a kisállat tartásával, 
gondozásával járó várt és váratlan költ-
ségek. A kötelező oltások mellett előfor-
dulhatnak sérülések, balesetek, amelyek 
vagy egyszeri nagyobb kiadást, vagy 
pedig súlyos baleset következtében akár 
többszöri költséget is jelenthetnek a kö-
telességtudó gazdik számára.

Az állatorvosok szerint például igen 
gyakoriak a csonttöréssel kezelt kisállatok. 
Egy-egy műtét díja tízezertől akár több 
százezer forintos összegig is terjedhet.

Ezeket a balesethez köthető költsége-
ket jelentősen csökkenthetik a kisállat-
tulajdonosok megfelelő lakásbiztosítás 
kiválasztásával. A Groupama Garancia 
Biztosító, a lakásbiztosításba beépítve te-
szi lehetővé a házi kedvencekre – kutyák-
ra, macskákra – szóló biztosítást, így az 
ügyfelek egy biztosítás áráért több szol-
gáltatást is kaphatnak.

„Molly egy egyéves tacskó keverék 
kutyus, baleset miatt jobb lábát meg 
kellett operálni. Műtét után elküldtem 
a számlát a biztosítónak. Ez volt az 
első ilyen ügyintézésem a biztosítóval 
a kiskutyám ügyében, ezért volt némi 
fenntartásom azzal kapcsolatban, hogy 
valóban úgy történnek-e majd a dolgok 
ahogy azt korábban ígérték. A szükséges 
papírmunka után azonban néhány nap 

múlva meg is érkezett a műtét költsége-
inek térítése a számlámra… Ezek után 
én mindenkinek csak ajánlani tudom a 
Groupama Garancia Biztosítót, gyors és 
korrekt ügyintézésük miatt is.” – mond-
ja Molly gazdája.

Mire szól a „házi kedvencek” biztosítás?
„A Groupama Garancia Biztosító a 

lakásbiztosítási szerződés keretén belül – 
Komfort vagy Prémium fedezet-csomag 
választása esetén – a biztosítási feltéte-
leknek megfelelően kifizeti a hivatalosan 
előírt kötelező oltásokkal ellátott kutya, 
macska balesete vagy betegsége miatt or-
vosilag indokolt beavatkozás, gyógyítás 
költségeinek 80 százalékát, a szabálysze-
rűen kiállított hiteles számla ellenében. 
A biztosítótársaság a nehéz pillanatok-
ban is segítséget nyújt a háziállat tulajdo-
nosoknak, hiszen a balesetben meghalt 
kedvenc – kutya, macska – temetésének, 
illetve hamvasztásának költségeit, az 
ilyen tevékenységre hatósági engedéllyel 
rendelkező vállalkozó által igazolt, hite-
les számla ellenében teljes egészében (a 
biztosítási összeg mértékéig) átvállalja az 
állat gazdájától” – tette hozzá Ujváriné 
Kormos Judit, üzletkötő. (X)

A Salium Kft. 2012-ben kezdte meg műkö-
dését Egerszalók székhellyel. A tulajdono-
sok az egerszalóki gyógyvíz felhasználásá-
val készülő kozmetikai termékek gyártását 
és forgalmazását tűzték ki célul. Az eger-
szalóki gyógyvíz mikrobiológiai vizsgálata 
2012-ben megtörtént, mely mérési ered-
mények alapján a vízből készült termékek 
testápolási célra kiválóan alkalmasak.

Az egerszalóki gyógyvizet 1961-ben 
Egerszalók határában találták, kőolaj 
után kutatva. A 410 méter mélyről feltö-
rő 65–68  °C-os melegvizű hévízforrás a 
csodálatos erdei környezetben a domb-
oldalon, – sódombot – (mésztufakúpot) 
épített. A vizet 1992-ben az Egészségügyi 
Minisztérium gyógyvízzé minősítette. 
A két kútból feltörő gyógyvíz a kénes 
gyógyvizek közé tartozik, kalcium, mag-
nézium, nátrium, hidrogén-karbonátos, 
jelentős szulfid-fluo rid és kovasav tarta-
lommal. A kalcium gyulladáscsökkentő 
hatású, a kén az ízületi porc fontos alko-
tóeleme. Javallatok:
–  degeneratív mozgásszervi betegségek: 

ízületi kopás, hát- és derékfájás
–  gyulladásos mozgásszervi betegségek 

nem heveny stádiuma;
–  ortopédiai és gerincsebészeti műtétek 

után rehabilitáció;
–  nőgyógyászati gyulladásos megbete-

gedések;
– pikkelysömör, ekcéma.

A Salium Kft. jóvoltából mára már meg-
teremtődtek a feltételek ahhoz, hogy ottho-
nukban sem kell lemondani az egerszalóki 
gyógyvíz értékes tulajdonságairól. 

A cég 2013-ban először a SALIUM Hid-
ratáló krémet hozta forgalomba, mely a 
világhírű 27 ezer éves egerszalóki gyógyvíz 
felhasználásával készült. A föld mélyéről 
feltörő, nagy tisztaságú víz különösen gaz-
dag nyomelemekben és ásványi sókban, 
mely bőrünk számára fontos. A gyógyfür-
dőt látogatók elsősorban a víz reumatikus, 
izom- és izületi problémákra kifejtett po-
zitív hatása miatt látogatják, de eközben 
megtapasztalhatják a bőrre gyakorolt rend-
kívül jó hatásait is. A krém minden bőrtí-
pusra alkalmas, és mindennapos használa-
tával a bőr feltöltődik, vízháztartása javul, 
így rugalmas és kellemes tapintású lesz. 

Az egerszalóki gyógyvíz felhasználásával 

a cég tovább kívánja bővíteni a termék-
skálát. Az idei évben a masszázskrém, a 
későbbiekben pedig további készítmények 
megjelenése várható, így testápoló krém, 
arclemosó, sampon és szappan. 

A termékek jelenleg a Gyógyvizek Völ-
gye Turisztikai Információs Irodában (3394 
Egerszalók, Széchenyi u. 9.) és a Saliris Re-
sort Spa & Konferencia Szálloda, illetve a 
Gyógy és Termálfürdő ajándékboltjában, a 
Thermal Park Hotelben, a Demjéni Ther-
mál Völgyben, illetve a Salium Kft-nél kap-
hatók. 

A Salium Kft. elérhetőségei: dr.  Urbán 
Lujza, tel.: (06 70) 389-1000, e-mail: lujza.
urban@gmail.com.

JÁTÉK
Milyen gyógyvíz felhasználásával készül a SALIUM hidratáló krém?
a) egerszalóki  b) hévizi c) harkányi

Karikázza be a helyes megoldást, töltse ki adatait, majd vágja ki a szelvényt 
és küldje vissza a MÉDIA EGER Kft. címére (3300, Eger, Törvényház utca 15.)! 
A helyes megfejtést beküldők között Salium-csomagot sorsolunk ki! A be-
küldés határideje: 2014. július 28.

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Groupama Garancia Biztosító
Ujváriné Kormos Judit üzletkötő

(06 30) 287-0347

 



TAKARÍTÓSZOLGÁLAT EGER
(06 20) 9359 211

Épülettakarítás. Szalagfüggöny-, 
szőnyeg-, kárpittisztítás, 

szőnyegtisztítógép-kölcsönzés 
házhozszállítással, magánszemélyeknek 

és cégeknek egyaránt.

Lichtmatrix Technológia 
felhasználásávalÖKO TAKARÍTÁS

Keresse fantasztikus árainkat 
egri Coop üzleteinkben!

JÚLIUS 2-TŐL 8-IG AJÁNLJUK: 
Eh. csirkecomb farrésszel, 1 kg (júl. 3–8.) . . . . . . . . . . . . . 549 Ft
COOP füstölt ízű barom� párizsi, 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Ft
COOP „B” rizs, 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Ft
COOP gyümölcsszörp, 0,5 liter

(narancs, málna, bodza, egységár: 538 Ft/liter) . . . . 269 Ft
Silan öblítő Fresh sky, Sensat. sens., 1 liter  . . . . . . . . . . . 499 Ft

Keresse az akció ideje alatt az ajánlott PICK termékeinket:
Pick löncs felvágott, 1 kg (Csak COOP ABC, Coop Szuper) . . . .1299 Ft
Pick virsli tartós bélben, 1 kg (Csak COOP ABC, Coop Szuper) . . .1149 Ft
Familia Harmónia szalámi csemege, paprikás, 1 kg

(Csak COOP Szuper) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999 Ft

Hűségét megjutalmazzuk! Süssön, tálaljon, tároljon 
egy edényben! Pontgyűjtés május 19től augusztus 19
ig, csúcsminőségű edényekért! Részletek az üzletekben 
kihelyezett plakátokon és szórólapokban! Vásároljon az 
UNIÓ COOP Zrt. egri COOP üzleteiben és legyen törzs
vásárlónk!

Unió Coop üzletek: 
Eger, Baktai u. 2.

Eger, Rákóczi u. 48.

Szülessen újjá Ön is az újjászületett 

Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőben!
Felújított gyógyfürdőcsarnok,  exkluzív fedett  és nyitott gyógy-
vizes medencék,  kibővített pihenőterek. A gyógykezelések és 
a fürdőbelépő  a hazai nyugdíjasok számára is megfi zethető, 
kedvezményes árú  csomagban vehető  igénye.

SZÉP kártyát elfogadunk!
Reumatológiai szakrendelésünkön beutaló és várólista nélkül fo-
gadjuk a TAJ kártyával érkező betegeket. Tegyen egy lépést egész-
sége érdekében! Önt is várja a Hungarospa  Hajdúszoboszló!

Információ: 
Thermal Tourist  (+36 52) 558-551
www.hungarospa.hu

www.hajduhegy.hu

Egy városrész mindennapjai…



Telekom üzlet Eger:
Eger, Bajcsy u. 3.
Nyitva tartás: H-P.: 08.30-17.00; Szo.: 08.30-12.00

http://egerhirado.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap 
társfi nanszírozásával valósult meg.

Egészségesen a 
falakon belül
Sikeresen véget ért az „Egészségesen a falakon 
belül – egészséges életmódra nevelő programok a 
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben” 
című, TÁMOP-6.1.2-11/ 1-2012-1165 azonosító 
számú projekt, melyet a Nyitott Kapuk Egyesület 
valósított meg 8 767 000 Ft pályázati összegből az Új 
Széchenyi Terv keretében, 100%-os fi nanszírozás 
mellett.

A projekt célja volt az intézet dolgozói fi gyelmé-
nek és érdeklődésének felkeltése az egészséges 
életmód iránt, valamint konkrét tevékenységek 
megvalósítása lelki és fi zikai egészségük megőrzése 
érdekében.
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Ízelítő eger kulturális 
programkínálatából
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fotó: gál gábor

Idén is fellépett az egri Gárdonyi Géza Színház a III. Magyar teátrum Nyári Fesztiválon, Szarvason. bár az egri 
nézőktől már elköszönt az előadás, a Szarvasi vízi színpadon még látható volt június 27-én este. A musical-
ben mindenki esztert keresi…, mindenki a maga „eszterét”: saját sorsát, boldogulását. Persze, vannak olyan 
örök kérdések, például a kamaszok életérzése és veszélyeztetettsége, vagy, hogy az idősebb generáció 
mindig is véleményezi a fiatalokat – mondja bal József, rendező.

Az évad egyik sikerelőadásának, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalnek több mint 
húsz alkalommal tapsolt a közönség.

Volt fesztiváloznak a táncosok
Nem pihent a GGtánc eger. A szarvasi Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról vendégjátéka után már mentek is tovább: július 5-én szerepeltek a volt Fesztiválon. Megint 
újítottak: topolánszky tamás ezúttal Impro2014 címmel egyórás előadást szerkesztett klasszikus gitárzenére a férfi-nő viszonyokról és a barátságról. (pcs)

Gárdonyi Géza Színház

Szarvason a Képzelt riport

Az Egri  Pinceszínház július 17-én az Érsekkertben be-
mutatja Bolba Tamás – Galambos Attila – Szente Vajk 
Csoportterápia című musicaljét. Főbb szerepekben: 
Puskás Péter és Erdélyi Tímea. Rendezte: Méhes László.

JÁTÉK! Töltse ki a szelvényt, vágja ki és küldje vissza a Média Eger Kft. 
címére 2014. július 11ig (3300 Eger, Törvényház utca 15.)! A beküldők kö-
zött két fő részére belépőjegyet sorsolunk ki a Lumpáciusz Vagabundusz 
című darab július 18-i előadására.

Az Ön neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Ingyenes koncertek a Zenepavilonban 




