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A tartalomból

Végvári vitézek

VII. Egri Városi Síbajnokság

Levél
Az (egyre ritkábban, szinte soha vagy folyton-folyvást) Olvasóhoz.
Az sms-ek és a közösségi oldalak világában nincs időnk és kedvünk hosszan írni. Olvasni se. Egyre kevesebb a betűfaló, főleg a 
fiatalok körében. Ők már leginkább képi világban élnek, de a képeknek is pörögniük kell. Ha netán mégis olvasnak, a tájleírást 
már lapozzák. Pár évvel ezelőtt, még pedagóguskoromban tanévkezdéskor feltettem egy naiv kérdést tizenhat éves tanítványa-
imnak: mit olvastatok utoljára? Válaszul előbb nevettek, aztán néma csend… Végül óvatosan megemelkedett egy kéz: Képre-
gényt! Majd egy másik: Én a lányok szeméből szoktam olvasni… Többen nem jelentkeztek… Szerencsére azért vannak kivételek, 
akiknek még élményt, kalandot nyújt az írott világ, akikhez még eltalál az írott szó, akik még szeretik önmaguk megteremteni a 
betűk mögötti képi világot.

Az újságok talán hálásabb helyzetben vannak: még könnyebben találnak olvasót. Mi is erre a találkozásra törekszünk. Arra, 
hogy az ösztönös átlapozás után egyszer csak megálljon a kéz, megcsillanjon a szem, és szavaink kapjanak pár percet, gon-
dolataink felkeltsék a kíváncsiságot. Ez a mi levelünk önöknek: élettörténetek, visszatekintések, sportbeszámolók. Őszinte 
vallomások, érdekes, hasznos információk, különleges programajánlatok. Egy levél, melyet mindannyian egy valakinek 
szántunk: az Olvasónak. Harsányi Judit főszerkesztő
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HArSányI JudIT

– A Dobó tér felújítása kapcsán szinte 
minden tervpályázatban szerepelt a lo-
vasszobrok áthelyezése. A ti tervetek szak-
mai szempontból mit tartott szem előtt?

– Az épített környezetünk az éle-
tünkkel együtt változik, folyamatosan a 
kultúra részeként követi a változásokat, 
ez szerves része az életnek. Az építész 
mindössze annyit csinál, hogy szakmai 
tudásával és alázatával próbálja megér-
teni ezeket a folyamatokat, és hite sze-
rint megpróbál egy olyan magasrendű 
építészetet létrehozni, mely választ ad a 
jelen kihívásaira, kommunikál a múlttal, 
reagál a mára, és nem zárja le magát. Ez 
utóbbi nagyon fontos. Én azt gondolom 
egy adekvát építészeti gondolkodásnak, 
amelynek van folytatása. A Dobó tér is 
folyamatos változásokon ment keresztül 
az elmúlt évtizedek, évszázadok során. 
Szerintem az új tervekkel nagyon szép 
új tereket kapunk a műemléki belváros-
ban, és épp ez fogja engedni azt, hogy 
érvényesüljenek a belváros építészeti ér-
tékei. Sokan hangoztatják, hogy féltik a 
tér barokk formáját, pedig annak semmi 

Új teret kapnak a végvári vitézek
Új tér születik Egerben – az egykori Szúnyog köz átalakul, Végvári vitézek tere lesz, helyet adva a Dobó téri lovasszobrok-
nak. Hogy miért kerülnek át majd’ fél évszázad után a szobrok eredeti helyükről az új térre, és miért oda, arról Komáromi 
Tas építészt, a belvárosi rehabilitáció egyik tervezőjét kérdeztük. Nemcsak a terek, hanem a szobrok is megújulnak – je-
lenleg restaurálják őket. A munkálatokról a restaurátorok mesélnek.

A
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köze a barokk jelleghez. Ezt az építésze-
ti kincsek tükrözik, melyeket épp az új, 
egységes térburkolás hagy életben, hagy 
érvényesülni. Egy ilyen teret a térfalak 
definiálnak. A téren szemlélődő akkor 
tudja ezt a teret igazán átélni, befogad-
ni, ha a horizontális síkon egy-két elem 
hangsúlyosan érvényesül, de alapvetően 
ezek nem zavarják a térfalak, az építésze-

TurAy ZOLTán

Elkezdték a Dobó-szobor és a Végvá-
ri vitézek szoborcsoport restaurálását. 
A legtöbb munkát a Dobó-szobor adja 
majd a szakembereknek. Amikor a mű-
hely udvarán megláttam a szobrokat, be 

ti kincsek érvényesülését. A jól sikerült 
belvárosi rehabilitációk, pl. a győri, vagy 
a pécsi is ezek szerint készültek el. 

– A lovasszoborhoz sokan kötődnek 
érzelmileg, sokan érzik úgy, hogy a Dobó 
téren a helyük…

– Érzelmileg én is nagyon kötődök 
hozzá, hiszen itt nőttem fel, de szakmai 
szemmel úgy látom, hogy rossz helyen 

kell vallanom, megtréfált a színük. Tá-
volról úgy tűnt, hogy ezek vörös agyag-
ból készült alkotások, másolatok, pedig 
nem azok. Ahhoz, hogy így nézzenek ki, 
több mint 1 tonna homokra, és homok-
szóróra volt szükség, hiszen a restaurálás 
előtt el kellett távolítani a zöldes-feketés 
patinát. Ilyen a bronz natúr színe. Ezzel 
viszont láthatóvá váltak a régi öntési hi-
bák, és az ónnal, ólommal vagy éppen 
vörösrézzel végrehajtott javítások. A 
legtöbb munka a Dobó-szoborral lesz, 
ami nem meglepő, hiszen több mint 
100 éve került az akkori Kossuth térre, 
a mai Dobó térre. Az idő vasfoga most 
látszik csak igazán. Az egyetlen lehetsé-
ges helyen – hátul – a restaurátorok egy 
nyílást vágtak a szobor talapzatán, hogy 
a rögzítő csapokat elvágják és leemeljék 
a posztamensről a szobrot. A lap belső 
részén egy üzenet volt olvasható 1907-
ből, amit az öntőmesterek „küldtek” a 
jövő emberének: „Találkozunk mi majd 
egykoron göröngy köszt poralakban” – 

alatta két név és a dátum. Innen, a szo-
bor belsejéből nézve még több hibát le-
het felfedezni. Néhol úgy néz ki egy-egy 
bronzlap, mint a szita. Nagyon sok lyuk 
van rajta.

– A lapokból összeálló talapzat acél-
csavarokkal lett belülről összeillesztve, 
kívülről pedig hidegen kalapálták egy-
be. A csavarok korrodáltak. Ezekből so-
kat ki kell majd cserélni – mondta Böjte 
Horváth István, okleveles szobrászmű-
vész.

 A Végvári vitézeken kevesebb a javí-
tanivaló. Az ágaskodó lovaknál jelent-
kezik olyan nyíróerő, amit tekintélyes 
méretű vascsapok használatával tartot-
tak egyensúlyban.

– Ezeket majd vissza kell hegeszteni a 
betonbarögzítés előtt. Itt csak kisebb ja-
vítások, például hiányzó kantárszár pót-
lása történik meg – tette hozzá Schütz 
Zoltán, okleveles restauráló-művész. 
Először a Dobó-szobor restaurálásával 
kell elkészülni. A kivitelező március vé-

fotó: vozáry róbert

fotók: vozáry róbert



Ismét lehet pályázni az  
„Eger város ösztöndíjasa” címre
Eger Város Önkormányzata 14 évvel ezelőtt a tanuló fiatalok támogatása érdekében „Eger 
Város Ösztöndíjasa” címmel tanulmányi ösztöndíjat alapított. Támogatást azok az Eger 
városában lakó diákok kaphatnak, akiknek tanulmányi eredménye jó, valamint szociális 
szempontok is indokolják, hogy az önkormányzat melléjük álljon. Az „Eger Város Ösztön-
díjasa” pályázatra beérkezett kérelmeket egy, rendeletben meghatározott összetételű 
szakmai bizottság bírálja el. Az önkormányzat évente két alkalommal írja ki a pályázatot, 
februárban és szeptemberben, jelen felhívásra csak felsőfokú intézmények tanulói pályáz-
hatnak! A pályázatok beadási határideje: 2014. március 17.

Felsőfokú tanulmányok esetén a pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj hárompólusú:
•  Havi tanulmányi támogatás, melynek összértéke 200 ezer Ft.
•  Egyösszegű, szintén 200 ezer Ft-os támogatás. 
•   A harmadik, kiegészítő ösztöndíj szintén egyösszegű, 200 ezer forint, melyet a felhívás-

ban meghatározott műszaki szakok hallgatói nyerhetnek el. A kiegészítő ösztöndíj ön-
magában is elnyerhető.

Az ösztöndíj elnyerése tehát mindösszesen akár 600 ezer Ft-ot is jelenthet.

Folyósítás és feltételek
Az összeg 50%-át tanulmányi támogatásként, 10 hónapon keresztül, 20 ezer Ft-os részle-
tekben folyósítja az Önkormányzat. Az egyösszegű támogatás összege szintén 200 ezer 
Ft, ez abban az esetben fizethető ki a pályázat benyújtása óta folyamatosan egri lakó-
hellyel rendelkező hallgatónak, ha igazolja, hogy az államvizsgát követő 90 napon belül 
szerzett diplomával 180 napon belül a képzettségének megfelelő munkahelyet létesített 
Egerben, és ez a jogviszonya legalább 3 hónapja megszakítás nélkül fennáll.
A kiegészítő ösztöndíj esetében az egyösszegű támogatás abban az esetben fizethető ki a 
pályázat benyújtása óta folyamatosan egri lakóhellyel rendelkező hallgatónak, ha igazolja, 
hogy az államvizsgát követő 90 napon belül szerzett diplomával 180 napon belül a kép-
zettségének megfelelő munkahelyet létesített Egerben és ez a jogviszonya legalább 12 
hónapja megszakítás nélkül fennáll.
Mindez azt jelenti, hogy akár 50 százalékkal magasabb összegű támogatást kaphatnak a 
felsőfokú intézményben tanuló, tehetséges, szorgalmas és rászoruló hallgatók. reméljük 
ezzel az ösztönzéssel is segíthetünk abban, hogy Egerben keressenek, találjanak munkát 
a végzett fiatalok.
Az „Eger Város Ösztöndíjasa” pályázatot legközelebb 2014 szeptemberében írja ki az ön-
kormányzat az egri középiskolások részére.

1848

9.30-14 óra: Különleges kokárda és 48-as zászló készítése a  
 Dobó István Vármúzeumban, a Gótikus Püspöki Palota 
	 előtt

10 óra: Szentmise a Bazilikában

11.15-12.00 óráig: Városi Díszünnepség a Gárdonyi Géza Színházban
A megjelenteket köszönti: Habis László polgármester
Ünnepi beszédet mond: Dr. Bodó Sándor címzetes
főigazgató,	címzetes	egyetemi	tanár
„Áldassék a neve: Forradalom” c. szerkesztett irodalmi 
műsor	az	Esztrerházy	Károly	Főiskola	Gyakorlóiskolája	
diákjainak	előadásában.
Rendezte: Sípos Zsuzsanna és Márkus Róbert Zsolt
(A	színházi	program	után	a	további	események	helyszíne	a	Petőfi	tér.)

12.00- 12. 25 óráig: TÉRZENE a Petőfi szobornál
az	Egri	Obsitos	Fúvószenekar	közreműködésével.
Karnagy:	Karnizs Csaba

 12.25 órakor:  Koszorúzás
Himnusz
Petőfi	Sándor:	Nemzeti	dal	c.	versét	előadja:	 
Balogh András színművész
A	szónoki	beszédíró	pályázat	győztese	Abonyi Tamás,
a	Dobó	István	Gimnázium	12.	osztályos	tanulójának
megemlékezése

Koszorúk	elhelyezése
Szózat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta tisztelettel meghívja városunk polgárait 
Nemzeti Ünnepünk – MÁRCIUS 15-e – 
alkalmából rendezett ünnepi programjaira!

MÁRCIUS 15. (SZOMBAT)

van a szobor. Odahelyezése már akkor, a hatvanas évek végén is 
ellenkezést váltott ki. Épp az érzelmi kötődés és a szakmai szem-
pontok miatt gondolom úgy, hogy ez egy olyan látványosság, 
amelyet még inkább ki kell emelni. Szerintem a Dobó térre sok 
a két ilyen monumentális alkotás, a lovasszobrot eddigi hely-
színén nem is lehetett körbejárni. Az alkotó eredeti szándéka 
volt az idehelyezés, pedig a Dobó-szoborral a két alkotás már 
gyengíti egymást. A Szúnyog köz érdekes, különleges helyszín, 
hiszen hangulatos épülethátsók, zegzugos utcarészek, és a vár 
látványa, a patak közelsége adja az összhatást, ami nagyon sze-
rethető, de valahogy eddig nem tudott érvényesülni. A pályá-
zatok nyolcan százaléka le szeretett volna menni a vízhez, és ez 
nekünk is fontos volt, lépcsősor vezet majd a patakhoz. Szóval, 
adott egy kedves kis helyszín, amely eddig nem volt kihasználva, 
de bízunk benne, hogy megújulva, parkosítva, háttérben a vár-
ral, méltóbb helye lesz itt a Végvári vitézek szoborcsoportnak.

gére ígérte a tér aljzatbetonozását. Addigra vissza kell kerül-
nie a szobornak a szintén felújított talapzatra. A javításokat 
argonos hegesztéssel végzik, majd újra patinázzák a szobro-
kat, így a mostani beavatkozásokat nem lehet majd látni. 
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Felhívás!
Az Egri Lengyel Önkormányzat tisztelet-
tel kéri azoknak az egri lakosoknak a se-
gítségét, akiknek az 1939-es évben Ma-
gyarországra, ill. Egerbe érkezett lengyel 
menekülteket érintő dokumentumok 
vannak a birtokukban, vagy a témában 
eddig publikálatlan ismeretekkel, fotók-
kal, emlékekkel, történetekkel, rendel-
keznek, hogy a megadott címen vegyék 
fel velünk a kapcsolatot.

Önkormányzatunk célja, hogy átfogó 
képet kaphassunk a menekültek és csa-
ládjaik sorsáról, az egri lakosokkal kiala-
kult kapcsolataikról. Az így összegyűlt 
emlékeket egy kiadványban, kiállításon, 
valamint egy dokumentumfilmben sze-
retnénk ismertetni 2014 márciusának 
végén a Lengyel–Magyar Barátság ün-
nepségsorozat alkalmával, és a lengyel 
menekültek egri befogadásának 75. év-
fordulóján, ez év szeptemberében.

Eger a magyar–lengyel barátság fővárosa!
Nagyszabású, államelnöki szintű találkozó 
helyszíne lesz Eger március 22-én. A ma-
gyar és lengyel történelem közös vonásai, a 
két nép között kialakult szoros, történelmi 
barátság tiszteletére a Magyar Országgyűlés 
2007-ben nyilvánította március 23-át a Ma-
gyar–Lengyel Barátság Napjának. A 2014-
es rendezvény házigazdája Eger városa, 
az ünnepi napot számos, színes kulturális 
program kíséri az azt követő napokban is. 
Házigazdaként – partnereivel együtt – a két 
nép évezredes hagyományokra visszatekin-
tő, szoros kapcsolatának méltó megünnep-
lésre készül Eger Önkormányzata.

A 2014-es Magyar–Lengyel Barátság 
Hete egri programján részt vesz Áder János, 
Magyarország köztársasági elnöke és Bro-
nisław Komorowski lengyel államelnök. Az 
elnöki delegációk a budapesti eseményeket 
követően, március 21-én, délután érkeznek 
Egerbe, jelen lesznek a másnapi, hivatalos 
ünnepi eseményeken is.

Városunkba várjuk hazánkból és Len-

gyelországból az aktív testvérvárosi kap-
csolatokat ápoló települések vezetőit, a 
magyarországi Lengyel és a lengyelor-
szági Magyar Nemzetiségi Önkormány-
zatokat, ismert, lengyel–magyar kap-
csolatokkal rendelkező intézeteket, civil 
szervezeteket. Az államelnöki találkozó 
mellett az Interparlamentális Unió Ma-
gyar–Lengyel Tagozatainak találkozója, 
a Külügyminisztérium programja, nem-
zetiségi önkormányzatok programjai, va-
lamint a nagyközönség számára nyitott, 
a két ország értékeit bemutató kulturális 
programok is lesznek városunkban.

Habis László polgármester a rendez-
vénysorozattal kapcsolatban kiemelte: 
Jelentős véleményformáló erővel rendel-
kező küldöttségek, lengyel nagyvárosok 
önkormányzati vezetői látogatnak Egerbe. 
Hatalmas lehetőséget kapott tehát Eger: a 
Magyar–Lengyel Barátság hetének meg-
rendezése kiváló alkalom arra, hogy bemu-
tatkozzunk lengyel barátainknak, de arra 

is, hogy újólag megmutassuk értékeinket 
Magyarország vezetőinek, érdeklődő honfi-
társainknak is. A magyar–lengyel kapcsolat 
mindig is erős és különleges volt, ennek a 
kölcsönös szimpátiának a kialakításában 
Eger is fontos szerepet vállalt és most újra 
fontos szerephez jut.

A cél, hogy ünnepivé varázsoljuk a két 
nemzet közötti barátságra épülő 2014-es 
nagy rendezvényt és minél több egri kap-
csolódjon be a programokba.

A Magyar–Lengyel Barátság Hetét szá-
mos lengyel és magyar program teszi em-
lékezetessé: a Dobó István Vármúzeumban, 
a Bródy Sándor Könyvtárban, az Eszter-
házy Károly Főiskolán, a Bartakovics Béla 
Közösségi Házban, a Kepes Intézetben, az 
Uránia Filmszínházban, a Zsinagóga Galé-
riában és a Kemény Ferenc Sportcsarnok-
ban kiállítások, komolyzenei, könnyű- és 
népzenei koncertek, táncház, katonai ha-
gyományőrző- és filmbemutatók is várják 
az érdeklődőket.

Részletek az eger.hu, ekmk.eu és az 
egrivar.hu oldalon találhatók.

Baráti gesztus Egerből – köszönet Varsóból

Eger Önkormányzata – karácsony előtt – ajándékkal lepte meg Bronisław Komorowski köztár-
sasági elnököt. A kiváló egri borokat dr. Tischler János, a Magyar Kulturális Intézet igazgatója 
adta át, kiegészítve az egri csomagot az illusztrált, lengyel nyelvű albummal, amely Hamvas 
Béla A bor filozófiája és Márai Sándor A magyar borokról című írását tartalmazza. Ennek kap-
csán kedves levél érkezett január végén Eger Önkormányzatához. A Habis László polgármes-
ternek címzett küldeményben Sylwia remiszewska, a Lengyel Köztársasági Elnök Hivatalának 
igazgató-helyettese köszönte meg az egriek figyelmességét, az Egerben tartandó Magyar–
Lengyel Barátság napjával kapcsolatos elképzelések megvalósításához pedig sok sikert kívánt.

Egri Lengyel Önkormányzat • 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 28. E-mail: rodon@chello.hu 
• Telefon: (+36 30) 303 9796 Segítségüket előre is köszönjük!
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EGER VÁROSKÁRTYA – AZ ÉN TÖRTÉNETEM!
Az élmények írják a nagy történeteket… és Eger tele van nagy történetekkel!

Történet egy megújuló városról, történet egy hatalmas ágyúdurranásról, egy jóleső 
baráti beszélgetésről. Történet a csodaszép virágokról, történet egy jó pohár borról, 
vagy egy hűsítő fröccsözésről. Történet egy nagy fagylaltozásról és egy még nagyobb 
poénról, történet egy bringás délutánról. Történet egy kézilabdás sikerről, történet 
egy csodás könyvről. Történet egy különleges kártyáról: történet az egriekről, történet 
rólad és rólam.

Egrinek lenni jó, egrinek lenni kiváltság, ezért Eger Önkormányzata 2014 tavaszán bevezeti 
az EGER városkártyát. A névre szóló, két évig érvényes plasztikkártya felmutatásával 
mintegy 100 elfogadóhelyen juthatsz kedvezményekhez, amennyiben 6 éven felüli egri 
lakos, vagy az egri felsőoktatásban résztvevő, nappali tagozatos diák vagy.

Miért igényeljem?
Kártyabirtokosként jelentős előnyt élvezhetsz kiállítások, koncertek, sport-, színházi- 
és egyéb rendezvények látogatása során. Kedvezményesen léphetsz be az egri 
Termálfürdőbe, a Török Fürdőbe és a Bitskey Aladár Uszodába, valamint számos egri 
intézmény és helyi vállalkozás, pl. étterem, borászat, ruházati bolt biztosít 5, 10, 30, vagy 
akár 50%-os kedvezményt a számodra!

A részleteket keresd a eger.hu/varoskartya oldalon, vagy hívd a 36/521-978-at!

* Az EGER városkártyával kapcsolatos adminisztrációt, az igénylést és átvételt, az információs- 
és ügyfélkapcsolati ügyintézést, a kártya mögött álló adatbázis kezelését és a városkártya 
honlapjának karbantartását a Polgármesteri Hivatal intézi.
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Fejlesztés a várban
Az egri vár és erődrendszer turisztikai 
attrakcióinak fejlesztésére több mint 
másfél milliárd forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert a város. A Líceum 
és a Termálfürdő rekonstrukciója már 
lezárult, de folyik az Érseki Palota és a 
belváros rehabilitációja. Utóbbihoz szer-
vesen kapcsolódik a vár attrakciófejlesz-
tése. Készül egy sétány, ami a Kis Dobó 
tértől az Északi kapuig vezet, a Szép 
Bástya, a vár legmagasabb pontja ismét 
látogatható lesz, megnyitják a Várkertet, 
illetve készül egy interaktív fegyvertár 
is, de a várban ivó-, csapadék- és szeny-
nyvízcsatornát is építenek. A kivitelező-
vel még tavaly év végén sikerült aláírni a 
szerződést, a munka januárban már el is 
kezdődött. A projektnyitó rendezvényen 
elhangzott: Nyitrai Zsolt és Habis László 
országgyűlési képviselők közösen kezde-
ményezik, hogy a várat minősítsék nem-
zeti emlékhellyé.

Régészeti leletek a Dobó téren
A Dobó téri régészeti feltárás során a Dobó István Vármúzeum 
régészei nagyon sok új leletet találtak a majdani szökőkút helyén 
nyitott szelvényben. Az előkerült tárgyaknak köszönhetően sike-
rült tisztázni, hogy a város felőli részen egy 16. századi ház ma-
radványait találták meg kályha- és csempetöredékekkel együtt. 
Ugyanígy sikerült a másik oldalon látható két faszerkezetes épület 
hajdani funkcióját is meghatározni. A szelvény közelebbi részén 
egy bőrkikészítő műhely maradványai kerültek elő. A szakem-
berek találtak olyan bőrtalpat is, melyen még a varrás nyomai, a 
lyukak is láthatók, de rábukkantak egy majdnem tökéletes állapot-
ban lévő kis török kori tintatartóra, amelyben lehet, hogy illatszert, 
vagy fűszert tartottak. Az eddig előkerült gazdag leletanyag is azt 
mutatja, a tér alatt egy másik, a török kori Eger rejtőzik.

Adóhatósági vezető
Egerben alakult meg a megyei jogú városok helyi adókkal foglalkozó szakembereinek 
testülete. A 23 irodavezető azon dolgozik majd együtt, hogy az önkormányzatoknak 
– a törvényi kereteken belül – minél hatékonyabban biztosítsák a helyi adóbevétele-
ket. A Megyei Jogú Városok Szövetsége Adóhatósági Vezetők Kollégiumának élére az 
egri önkormányzati adóiroda vezetőjét, Korsós Lászlót választották. 

Bosch után Aventics
Eladta a Bosch az egri gyárat, az egykori finomszerelvénygyár márciustól Aventics Kft. 
néven működik tovább. Az új tulajdonos egy német–svéd pénzügyi befektető cég.

fotó: vozáry róbert

fotó: nemes róbert

fotó: bilku krisztián

fotó: vozáry róbert
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Fejlődés és munkahelyteremtés a ZF-nél
Két új beruházással 150 új munkahelyet teremtett az 
Egerben működő ZF Lenksysteme Hungária. A ma-
gyar állam 2,5 milliárd forinttal járult ehhez hozzá. 
A német ipari tőke Magyarországba fektetett bizal-
mának csalhatatlan jelei – így beszélt Szijjártó Péter 
a ZF Lenksysteme beruházásairól. A politikus az au-
tóipart a magyar gazdaság zászlóshajójának nevezte. 
Mint ismert, az egri ZF Lenksysteme a közelmúltban 
bővítette gyártókapacitását, új szerelősort üzemeltek 
be, decemberben pedig megtartották az épülő mak-
lári üzem bokrétaünnepségét, ide tavasszal érkeznek 
majd a gépek. A ZF Lenksysteme Hungária 2003-ban 
kezdte meg működését Egerben 35 fővel, ma hétszá-
zan dolgoznak a vállalatnál.

Olimpikonunk
Simon Ágnes, az Egri Testedző Club sportolója a téli olimpián a női sífutók 
szabadstílusú sprintversenyének selejtezőjében 3 perc 4 másodperces idejé-
vel a 66. helyen zárt. A sprint után a női klasszikus, vagyis 10 km-es sífutó 
számban is elindult. A 76 rajthoz álló sportoló közül a 69. helyen ért célba.

Nem lesz Eger Rallye
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség január végén közzétett 2014-es 
versenynaptárában Eger, mint helyszín, csak egyszer szerepel. Szeptem-
ber közepén a drift szakág városi versenye ismét városunkban lesz, vi-
szont a rali idénynyitó most Miskolcra került. 2004-től 2011-ig minden 
évben volt Eger rallye, 2012-ben viszont elmaradt az egri idénynyitó. Ez 
a két évvel ezelőtti helyzet most újra megismétlődik.

Balesetmegelőző intézkedések a 25-ösön

Az utóbbi időszak sorozatos balesetei után változtatá-
sok várhatóak a 25-ös főút Eger és Kerecsend közötti 
szakaszán. A közút, a rendőrség és a közlekedésfelügye-
let újabb figyelemfelhívó táblákkal, fokozott sebességel-
lenőrzéssel és hatékonyabb vízelvezetéssel előzné meg a 
további baleseteket. Várhatóan a rendőrség nagymére-
tű, figyelemfelhívó táblát is kihelyez a 25-ös főút men-
tén, ezen felül napi szinten számíthatnak az autósok 
sebességellenőrzésre az útszakaszon, ezt is táblák jelzik 
majd.

Felújított régióközpont
A Hadnagy utcában található ökölvívó edzőtermet, 
mely még a 80-as évek elején épült, most az ökölví-
vóknak köszönhetően felújították. Megoldották a sé-
rült bordásfalak és védőhálók cseréjét, kitisztították és 
lefestették a radiátorokat, de az öltözők, az irodák és 
a szertár is ki lett festve, együtt a teremmel, ugyanak-
kor a világítás karbantartását is elvégezték. Ezen kívül 
szövetségi támogatásból sporteszközöket, sportszere-
ket is kapott a szakosztály.

fotó: vozáry róbert

fotó: vozáry róbert
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Véget ért az Ekler-kiállítás
Izgalmas finisszázs-programmal búcsúzott az Építészeten in-
nen és túl – Ekler Dezső: Házak című kiállításától a Kepes Inté-
zet. Többek között múzeumi sétára, rendhagyó tárlatvezetésre 
és performanszra várták az érdeklődőket. A természet a kortárs 
művészetben című konferencián építészek, képzőművészek, 
esztéták és művészettörténészek adtak elő.

Felnémeti disznótoros
Hurka, kolbász, pörkölt és húsleves lett a két 140 kilós disznó-
ból Felnémeten. A régi falusi hagyományok megőrzése mellett 
a felnémeti disznótor közösségépítésre is jó – mondják a szer-
vezők. Igazi házi sütemények is versenyeztek ezen a hétvégén, 
és megrendezték az I. pálinkamustrát is – hiszen a disznóvágás 
és a pálinka elválaszthatatlan egymástól.

Új műterem
Új műtermet adtak át a Kepes Intézetben, amely az Eszterházy 
Károly Főiskola mozgóképes oktatásásában segít. A gyakorlat 
már meg is kezdődött, Koltai Lajos operatőr-tanár indított kur-
zust, amelyen világítási, operatőri gyakorlatot szerezhetnek a 
hallgatók. A gyakorlati helyszínek sorában a következő lépés 
egy animációs műterem kialakítása lesz.

Húszéves a Pódium
A Pódium Tánc- és Balettiskola huszadik évfordulóján gálamű-
sort rendeztek a Gárdonyi Géza Színházban. A tánciskolát Barta 
Dóra és Mirkóczki Zita alapította. A Pódium tehetségei közül 
sokan a Táncművészeti Főiskolán, illetve a Győri Tánc- és Kép-
zőművészeti Szakközépiskolában tanultak tovább – közülük töb-
ben is vendégszerepeltek a műsorban. A tánciskola 29-szer ért el 
országos első helyezést, 2010-ben Európa-bajnok lett, valamint a 
Kiváló Együttes arany fokozatát is magáénak tudhatja.

Uszonyos- és búvárúszó világkupa
Az uszonyos- és búvárúszó világkupa sorozat első állomása 
idén is Eger volt. Tizennégy ország, 54 klub, 315 versenyző 
képviseltette magát a Bitskey uszodában rendezett kétnapos 
eseményen. A magyar válogatottak mind rajthoz álltak Eger-
ben. 

A debreceni Senánszky Petra világbajnokhoz méltó módon 
mindhárom egyéni versenyszámban győzött. 50 méteren telje-
sítette a Európa-bajnoki kiküldetési szintet. Ő lett a legeredmé-
nyesebb versenyző. Heves megyéből a Mátrai Erőmű és a Búvár 
és Vízisport Klub Eger is indított versenyzőket. 

A nyolcfordulós világkupa sorozat második állomása az 
olaszországi Lignanoban lesz március 15-én és 16-án.

fotó: vozáry róbert

fotó: gál gábor

fotó: bilku krisztián

fotó: bilku krisztián
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Nyisd ki a világot!
Az uniótól és a magyar államtól közel 47 millió forint támoga-
tást nyertek a Nyisd ki a világot! programban résztvevő könyv-
tárak. Többek között ennek köszönhetően nyílt meg az ország 
első Pláza Könyvtára Egerben, nyáron a strandon a Strand 
Könyvtár, de azt lehet mondani, hogy minden napra jutott 
valamilyen program. Több mint 16 ezer résztvevőt szólítottak 
meg a pályázat során a három megyében, Hevesben, Nógrád-
ban és Borsodban. 

Az egri projektzárón régiós vetélkedőt szerveztek Észak-Ma-
gyarország szeretlek! címmel, amelyen a három megyeszékhely, 
vagyis Miskolc, Salgótarján és Eger könyvtárának csapatai és a 
segítők vettek részt. 

A vetélkedőt a Heves megyei csapat nyerte a nógrádiak és a 
borsodiak előtt. 

A régió legtöbbet olvasó települése Feldebrő lett.

Midi busz Egerben
Új, úgynevezett midi buszt állított forgalomba az Agria Volán. 
Az alacsony padlós, 8 méter hosszú, 40 férőhelyes midi busz, 
amely kerekesszékes közlekedésre is alkalmas, a 17-es vonalon 
közlekedik, hétköznapokon óránként. 

A vasútállomásról indul, és a Vörösmarty út – Csokonai út vo-
nalán a Tesco áruházig jár, megkönnyítve ezzel a Károlyváros-
ban, illetve a Felsővárosban, a Rákóczi út környékén élők köz-
lekedését.

Felavatták a fertálymestereket
Idén is tizenhatan vették vállukra a százráncú köpenyt. A fer-
tálymesterek esküt tettek a város főbírója előtt, hogy tiszte-
letben tartják a város törvényeit, és saját példával járnak elöl, 
majd a átadták a százráncú köpenyt és a szalagos botot utó-
daiknak. 

Adófizetési határidő
2014. március 17-ig kell megfizetni a helyi adók 
és a gépjárműadók első részleteit

A települések működése szempontjából 
alapvetően meghatározó forrás a helyi 
adókból és a gépjárműadóból származó 
bevétel – emelte ki Korsós László az ön-
kormányzati adóhatóság vezetője. Igen spe-
ciális a helyi adók szabályozási rendszere, 
hiszen egyrészt az Alaptörvény, másrészt a 
Hatv., harmadrészt az önkormányzati ren-
deletek alapozzák meg az adóztatást. Eger-

ben jelentősek a helyi adókedvezmények különösen az építmény-
adóban és az iparűzési adóban.  

Eger Megyei Jogú Városban hatályos szabályokról, ügyleírá-
sainkról, valamint egyéb más információinkról az www.eger.hu/
adougyek illetve az ado.eger.hu elérhetőségen tájékozódhatnak. 

Korsós László, aki egyben a Megyei Jogú Városok Szakmai Kol-
légiumának elnöke is kiemelte, hogy országosan múlt évben a hu-
szonhárom megyei jogú városnál 154,8 milliárd forint adóbevétel 
gyarapította a saját bevételeket. 

Egerben szeretnénk az adófizetéssel kapcsolatosan mind na-
gyobb segítséget nyújtani, hiszen a lakosság és a vállalkozások jog-
gal várhatnak minőségi kiszolgálást – tette hozzá Korsós László.         

A megyeszékhelyen 2014. februártól kerültek postaládákba 
azok a küldemények (37 ezer darab levél), melyek a helyi adók és 
a gépjárműadó fizetés teljesítése érdekében adtak az adózóknak tá-
jékoztatást. A folyószámla-értesítőből részletesen tájékozódhatnak 
az önkormányzat felé esedékes 2014. évi adóelőírásaikról. Az idei 
év első részleteként több mint 1.902 millió forint helyi adó és gép-
járműadó bevételt vár Eger Megyei Jogú Város önkormányzata a 
vállalkozásoktól és a polgároktól. 

Az adózók számára jó hírként szolgálhat, hogy 2014. évre adó-
emelés nem történt, adócsökkentési intézkedésként pedig meg-
szűnt a magánszemélyek részére a telekadó fizetési kötelezettség.    

Az adófizetésre az általános – a NAV-nál is érvényes – szabályo-
zások vannak életben. Egerben ezen felül lehetőség van csoportos 
beszedési megbízás keretében történő adófizetésre és az ügyfélszol-
gálaton bankkártyával történő fizetésre is.  

Emellett mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak 
lehetőségük van – a törvény által szabályozott módon – fizetési 
könnyítés illetve mérséklés igénybevételére. A részletes szabályok-
ról a honlapunkon tájékozódhat. A március 17-e e tekintetben jog-
vesztő határidőnek számít. 

Az adózóknak az önkormányzat kipostázta a megválto-
zott fizetési kötelezettségekről szóló határozatokat, me-
lyek alapján a 2014. évtől fizetniük kell a helyi adókat és a 
gépjárműadót, egyúttal a folyószámla-egyenleg és szük-
ség szerint csekk is érkezett a postaládákba.

Önkormányzati adóhatóság elérhetőségei
Ügyfélfogadási időpontok: kedd: 09.00–16.00 • szerda: 09.00–17.00 • csü-
törtök: 09.00–16.00 • Cím: Eger, Kossuth Lajos u. 10. • Levelezési cím: Eger 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda, 3300 Eger, Dobó tér 2. • 
Általános telefonszám: +36 (36) 523-700 • E-mail: ado@ph.eger.hu 
2014. március 17-én (hétfőn) adóhatóságunk rendkívüli és meghosszabbított 
(09.00–17.00) ügyfélfogadás keretében fogadja az adófizetőket a Kossuth Lajos 
u.10. szám alatt. 

fotó: nemes róbert
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Közgyűlés – röviden
Februárban kétszer ülésezett a Közgyűlés: február 14-én és 27-én. 
Az alábbiakban a főbb témákból válogattunk.

Elfogadta Eger 2014-es költségvetését a Közgyűlés 
a február 14-én tartott ülésen. Habis László polgár-
mester szerint a város költségvetéséről szóló rende-
letet meghatározza az év végén kapott 1,1 milliárdos 
kormányzati támogatás. A büdzsé főösszege 17,5 
milliárd forint, így minden egri polgárra 327 ezer Ft 
jut. Eger ezzel a mutatóval jóval az országos átlag fölé 
emelkedik: a város beruházásra, fejlesztésre fordítja 
2014-es költségvetésének 41%-át, több mint 7,3 mil-
liárd Ft-ot. Az önkormányzati saját bevételeket 6,9 
milliárdra tervezik a tavalyi 3 milliárddal szemben. 
A klasszikus nagyberuházási körhöz tartozó fejlesz-
tések 2014-ben: a belvárosi rehabilitáció folytatása, az 
Egri Vár turisztikai attrakcióbővítő rekonstrukciója, 
kármentesítés a déli iparterületen, a Szala-városrész 
szociális rehabilitációja a Garzon-ház felújításával. 
Hosszas vita után a képviselők elfogadták Eger 2014-
es költségvetését.
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A testület rendeletet módosított annak érdeké-
ben, hogy a belvárosba behajtási engedéllyel ren-
delkezők kedvezményesen parkolhassanak. Az 
engedményes parkolásra az az alábbi, konkrét 
felsorolásban szereplő területen (utcákban és te-
reken), közvetlenül a fizetett parkolóhely mellett, 
bejelentett lakhellyel rendelkező magánszemé-
lyek jogosultak, abban az esetben, ha a gépjármű 
tulajdonosának bejelentett lakcíme megegyezik 
a forgalmi engedélyben feltüntetett címmel, és 
az érintett ingatlanhoz nem tartozik garázs, vagy 
gépjármű tárolására alkalmas terület: északról a 
Csiky és Széchenyi utca, továbbá az Árva-köz, 
keletről az Eger-patak, a Kossuth, az Egészségház 
utca, délről a Klapka utca, a Hatvani kapu tér, a 
Szvorényi és a Sóház utca, míg nyugatról az Arany 
János utca, a Trinitárius utca, a Törvényház utca, 
a Barkóczy utca által határolt terület. Hasonlóan 
kedvezményesen parkolhatnak a Markhot, a Kné-
zich, a Servita, a Szaicz Leó, és a Csákány utcában, 
a Tűzoltó téren, a Végvári vitézek terén élők, va-
lamint a Kossuth Lajos utca Eger-pataktól keletre 
eső részén, az Almagyar, a Szálloda és a Stadion 
utcában, a Bartók téren, a Neumayer utcában la-
kók. Megilleti a kedvezmény a Törvényház utca 
Barkóczy úti kereszteződésétől a Vörösmarty út 
irányába eső részén élőket, a Dr. Nagy János utcá-
ban, a Rózsa Károly utcának a Barkóczy úti keresz-
teződéstől a Vörösmarty útig terjedő szakaszán, 
valamint a Csiky Sándor utcának a Barkóczy úti 
kereszteződéstől a Vörösmarty útig terjedő szaka-
szán, közvetlen a fizető várakozóhely mellett, be-
jelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyeket 
is. Magánszemély parkolási engedélye negyedévre 
1 000 Ft/gépjármű, vállalkozás parkolási engedélye 
negyedévre 2 500 Ft/gépjármű.

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Válasz-
tási Bizottság tagjai és póttagjai esküt tettek a Köz-
gyűlés előtt. Tagok: dr. Holtzer Olivér, dr. Marti-
necz Gergely, Madák Lászlóné. Póttagok: dr. Nagy 
Árpád és Szigeti Lászlóné.

A sürgősségi indítványok között a Közgyűlés elfogadta a Benedek Elek óvoda 
hőszigetelésére, nyílászárócseréjére vonatkozó pályázat benyújtását. A város-
atyák határoztak arról is, hogy az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja 
a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium számára annak 
érdekében, hogy az intézmény indulhasson egy energetikai fejlesztésről szóló 
pályázaton. A képviselők döntésének értelmében az iskola épületének használati 
jogáról – a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő – új megállapodás 
születik a város és a Wigner között.

A Bajcsy-Zsilinszky utcába, a Tourinform irodá-
jába költözik az 1552-es ajándékbolt, és itt jönne 
létre egy Belvárosi Infopont, ahol az érdeklődők 
a város minden történéséről tájékozódhatnának. 

fotó: bilku krisztián
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A 2014-es költségvetési ren-
delet tárgyalása során több 
képviselő nyújtott be módosító 
indítványt: Gál Judit 5 millió 
forinttal többet javasolt turisz-
tikai rendezvényekre, Csákvári 
Antal a sportcélú támogatások 
10 millió forintos megemelése 
mellett érvelt, ezt az összeget a 
ZF Eger férfi vízilabda csapata 
kapja. Bognár Ignác kérte, hogy 
a Történeti Tárház továbbra is 
kapjon támogatást, Habis Lász-
ló polgármester ezt a módosítót 
is elfogadta. Sós István alpol-
gármester a közvilágítás fejlesz-
tésére 50 milliós többletforrást 
javasolt, Rázsi Botond alpolgár-
mester egy ifjúsági koncertte-
rem kialakítását indítványozta 
a Bem tábornok utcai létesít-
mény-együttesben, melyre 15 
millió forintos forrásigényt je-
lölt meg. Kezdeményezte továb-
bá, hogy miután az Eger Rally 
idén elmarad,  a támogatására 
szánt 1,8 millió forint a költ-
ségvetésben kerüljön át a sport-

célra felhasználható összegek 
közé, és ezzel az egri óvodások 
úszástanulási programját bővít-
sék ki. Lombeczki Gábor ifjúsá-
gi rendezvények támogatására 
kérte 1,5 millió forint megítélé-
sét, ezt tartalékból biztosítja az 
önkormányzat. Csathó Csaba 
tanácsnok városunk térfigye-
lő-kamerarendszerének fej-
lesztéséért szólalt fel, javaslata 
kapcsán a büdzsében 10-ről 15 
millió forintra emelkedett az 
összeg. Martonné Adler Ildikó 
módosító indítványa arról szólt, 
hogy a társasházak működő-
képességének fejlesztéséhez a 
költségvetésbe kerüljön be egy 
7 millió forintos tartalék, ezzel 
támogathatná a város azt, hogy 
az emeletes házakban a jövőben 
lakásonként mérhessék a vízfo-
gyasztást. Miután a javaslatokat 
a polgármester befogadta, a 
2014-es költségvetési rendele-
tet ezekkel a módosításokkal 
együtt szavazta meg a Közgyű-
lés.

Az Agria Volán Zrt.-nek nyújtott önkormányzati támogatás el-
számolásáról is tárgyaltak a képviselők. Sós István alpolgármester 
elmondta, hogy a cég a közelmúltban egy kisebb buszt szerzett be, 
ezzel is gazdaságosabb lehet a társaság működése. Több képvise-
lő eredményesebb munkát, a közlekedési vonalak újragondolását 
kérte az Agria Volántól. A cég gazdasági igazgatója kiemelte: negy-
ven busz üzemel a városban, a járműpark cserére szorulna. A vá-
rostól 100 millió forint támogatást kapott a társaság a múlt évben.

A képviselők egyhangúlag elfogadták Ficzere György tanácsnok 
javaslatát, hogy a Dobó utcát helyi védelmi területté nyilvánítsák. 
Eger egyik legrégebbi utcájában az épületek az 1700-as évek végétől 
kezdve épültek, túlnyomórészt klasszicista, barokk, rokokó és his-
torizáló stílusban.

Császár Zoltán képviselő előterjesztette, hogy a 
nyugdíjasok ingyenesen mehessenek az uszodá-
ba. Többen szóvá tették, hogy a termálfürdő most 
is számos kedvezményt ad a nyugdíjasoknak, az 
ingyenes belépés jelentős bevételkiesést okozna.
Sós István alpolgármester javaslata: a 60 évnél 
idősebb nyugdíjasok hétfőtől szombatig 400 fo-
rintért látogathassák a Bitskey uszodát, a termál-
fürdő 7-es medencéjét hétköznaponként délelőtt 
10-ig 250 forintért látogathatják a nyugdíjasok. A 
bevételkiesés miatt a város 6 milliós támogatást 
ad a cégnek.

Döntöttek a képviselők a sportcélú támogatások felhasználásáról: Az Egri Vízi-
labda Klub 66 millió forint, az Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület 9 millió 
forint, EKF Eger – HÉSZ Sportegyesület pedig 2 millió forint támogatást kap. 

Lejárt az Egri Szimfonikus Zenekarral kötött ko-
rábbi szerződés. Az újat 2014. március 1-től 2017. 
február 28-ig kötik meg. 

A szerződésben szerepel többek között az, hogy 
a zenekar legalább évi öt önálló koncertet rendez 
és legalább 15 egyéb ismeretterjesztő foglalkozást 
és más – komolyzenét népszerűsítő – foglalkozást 
tart. 

A város biztosítja próba- és koncerthelyszín-
nek a Bartakovics Béla Közöségi Házat, és 7,5 
millió forint működési támogatást nyújt a zene-
karnak.

fotó: gál gábor

fotó: vozáry róbert



A városháza
TóTH LáSZLó

A régi városházát 1898 májusában kezd-
ték elbontani. Az új városháza tervezését 
az egri Wind Istvánra bízták, aki 1881-
ben nyitotta építész irodáját Egerben. Az 
építkezést Benedek Béla budapesti építész 
irányította.1900 januárjára készült el 
az épület, amely 99000 koronába került. 
Egyemeletes, középen előreugró rizalitos 
homlokzata fölé ekkor került a város 1695-
ös címere. A Bajcsy-Zsilinszky utcai szárny 
1895-ben épült városi bérháznak, amelyet 
később a Dobó téri főépülethez csatoltak. A 
városháza előcsarnokában van elhelyezve 
az 1848–49-es egri hős honvédek neveit 
megörökítő emléktábla. Az épület stílusát 
neoreneszánszként, vagy eklektikusként 
szokták meghatározni. A jelenlegi belvárosi 
rekonstrukció alkalmából megújuló város-
háza homlokzatán kívül a teljes épületgé-
pészeti rendszer megújul, és a folyosók is új 
burkolatot kapnak. Az Eger 1552-es bolt 
helyén egy akadálymentes ügyfélfogadót 
alakítanak ki,valamint az udvaron megnyí-
lik a közönség előtt egy rendezvényterem is. 
Megszépül a lépcsőház is. Hamarosan egy 
kívül-belül megújult városházával gazda-
godik Eger, kényelmesebbé téve ügyes-bajos 
dolgaink intézését is. 

•

Az udvaron befejeződött a kábel kivál-
tása, elkezdődik az udvari, új épület 
(„üvegdobozka”, kiegészítő rendezvény- és 
tanácskozó terem) építése. Megkezdődött 
a Bajcsy-Zsilinzsky utcai homlokzat re-
noválása, és miután az időjárás kedvező, 
elkezdődik a Dobó téri homlokzat festése 
is. Ez utóbbi munkák befejezése április 
elejére várhatók, de az alsó szintet csak 
később fejezi be a kivitelező, hiszen a bel-
városi rehabilitációban az épületet övező 
területen útépítés, illetve burkolatcsere 
lesz a követekző időszakban.

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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„Aki nem született tanító, akármilyen nagy tudós, amit tud, azt se tanítja meg.”
(Németh László)

Szügyi Trajtler Géza (1888–1978)
SZEcSKó KárOLy

Szügyi Trajtler Géza igazgató, tanító 1888. 
szeptember 30-án született Hevesveze-
kényben. Szüleit korán elvesztette. Iskoláit 
a Hevesvármegyei és Egervidéki Jótékony 
Nőegylet árvaházának gondozottjaként 
végezte Egerben a líceumi elemi népisko-
lában, a ciszterci gimnáziumban, majd az 
Érseki Római Katolikus Tanítóképzőben. 
Jeles oklevelének megszerzése évében, 
1908-ban Kápolnára került. Eredményes 
tanítói tevékenységéért már 1913-ban 
megkapta az egyházmegyei Rajner-díjat, 
1914-ben pedig Heves Vármegye Köz-
igazgatási Bizottságának dicséretét.

Az első világháború viharait az orosz 
fronton élte át, ahol megsebesült. Ezek-
nek az éveknek szomorú élményeit Hat-
vanasok (Eger, 1932.) című verseskö-
tetében örökítette meg. Sokat dolgozott 
az iskolán kívül is. Ifjúsági egyesületet, 
fogyasztási szövetkezetet vezetett, isme-
retterjesztő előadásokat tartott, tanfolya-
mokat szervezett. 1919-ben aktívan részt 
vett a Tarna-menti tanítók szakszerve-
zetbe való tömörítésében. 1921-ben el-
nyerte az igazgató-tanítói címet. 

1927-ben feleségével (Berze Nagy Má-
ria) és lányaival (Ilona, Mária) Egerbe 
költözött. November 1-jétől a tanítókép-
ző gyakorló iskolájának igazgató-tanítói 
tisztségét töltötte be. A tanítás mellett az 
iskolát igazgatni és a tanítóképzősök gya-
korlati képzését ellátni rendkívül nagy 
próbatétel volt, amelyet példamutatóan 
oldott meg. A II–III. éves tanítóképzősök 
csodálták mesterségbeli tudását, hiva-
tásszeretetét, a IV–V. éves tanítójelöltek 
pedig élvezték bemutató óráit. 

Az országos tanügyi szervek is hama-
rosan felfigyeltek rá. Tagja lett a Szent 
István Társulat Könyvkiadó Vállalat 
Szerkesztő Bizottságának, s megbízást 
kapott a VI. népiskolai osztály törté-
nelemtankönyvének megírására. Részt 
vett a katolikus népiskolák és óvodák 
új rendtartásának megvitatásában. Az 
Országos Tanügyi Tanács megbízásából 
véleményezte a városi tantervű katolikus 
népiskolák tankönyveit. Egyházi és szak-
mai folyóiratokban publikált, a megyei 
pedagógiai szemináriumok rendszeres 
előadója volt. 

Az 1930-as évek elején felkérésre ösz-
szeállította a megye ismeretterjesztő 
előadássorozatának anyagát. Aktív nép-
művelőként Egerben is számtalan helyen 
tartott előadást (Katolikus Legényegylet, 
Egri Keresztény Iparoskör, Credo Egye-
sület, olvasókörök stb.). Rendkívül sokré-
tű munkáján kívül dolgozott az Egyház-
megyei Tanfelügyelőségen is. 1932-től az 
Országos Katolikus Tanügyi Tanács tag-
jává nevezték ki. Iskolai főhatósága egy-
házmegyei tanfelügyelői címmel tüntette 
ki. A Katolikus Tanítóegyesület Országos 
Szövetségének igazgatósági tagja, később 
alelnöke lett. Tagjai sorába választotta a 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Meg-
alakulása óta dolgozott a Pedagógusok 
Szabad Szakszervezetének Egri Csoport-
jában. Tagjai sorába hívta az Egri Nem-
zeti Bizottság Kultúrpolitikai Bizottsága, 
s ilyen minőségben többek között részt 
vett az utcanevek revíziójában. 

Iskolai munkáját a második világhá-
ború után is rendkívüli szorgalommal 
végezte. 1949-ben vonult nyugállomány-
ba, de ezután is aktívan tevékenykedett. 

Lokálpatriótaként szenvedélyesen ösz-
szegyűjtött minden olyan adatot, amely a 
megyére és a városra vonatkozott. Felbe-
csülhetetlen értékű gyűjteményét a me-
gyei könyvtár vásárolta meg, ami mint-
egy 24 000 címszót tartalmazott. 

Trajtler Géza bácsi hosszúra nyúlt élete 
során alig volt beteg. Haláláig aktív éle-
tet élt, tevékenykedett. Kutatott a levél-
tárban, szinte naponta járt könyvtárba. 
Mindig öröm volt vele találkozni, beszél-
getni. Logikus gondolkodása, sziporkázó 
humora, jóindulata, szeretetteljes lénye 
népszerűvé tette az egriek körében. 

A magyar tanítóképzés nagy öregje 
1978. március 1-jén hunyt el. Az egri 
Fájdalmas Szűzről elnevezett (Hatvani) 
temetőben helyezték örök nyugalomra. 
Életműve példamutató az utókor számá-
ra.

Emléktáblát avattak
Dr. Debreczeni Sixtus ciszterci paptanár tiszteletére helyeztek el emléktáblát 
a Széchenyi út 58. szám alatti épület homlokzatán. Az emléktáblán olvasható 
felirat szerint az egri hitéletért sokat dolgozó plébánost hatvan évvel ezelőtt a 
Széchenyi úton feltehetően rendőrségi járművel elgázolták. 

Az ügyről nem maradtak fenn dokumentumok, de Csák György gimnáziu-
mi tanár kutatómunkájának köszönhetően és a kor tanúinak elmondása alap-
ján feltehetően a ciszterci atyát megölték. 
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Jó kezekben van a Gárdonyi-hagyaték
Különleges munkája van Szalainé Király Júliának, az egri Dobó István Vármúzeum irodalomtörténész-muzeológusá-
nak: immár két évtizede Gárdonyi Géza szellemi és tárgyi hagyatékának gondozója. Annak az osztálynak a vezetője, 
amely a múzeum közönségkapcsolatával is foglalkozik. „Talán soha nem voltak annyian kíváncsiak az író munkássá-
gára s az ünnepi programokra, mint születésének 150-dik évfordulóján, az emlékévben. Voltak, akik megállítottak 
az utcán: tényleg remete volt? Festett és zenélt is? Mikorra készül el az átalakított Gárdonyi-ház?”

MIKA ISTVán

Szalainé Király Júlia az egri tanárképző 
főiskolán és a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen szerezte diplomáit.

– Az Egri csillagokat elemi iskolás ko-
romban olvastam először. Szüleimnek 
nem nagyon tetszett, hogy könyvmoly 
vagyok, ezért inkább rendesen elvégez-
tem a házimunkát az olvasásért cserébe. 
Budapesti lakóhelyemről Egerbe, a fő-
iskolára kerültem, jelenleg is itt van az 
otthonom. Jó élni ebben a csodálatosan 
szép városban.

Pályakezdőként egy rövid ideig ne-
velőtanár volt, történelmet és magyart 
tanított, majd múzeumi pedagógus lett. 
Huszonhét éve dolgozik a Vármúzeum-
ban. Úgy beszél dr. Korompai Jánosról, 
mintha csak a hozzátartozójára emlékez-
ne. Felidézi tudását, emberségét, elköte-
lezettségét. 

– Aki jobban meg szeretné ismerni 
Gárdonyit, az ne róla olvasson, hanem 
tőle. A műveit olvassa – idézi fel elődje 
tanácsát.

Gárdonyit szerény, egyszerű ember-
nek, sokoldalúnak és remek írónak tartja. 
– Miközben bedolgoztam magam a ha-
gyatéka rejtelmeibe, előbb elmélyültem 
az ismertebb műveiben. A regényekben, 
kisregényekben, novellákban. Legkedve-
sebb könyvem az Ida regénye. Ahányszor 
olvasom, egyre mélyebbre jutok az értel-
mezésében. Magával ragad a romantikus 
történet, a különleges irodalomszemlé-
let, a vallomás. Az író szerint a MŰ is-
tentől ihletett. Az ihlet a Teremtőtől jön, 
amely lélekrezdülést, extázist vált ki. Erre 
a rezdülésre kell ráéreznie az olvasónak, 
így jöhet létre a műélvezet, ettől lesz sze-
rethető egy irodalmi alkotás. 

Gárdonyi a szépirodalom valamennyi 
ágát művelte. Szalainé Király Júliának 
igazi műélvezetet jelent a többi között a 
Bibi, az Álmodozó szerelem, A lámpás, A 
láthatatlan ember, az Isten rabjai. Az író 
novelláit, elbeszéléseit, vígjátékait a leg-
jobb szellemi kikapcsolódások közé so-
rolja. – Talán kevesen tudják – mondja 

–, hogy tagja volt a Petőfi Irodalmi Társa-
ságnak, a Kisfaludy Társaságnak és 1910-
ben a Magyar Tudományos Akadémiá-
nak is. Írt költeményeket, színműveket; 
falusi története a Bor a Nemzeti Színház-
ban is sikert aratott. Újságírói pályafutá-
sát Szegeden kezdte. 

Miért költözött véglegesen Egerbe 1897-
ben? Kutatója szerint egyszerűen azért, 
hogy teljesen az irodalomnak szentelje az 
életét. „Belezuhant az írásaiba, alkotás köz-
ben a családja sem zavarhatta” – jegyzi meg 
az állítólagos remeteségről. – Az öreg tekin-
tetes című regényében egy olyan ember tra-
gédiáját örökítette meg, aki nem tud Pesten 
élni. „Mindenkinek meg kellene találnia 
azt a helyet, ahol otthonra, családra, hiva-

tásra lel” – írja Gárdonyi. – A történetnek 
máig aktuális üzenete van. Az író a művé-
szetek másik két nagy tartományában, a 
festészet és a zene területén is eredményes 
volt, erről tanúskodnak a lakásban találha-
tó hangszerek, zeneművek és festmények. 
Polihisztor volt.

Beszélgetésünk idején Szalainé Király 
Júlia nyakig benne volt a munkában: a 
márciusra tervezett Gárdonyi-ház felújí-
tása körüli tennivalókkal foglalkozott. 
A hagyatékkal kapcsolatban elmondta 
még: sok más mellett naplók, füzetek, cé-
dulák, feljegyzések is előkerültek. Nagy a 
felelőssége a raktározással, a relikviákkal, 
kéziratokkal, a legújabb kutatások pub-
likálásával. Emlékeztet: az író 1922-ben 
bekövetkezett halála után fiai, József és 
Sándor hűségesen gondozták az örök-
séget, amely később egy egri tanárnő, 
Bodnár Árpádné birtokába került. Végül 
ő adta át a gondjaira bízott hagyatékot a 
Vármúzeumnak.

Elégedetten mondja: több mint 200 
ezer látogatója volt az emlékév program-
jainak, amit támogatott a Nemzeti Kul-
turális Alap. Vándorkiállítások, irodalmi 
versenyek, interaktív tárlatvezetések to-
vábbá koncertek, fesztiválok és sok más 
kulturális esemény színesítette az em-
lékezést országszerte. Dédapja emléke 
előtt előadással tisztelgett Keller Péter, 
aki azon fáradozik, hogy megismertesse 
az író igazi arcát, személyiségét. Tokaj-
ban emléktáblát avattak a tiszteletére, a 
tervek szerint szobra lesz Egerben a róla 
elnevezett téren. 

Szalainé Király Júlia szakértelmét az egri 
közgyűlés Kiváló munkáért kitüntetéssel 
jutalmazta a magyar kultúra napján.A muzeológus fotó: vozáry róbert

„Budapesti lakóhelyemről Egerbe, 
a főiskolára kerültem, jelenleg is itt 
van az otthonom. Jó élni ebben a 
csodálatosan szép városban.”
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A zene szeretete gyógyír
Beszélgetés Márkus Lászlóval

Márkus László már vagy tíz éve képviseli az egri mozgássérültek érdekeit. Karakán, következetes, és „kíméletlenül” 
őszinte, nem enged a negyvennyolcból, nem tűri a mellébeszélést. Kitartása és elkötelezettsége példaértékű. Az ötve-
nes években, tízhónapos korában támadta meg a járványos gyermekbénulás, komoly műtétek sorozata után mankók-
kal és járógéppel ugyan, de képes volt önállóan járni. 2009-ben 53 évesen egy szövődmény miatt végleg kerekesszékbe 
kényszerült. Laci először mesélt nehéz, küzdelmes, de ugyanakkor érdekes és változatos életéről.

KELLEr rIcHárd

– Tényleg te vagy az a hosszú hajú rocker 
srác ott a fotón?!
– Igen, a hetvenes évek közepén készült 
Budapesten, a gondjaim, nehézségeim 
ellenére igazi aranykorszak volt ez szá-
momra.

Először ’71-ben a Fehérvári úti körte-
rembe jártam szerdánként az Illés Klub-
ba, de a rock legnagyobb fellegvárának, 
az Egyetemi Színpadnak a koncertjeit is 
látogattam. ’71 őszétől pedig az Omega 
és Bergendy világosítója-
ként dolgoztam minden 
szombat és vasárnap. Én 
voltam a „fénymester”, ezt 
a becenevet adta nekem 
Demjén Rózsi. De más, 
E klubban fellépő híres 
együttes is becsülte szak-
mai tudásom. El voltam 
kényeztetve, ne tudd meg 
mi ment ott, fergeteges 
turnék, tomboló közön-
ség, bulihegyek, gyönyörű 
nők. Teljesen megszédül-

tem, hiszen mindössze tizenöt éves vol-
tam, amikor az Omegával turnézni me-
hettem. Mindig is imádtam a jó zenét, a 
társaságot, a nyüzsgést. Tiszteletbeli tag 
lettem a rock és a pop fellegváraiban, pél-
dául az E klubban és a Kertészeti Egyete-
men, ahol az Omega, Bergendy és az LGT 
volt a sztárvendég. Eljutottam legendás 
rockkoncertekre (Santana, Queen, Dire 
Straits), színházelőadásokra (Nyomorul-
tak, Macskák, Hofi), Fradi-meccsekre és 
zeneakadémiai hangversenyekre.

Talán kevesen tudják, de a komolyze-
nét is nagyon szeretem. 

– Illés, Omega, Bergendy, Syrius, 
LGT… Hogyan sikerült bejutnod a „krém-
be” ilyen fiatalon?

– Régebbről kell kezdenem: 1957-et 
írtunk, amikor tízhónapos koromban el-
kaptam az ún. Heine–Medin-kórt, más 
néven a járványos gyermekbénulást, 
amely rányomta a bélyegét egész életem-
re. Rengeteget szenvedtem, sorra jöttek a 
műtétek, a gyermekkorom jelentős részét 
a Budai Gyermekkórházban töltöttem. Itt 
kaptam meg az első osztályos bizonyítvá-
nyomat is. A viszonylag sikeres rehabilitá-
ciónak köszönhetően a második osztályt 
már normál iskolában kezdtem, igaz, két 
bottal és járógéppel tudtam csak járni. 

Mindennap sírva mentem 
haza, mert az iskolatársa-
im állandóan kigúnyol-
tak, utánoztak. Sántának, 
bénának csúfoltak, ret-
tenetes volt, leírhatatlan, 
mennyire szenvedtem a 
gonoszságuk, szívtelensé-
gük miatt. Anyám három 
hónap múlva ki is vett az 
iskolából, és a Mexikói úti 
Mozgásjavító Nevelőott-
honba íratott. Börtönként 
éltem meg, mert szürke, 

barátságtalan épület volt, nem beszélve 
arról, hogy a nevelők fegyőrként visel-
kedtek, és minden percemet szigorúan 
beosztották. Egy dolog éltetett, hogy ki-
kerüljek onnan. Borzasztóan erős szabad-
ságvágy dolgozott bennem már akkor is, 
és rendszeresen kilógtam az intézetből. 
Közel laktam az intézethez, így állandóan 
hazaszöktem. Nekem mindig nagyon hi-
ányzott a szülői törődés, anyámmal csak 
havonta egyszer találkozhattam, apámat 
nem ismertem meg soha. Mindenhol a 
szeretetet és a kalandokat, élményeket 
kerestem. 1970-ben kiszöktem egy Illés-
koncertre is, amely meghatározó élmény 
volt. Rögtön tudtam, ez az élet való ne-
kem. 1970 májusára hat évnyi „szökdö-

sésem” meghozta az eredményt: érzékeny 
búcsút vettünk egymástól az intézettel.

– Tizennégy évesen szabad, önálló és 
önellátó lettél, mihez kezdtél a független-
ségeddel?

– Először is befejeztem a 8. osztályt és 
szakmákat választottam. A látszerész és 
a fotós pályáról sajnos eltanácsoltak raj-
tam kívülálló okok miatt, így telefonköz-
pontos, majd később közönségszervező 
lettem. Közben maximálisan kiélveztem 
az életet. Eljártam az Illés Klubba a Mű-
szaki Egyetemen, valamint a Bergendy és 
az Omega Klubba. És megtörtént a csoda: 
életemben először befogadtak, ráadásul 
egy híres együttes tagjai. Akkoriban nem 
volt világosítója a zenekaroknak, én pedig 
megjavítottam egy régi kapcsolótáblát, 
amelynek nagy hasznát vette az Omega. 
A tagok azzal hálálták meg, hogy megtet-
tek „fénymesterüknek”, és elvittek minden 
turnéra. Később a szervezőképességemet 
is igénybe vették, mankóim és járógépem 
ellenére mindenhol ott voltam, mindent 
elintéztem. 

Folytatás a 18. oldalon

„Mindenhol a szeretetet és a 
kalandokat, élményeket kerestem.”

fotó: vozáry róbert



18

Folytatás a 17. oldalról
Az Illés tagjai a Hoki, Muki és Cefi 

beceneveket adták nekem. A következő 
15 évben ők voltak a családom. Ezért 
mondom mindig azt, hogy a zene szere-
tete gyógyír a számomra. Egyrészt, mert 
barátokat szereztem általa (jóban voltam 
Illés Lajossal, Pásztory Zolival, Som La-
jossal, Presser Picivel, Demjén Rózsival, 
Balázs Fecóval, Meckyvel, Benkő Lacival 
és Török Ádámmal), másrészről, amikor 
zenét hallgatok, minden a helyére kerül 
bennem.

– Hogyan kerültél Egerbe, hogyan lettél 
a helyi mozgássérültek szószólója, képvi-
selője?

– A jótékonykodás, az önzetlen se-
gítségnyújtás mindig része volt az éle-
temnek. Budapesten hivatásos közön-
ségszervezőként gyakran bejuttattam a 
mozgássérülteket a legjobb gyermekmű-
sorokra, színházi előadásokra, koncer-
tekre. 

Még telefonközpontos voltam, amikor 
felfigyelt a szervezőképességemre egy 
cég, és alkalmazott, mert a „kevésbé ér-
dekes” jegyeket is rövid idő alatt értékesí-

teni tudtam. Furcsának tűnik, de ez volt 
az első „igazi” munkahelyem. Rengeteget 
dolgoztam, rokkantnyugdíjasként, moz-
gássérülten is nyakamba vettem a várost 
(hol taxival, hol gyalog), és hatalmas 
kapcsolati tőkére tettem szert. Mindent 
el tudtam intézni, ha művészetekről volt 
szó. 

1991 márciusában családi okok mi-
att kellett Egerbe költöznöm. Erről csak 
annyit árulhatok el, hogy nem hagyhat-
tam a lányomat apa nélkül felnőni, akit 
nagyon szeretek. Itt Egerben azóta úgy 
érzem magam, mint egy partra vetett 
hal, elválasztva a barátoktól és a színes, 
mozgalmas pesti élettől. Ráadásul mun-
kát sem találtam, pedig színházi szerve-
zőnek és taxis diszpécsernek is jelentkez-
tem. 2009-ben összecsaptak a hullámok 
a fejem felett, mert kerekesszékbe kény-
szerültem és teljesen új életet kellett kez-
denem. 

Jelenleg szó szerint foglya vagyok a 
lakásomnak, csak a zenehallgatás tartja 
bennem a lelket, és az, hogy vannak még 
segítőkész emberek. Az Agria Speciális 
Mentőcsoport hetente egyszer, szerdán-

ként kiszabadít rabságomból, és első 
emeleti lakásomból levisz az utcára. Ez 
mindig ünnepnap a számomra, ilyenkor 
nyakamba veszem a várost, és úgy érzem, 
újra lélegzem, igazán élek. Nagy hobbim 
még a fotózás is, amit még gyermekként 
kezdtem. 

Hivatalosan nem vagyok képviselője 
semmilyen szervezetnek, de természe-
tes számomra, hogy szócsöve, harcosa 
vagyok sorstársaimnak, mivel saját bő-
römön tapasztalom nap mint nap a ke-
serű korlátainkat. 

Most azért küzdök, hogy legyen vég-
re egy nyilvános wc a mozgássérültek 
számára a belvárosban, és hogy minél 
több kulturális intézmény (például a 
Bródy Sándor Könyvtár és Bartakovics 
Béla Közösségi Ház) akadálymentesítve 
legyen, mert mi, mozgássérültek is bor-
zasztóan igényeljük a művészeteket és a 
társasági életet. 

Kedvenc Babits-idézetem: „Mindenik 
embernek a lelkében dal van, és a saját 
lelkét hallja minden dalban, és akinek a 
lelkében az ének, az hallja a mások éne-
két is szépnek”.
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ü Hiteles fordítás cégeknek és 
magánszemélyeknek

ü Szakfordítás bármely szakte-
rületen és nyelven

ü Tolmácsolás a bizalmas tár-
gyalásoktól a konferenciákig

Irodánk: 3300 Eger, Széchenyi u. 50.
Telefon: +36 36 412 237; +36 36 518 102; 
  +36 36 410 543
Nyitva tartás: Hétfő-csütörtök: 8.00–16.30
 Péntek: 8.00–14.00
 eger@offi.hu • www.offi.hu

Több, mint hiteles, 
Egerben is!
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Balla Bútor
Eger, Cifrakapu u. 164. (A JYSK mellett)

(06 36) 537 160

minőségi bútorok  verhetetlen áron

www.ballabutoreger.hu
www.facebook.com/ballabutoreger

Hetente fantasztikus árak Egerben, az 
Unió Coop Zrt. üzleteiben (Baktai u. 2., 

Rákóczi u. 48.) március 6-tól 12-ig!

COOP fóliás sonka 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1499 Ft
Vénusz napraforgó étolaj 1 lit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Ft
Tchibo Family őr. vák. kávé 250 g (egys. ár: 1826 Ft/kg) . . . . . . . . 459 Ft
Eh. csirkemell fi lé 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 Ft
Eh. csirkecomb farrésszel 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Ft
Sága füst. ízű pulykapárizsi 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 Ft
Flóra margarin 250 g (egys. ár: 1116 Ft/kg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Ft
Nagylyukú sajt 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999 Ft
Tide mosópor color, lemon 1,4 kg (egys. ár: 856 Ft/kg)  . . . . . . . 1199 Ft
Tento nat. line eü. papír 3 rét. 16 tek (egys. ár: 56 Ft/tek). . . . . . . 899 Ft

…és még számos akciós termék!

„Ez a tavasz Rólad szól!” – nyereményjáték március 6-tól április 30-ig: 
Vásároljon 4000 Ft felett, dobja be a névvel, címmel és telefonszámmal 
ellátott pénztárblokkot április 30-ig a Szerencsedobozba, és részt vehet 
a június 4-i sorsoláson. 
Nyeremények: 8 db 200 000 Ft értékű wellness pihenés, 40 db 50 000 Ft 
értékű C&A ajándékkártya, 80 db 20 000 Ft értékű kozmetikai ajándék-
csomag. Keresse Egerben az uNIÓ COOP üzleteit, vásároljon, hogy nyer-
hessen! 

Lepje meg Nőnapra hölgy ismerőseit az Unió Coop Zrt. 
Coop üzleteinek akciós desszertjeivel!

Unió Coop üzletek: 
Eger, Baktai u. 2.

Eger, Rákóczi u. 48.

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

3300 Eger, Vörösmarty út 101.
www.beautyboxeger.hu

A kupon felmutatásával ebben a hónapban a férfi hajvágás: 990 Ft



Tavaszi lakossági  
zöldhulladékgyűjtési akció – 2014

A Városgondozás Eger Kft. 2014. március 24-től (hétfő) április 4-ig (pén-
tek) végzi a szokásos évi, tavaszi, lakossági zöldhulladék gyűjtési akció-
ját a megadott időpontok szerint.

Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük a 
Tisztelt állampolgárokat, hogy a közterületen jól látható helyre, a meg-
jelölt időpont reggelén 6 óráig szíveskedjenek elhelyezni a zöldhulla-
dékot, lehetőség szerint nem sokkal korábban. 

Kérjük, ne rakjanak ki kommunális hulladékot, veszélyes anyagokat 
(olaj, festék, akkumlátor stb.), építési törmeléket és a leírtaktól eltérő 
módon zöldhulladékot, mert azt a szolgáltató nem szállítja el és ható-
sági eljárást fog kezdeményezni!

A zsákokba (a szelektíves zöld zsák nem erre a célra került kiosztásra!) 

összegyűjtött falombot, zöldhulladékot illetve jól összekötözött metszési 
nyesedéket, könnyen megközelíthető helyre szíveskedjenek kihelyezni. 

Az akció kizárólag a lakosság részére biztosított. 
Március hónapban a zöldhulladék átvétele a két hulladékudvarban 

(Homok u. 26., Építési-bontási Törmelék Feldolgozó Telep) a lakosság-
tól térítésmentesen történik.
Észrevételek,  információk a VIKSZ Kft.-nél  : a 411-144, 516-849 tele-

fonszámokon vagy a www.varosgondozaseger.hu honlapon.
Kérjük, hogy a zöldhulladék gyűjtés ideje alatt az érintett utcákban 

óvatosabban közlekedjenek! Eger a mi otthonunk, ezért úgy óvjuk, 
gondozzuk és viselkedünk benne, mint ahogyan azt saját otthonunk-
ban tesszük. Kérjük, Ön is segítsen ebben. Köszönjük!

A RÉSZLETES IDŐPONTOK:

Ady Endre u. • március 26. (szerda)
Ágas u. • március 28. (péntek)
Agyagos u. • március 28. (péntek)
Akácfa u.  • április 04. (péntek)
Albert Ferenc u. • március 25. (kedd)
Állomás tér • március 26. (szerda)
Almagyar köz • március 24. (hétfő)
Almagyar u. • március 24. (hétfő)
Almárvölgy u. • április 04. (péntek)
Almási P. u. • április 03. (csütörtök)
Alvégi u.  • április 04. (péntek)
András bíró u. • március 28. (péntek)
Ankli u. • április 01. (kedd)
Apátfalvi u. • április 04. (péntek)
Aradi u. • március 25. (kedd)
Arany János u.  • március 27. (csütörtök)
Árnyékszala u. • április 03. (csütörtök)
Árok köz • április 03. (csütörtök)
Árpád u. • március 24. (hétfő)
Árva köz • március 24. (hétfő)
Attila u. • március 24. (hétfő)
Babocsai u. • április 03. (csütörtök)
Bajcsy- Zs. E. u. • március 24. (hétfő)
Bajza u. • március 26. (szerda)
Baktai u. • március 31. (hétfő)
Balassa Bálint u. • március 25. (kedd)
Bálint pap u. • március 28. (péntek)
Bárány u. • március 25. (kedd)
Barkóczy u. • március 26. (szerda)
Bartakovics u. (25-ös úttól keletre) • március 26. (szerda)
Bartakovics u. (25-ös úttól nyugatra) • március 31. (hétfő)
Bartalos u. • március 31. (hétfő)
Bartók Béla tér • március 27. (csütörtök)
Bástya u. • március 28. (péntek)
Béke u. • április 04. (péntek)
Bem tér • március 31. (hétfő)
Bérc u. • március 25. (kedd)
Bercsényi u. • április 01. (kedd)
Bervai ltp. I., II. • április 04. (péntek)
Bervai u. • április 04. (péntek)
Berze Nagy János u. • március 25. (kedd)
Berzsenyi út • március 25. (kedd)
Bethlen G. u. • április 02. (szerda)
Blaskovics u. • április 03. (csütörtök)
Bocskay u. • március 26. (szerda)
Bolyki u. • március 28. (péntek)
Borházsor u. • március 24. (hétfő)
Bornemissza u. • március 28. (péntek)
Boross Endre u. • április 04. (péntek)
Borsitz u. • április 02. (szerda)
Borsod u. • április 04. (péntek)
Brassói u. • március 25. (kedd)
Breznai u. • március 25. (kedd)
Bródy Sándor u. • március 26. (szerda)
Buzogány u. • március 28. (péntek)
Bükk sétány • április 02. (szerda)
Cecey Éva u. • március 28. (péntek)
Ceglédi u. • április 02. (szerda)

Cifrakapu tér • március 25. (kedd)
Cifrakapu u. • március 31. (hétfő)
Cifrapart u. • március 25. (kedd)
Cinca u. • április 04. (péntek)
Csákány u. • március 27. (csütörtök)
Csákósor u. • március 26. (szerda)
Csalogány u. • április 04. (péntek)
Csiky Sándor u. (25-ös úttól keletre) • március 26. (szerda)
Csiky u. (25-ös úttól nyugatra) • március 31. (hétfő)
Csokonai u. • április 01. (kedd)
Csordás u. • március 24. (hétfő)
Csurgó u. • március 25. (kedd)
Darvas u. • március 25. (kedd)
Dayka Gábor u. • március 25. (kedd)
Deák Ferenc u. • március 24. (hétfő)
Deméndi u. • március 24. (hétfő)
Déva u. • március 25. (kedd)
Dézsmaház u. • március 25. (kedd)
Diófakút u. • március 28. (péntek)
Dobó köz • április 04. (péntek)
Dobó tér • március 24. (hétfő)
Dobó u. • március 24. (hétfő)
Domokos J. u. • március 27. (csütörtök)
Dónát u. (vasúttól a Tetemvár út felé) • április 02. (szerda)
Dónát u. (vasúttól északra) • március 28. (péntek)
Dózsa György tér • március 24. (hétfő)
Dr. Hibay Károly u. • március 24. (hétfő)
Dr. Kapor Elemér u. • április 03. (csütörtök)
Dr. Nagy János u. • március 26. (szerda)
Dr. Sándor Imre u. • március 24. (hétfő)
Dr.Bakó Ferenc u. • április 03. (csütörtök)
Egészségház úti lakótelep • március 28. (péntek)
Egri Csillagok u. • március 28. (péntek)
Egri út • április 04. (péntek)
Endresz u. • április 03. (csütörtök)
Eötvös u. • március 26. (szerda)
Eperjesi u. • március 24. (hétfő)
Epreskert u. • április 01. (kedd)
Érsek u. • március 24. (hétfő)
Eszperantó sétány • március 26. (szerda)
Eszterházy tér • március 26. (szerda)
Fadrusz u. • március 25. (kedd)
Faggyas u. • március 28. (péntek)
Faiskola u. • március 25. (kedd)
Farkasvár u. • március 24. (hétfő)
Farkasvölgy u. • március 24. (hétfő)
Fazola Henrik u. • március 24. (hétfő)
Fecske u. • április 04. (péntek)
Fejedelem u. • április 02. (szerda)
Félhold u. • március 28. (péntek)
Fellner Jakab u. • március 24. (hétfő)
Felvégi u. • április 04. (péntek)
Fenyő u. • április 04. (péntek)
Fertőbánya u. • március 24. (hétfő)
Fiumei u. • március 25. (kedd)
Foglár u. • március 24. (hétfő)
Folyás u. • március 28. (péntek)
Frank Tivadar u. • március 24. (hétfő)

Fügedi u. • április 02. (szerda)
Fürdő u. • március 24. (hétfő)
Fűzér u. • március 28. (péntek)
Galagonyás u. • március 24. (hétfő)
Garay u. • április 02. (szerda)
Gárdonyi u. • március 28. (péntek)
Gerinc u. (25-ös úttól keletre) • március 26. (szerda)
Gerinc u. (25-ös úttól nyugatra) • március 31. (hétfő)
Gerl Mátyás u. • március 24. (hétfő)
Gerle köz • április 03. (csütörtök)
Gólya úti lakótelep • március 28. (péntek)
Gorové u. • március 31. (hétfő)
Görög u. • március 25. (kedd)
Grónay u. • március 27. (csütörtök)
Gyóni G u. • április 01. (kedd)
Gyöngy u. • április 03. (csütörtök)
Gyulafehérvári u. • március 25. (kedd)
Hadnagy u. • március 27. (csütörtök)
Hajdúhegy u. • április 02. (szerda)
Harangláb u. • április 03. (csütörtök)
Harangöntő u. • március 24. (hétfő)
Hársfa u. • április 04. (péntek)
Hatvanasezred u. • március 31. (hétfő)
Hatvani kapu tér • március 27. (csütörtök)
Hell Miksa u. • március 27. (csütörtök)
Hétvezér u. • április 02. (szerda)
Hevesi S. u. • április 01. (kedd)
Hild J. u. • március 26. (szerda)
Homok u. • március 27. (csütörtök)
Honfoglalás u. • április 02. (szerda)
Hontalan u. • március 27. (csütörtök)
Hóvirág u. • április 04. (péntek)
Hősök u. • március 31. (hétfő)
I. István király u. • március 25. (kedd)
Ifjúság u. • március 24. (hétfő)
Iglói u. • március 25. (kedd)
Íj u. • március 28. (péntek)
Ipolyi A. u. • március 26. (szerda)
Iskola u. • április 03. (csütörtök)
Ív u. • március 26. (szerda)
Janicsár u. • március 28. (péntek)
Jankovics u. • március 25. (kedd)
Jókai u. • március 24. (hétfő)
Joó János u. • március 28. (péntek)
József A. u. • április 04. (péntek)
Kacsapart u. • március 26. (szerda)
Kalcit u. • március 27. (csütörtök)
Kallómalom u. • március 31. (hétfő)
Kálnoky u. • április 02. (szerda)
Kandra Kabos u. • március 31. (hétfő)
Kapás u. • március 24. (hétfő)
Karéj u. • március 25. (kedd)
Károlyi M. u. • március 26. (szerda)
Kárpát úti lakótelep • március 25. (kedd)
Kassai u. • március 25. (kedd)
Katona István tér • március 24. (hétfő)
Kazinczy u. • március 25. (kedd)
Keglevich u. • március 25. (kedd)



Kelemen I. köz • március 28. (péntek)
Kertalja u. • április 03. (csütörtök)
Kertész u. • március 27. (csütörtök)
Kilián u. • március 31. (hétfő)
Király u. (25-ös úttól keletre) • március 27. (csütörtök)
Király u. (25-ös úttól nyugatra) • április 03. (csütörtök)
Kis Merengő u. • március 27. (csütörtök)
Kisasszony u. • április 03. (csütörtök)
Kisdelelő u. • április 04. (péntek)
Kis-Eged u. • március 28. (péntek)
Kisfaludy u. • április 02. (szerda)
Kiskanda u. • március 25. (kedd)
Kistályai u. • március 26. (szerda)
Kisvölgy u. (25-ös úttól keletre) • március 26. (szerda)
Kisvölgy u. (25-ös úttól nyugatra) • március 31. (hétfő)
Klapka György u. • március 24. (hétfő)
Knézich Károly u. • március 24. (hétfő)
Kocsis B. u. • március 27. (csütörtök)
Kodály Z. u. • március 27. (csütörtök)
Koháry u. • április 03. (csütörtök)
Kolacskovszky u. • március 27. (csütörtök)
Kolozsvári u. • március 25. (kedd)
Kossuth Lajos u. • március 24. (hétfő)
Koszorú u. • március 24. (hétfő)
Kovács Jakab u. • április 04. (péntek)
Kovács János u. • március 26. (szerda)
Kő u. • április 03. (csütörtök)
Kőkút u. • április 03. (csütörtök)
Kölcsey tér • március 25. (kedd)
Könyök u. • április 03. (csütörtök)
Kőporos tér • március 27. (csütörtök)
Körmöcbányai u. • március 24. (hétfő)
Kővágó tér • április 03. (csütörtök)
Köztársaság tér • március 25. (kedd)
Külsősor u. • március 25. (kedd)
Lágyas u. • április 04. (péntek)
Lájer D. u. • március 26. (szerda)
Laktanya u. • április 01. (kedd)
Leányka u. • március 28. (péntek)
Legányi u. • március 28. (péntek)
Lejtő u. • március 26. (szerda)
Lenkey u. • március 26. (szerda)
Liget u. • március 28. (péntek)
Liszt Ferenc u. • március 25. (kedd)
Literáti u. • március 28. (péntek)
Lovász u. • április 03. (csütörtök)
Lőcsei u. • március 25. (kedd)
Ludányi u. • április 02. (szerda)
Maczky Valér u. • március 24. (hétfő)
Madách Imre u.  • március 25. (kedd)
Madárkút u. • április 04. (péntek)
Maklári út • március 27. (csütörtök)
Malom u. • március 31. (hétfő)
Malomárok u. • április 01. (kedd)
Mályva u. • április 04. (péntek)
Mária u. • március 25. (kedd)
Markhot Ferenc u. • március 25. (kedd)
Mátyás király u. páratlan oldal  • március 25. (kedd)
Mátyás király u. páros oldal • március 24. (hétfő)
Mecset u. • március 25. (kedd)
Meder u. • március 26. (szerda)
Mekcsey u. • március 28. (péntek)
Mély u. • március 27. (csütörtök)
Menház u. • március 27. (csütörtök)
Merengő u. • március 27. (csütörtök)
Mester u. • március 31. (hétfő)
Mikes K. u. • április 01. (kedd)
Mikszáth K. u. • március 27. (csütörtök)
Mindszenthy G. u. • április 02. (szerda)
Mlinkó u. • március 25. (kedd)
Mocsáry u. • március 26. (szerda)
Móricz Zs. u. • április 02. (szerda)
Munkácsy u. • március 25. (kedd)
Nagy L. út • március 25. (kedd)
Nagy-Eged u. • március 28. (péntek)
Nagykőporos u. • március 27. (csütörtök)
Nagylaposi u. • április 04. (péntek)
Nagyrét u. • március 26. (szerda)
Nagyváradi u. • március 25. (kedd)
Napsugár köz • március 27. (csütörtök)
Napsugár u. • március 27. (csütörtök)
Neumayer u. • március 27. (csütörtök)
Nyíl u. • március 26. (szerda)
Nyitrai u. • március 24. (hétfő)
Olasz u. • április 01. (kedd)

Orgonás tér • március 26. (szerda)
Ostorosi u. • március 27. (csütörtök)
Ostrom u.  • március 28. (péntek)
Pacsirta u. (25-ös úttól keletre) • március 27. (csütörtök)
Pacsirta u. (25-ös úttól nyugatra) • március 24. (hétfő)
Pallos u. • március 25. (kedd)
Pápai u. • március 25. (kedd)
Paphegy u. • április 03. (csütörtök)
Partos u. • március 28. (péntek)
Pást u. • március 25. (kedd)
Pásztorvölgy u.  • április 04. (péntek)
Patakpart u. • március 26. (szerda)
Pázmány Péter u. • április 01. (kedd)
Pázsit u. • március 25. (kedd)
Pető Gáspár u. • április 03. (csütörtök)
Petőfi S. u. • április 02. (szerda)
Petőfi tér • március 24. (hétfő)
Pirittyó u. • április 04. (péntek)
Pori sétány • március 26. (szerda)
Posta köz • április 04. (péntek)
Pozsonyi u. • március 24. (hétfő)
Puky Miklós u. • március 25. (kedd)
Pyrker tér • március 26. (szerda)
Ráchegy u. • április 03. (csütörtök)
Ráckapu tér • április 03. (csütörtök)
Radnóti M. u. • április 02. (szerda)
Rajner K. u. • április 03. (csütörtök)
Rákóczi u. • április 01. (kedd)
Raktár u. • március 26. (szerda)
Régi Cifrakapu u. • március 31. (hétfő)
Reményi Ede tér • március 27. (csütörtök)
Remenyik Zsigmond úti lakótelep • március 28. (péntek)
Rezeda u. • április 03. (csütörtök)
Rigó köz • április 03. (csütörtök)
Rókus köz • március 28. (péntek)
Rókus u. • március 28. (péntek)
Rottenstein köz • március 26. (szerda)
Rozália köz • március 27. (csütörtök)
Rozália u. • március 27. (csütörtök)
Rózsa K u. (25-ös úttól nyugatra) • március 31. (hétfő)
Rózsa Károly u. (25-ös úttól keletre) • március 26. (szerda)
Rózsásdűlő u. • április 02. (szerda)
Rozsnyói u. • március 24. (hétfő)
Rövid u. • március 27. (csütörtök)
Rudivár u. • április 03. (csütörtök)
Sánc köz • április 04. (péntek)
Sánc u. • április 04. (péntek)
Sáncalja u. • április 04. (péntek)
Sas u. • március 26. (szerda)
Sasvár u. • március 26. (szerda)
Sertekapu u. (25-ös úttól keletre) • március 26. (szerda)
Sertekapu u. (25-ös úttól nyugatra) • március 31. (hétfő)
Servita u. • március 25. (kedd)
Síp köz • március 26. (szerda)
Sóház u. • március 27. (csütörtök)
Sólyom u. • április 04. (péntek)
Stadion u. • március 24. (hétfő)
Sugár István u. • április 03. (csütörtök)
Szabadkai u. • március 25. (kedd)
Szabó Sebestyén u. • március 28. (péntek)
Szaicz Leó u. • március 25. (kedd)
Szala köz • április 03. (csütörtök)
Szalapart u. • április 03. (csütörtök)
Szálloda úti lakótelep • március 28. (péntek)
Szalóki u. • március 24. (hétfő)
Szarvas Gábor úti lakótelep • március 28. (péntek)
Szarvas tér • március 27. (csütörtök)
Szarvaskői út • április 04. (péntek)
Széchenyi u. • március 26. (szerda)
Szederkényi u. • április 03. (csütörtök)
Székelyudvarhelyi u. • március 25. (kedd)
Szélpart u. • április 04. (péntek)
Széna tér • március 24. (hétfő)
Szénáskert u. • március 24. (hétfő)
Szent János u. • március 24. (hétfő)
Szent Miklós u. • március 25. (kedd)
Szépasszonyvölgy u. • április 03. (csütörtök)
Szérűskert u. • április 04. (péntek)
Szeszfőzde u.  • március 26. (szerda)
Szolárcsik u. • március 25. (kedd)
Szőlő u. • március 25. (kedd)
Szövetkezet u. • március 25. (kedd)
Szúnyog köz • március 24. (hétfő)
Szüret u. • március 25. (kedd)
Szvorényi u. (25-ös úttól keletre) • március 27. (csütörtök)

Szvorényi u. (25-ös úttól nyugatra) • március 24. (hétfő)
Talizmán u. • március 28. (péntek)
Tárkányi Béla u. • március 24. (hétfő)
Tárkányi u. • április 04. (péntek)
Tátra u. • március 24. (hétfő)
Tavassy Antal u. • március 25. (kedd)
Tavasz u. • március 31. (hétfő)
Telekessy u. • március 27. (csütörtök)
Telepi u.  • április 04. (péntek)
Temesvári u.  • március 25. (kedd)
Tetemvár u. • április 03. (csütörtök)
Tévesztő köz • március 27. (csütörtök)
Tiba u. • április 02. (szerda)
Tibrikdűlő u. • március 28. (péntek)
Tihaméri u. • március 27. (csütörtök)
Tímár u. • március 27. (csütörtök)
Tinódi u. • március 26. (szerda)
Tittel P. u. • március 27. (csütörtök)
Tizeshonvéd u. • március 31. (hétfő)
Tompa u.  • március 25. (kedd)
Tordai u. • április 02. (szerda)
Torok köz • március 26. (szerda)
Torony u. • március 25. (kedd)
Tölgy u. • április 04. (péntek)
Törvényház u. • március 26. (szerda)
Töviskes tér • április 02. (szerda)
Töviskes u. • április 02. (szerda)
Trinitárius u. • március 27. (csütörtök)
Tulipánkert u. (belterületi szakasz) • április 03. (csütörtök)
Tündérpart u. • március 26. (szerda)
Türk F. u. • április 02. (szerda)
Tűzoltó tér • március 24. (hétfő)
Újsor u. • március 27. (csütörtök)
Váci M u. • április 01. (kedd)
Vadrózsa u. • április 04. (péntek)
Vajda u. • március 25. (kedd)
Vak Bottyán u. • április 01. (kedd)
Vallon u. • március 31. (hétfő)
Vályi u. • március 26. (szerda)
Vámház u. • április 03. (csütörtök)
Vár bejáró • március 26. (szerda)
Városfal u. • március 26. (szerda)
Vasöntő u. • március 27. (csütörtök)
Vasút u. • március 26. (szerda)
Vécsey Sándor u. • március 25. (kedd)
Vécseyvölgy u. • március 28. (péntek)
Veres P. u. • március 25. (kedd)
Verőszala u. • április 03. (csütörtök)
Verseghy Ferenc u. • április 01. (kedd)
Vincellériskola u. • március 24. (hétfő)
Vitkovics u. • március 26. (szerda)
Vízimolnár u. • április 01. (kedd)
Vörösmarty u. • április 01. (kedd)
Zalár u. • március 24. (hétfő)
Zellervár u. • március 27. (csütörtök)
Zoltay u. • március 28. (péntek)
Zólyom u. • március 25. (kedd)
Zombori u. • március 25. (kedd)
Zöldfa u. • március 28. (péntek)
Zúgó u. • március 26. (szerda)
Zseb köz • március 26. (szerda)

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

3300 Eger, Homok u. 26.
Tel.: (+36 36) 411 144; (+36 36) 516-849
Fax: (+36 36) 513 217
varosgondozas@varosgondozaseger.hu
www.varosgondozaseger.hu
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Ha elveszted, talán sosem kapod vissza!
Az Egészségügyi Világszervezet március 3-át jelölte ki a Hallás világnapjaként, felhívva a figyelmet arra, hogy ez az ér-
zékelés milyen fontos szerepet játszik az életminőségben. Zajos korban élünk, a mindennapok számos olyan helyzetet 
kínálnak, ami ronthatja a hallásunkat. A hallással kapcsolatos problémák egy része ideiglenes, vagy gyógyítható, de 
például a hosszú ideig fennálló zajterhelés visszafordíthatatlan károkat okoz.

BErTA dIánA

A gyerekek hallásproblémáit csecsemő-
kortól szűrik, Egerben kb. 6 hetes korban 
vizsgálják őket először egy fájdalommentes 
gyorsteszttel. Dr. Rácz Tamás, a Markhot 
Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 
fül-orr-gégészeti osztályvezető főorvosa azt 
mondja, a halláscsökkenés felismerése na-
gyon fontos a kisgyerekek beszéd- és szelle-
mi fejlődésének szempontjából. „A kiszűrt 
gyermekek rehabilitációját mielőbb meg 
kell kezdeni. Ha a beszédfejlődés nem in-
dul meg időben, ritkán ugyan, de a csigába 
beültetett hallókészülékre is szükség lehet”- 
emeli ki a szakember. Óvodás, kisiskolás 
korban gyakoriak a hangvezető rendszer 
problémái (pl. középfülgyulladás), de ezek 
általában jól gyógyíthatók. 

A gyerekeket néhány évente (pl. to-
vábbtanulás előtt) hallásvizsgálaton el-

lenőrzik, de felnőtt korban csak bizonyos 
szakmák esetében kötelező ez az eljárás. 
A munkahelyi zajártalom ma már ismert 
veszélyforrás, komoly előírások vonat-
koznak a védőeszközök használatára.  
Míg azonban egy zajos gyártósor mel-
lett senkinek sem jutna eszébe fülvédő 
nélkül dolgozni, addig sokan figyelmen 
kívül hagyják a hangos szórakozás káros 
hatásait. Bár egy éjszakányi hangos zene 
csak fülzúgást, ideiglenes halláscsökke-
nést okoz, hosszú távon visszafordítha-
tatlan következményei is lehetnek a zaj-
terhelésnek. 

Dr. Rácz Tamás figyelmeztet: a nagy 
hangerőn, rendszeresen hallgatott zene-
lejátszó is alattomosan ronthatja a hallást. 
Ilyenkor a hallóideg működése fokozato-
san romlik és csakúgy, mint az időskorban 
tapasztalt hallásvesztésnél, a folyamat nem 
fordítható vissza…

Több mint 100 kiállító mutatkozik be az 
V. Junior Expo – Fiatalok Nemzetközi 
Kiállításán Egerben, az Agria Universitas 
Egyesület szervezésében. A március 7–8-
án rendezendő program helyszíne az Ag-
ria Park. Az egész Kárpát-medencéből 
érkeznek Egerbe 35 év alatti vállalkozók, 
akik számára az expó verseny is, a tét egy 
utazás New Yorkba. A kiállítókat több 
egri szálláshely és étterem is kedvezmé-
nyekkel várja. A kezdeményezés célja, 
hogy a vállalkozók Egert is megismerjék, 
visszatérjenek városunkba. 

Pénteken és szombaton a nagyközön-
ség izgalmas technológiákkal ismerked-
het meg, nyereményjátékokban vehet 
részt, a szolgáltatási szektor képviselői 
pedig ingyenes tanácsadással állnak az 
érdeklődők rendelkezésére! A látogatók 
élőben láthatják, hogyan készül a He-
rendi porcelán, találkozhatnak ékszer- és 
ruhatervezőkkel, de azt is megtudhatják, 
milyen a világ legmodernebb kerékpárja, 
vagy épp milyen reklámeszközökkel tűn-
het ki egy kisvállalkozás!

Az Expo-színpadon divatbemutatók, 
táncműsorok és koncertek lesznek, fellép 

kat kell felkeresni. A túra-szelvényeket 
keressék a Junior Expo információs pult-
jánál!

Az V. Junior Expo minden programja 
ingyenes!  (X)

Információ: juniorexpo.hu

például az Alma együttes és Danics Dóra.  
Az expó szakmai programjai szabadon 
látogathatók a közönség számára is; 
olyan témák kerülnek szóba, mint a női 
vállalkozók élethelyzete, a megváltozott 
munkaképességűek gazdaságban betöl-
tött szerepe, vagy a családi vállalkozások 
vezetőváltása. 

Idén is lesz Expo-túra nyereményjáték, 
értékes nyereményekkel! A sorsoláson 
való részvételért meghatározott stando-

V. Junior Expo

Verseny, kiállítás, vásár és szórakozás
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Mielőtt a „téli sportok királyáról”, vagyis a síelés egri történetéről írnánk, előtte egy kis országos áttekintés. A címben 
megfogalmazott kérdéseket az 1800-as évek végén, egészen pontosan 1892/93 telén csak azért lehetett feltenni, mert 
információink szerint akkor hozták be az országba az első versenyzésre alkalmas léceket Norvégiából. Chernelházi Cher-
nel István Kőszegen, Demény Károly és Bély Mihály pedig a Kis Svábhegy lejtőjén síztek először december 4-én. Erdély-
ben, Kolozsváron Hangay Oktáv kereskedelmi főiskolai tanár és néhány hallgatója szintén ez időben kezdtek el síelni. 
1896-ban Újvidék és Szabadka között rendezték az első magyarországi sí(futó)versenyt, ennek távja kb. 104 km volt!

A 20. század első éveiben a Magyar Turista 
Egyesületben síszakosztály alakult. Az első, 
kizárólag síeléssel foglalkozó egyesületet 
1907-ben Brassóban alapították Kronstäd-
ter Ski Verein néven, majd egy évvel később 
dr. Jordán Károly és dr. Serényi Jenő köz-
reműködésével létrejött a Magyar Sí Klub. 
Ebben az időben gyorsan terjedt a sísport a 
fiatalság körében is, hiszen akkor a Kárpá-
tok magas és hófedte hegyei és dombvidé-
kei  Felvidéktől Erdélyig számos lehetőséget 

nyújtottak a sísport, sítúrázás kedvelőinek, 
de a katonaság is hamar felismerte ennek a 
sportnak az előnyeit. Sorra épültek a síugró-
sáncok és lesiklópályák a Tátrában, Erdély-
ben, vagy éppen a Börzsönyben. 

Több mint 100 éve, 1911-ben Tátraszép-
lakon rendezték meg az első magyar síbaj-
nokságot, melyen 6 km-es távverseny, síug-
rás, és a három kötelező és három szabadon 
választott gyakorlatból álló „műverseny” 
összesített pontjai alapján hirdettek bajno-

kot és helyezetteket. 1913. július 15-én 14 
egyesület alapította meg a Magyar Sí Szö-
vetséget…

A nagy fellendülés elmaradt, hiszen jött 
a háború és az összes magas hegy, velük 
együtt a pályák a szomszédos államokhoz 
került. Innen kellett felállnia a magyar sís-
portnak. A Buda környéki hegyek mellett 
ebben – többek között – a Mátrának és a 
Bükknek is szerepe volt a következő évtize-
dekben.

Egri Városi Síbajnokság
Amikor 2008-ban meghirdették az Egri Városi Síbajnokságot és mindezt úgy, hogy „első”-nek aposztrofálták, néhányan kezdet-
ben csak szóban, majd mint Fejes Adrian is, levélben jelezték a megyei napilapban, hogy ez ilyen formában nem igaz! Korábban 
is volt városi síbajnokság, amit egy olyan oklevéllel  illusztrált, amit ő kapott az 1976-os városi ifjúsági alpesi síbajnokság lány 
műlesikló számának győzteseként 1976. február 8-án. Mint írja, „Volt már Egernek síbajnoksága, nem is egy. A hetvenes évek kö-
zepe táján a Bükk-fennsíkon, a Bükki Vörös Meteor síházánál. Lehet, hogy az sem az első volt, de előbbiekről nincs információm.” 

TurAy ZOLTán

Nekünk viszont van! Jó volt a megérzés!
A téli sportok közül Egerben elsőként a 
korcsolya vetette meg a lábát. A már koráb-
ban bemutatott Egri Polgári Lövészegylet 
után az 1873-ban alakult Egri Korcsolyázó 
Egylet volt a városban a második sporttal 
foglalkozó egyesület. Igen népszerű volt, 
nem csak tömegsport, hanem versenysport 
(gyors- és műkorcsolya, jégkorong) terén is 
– erről majd egy másik írásban, bővebben... 

A sí nehezebben talált utat a közönség-
hez. A népszerűsítésben az 1910-es évektől 
működő különböző turista egyesületek 
játszottak tevékeny szerepet, mivel tagja-
ikat arra ösztönözték, hogy „télen, a nagy 
hóban inkább csatoljanak sílécet, ezt teszik 
az északi népek is. Sokkal gyorsabban lehet 
így haladni, ahol meg egy kis lejtő van, ott 
csak lecsúszik az ember. A biztonságos ha-
ladást botokkal lehet segíteni.” A kezdetben 
úri mulatságból jó játék lett a gyerekeknek. 
A Bükk és a Mátra falvaiban elkészültek az 
első, gőzben hajlított lécek, az ezermester 
apukák és nagyapák pedig egyszerű kö-
tést fabrikáltak a bocskorokra, bot meg 
mindenhol volt az erdőben! Amikor le-
esett az első hó a turista egyesületek (Egri 

Bükk Egyesület, Egri Turista Egyesület, 
Természetbarátok Turista Egyesülete egri 
csoportja) tagjaiknak síversenyt hirdettek, 
például a Bakta felé tartó út mellett, a Töv-
iskes völgyben. Itt aztán előkerült a ródli is, 
mint az Hevesy Sándor, Eger város főépíté-
szének 1935-ös fekete-fehér filmfelvételein 
is látható. A Vörös Kereszt nem csak a mi 
időnkben volt jó szánkózó és síelő hely, ha-
nem már korábban is. 

A városi síbajnokságok igazi dömpingje 
az 50-es évektől indult. Akkor még létezett 

Heves Megyei Sí Szövetség, a központ kez-
detben Egerben volt, majd 1958-ban átke-
rült Gyöngyösre. Az egri városi síbajnoksá-
gok állandó bázisa a Bükk volt, azon belül 
is Bánkút, illetve egy időben a felsőtárká-
nyi Várhegyen is, ahol 1960-ban épült egy 
lesiklópálya, amit a Bükki Vörös Meteor 
működtetett. Városi úttörőbajnokságokat 
a Töviskes völgyben is rendeztek, de sífu-
tásra, járőrbajnokságokra nem egyszer az 
Eger és Almár közötti útvonalat jelölték ki. 

Folytatás a 26. oldalon

Darth Vader nemcsak az Erőt, de a léceket is jól kontrollálja



VII. Egri Városi Síbajnokság - Ždiar/Zsgyár, 2014. március 1.

Elől, balról jobbra: Kormos Miklós, Fodor Sándor, Fejes Adrian, Rudinszki Balázs, Bocsi Botond, Sós Istvánné, Szabó Dorottya, Hasilló Zoltán, Farsang Rajmund, Habis László, Simon 
Ágnes, Vojtkó Veronika, Pavol Bekeš. Hátul, balról jobbra: Petrovai József, Kátai Zsolt, Kecskés Márk, Nyerges József, Petrovai Panna, Gyöngy Attila, Garabás László, Puja Jázmin, 
Fejes Péter, Doros Péter, Petrovai Józsefné, Kis Barnabás, Fejes Péterné, Tősi János (erősen takarva), Bata Zalán, Hornyák Szabolcs.
A győztesek közül hiányoznak a képről: Doros Levente, Erdélyi Zsombor, Fábián Zsombor, Kocsik Eszter, Kocsik Nóra, Ladányi Luca, Szabó Adrienn, Batki Attila, Szőke István, 
Sztankovjánszki Anita.
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Később a korosztályos városi bajnoksá-

gokat összekötötték a megyei bajnoksággal, 
aminek rendre a Mátra (lesiklás – Kékes, 
sífutás – Galyatető) adott otthont. 

Példaként itt egy versenykiírás 1953-ból: 
„Az egri Városi TSB február 1-jén rendezi 
meg Eger város síbajnokságát Bánkúton. A 
bajnoki versenyen sífutás és lesikló-számok 
szerepelnek. A sífutás egyben MHK-pró-
bázásnak is számít. Indulás vasárnap reggel 
háromnegyed 4 órakor a Vár-állomásról 
Szilvásváradig, onnan a szokott turistaúton 
Bánkútra. Nevezni a helyszínen lehet.”

Tehát aki versenyezni akart, az hajnal-
ban kelt – vagy le sem feküdt –, vonatozott 
Szilvásváradig, onnan pedig gyalogosan, a 
sífelszerelést a vállán cipelve ért el a  verseny 
helyszínére, Bánkútra! 

Egyébként 1953-ban ötvenen neveztek. 
Sífutásban ilyen eredmények születtek:

„10 kilométer: 1. Miskolci László (Egri 
Vasas) 1 óra 4 perc 30 mp. 2. Vida Gyula 
(Egri Vörös Meteor) 1 óra 5 perc 2 mp. 3. 
Tóth László (Egri Haladás) 1 óra 5 perc 57 

mp. Csapatverseny: 1. Egri Haladás 1 óra 8 
perc 21 mp. 2. Egri Vörös Meteor, 3. Egri 
Haladás B csapata. Női versenyben 3 kilo-
méter: 1. Májerik Magdolna 20 p 35 mp., 2. 
Tasi Katalin 24 p. 20 mp, 3. Vékony Leona 
35 p 32 mp. Mindhárman az Egri Haladás 
Sportkör tagjai.”

A városi síversenyek mindig is sokat kö-
szönhettek a testnevelőknek, akik – az ak-
kori elnevezéssel – a Pedagógiai Főiskoláról, 
a mai Eszterházy Károly Főiskola elődjéből 
kerültek ki. Ez is egy 1953-as hír:

„A Pedagógiai Főiskola Haladás Sport-
köre egyhetes sítábort rendez Bánkúton. 
Hetven hallgató Lovcsányi Jenő és Nagy 
Dezső vezetésével nyer síkiképzést. A tábo-
rozás alatt társadalmi edzői tanfolyamot és 
egy háziversenyt rendeznek.” Ez a rendszer 
mind a mai napig él.

Egerben a sísportot kezdetben az Egri 
Építők, az Egri Traktor, a Pedagógiai Fő-
iskola sportegyesülete, az Egri Haladás, 
valamint az Egri Vasas, majd az Egri Úttö-
rőház Sport Köre (ilyen is volt!) karolta fel. 
A Bükki Vörös Meteor Sport Klub 1963-as 

megalakulása hozott ismét némi pezsgést 
az egri síéletbe. Több évig ők rendezték a 
városi síbajnokságokat, nem csak lesikló, 
hanem sífutó számokban is.

Tehetségekben sem volt hiány, akikre 
hamar lecsaptak a fővárosi egyesületek. Az 
egri V-ös iskolába járó Vida Gyuszi lesik-
lásban, a 60-as évek elején igen nagy tehet-
ségnek számított. Igaz, a Bp. Előre SC-ben 
versenyzett. A korosztályos válogatottal 
külföldi edzőtáborozásra is elvitték.

Sífutásban és műlesiklásban, a Várhe-
gyen rendezett 1965-ös serdülő és ifjúsági 
városi bajnokságot például Nyíri Iván nyer-
te. Ő ma a Magyar Búvár Szakszövetség el-
nöke…   

A hetvenes, nyolcvanas években – ahogy 
az a cikkindító, Fejes Adrian idézetben is 
olvasható – még rendszeres volt az egri vá-
rosi síbajnokságok sora. Utána egy nagyobb 
szünet következett, egészen 2008-ig. Azóta 
február végén, március elején minden év-
ben felkerekedik több száz egri, hogy újra 
részt vegyen a városi síbajnokságokon, de 
ez már tudjuk, ismerjük…

Érdekességek az idei versenyről
A szlovákiai Ždiar, vagyis magyarul Zs-

gyár/Zár harmadik éve ad otthont a váro-
si síbajnokságnak. Korábban (2008–2011) 
Dolný Kubín, azaz Alsókubin volt az állan-
dó helyszín.

Hol van már a 60 évvel ezelőtti 50 je-
lentkező! Idén 450-en jelentkeztek ebbe 
a különleges  sítáborba. Közülük 230-an 
rajthoz is álltak síléccel, vagy éppen snow-
boarddal. 

A helyiek, Pavol Bekeš polgármesterrel 
az élen és az egri szervezők, a Petrovai Ski 
Team tagjai  most is mindent megtettek 
azért, hogy jól érezzék magukat az egriek.

A 21. századi városi bajnokságok kö-
zül a legtöbb győzelmet a nőknél Fejes 
Réka mondhatja magáénak: hétből öt-

ször ő nyert. Most trónfosztás volt, mivel 
az eddig mint a hét versenyen rajthoz 
álló és a különböző korosztályokban 
már több érmet is nyerő Szabó Dorottya 
lett a leggyorsabb (27,02) a hölgyeknél.

A férfiaknál eddig minden évben más 
nyert. A 2014. évi abszolút bajnok az Egri 
Városi Sportiskola birkózója, Tősi János 
(26,46) lett. 

A síelőknél összesen 26, míg a snow-
boardosoknál 4 kategóriában hirdettek 
győztest és helyezetteket. 

Sífutó olimpikonunk, Simon Ágnes 
három héttel a Szocsi Téli Olimpia sprint, 
illetve hosszú távú versenye után – éle-
tében először – rajthoz állt a városi síbaj-
nokságon is, méghozzá családostól! A két 
lány, Eszter és Nóra, valamint édesanyjuk 
egyaránt megnyerték saját korosztályuk 
versenyeit.

Azt tudtuk, hogy Darth Vader otthono-
san mozog a Hoth bolygó fagyos, jeges 
felszínén, de a fotók és felvételek tanúsá-
ga szerint a síléccel is jó barátságban van. 
A jelmezes sí kategóriát vitán felül a Sith 
nagyúr (Bata Zalán) nyerte – szerencsére 
randalírozó rohamosztagosokról nem 
kaptunk hírt. Ki tudja, talán majd jövőre… 
Az viszont biztos, hogy az idei verseny 
összefoglalója március 8-án, szombaton 
20 órától a TV Eger műsorán lesz látható. 
A részletes eredmények is megtalálhatók 
weboldalunkon. Ki tudja, jövőre talán 

még többen kapnak kedvet ehhez a kö-
zösségformáló eseményhez. 

Az egyes kategóriák győztesei: Sí – Doros 
Levente, Erdélyi Zsombor, Fábián Zsom-
bor, Puja Jázmin, Bocsi Botond, Kocsik Esz-
ter, Farsang Rajmund, Kocsik Nóra, Hasilló 
Zoltán, Ladányi Luca, Doros Péter, Szabó 
Dorottya, Kis Barnabás, Szabó Adrienn, 
Kecskés Márk, Vojtkó Veronika, Tősi János, 
Simon Ágnes, Batki Attila, Fejes Adrian, Fo-
dor Sándor, Fejesné Kiss Éva, Szőke István, 
Sós Istvánné, Garabás László, dr. Nyerges 
József; Snowboard – Sztankovjánszki Ani-
ta, Hornyák Szabolcs, Rudinszki Balázs, Kor-
mos Miklós; Jelmezes – Bata Zalán.

A két győztes, Szabó Dorottya (27,02) és 
Tősi János (26,45)

Simon Ágnes olimpikon lesiklásban is jó, 
nem csak sífutásban



A hirdetés nem minősül ajánlatnak, nem teljeskörű. A részletekért érdeklődjön az Amplifon Hallásközpontokban.

Amplifon Hallásközpont
Eger, Knézich Károly u. 18. (Rendelőintézeti bejárattal szemben)

amplifon.hu

KIVéTELES LEHETőSéGET KínÁLunK 
HEVES mEGyEI LAKoSoK SZÁmÁRA
• Ingyenes, teljes körű hallásvizsgálat
• Várakozás nélkül, előre egyeztetett időpontban
• Ingyenes hallókészülék kipróbálási lehetőség
• 3 év ingyenes hallókészülék garancia, hazánkban egyedülálló módon

Jelentkezzen be a 06-36 418-808-as telefonszámon, 
és vegyen részt az ingyenes hallásvizsgálaton 

2014. március 10-től 28-ig az Amplifon Hallásközpontban!
Rendel: Dr. Halmos Péter, fül-orr gégész és audiológus főorvos.

INGYENES,TELJES KÖRŰ
HALLÁSVIZSGÁLAT ÚJ
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„Ha gúzsba kötnek, elsorvadok”
Interjú Ozsgyáni Mihállyal
A színészek a szerepeik alapján hagynak bennünk nyomot - vagy mélyet, vagy felejthetőt. Önma-
gukat azonban nem szívesen mutatják meg, vagy nem tudjuk eldönteni, valós-e a kép, amit mu-
tatnak. Számomra mindig talány, ha egy színésszel beszélgetek: vajon őt látom, őt hallom, nem 
játszik-e, akár akaratlanul is szerepet? Ozsgyáni Mihálynak, a harmadik évadját Egerben töltő szí-
nésznek hálás lehetek, hiszen azzal ajándékozott meg, amiben reménykedtem: önmagával.
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HArSányI JudIT

– Tudatosan készültél erre a pályára?
– Abszolút, olyannyira, hogy más alter-

natívám nem is nagyon volt. Annyit tud-
tam, hogy színész akarok lenni… Amikor 
az iskolával mentünk színházba, a függöny 
volt az, ami leginkább lenyűgözött, ahogy 
méltóságteljesen széthúzódott és előbuk-
kant mögüle a csoda, a varázs, amit addig 
elrejtett… Ez a szerelem a függöny és köz-
tem a mai napig tart. Soha nem fogom elfe-
lejteni, amikor először láttam a Vígszínház 
hatalmas függönyét felgördülni… Kamasz-
koromban tagja lettem a budapesti Harle-
kin Gyermekszínháznak, ahol nagyon so-

kat tanultam, s ahol véglegesen megérintett 
a színpad szele. Akkoriban még nagyon 
visszahúzódó, félénk és önbizalom hiányos 
voltam, de a szereplési vágy erősebb volt 
ezeknél. A kóros önbizalomhiánnyal aztán 
tulajdonképpen nagyjából harmincéves ko-
romig küzdöttem. Nagyon sok gátat jelen-
tett, sokszor visszavetett az életben.

– Szerencsére ez a gát mára már eltűnt, 
hiszen most három darabban is főbb sze-
repet játszol: A Padlásban, A pillangók 
szabadokban és a Csongor és Tündében, 
miközben  még a Hippolytban is láthat 
a közönség. Melyik áll hozzád a legköze-
lebb?

– Talán Csongoré… Mostani életszaka-
szomban nagyon foglalkoztat önmagam 
megismerése, honnan jövök, merre tartok, 
jó úton vagyok-e. Nagyon sokat változtam 
az elmúlt néhány évben. Úgy érzem, életem 
első szakasza lezárult, a második szakasz-
ban vagyok, amit bizonyos szempontból 
jobban élvezek, mint az elsőt. Ugyanakkor 
sok minden hiányzik a régiből, olyan dol-
gok, személyek, amik/akik már soha nem 
térnek vissza, vagy legalábbis biztos nem 
úgy, mint akkor. Néha ez marcangoló fájda-
lommal jár. Jelenleg azon dolgozom, hogy 

ezeket megtanuljam jól, és a helyükön ke-
zelni. Persze az enyém nem az a fajta bol-
dogságkeresés, mint ami Csongort hajtja. 
Bennem ez inkább egy befelé forduló fi-
gyelem. Próbálom elhelyezni magam az 
élet nevű akadálypályán, ugyanakkor pró-
bálom megtanulni, élvezni az életet, úgy 
ahogy van. Nagyjából mostanára tudatosult 
bennem, hogy az idő nagyon gyorsan sza-
lad. Bizonyos dolgokat már nem bízhatok a 
véletlenre, mint régebben. Igyekszem nem 
kihagyni helyzeteket. Nem akarom később 
megbánni, hogy pusztán gyávaságból és 
megalkuvásból nem úgy döntöttem, mint 
ahogy szerettem volna. Persze ez nagy fe-
lelősséggel jár, de a gyáva, félelemmel teli 

élet gondolata egyre inkább taszít. Ebből a 
szempontból nagyon sok negatív példát lá-
tok, ezekből a példákból okulva azt biztosan 
tudom, hogy milyen ember nem akarok 
lenni. Általában jobban szeretem azokat a 
szerepeket, amikor látszólag távoli a figu-
ra karaktere az enyémtől. Ilyenkor nagyon 
izgalmas az a folyamat, amíg a kettő közös 
nevezőre kerül.

– Mi az, amit a legnehezebb volt meg-
fogni ezekben a darabokban?

– Szerintem a figura igazi lényegét, iga-
zságát a legnehezebb megtalálni. Majd a 
következő legnehezebb dolog, ezt hitelesen, 
őszintén, görcs és "izzadságszag-mentesen" 

végig élni. Direkt nem az "eljátszani" szót 
használom. Ha valamit igazán meg tudok 
találni magamban, akkor az egy csodála-
tos két-három órás másik élet minden este. 
Annak az embernek az élete, aki akkor va-
gyok. Ezek a ritka pillanatok a legszebbek 
ezen a pályán.

– A pillangókban egy különleges anya-
fiú kapcsolat is megjelenik. Hatott-e ez 
valamennyire rád, mint gyerekre, és a 
te életedben milyen szerepet játszik ez a 
kapcsolat?

– Talán minden este, amikor ezt ját-
szom, nagyon erősen hat. Nagyon jó és sa-
játos a kapcsolatom az édesanyámmal. Na-
gyon szeretem őt. Fontosnak tartom, hogy 
ezt sokszor tudassam is vele, nehogy egy-
szer majd szemrehányást kelljen tennem 
magamnak, hogy miért nem mondtam ezt 
neki elégszer. Azt veszem észre, hogy ma 
nem divatos dolog a szüleinket szeretni. 
Mi anyukámmal olyanok vagyunk, mint 

egy olasz család: hangos, parázs viták, kia-
bálások tömkelege, aztán nevetünk egy jót 
az egészen. Ha megbántom, - mert azért 
sajnos erre is van példa-, igyekszem mindig 
bocsánatot kérni tőle. De tudjuk egymásról, 
hogy hol foglalunk helyet egymás életében 
és ez a legfontosabb. Nagyon sokat köszön-
hetek neki. Nem tudom, hogyan csinálta, 
de ösztönösen nagyon jól nevelt fel. Azért 
vagyok a leghálásabb, hogy hagyott és hagy 
élni. Néha persze elmondja, hogy szerinte 
hogyan volna jobb, én ellenkezek, vitázunk 
egyet, aztán rám hagyja. Csinálom, ahogy 
én gondolom. Általában rosszul, de soha 
nem hányja a szememre, hogy „látod-lá-

„Ha valakinek nem tetszik, amit 
csinálok, szíve joga, nem akarok 
már mindenkinek megfelelni.”
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tod, én megmondtam”. Hagyja, hogy a sa-
ját utamat járjam, pedig ez néha nagyon 
nehéz lehetett neki… Felelősségre tanított 
úgy, hogy felelősség nélküli, felhőtlen gyer-
mekkort biztosított. Pedig nem volt könnyű 
az életünk, mert édesapám életében sajnos 
nem a családja szerepelt az első helyen. Sőt! 
Mindig csak egymásra számíthattunk. Meg 
drága nagymamámra. Ma már sem nagy-
mamám, sem apu nincs közöttünk. 

– Mennyire vagy hiú, mennyire vagy 
érzékeny művész? 

– Sajnos nagyon… Sok időbe telt, mire 
megtanultam kezelni azt, hogyha bánta-
nak. Rengeteg szörnyű élményem van ez-
zel kapcsolatban, de ma már tudok hinni 
és bízni magamban, és ez nagyon jó érzés. 
Tudom szeretni magam. Ez nagyon sokáig 
nem ment. Például sokáig nem szerettem 
bemutatkozni, mert gyűlöltem a nevemet. 
Kimondottan nehéz volt kimondani, hogy 
Ozsgyáni Mihály. Ma már ez sem így van. 
Tisztában vagyok az értékeimmel és a hi-
ányosságaimmal. Azt is megtanultam, 
hogy bizonyos emberek pontosan a saját 
kisebbségi komplexusukat leplezik azzal, 
hogy másokat bántanak, vagy mások fölött 
próbálnak uralkodni. Amióta ezt tudom és 
tudatosan figyelem, azóta sokkal könnyebb 
az életem. Régebben bizonyos szituációkba 
teljesen bele tudtam halni, napokig ki sem 
akartam kelni az ágyból, ha például egy 
kritika rosszat írt rólam, vagy egy kollé-
gám rosszat mondott a munkámról. Ezek a 
dolgok nagyon megviseltek. Mindenkinek 
tetszeni akartam és azt szerettem volna, ha 
mindenki szeret. Ma már ez nagyon nem 
így van. Ha valakinek nem tetszik, amit csi-
nálok, szíve joga, nem akarok már minden-
kinek megfelelni. Ehhez a hivatáshoz kell 
az önbizalom. A magadba fektetett hit. Két 
dolog van, ami kiveri nálam a biztosítékot, 
ha hülyének néznek, és ha igazságtalanul 
bánnak velem. Muszáj, hogy az ember kép-
viselje a saját érdekeit, más nem teszi meg 
helyette. 

– Több vidéki színházban játszottál 
és látható vagy Budapesten is. Nyilván 
mindegyik más élménnyel gazdagított, 
de szakmailag hol kaptad a legtöbbet?

– Szakmailag mindenhol kaphat az em-
ber. Hol többet, hol kevesebbet. Sokszor 
nem is biztos, hogy az egyértelműen jónak 
tűnő élményekből lehet sokat tanulni. Úgy 
érzem, én inkább személyektől kaptam so-
kat, de adott esetben olyan kollégáktól is, 
akikkel éppen nem is dolgoztam együtt, csak 
elkaptam pillanatokat, hangulatokat a folyo-
són, a színpadon. Sok ilyen élményem van. 
De ha helyet kellene megnevezni, Soprontól 
nagyon sokat kaptam. Ebben biztos közre-
játszik az is, hogy ott kezdtem a pályámat. 

Az a négy év, gyönyörű, életre szóló emlék 
maradt. Az igazság az, hogy ezt a szakmát 
csakis szabad lélekkel lehet igazán jól mű-
velni, csak úgy lehet szárnyalni. Ha gúzsba 
kötnek, elsorvadok belül, begörcsölök, és 
onnantól kezdve megette a fene az egészet, 
hamissá válik minden, amit csinálok. Ha azt 
érzem, hisznek bennem, bíznak bennem, 
szárnyakat kapok, és bármire képes vagyok. 
Ha ez nincs meg, akkor én sem vagyok. 

– Kaszás Attila halála után megkaptad 
a szerepét A holdbéli csónakosban…

– Ez egy nagyon… – nem is találok rá 
szót –, nagyon ambivalens emlék… Egyik 
pillanatról a másikra belecsöppentem egy 
borzalmas tragédiába, ami ugyanakkor 
nekem a kiugrási lehetőséget jelentette. Na 
de ezen az áron??? – tettem fel számtalan-
szor magamnak a kérdést. Nehéz volt, de 
nem csak nekem. Azoknak a kollégáknak 
is, akiknek Kaszás Attila után velem kellett 
folytatni ezt az előadást. Négy évig játszot-
tam azt a szerepet, de mindvégig idegennek 
érzetem magam az előadásban, a szerep-
ben. Minden előadás felért egy beugrással. 
Soha nem jött el az a biztonság, amikor már 
nem félek attól, tudom-e, jól fog-e menni. 
Ez az öngyötrés végigkísért. A kollégák se-
gítőkészsége, a nézők szeretete segített át a 
nehézségeken. És fantasztikus élmény volt 
27 évesen a Nemzeti Színházban játszani!

– Sorozatokban is szerepeltél. Mennyi-
re vonz a film, milyen ítéletet kap egy szí-
nész, ha játszik ezekben a sorozatokban?

– Az igazság az, hogy nagyon élveztem. 
Gondolkodás nélkül vállalnám ma is. Van-
nak, akik elvből nem szerepelnének ezek-
ben a sorozatokban. Ezt tiszteletben tartom, 
de nekem nincsenek ilyen elveim. Nagyon 
szeretek kamera előtt állni. Teljesen más, 
mint a színpad. És persze ne felejtsük el, 
hogy egy színész számára nem utolsó szem-
pont, hogy ismerik-e, vagy sem. Régen erre 
ott volt a rengeteg tv-játék. Hogy milyen 
megítélést kap egy színész ezért? Szerintem 
ebben az országban alapvető probléma az, 
hogy nem vagyunk hajlandók elfogadni, 
hogy a színház több műfajban van jelen. 
Mindegyiknek van létjogosultsága. Mind-
egyikre van néző. Mi ezzel a baj? Van, aki 
ebben jó, van, aki abban. Jobb volna, ha el-
ismernénk egymás munkáját és nem kriti-
zálnánk folyton. Szerintem nem elítélendő 
egy színész azért, mert elvállal egy televíziós 
munkát. Mellesleg azt ne felejtsük el, hogy 
abból lényegesen jobban meg lehet élni, 
mint a színházi fizetésből. A mai világban 
ez sem utolsó szempont. Fanyalgó kollégák 
természetesen mindig vannak, akik szem-
ében egy-egy televíziós megjelenésem nem 
arat túl nagy sikert, de sokkal fontosabb a 
nézők szeretete, amiről nap mint nap bizto-

sítanak. Jelenleg egy nagyon szűk rétegnek 
adatik meg, hogy filmezzen. A castingokra 
is szinte lehetetlenség bekerülni, de ha lesz 
lehetőség, biztos fogok filmezni. Ha nem, 
akkor nem. Idén forgattam egy nagyjáté-
filmben. „Anyám és más futóbolondok a 
családból” a címe, ősszel kerül a mozikba. 

– Mi az, ami a színészeten kívül a leg-
inkább kitölti az életed?

– Sok minden. Néha pedig a nagy sem-
mi. Olyan helyen élek – egy faluban, Re-
meteszőlősön, Budapesttől néhány km-re-, 
ahonnan nem nagyon vágyik el az ember. 
Erdő mellett, hegyoldalban. Imádok ott 
lenni. Élmény minden pillanat, amit a ter-
mészet, a madarak és ez a közeg nyújt. Az 
egyik fő programom, ha nem dolgozom, 
az "otthonlevés". Egyébként szeretek új 
emberekkel megismerkedni, beszélgetni, 
utazni, érdekelnek a távoli, idegen kultú-
rák, imádok moziba járni. Emellett a főzés 
az, ami kikapcsol, átmossa az agyamat. Na-
gyon szeretek főzni és vendégeket fogadni. 
Szeretem megadni a módját a dolgoknak. 
Nagyon szeretem a szépet. Legyen az film, 
virág, bármi. Egy jó minőségű kávé példá-
ul, egy szép csészében a teraszon, miköz-
ben ezerrel csiripelnek a madarak, maga 
a gyönyör. A mai cyber-világban talán ez 
már giccsesen hangzik. Egerben is nagyon 
szeretek sétálgatni a belváros macskaköves 
utcáin, ücsörögni a Dobó téren vagy az Ér-
sekkertben. Úgy érzem, ide azért kerültem, 
mert az életemben éppen akkor valamiért 
így kellett lennie. Biztosan céllal vagyok itt. 
Valamit meg kell tanulnom ezen a helyen, 
amit aztán vihetek tovább a többi leckével 
együtt. Ebben az évadban többször és vál-
tozatosabb szerepekben láthatnak a nézők, 
mint eddig, és ennek sokszor hangot is ad-
nak: megállítanak és közlik, hogy szeretnek, 
amit nagyon köszönök…
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SZMÁJLI
Kora reggel volt. Tél. Hideg és sötét. Vekker. Ásítás és másik oldalra 
fordulás. Alkudozás az idővel: még csak tíz percet! Letelt a tíz, letelt 
az újabb öt is. A redőny lamellái között láttam, hogy fekete kint min-
den, mint az ördög lelke, és annyi lelkesedés sem volt bennem, mint 
morzsa a szájam körül. Ja? Ráadásul hétfő volt. Ennek 
a napnak amúgy is különös természetrajza van. Sok 
okfejtést olvastam már a hétfőkről, de egyik sem adott 
receptet, hogyan lehet túlélni bizonyos hétfőket. Ez mor-
cos volt és barátságtalan. Kikászálódtam a meleg pap-
lanom alól, lábujjaimból kitornásztattam a szabotázst 
és kiültem az ágyam szélére. Úgy láttam magamat, 
mint egy partra vetett fókát, amelyik élvezi is meg nem 
is a meleg, homokos partot, s amelyik úgy dönt, nekifog 
bőgni s tehetetlenül várja a következő hullámot, ami 

visszasodorja a tenger hullámai közé. Épp így festettem én is: bőgni 
lett volna kedvem, és fókának is fóka voltam a tegnap éjjeli marha-
lábszárpörkölttől, amit petrezselymes krumpli társágában eresztet-
tem le magamba. Jöttek is éjjel a bikák! Egyikük én magam voltam, s 

úgy futottam le szomjam oltani, mint bélpoklát enyhítő 
bivaly a hűs patakra. 
Szóval ültem az ágyam szélén a sötét szobámban. Épp 
csak az utcán bambán álldogáló kandeláber fénye 
szűrődött be a redőnyrés között. A szemben lévő pati-
kareklám zöld lámpái, miknek nyílegyenes, zöld vona-
lai cikk-cakkban futnak fel szobám sarkaiból egyenest 
a falakra, majd felugranak a mennyezetre, onnan kite-
leportálnak a szobámból és visszahúzódnak a patika 
falán terpeszkedő zöld keresztbe. Szépen vagyok! Ek-

szelavi

VErES PETrA

A történet a Mary Poppins megfilmesí-
tését és annak körülményeit dolgozza 
föl. P. L. Traversnek, a könyv szerzőjé-
nek határozott elképzelései vannak; 
minden apró részlethez ragaszkodik, 
hajthatatlan a művével kapcsolatban. 
Mrs. Travers igazi angol nőhöz méltó-
an – mind öltözködésben, mind pedig 
viselkedésben és beszédben – kilóg a 
korabeli Amerikai Egyesült Államokból, 
ahová Walt Disney meghívására érke-
zett. Mindenkitől próbál távolságot 
tartani, így például nem használ tegező 
formát – ez a viselkedés később eny-
hülni látszik az ellentétjeként feltűnő 
kompromisszumokra kész Mr. Disney-
vel szemben. A nő apró részletekhez 
való ragaszkodása, gyerekes kikötései 
már-már komikumba hajlanak, úgy-
mint megtiltja, hogy piros szín szere-
peljen a felvételeken (mert azt nem 
szereti), megnehezítve ezzel a filmesek 
munkáját. 

A jogdíjakért vívott harcokban vilá-

A Banks úr megmentése a Walt Disney Pictures filmje, egyik szereplője pedig 
nem más, mint a Tom Hanks alakította Walt Disney. A stúdió neve és logója 
szinte állandó kelléke a filmnek – a híres rajzfilmfigurák hol plüssalakban, hol 
képeken tűnnek fel, vagy épp beöltözött emberekként nyújtanak segítő kezet. 
Felmerülhet a művel kapcsolatban a termékelhelyezés kérdése, bár nem ha-
gyományos értelemben vett termékről van szó és az életrajzi ihletésű filmben 
feliratokként vagy figuraként megjelenő „márka” szorosan kapcsolódik a cse-
lekményhez. 

Banks úr megmentése, avagy

Mickey egér diadala Mary Poppins felett

Megnéztük!

gosan kirajzolódik Mrs. Travers állásfog-
lalása a filmiparral kapcsolatban: nem 
akar a Mary Poppinsból sem musicalt 
sem animációt. Ezeket a „könnyedebb”, 
szórakoztató műfajokat elítéli és lenézi.

Az elképzeléseihez tíz körömmel ka-
paszkodó nő motivációja a múltban 
keresendő; gyermekkora emlékképei 
flashback formában jelennek meg. Az 
időbeli ugrásokat a film finoman jelzi. 
Banks úr képében egy olyan apa figu-
ráját akarják filmre vinni, akinek emlé-
keit csak Travers gyermekként megélt 
élményei őrzik. A női a megfilmesítés 
jogain keresztül életének darabkáihoz 
ragaszkodik, ahhoz, hogy édesapja 
pozitív alakban jelenhessen meg, pon-
tosan úgy, ahogy kislányként emlék-
szik rá. A személyes ihletettség miatt 
fél annyira, hogy történetét populáris, 
negédes masszává gyúrják. A csillogó-
villogó musicalek és animáció világa 
számára a szirupos, cukormázas üressé-
get garantálja. Lehetetlennek ítéli meg, 
hogy szeretett története egy ilyen szer-
kezetben működjön és éljen tovább.

A Mary Poppins az 1964-es bemuta-
tása óta népszerű, sokak régi kedvence, 
és amennyiben lehet hinni a besöpört 
díjaknak és jelöléseknek, a film valóban 
méltó mentése volt a szeretett Banks 
úrnak.

Főszerepben: Emma Thompson, Tom 
Hanks, Colin Farrell, Paul Giamatti
Rendező: John Lee Hancock
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kor svungot adott pár eszembe ötlő hűtőmágnesszöveg, hogy „Az 
ember hol szélvédő, hol meg bogár” meg hogy „Csak az remélhet 
olajágat, ki előbbször megveti lábát a porban.” Nem állítom, hogy 
egy Hemingway, de kilövetésemet az ágyból tán elérik ezek az ösz-
tönző szavak. 
Beindítottam a reggeli rutint: mosdó, zuhany, kávé, pirítós, a kutyával 
előbb le és ki, majd fel és be. Sóhajtás a farmer cipzárnál, tükörpróba 
a nagyablaknál, mi ötszörösen nagyítja fel táskáimat, párnáimat és 
összes testi fogyatékomat. Mit mondjak? Nem haver a tükör. 
Szóval reggel. Tél. Hideg. Sötét. Pöröltem az Idővel, hogy miért lapo-
zott vasárnapról hétfőre a kalendáriumban, mire eszembe jutott az 
Isaurás sorozat kövér, fekete rabszolgájának, Zsanuáriának egyik 
emblematikus mondata, miszerint „ … – mit nem adnék, ha fehér, 
sovány és gazdag lehetnék!” 

Megröstelltem magam, hiszen hol ér fel az én panaszom a hétfő-
ről szegény Zsanuária rabszolgasorsához, nemigaz? Én meg olyan 
képet vágok, mint aki gyökérkezelésre vár. Ebből elég! Elindultam a 
lifthez, majd a buszhoz. Lehuppantam az ülésbe, amikor látom ám, 
hogy kabátomra tapadt valami a liftből. Atyavilág! Ez a sárga, ne-
vető fejecske! A szmájli! Épp most, amikor nem jól álltak a csillagok? 
Amikor szőr volt a levesemben? 
Döccent a busz. A megilletődöttségtől félkábán ledöccentem róla én 
is, és hüvelykujjamat az ég felé mutatva hangosan beleordítottam 
a téli ködös reggelbe, hogy „…– értem, Uram, és neked is jó reggelt!”
Neked pedig azt kívánom, hogy amikor szőr kerül a levesedbe, ragad-
jon egy kis sárga fej rád is! Szép márciust! 
Szmájli!

– szelavi –

Juhász Julcsi blogja

Vad Fruttik és Heaven Street Seven
TóTH BEáTA

Tini koromban imádtam hallgatni a 
különbözőbbnél különbözőbb alterna-
tív rockzenekarokat. Nagy sállal a nya-
kamban, szütyővel az oldalamon éltem 
a diák lányok életét, amikor még nem az 
volt a lényeg, hogy kinek van a legszebb 
és legújabb ruhája, vagy épp úgy nézzen 
ki mindenki, mint a topmodellek. Csak 
fülhallgatóval sétáltunk az utcákon, átél-
ve az éppen zajongó zenét fülünkben. 

Ahogy most, február elején megpillan-
tottam azt a plakátot, ahol Likó Marcell a 
Vad Fruttik zenekarból, és Szűcs Kriszti-
án a HS7-ből pózol egymás mellett, rög-
tön tudtam, hogy egy kis múltidézésre 
lesz lehetőségem. Pont Valentin-napon 
koncertezett Egerben ez a két régi ked-
venc, és ráadásul egy helyen, egymás 
után. Készültem az interjúkra, és már 
vártam a koncertet is. 

Először Szűcs Krisztiánt csíptük el, aki 
kicsit hangolódva már az estére, hihetet-
len egyszerűséggel mesélt magukról, az 
elismeréseikről, és a nemzetközi fellépé-
sükről. Elárulta: az alakulásuk óta sokat 
fejlődtek, változtak, hiszen az első öt év-
ben csak angolul énekeltek, de rájöttek 
arra, hogy anyanyelvünkön népszerűbbé 
válhatnak, és ez így is lett. A beszélgetés 
alatt az sajnos titok maradt, hogy Dél-
Amerika avagy Délam Erika, de többek 
között ezt is hallhattuk a Gödör Kult 
Klubban, a többi régi új sláger, mint pél-
dául a Márta, az Ez a szerelem vagy épp 
a Nem elég című daluk mellett. Ahogy az 
interjú után kiléptünk a szórakozóhely 

fotó: hozman gergő

táncterére, már meg is telt azokkal a ra-
jongókkal, akik csak rájuk voltak kíván-
csiak. Aztán Krisztián elkezdett énekelni, 
a tömeg a színpad elé gyűlt, és igazi Bá-
lint-napi koncertet adtak. 

Még nem ért véget a HS7 fellépése, 
amikor ki jelent meg az öltözőben? Per-
sze hogy Likó Marcell, akit el sem en-
gedtünk, de ő sem minket. Rögtön meg-
kínált egy kis ízelítővel, és a bátortalan 
visszautasításom után olyan hangulatú 
interjút készítettünk, mint még addig 
soha. Bár igaz, hogy egy kérdésemre sem 
akart komolyan válaszolni, de hihetetle-
nül közvetlen volt. Viccesen, nevetve be-
szélgettünk mindenről, ami csak eszébe 
jutott. Persze, nem igazán lehetett már 
vele szalonképesen dumálni, vagy a kon-

cert előtti izgalomtól, vagy esetleg más-
tól… de az biztos, hogy igazán jó hangu-
latban volt. Egyszerűen élvezte az estét, a 
koncert előtti pillanatokat, aztán felállva 
a színpadra, hihetetlen belső energiával 
kezdett el énekelni, és a mögötte lévő 
banda játszani. Bár egy kissé melankoli-
kus stílusú koncertet hallhattunk, mégis 
sugárzott az erő a színpadról. Aztán egy-
szer csak még többen lettek a tánctéren, 
és igazán jó buli kerekedett. Egy ilyen 
este már megszokott tőlük városunkban, 
hiszen a Vad Fruttik egy visszatérő ven-
dég Egerben. Jól tudjuk: állandó fellépői 
a főiskolás napoknak, így biztosan talál-
kozunk velük hamarosan. Az pedig tuti, 
hogy ezen a Valentin-napi estén én is fia-
talodtam egy kicsit.
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Minden nap tennünk kell valamit az 
álmainkért
Hozman Gergő fényképész és fiatal kora ellenére igazi „self-made man”. Azon kevesek egyike, aki nemcsak tisztában van tehetségé-
vel, képességeivel, hanem maximálisan kamatoztatni is tudja nap mint nap. Ékes bizonyíték erre a két év alatt a nulláról felépített 
sikeres vállalkozása.

Párosan szép az élet
A mai rohanó világban még a legszerelmesebb párokból is lehetnek ellenségek, vagy éppen a legmélyebb kapcsolatok is szét-
válhatnak. Így Valentin-nap után felbátorodtunk, hogy utánanézzünk, mi a jó kapcsolat receptje, ha egyáltalán van ilyen. Pósán 
György pszichológussal jártunk utána annak, hogyan épül fel egy kapcsolat.

TóTH BEáTA

– Hogyan kezdjünk egy párkapcsolatot? 
Mi kell hozzá? 

– Kell hozzá két ember, akik észreveszik 
egymást, akik valami miatt vonzalmat érez-
nek egymás iránt. Lehet, hogy azért vonzó-
dom hozzá, mert ilyennek képzeltem el, de 
az is lehet, hogy a hangja fogott meg, vagy 
a szeme színe. Két különböző ember elin-
dul egy ismeretlen világ felé, amit közösen 
kell felfedezniük, és még nem tudják, hogy 
mit rejt számukra a közös út. Egy fejlődő 
párkapcsolatnak állandó energiára van 
szüksége, amit nap mint nap pótolni kell. 
Általában a kapcsolat elején ezzel nincs is 
gond, hiszen a vonzalom, a szerelem táp-
lálja ezt. Felvetődhet a kérdés, hogy itt már 

jelen van a szerelem? Biztos vagyok benne, 
hogy sokan vannak, akik hisznek abban, 
hogy létezik szerelem első látásra. Én ezen 
a téren szkeptikus vagyok. Úgy gondolom, 
hogy viszonylag gyorsan kialakulhat két 
ember között a szerelem, de maga a kap-
csolat fejlődéséhez időre van szükség. Op-
timális esetben, ha az ismerkedés rendben 
zajlik, akkor a későbbiekben fontos lesz, 
hogy megismerjem a másik gondolkodás-
módját, értékrendjét, mindazt, ami egy jól 
működő kapcsolathoz szükséges, és nem 
követem el azt a hibát, hogy a legjobb ar-
comat próbálom mutatni, és olyan képet 
festeni magamról, ami nem felel meg a 
valóságnak. Bizony-bizony előfordul, hogy 
a fantáziám segítségével megformázom, 
olyan tulajdonságokkal ruházom fel a má-

sikat, amilyennek látni szeretném, amilyen-
nek megálmodtam. Ez pedig félrevezethet, 
hiszen így nem ismerem meg a partnerem 
valódi énjét, ezért fontos az „itt és most”-
ban élni, időt szánni a másik fél tulajdon-
ságainak a megismerésére. Az önfelismerés 
a kapcsolatban azt jelenti, hogy a partnered 
visszajelez, hogy milyennek lát téged, tükröt 
tart és segít, hogy képes legyél változtatni. 

– Van megfelelő korosztály a párkap-
csolat kialakításához? 

– A serdülőkor. Itt kezdődik el az önálló-
sulási vágy megerősödése, a családról törté-
nő leválás időszaka. Elkezdi érdekelni a má-
sik nem, mégpedig szexuális értelemben is.

– Létezik hosszan tartó szerelem? 
– Popper Péter kitűnően fogalmazta 

meg, hogyan keletkezik a szerelem. Azt 
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– Eger Ünnepi Fényei pályázat dobo-
gós helye, Heves Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Korrekt Partner díja, a 
2012-es Egri Kirakatverseny különdí-
ja… látom, szépen gyűlnek az elisme-
rések a faladon. Van itt egy rasszizmus 
elleni fotópályázattal kapcsolatos okle-
vél is. Ennek mi a története?

– Igazából ezzel a fotópályázattal 
kezdődött minden. Gyermekkoromban 
rengeteg dolog érdekelt, szerettem volna 
pap lenni, vagy katona, építész, de von-
zódtam a képzőművészetekhez, például 
a festészethez is. Végül építész szakon 
érettségiztem, majd felvettek az egri fő-
iskola idegenforgalmi szakára. A fotózás 
addig csak a hobbim, a szenvedélyem 
volt, aztán megnyertem az antirasszista 
fotópályázatot, amely gyökeres válto-
zást hozott az életembe. A díjjal ugyanis 
pénzjutalom is járt és akkor tudatosult 

bennem, hogy talán meg is tudnék belőle 
élni.

– Mi lett a képzőművészettel kapcso-
latos terveiddel?

– A középiskolában még rajzoltam, 
festettem, de miután megmutattam egy 
festőművésznek a műveimet, a negatív 
kritika miatt befejeztem a kísérletezést. 
Hiszem azt, hogy semmi sem véletlen, 
hogy Istennek tervei vannak velünk, súg 
nekünk, irányt mutat, terelget minket. 
És így is lett. Jött a fotópályázat, amely-
nek hatására elvégeztem Budapesten egy 
fotósképző iskolát és alkalmazott fény-
képész lettem. A gyakorlataimat Juhász 
Nándor műtermében teljesítettem, na-
gyon fontos és hasznos tapasztalat volt.

– Mi kell ahhoz, hogy jó fotóművész 
legyen az ember?

– Nem tartom magam fotóművész-
nek, az én küldetésem az, hogy a pilla-
natnyi állapotot, jelenséget, eseményt, 
hangulatot, emberi kapcsolatot, arcot a 

leghűebben visszaadjam, precízen, pon-
tosan rögzítsem, megörökítsem. Persze 
ehhez is kell szemfülesség, egyéni látás-
mód, gazdag élet- és szakmai tapaszta-
lat, folyamatos megújulás, kreativitás és 
önképzés. A megújulásra, önképzésre az 
én hivatásomban különösen nagy hang-
súlyt kell fektetni, hiszen versenyszférá-
ban dolgozom. Már gyermekkoromban 
önálló voltam, és korán gazdag élet-
szemléletet és tapasztalatot szereztem a 
munka világában. Diákként építkezésen, 
fatelepen, a főiskola után biztosítási ügy-
nökként dolgoztam, és 21 évesen autó-
versenyekre küldött fotózni egy online 
sportújság. Nagyon szerettem ezt korsza-
kot, és a Töviskes Völgyi Rallytól a mona-
cói WRC-ig jutottam.

– Dolgoztál fotósként a Rally VB-n? 
Ez komoly?

– Igen, hatalmas élmény volt, de saj-
nos nem volt folytatás, mert megszűnt az 
újság. De ha már itt tartunk, 2008-ban 
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mondja, hogy az embernek érzelmileg 
hiány zik valami magasfeszültség, a szere-
lem, és kinyitja magát. Szeretne befogadni 
egy ilyen érzelmet, lelkiállapotot, és ehhez 
jön meg a partner. Örökké tartó szerelmet 
én nem láttam, ami nem jelenti azt, hogy 
nem létezik. Azt gondolom, hogy a szere-
lem elmúlik – természetesen nem egy-két 
év alatt –, és sok múlik rajtunk, hogy med-
dig van jelen az életünkben. Ahhoz, hogy 
sokáig tartson, feltétlenül szükséges a biza-
lom, szükséges, hogy merjek szabadságot 
adni, hogy ne akarjam birtokolni, hogy fel 
tudjak rá nézni, hogy fejlődni tudjak mel-
lette, képes legyek tolerálni, elfogadni a má-
sik fél igényeit, ugyanakkor egymás korláta-
it is. A szerelem elmúlása után megérkezik a 
szeretet – ahogyan ezt sokan mondják –, és 
természetesen az egymás iránt érzett tiszte-
let, megbecsülés, és bizony, a kompromisz-
szumok vállalása is.

– Tudatosan tervezzük meg életünket 
párunkkal vagy hagyatkozzunk az érzel-
mekre? 

– Van egy szerelmi típus, úgy hívják, 
hogy pragmatikus szerelem. Ez azt jelen-

ti, hogy vannak olyan párok, akik a pár-
választásukkor előre tudják, hogy milyen 
tulajdonsággal kell rendelkeznie a másik 
félnek ahhoz, hogy érdemes legyen vele 
kapcsolatot kialakítani. Számukra a hosz-
szú távú elköteleződés a fontos, valamint 
az összeillőség és hasonlóság az élet nagy 
kérdéseit illetően. Mindkettő hoz magával 
valamit, olyan dolgokat, amelyekre a má-
siknak szüksége van. Láthatjuk, hogy itt a 
párválasztás racionális, mintsem érzelmi. A 
túlzott érzelmeket nem szeretik, a józan ter-
vezést, megbízhatóságot tartják fontosnak. 

Ha választhatok, természetesen nem ezt 
az utat választanám, nem elítélve azokat, 
akik számára ez az ideális párkapcsolati 
forma.

– Hogyan kezeljük a problémákat? 
– Minden kapcsolatban vannak konf-

liktusok, és alapvetően nem ez a probléma, 
hanem az, hogy nem tudják, mit kezdje-
nek velük, hogyan oldják meg ezeket. A 
konfliktus nem ördögtől való, hanem le-
hetőség arra, hogy jobban megismerjük a 
másikat és önmagunkat. Azt, hogy hogyan 
is viselkedünk és reagálunk különböző 

szituációkban. Ha egy kapcsolatban nincs 
konfliktus, akkor valamelyik fél feladta az 
egyéniségét.

– Mikor és hogyan legyen vége? 
– Egy kapcsolat addig tart, ameddig 

mindketten úton vannak, és tudják, hon-
nan hová tartanak. Amikor elfogyott az 
út, és már elbeszélnek egymás mellett, 
nem hallják egymást, nincs minőségileg 
együtt töltött idő, nincs kommunikáció, 
és ha nincs kommunikáció, akkor miről 
szól a kapcsolat? Ez csak töredéke annak, 
ami végett megszakadnak, véget érnek a 
kapcsolatok. De lássuk be, hogy vannak 
olyan reális helyzetek is, amikor már nem 
szabad ragaszkodni a kapcsolathoz. Néha 
önmagunknak sem merjük bevallani, hogy 
páros magányban élünk! Amikor vége, azt 
emberien kell lezárni, ami jól működött a 
kapcsolatukban, azt meg kell őrizni, nem 
kell gyűlölködve elmenni, és a közös múlt-
jukból el kell vinniük magukkal azokat az 
érzéseket, amelyeket akkor éreztek, amikor 
még szerették egymást. Tudom, ez nagyon 
nehéz, és ennek épp az ellenkezőjével talál-
kozunk sok esetben.

akkreditált fotósként a Közép-Európai 
Rally-n személyesen találkozhattam a 
kétszeres WRC-világbajnok és Dakar-
győztes Carlos Sainz-cal. Életem fontos 
szakasza még kreativitás és tapasztalat-
szerzés szempontjából az, amikor sport-
bíró lettem a Forma 1-ben. Ez is óriási 
élmény volt, és három éven át rengeteget 
tanultam a királykategóriában a techni-
kai sportokról. Ha már sport. Különösen 
fontos számomra a fizikai aktivitás is, 
számos sportágban (röplabdában, atléti-
kában, úszásban, küzdősportokban) ki-
próbáltam magam. És az utazás… hogy 
megőrizzem nyitottságomat, kreativitá-
somat, korábban nagyon sokat utaztam 
külföldre. Évente minimum egy új orszá-
got ismertem meg, de az utóbbi időben 
a vállalkozásom miatt ezt nem tehetem.

– És tegyük hozzá, már csak azért 
sincs időd az utazgatásra, mert ha 
éppen „nem vagy” vállalkozó, fény-
képész, Egerszóláton dolgozol önkor-
mányzati képviselőként. Honnan van 
ennyi energiád?

– Sokat segít, hogy alapvetően na-
gyon pozitív, optimista a hozzáállásom. 
A legnagyobb szerencsém pedig az, hogy 
nagyon rendben vannak a kapcsolataim, 
hatalmas támasz, segítség számomra a 
családom, a párom, valamint a barátaim. 
Nélkülük nem tudtam volna megvalósí-
tani a vállalkozásomat sem, mindig szá-
míthatok rájuk. Azért, hogy ne tékozol-

fotó: vozáry róbert

jam el az időmet, energiáimat, én is sokat 
teszek. Mindennap korán kelek, így több 
időm jut önmagamra, az összpontosítás-
ra. Talán furcsának tűnik, de régebben 
sétáltam is hajnalban, nyakamba vettem 
a belvárost. Most ébredés után, amikor 
még friss, kipihent az agyam, önfejlesz-
tő könyveket olvasok, amelyeket sikeres 
emberek írtak. Minden reggel konkrét 
célokat fogalmazok meg, alaposan me-
morizálom, mit akarok ma elérni, meg-
valósítani.

– Hogyan sikerült felfuttatni a vál-
lalkozásodat, mi a titkod?

– Szerintem még nincs felfuttatva, 
sokat kell dolgoznom rajta. Egy biztos, 
nem elég, ha tudjuk mi az álmunk, cé-
lunk, mindennap meg kell küzdenünk 
érte, napi szinten kell cselekednünk, 
hogy elérjük. A legtöbben megmarad-
nak az álmodozás szintjén, vagy elretten-
ti őket az első kudarc. Persze a sikerhez 
szerencse is kell, nekem – egy befekte-
tésnek köszönhetően – ez megadatott. 
És kellenek a barátok, idősebb, bölcsebb 
emberek tanácsai, mert amikor csak a 
saját fejem után mentem, megfizettem a 
tanulópénzt. De ma azért van boltom és 
műtermem, mert aprólékosan, lépésről 
lépésre mindent megterveztem, és napi 
szinten menedzselem most is az ügyet. 
Saját erőből, ötletekből építettem fel az 
üzlet profilját, én szervezem a mai na-
pig a marketingjét, arculatát és a napom 

nagy részét a műteremben töltöm. Ha 
minden jól megy, hamarosan nagy válto-
zást tapasztalhatnak a vevők az üzletben. 

– És mik a hosszú távú terveid?
– A fényképészet mellett gazdálkodni 

is szeretnék. Egy kis vidéki tanyán egy-
szer talán még szőlőt is termesztek, mert 
nagyon vonz a borászat. Komoly elha-
tározásom az is, hogy hobbiból egyszer 
tereprally-versenyző leszek, de ez még 
távoli cél, mert egyelőre az üzletre kon-
centrálok. 
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A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2014. mátcius 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt 
gépjárművek esetén érvényes. A Renault Crédit Prémium finanszírozási ajánlat változó kamatozású, forintalapú konstrukció, minimum önerő 23%, maximális futamidő 
84 hónap, mely egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (12,03%–38,75%) nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A Renault Crédit 
finanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. Árfolyam: 307 HUF/EUR (2014.01.30.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. *A garancia 5 év vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. A garancia 
pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek” tartalmazza. A feltüntetett ár tartalmazza a regisztrációs adót és az áfát. Fluence vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4 – 6,8; 
CO2-kibocsátás g/km: 114 – 155. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen 
látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!
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„A Holdról még nem voltak vendégeim” 
Borászportré, pincemustra – Árvai Sándornál

A Szépasszonyvölgy egyik szegletében, a megújult szabadtéri színpad, a Márai Látogatóközpont szomszédságában van egy 
pince. Belépve az elsőként itt járó egy barátságos hangulatú belsőbe érkezik: nagyszüleink bútorai, hagyományos borászati 
kellékek díszítik. Aki másodszor jár itt, már hazajön egy kicsit. Árvai Sándor pincészetéről van szó, az ifjabbéról, mely a 31-es 
számot viseli. 
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A család kapcsolata több mint kétszáz éves 
a szőlővel-borral, Sándor úgy vallja, be-
leszületett a tradícióba, megfogta a lelkét 
ez a szakma, ami inkább hivatás számára. 
Gyermekkorában iskola után nem mindig 
a barátok, a foci volt a délután, a hétvége 
programja, hanem a dűlő, a pince. Mint 
mondja, ez nem tűnt akkor sem kényszer-
nek, jó volt szülei mellett dolgozni, meg-
tapasztalni a természet szépségeit, részt 
vállalni a közös munkából.

A vincellér dédapa „hagyatéka”, a szülői 
példa nyomán az ifjabb Árvai Sándorból is 
szőlész, borász lett. Nem vágyik a „nagy” 
borászatok babérjaira, dolgozni szeret, al-
kotni, s a vendégeket a legmagasabb szín-
vonalon kiszolgálni. Elkérem, böngészem 
vaskos vendégkönyvét, mely terjedelmét 
és a benne szereplő földrajzi neveket te-
kintve is világatlaszhoz ha-
sonlít. „A Holdról még nem 
voltak vendégeim” – mondja 
nevetve. 

Aztán a birtokról kérde-
zem: 10 hektáron gazdálko-
dik, ehhez tartozik – szüleivel 
egymást segítve – további 7 
hektár terület. A munkálatok 
szempontjából is ezt a nagy-
ságrendet tudja kezelni, ez 
egy átlátható méret, megfelelő 
lépték számukra. Évről-évre a 
legjobbat kívánja megalkotni, 
s nem a bővítés a feltétlen cél, 
hanem az, hogy az adottságo-
kat a lehető legnagyobb mér-
tékben kihasználja.

A palettán a szőlőfajták 
választéka elég széles, a ha-
gyományos Kárpát-medencei 
és a világfajták is jelen van-
nak. Persze nem feltétlen az 
a lényeg, hogy a választékkal 
kápráztassuk el a vendéget – 
mondja. Marketing filozófi-
ája is igen velős: „azt tartom, 
a legjobb reklámnak, ha a 
vendég elmondja barátjának, 

szomszédjának, hogy milyen jó bort ivott 
Egerben Ez a legfontosabb hírverés. S per-
sze, ha ennek kapcsán a Sándor pincébe 
visszatalálnak, az külön öröm.”

Kérdezem, mit gondol a Szépasszony-
völgy híréről, hogyan lehet ezt a márkát 
építeni, szépíteni. Azt mondja: „nem árt, 
ha az ember mögött van szőlő, amit az itt 
tevékenykedők megtermelnek, s mint sa-
ját portékájukat szívvel-lélekkel kínálják a 
vendégnek. A legjobb minőség és az alázat 
a legfontosabb, így lehet egyre jobb híre a 
Völgynek, mert a saját munkánkat értékel-
jük le, ha nem így teszünk. s persze ez kihat 
a térségre, a város hírnevére is.” 

A jövőről kérdezem, nem véletlenül, a 
nyitott hátsó ajtón betekintve, ahol koráb-
ban hordókat láttam, igen nagy a rendet-
lenség, valami munka folyik. Megtudom, 
hogy ez a rész korábban vendégtér volt, de 
egy időben, mikor az idő szorította a mun-

kát, bortároló lett. A borfogyasztók foglal-
hatnak itt helyet hamarosan, megszépített 
környezetben, kibővítve, így akár nagyobb 
rendezvényeket is be tudnak fogadni. 

A banális, de mégis kötelező kérdést is 
fel kell tennem: melyik borra a legbüsz-
kébb? Párszor elkövettem már ilyet borá-
szok ellen, tudom, hogy nem egyszerű erre 
választ adni. Sándor is gondolkodik kicsit 
a válasz előtt – szinte látom, hogy végig-
fut szeme a hordók hosszú során. „Több 
nagyon jó nedű van a hordókban. Őszintén 
szólva mindegyik kedves, inkább azt lehetne 
mondani, hogy a kóstoláskor, ízlelgetéskor 
lesz egy időre valamelyik kedvencem, de 
nem tudnék egyszerűen választani. A há-
rom évjárat jégbora nagy ígéret, de egyikkel 
sem szégyenkezem.” Kisebb borászatról van 
szó, de mégis jelen vannak az Árvai Pin-
cészet borai a Bikavérünnepen, a Borsza-
lonon. A gazda úgy tartja: „a bor remekül 

érzi magát a hordóban, palack-
ban, de nem talál el mindenki 
ide, a pincébe. Ezért nekünk kell 
mennünk, hogy borainkat megis-
mertessük. Ezek a rendezvények 
kiválóak erre, s egyúttal jó talál-
kozási lehetőséget is jelentenek, 
alkalmat adnak, hogy a borked-
velő közönséggel és a borász kol-
légákkal egy különleges környe-
zetben találkozzunk.”

A jövőt is optimistán terve-
zi Árvai Sándor, bár az életben 
voltak nehéz időszakai, úgy tart-
ja, csak pozitívan szabad gon-
dolkodni. Nagyobb beruházást 
nem tervez, egy-két kisebb fej-
lesztésen gondolkodik, s persze 
azon, hogy két leányát hogyan 
tudja majd segíteni továbbra is. 
Ha valamelyikük kedvet kap a 
szőlészet-borászat világához, 
abban is támogatást nyújt majd. 
A szélesebb körben pedig a kö-
vetkező időszak feladatának azt 
tartja, hogy továbbra is vállvetve 
dolgozzon a borász kollégákkal 
Eger, s az egri borvidék jó híré-
nek ápolásán.
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Marhasült krémmártásban burgonyagombóccal

fotó: nagy zsolt

Párbaj, az utolsó cseppig
BErTA dIánA

Vér nem folyt, bikavér annál több azon 
a rendezvényen, ahol az egri és a szek-
szárdi borvidékek borászai csaptak össze 
– jelképesen. A második Bikavér Párbaj 
keretében 13 egri és 12 szekszárdi bo-
rászat legjobb nedűit mutatták be szak-
értőknek és a nagyközönségnek. A ren-
dezvényt Budapesten tartották, jövőre 
azonban több nagyvárosba is elviszik az 
ország legjobb bikavéreit. 

Eger és Szekszárd is saját legendával 
rendelkezik a bikavér történetét illetően, 
évtizedekig folyt a vita, hogy az elnevezés 
használatára melyik borvidéket jogosít-
ják fel a történelmi előzmények. Mára 
mind a törökökhöz fűződő egri legenda, 
mind a Garay János bordalát forrásnak 

Hozzávalók 4 személyre
Marhasült krémmártásban: 1,2 kg mar-
hacomb • 10 dkg sertészsír • 1 db vörös-
hagyma • 3 gerezd fokhagyma • 50 dkg 
sárgarépa • 30 dkg zeller • 30 dkg petrezse-
lyemgyökér • 5 dkg paradicsomsűrítmény 
• 2 dkg só • 5 dkg cukor • 10 dkg tejföl • 10 
dkg liszt • 2 szál rozmaring • 2 szál kakukk-
fű • 5 dkg mustár.

A marhacombot sózzuk, borsozzuk, 
lisztbe forgatjuk. Lábasban sertészsírt 
melegítünk, amiben a marhacombot elő-
sütjük. A visszamardt zsiradékban para-
dicsomsűrítményt barna színűre pirítunk, 
ezutána zöldségeket belekeverjük. Visz-
szahelyezzük a marhacombot és felöntjük 
annyi vízzel hogy ellepje. Rozmaringgal, 
kakukkfűvel, egész borssal fűszerezzük, 

sóval ízesítjük. Lassú tűzön addig főzzük, 
amíg a hús meg nem puhul. A húst egy 
tepsibe rakjuk, félretesszük hűlni. A zöld-
ségeket turmixoljuk, tejfölös, mustáros 
habarással sűrítjük. A húst felszeleteljük 
és visszarakjuk a mártásba.

Sonkás burgonyagombóc: 1,8 kg burgo-
nya • 20 dkg liszt • 3 db tojás • 15 dkg 
sonka • 1 csomó petrezselyemzöld • 5 
dkg só • 10 dkg vaj.

A burgonyát megtisztítjuk, sós vízben 
megfőzzük, összetörjük, kihűtjük. Liszttel, 
tojással, sóval, apróra vágott petrezselyem-
zölddel, apróra vágott pirított sonkával egy 
jól formázható buronyás gyúrt tésztát ké-
szítünk. Gombócokat formázunk belőle, és 
sós vízben addig főzzük, míg fel nem jön-

nek a víz tetejére. Serpenyőben vajat olvasz-
tunk, és megpirítjuk benne a gombócokat. 
Azonnal tányérra rakjuk a gombócokat, a 
hússzeleteket, meglocsoljuk a mártással, 
tejföllel. 

Jó étvágyat!

tekintő szekszárdi történet egy célt szol-
gál, a bikavér népszerűsítését, ahogyan a 
két borvidék közös rendezvénye, a Bika-
vér Párbaj is. 

„Magyarország legnépszerűbb vörös-
bor brandje a bikavér. A márka erősíté-
sével a termőhelyeket is népszerűsítjük” 
– emelte ki dr. Gál Lajos, az Egri Borá-
szati Klaszter szakmai vezetője hozzáté-
ve, hogy a rendezvény egyaránt szolgálja 
a minőséget, a bikavér presztízsét és nem 
utolsó sorban a fogyasztót. A párbaj csak 
jelképes volt, a borászok nem egymás 
ellen, hanem a kóstolók kegyeiért vetél-
kedtek. Borkereskedők, szakújságírók és 
az érdeklődő látogatók ízlelgették a leg-
jobb nedűket. 

Szekszárd és Eger bikavére egyaránt 
védett eredetű bor, készítésük szabályzat-

ban van előírva. Ízviláguk markánsan kü-
lönbözik, nem csak az összetétel, hanem 
a talaj- és éghajlati sajátosságok miatt is. 
Eszterbauer János, a Szekszárdi Borászok 
Céhének elnöke szerint példaértékű a két 
bikavér termelő borvidék összefogása. 
„A Párbajt szigorú előkóstolások előzték 
meg, már az előkészületek is építő, közös 
munkára adtak alkalmat”- tette hozzá. 

A bikavér külföldön is kedvelt vörös-
bor, a márkát érdemes tovább építeni- ezt 
a gondolatot egri és szekszárdi borászok 
egyaránt megfogalmazták. Közös cél, 
hogy a fogyasztók számára a bikavér 
egyet jelentsen a minőséggel, túllépjen 
a középkategóriás asztali borként való 
megítélésén. Az immár második Bika-
vér Párbaj sikere alapján jövőre az ország 
több nagyvárosába is elviszik Eger és 
Szekszárd csúcsborait. 
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Tradicionális Thai masszázs Egerben – 
masszázsfajták!
Eger első Thai masszázs szalonja 2012 augusztusában nyitott meg, hogy még sokszínűbbé varázsolja gyönyörű váro-
sunk életét. Képzeljen el egy helyet, ahol elfelejtheti a túlhajszolt hétköznapokat, ahol rátalálhat a belsőharmóniára, a 
békesség, pozitív energia és kikapcsolódás világára. A belváros szívében talál egy kis szigetet, amely mindezt nyújtja 
Önnek. 

A thai masszázs serkenti a véráramlást a 
szervezetben, csökkenti, illetve megszün-
teti a szervezetben felhalmozódott méreg-
anyagok okozta fájdalmakat és betegsége-
ket. Fokozza a test rugalmasságát, enyhíti 
az izom- és ízületi fájdalmakat, egyensúlyt 
teremt a test energetikai rendszerében. Pi-
hentető és energetizáló hatású.

Thai olajos masszázs
A thai olajos masszázs ötvözi a thai (száraz) 
masszázs és az európai típusú masszázs 
elemeit. Ez a thai masszázsnak egy olyan 
változata, amely elsősorban megnyugtat, 
ellazít, relaxál. Magában hordozza a thai 
masszázs gyógyító erejét, és az olajos masz-
százs kellemes, ellazító, relaxáló tulajdon-
ságait. Az olajos thai masszázs egy később 
kialakult irányzat, a masszázs különleges 
mozdulatait szintén a thai energiapályákon 
végezik.

Serkenti a vérkeringést, nyirokkeringést, 
ellazítja az izomzatot. A vendég hangulata 
és igénye szerint összeállított aromaola-
jokkal, terápiás módszerrel történő masz-
százs. Az aromaolajok megválasztása attól 
függ, hogy mi a célunk a masszírozással. A 
thai olajos masszázs 1 vagy 2 órája alatt az 
egész test regenerálódik és felfrissül, oldja 
a stresszt, kitűnő kikapcsolódást biztosít. 
Az olajok gyógyító, lazító hatása akkor ér-

Él
et

-m
ó

d
i

vényesül igazán, ha a masszázst követően 
pár óráig nem zuhanyozunk le. A kezelés 
javasolt időtartama: 1–1,5 óra.

Lábmasszázs
A thai lábmasszázs sok tekintetben eltér a 
hagyományos talpmasszázstól. A talptól 
fölfelé haladva a vádlin keresztül az aku-
presszúrás pontok nyomásával jutnak el 
a térdig, végezetül a felsőtestet és a fejet is 
átnyomkodják. A talpon sem a hagyomá-
nyos módon dolgozik a reflexpontokkal, 
hanem egy speciális pálcikával fokozza a 
presszúra hatásait. Ezt nevezik a thaiföldi-
ek „kis doktornak”. Ez egy speciális pálcika, 
amely a masszőr és szakember kezében vá-
lik doktorrá! A láb energiapályáit felszaba-
dítja, segítve ezzel a vér- és nyirokkeringést.

Talpmasszázs
Elsősorban anyagcsere-betegségeknél, ge-
rincbetegségeknél és csökkent hormon-
termelésnél születtek eddig sikerek: így 
pajzsmirigyprobléma és tarkófájás esetén 
feltétlenül ajánlott. Pozitívan hat a szív- és 
keringési panaszokra is. Kedvezően be-
folyásolja a légzőszervi (asztma, allergia), 
a hólyag-, a vesepanaszokat, az emésztési 
zavarokat, a reumát és a bőrproblémákat is.

A talpmasszázs kiindulópontja az, hogy 

testünk minden szerve összeköttetésben 
van talpunk különböző felületeivel. A „köz-
vetítőcsatornák” ezúttal az idegek helyett az 
energiapályák. Rajtuk keresztül a lábon bi-
zonyos pontok masszírozásával közvetlenül 
ingerelhetők vagy nyugtathatók a szervek. 
Fordított esetben a nyomás által kiváltott 
fájdalom alapján következtetni lehet az 
egyes szerv működésbeli zavaraira.

Egerben a Törvényház utca 19. szám 
alatt várja a vendégeket, profi thaiföl-
di masszőrökkel, a hét minden nap-
ján 10–20 óra között. Bejelentkezés a 
(+36 20) 478 2011-es telefonszámon.

www.thaimasszazseger.hu
thai.masszazseger.3@facebook.com

Faller Etelka
diplomás parapszichológus

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



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. 

nem játék a veszettség! 
Több éve nem diagnosztizáltak veszettséget hazánkban. Az elmúlt évben viszont újabb és újabb esetek bukkannak fel 
a hazai vörös róka populációban: Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében is találtak veszett állatokat. 
Éppen ezért fontos, hogy háziállataink évente megkapják a veszettség elleni vakcinát!
A veszettség vírusos betegség. Állatról emberre, emberről állatra, sőt emberről emberre is terjedhet. Az élőlény nyálá-
val adja át, általában vadállat a háziállatoknak, így a kutyán vagy cicán keresztül eljuthat bármelyik emberhez a vírus. 
Magyarországon a rókák veszettség elleni immunizálása rendszeresen megtörténik. A veszettségben aktív gócpontjai 
országunkon kívül vannak, vándorló beteg vadállatokkal (pl. rókával, denevérrel) kerülhet be az országba. A rókán, 
denevéren kívül bármelyik vadon élő, melegvérű állat (akár őz, nyúl, vaddisznó, sün, patkány is) hordozhatja a vírust.
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A megállapított veszettség esetek több-
sége rókában fordult elő, de az idén két 
esetben már szarvasmarhában, egy eset-
ben pedig őzben is megállapították a ve-
szettséget.

A veszettség kizárólag fertőzött állat 
marásával terjed. Ha az ember így meg-
fertőződött akkor 20–60 nap a lappangá-
si idő. Ezután 2–10 nap alatt alakulnak ki 
a súlyos idegrendszeri tünetek.

Hazánkban az ebek veszettség elleni 
oltása a harmincas évek óta kötelező. A 
jogszabályok szerint a tulajdonos köteles 
kutyáját a három hónapos kor elérésekor 
30 napon belül beoltatni, majd hat hó-
napon belül ismét, ezt követően pedig 
évente egyszer. Az első életévben a ku-
tyának tehát két veszettség elleni oltással 
kell rendelkeznie. Sajnos az utóbbi évek-
ben az ebtartók körében az oltási fegye-
lem fellazult, aminek folyománya, hogy 
megszaporodtak az ember közelében élő 
oltatlan kutyák. Ezek potenciális veszélyt 
hordozhatnak magukban környezetükbe 
élő emberekre nézve egy-egy csavargás 
után hazatérve. 

A veszettségoltás elmulasztása szabály-

sértési eljárást von maga után a tulajdo-
nossal szemben, valamint az eb kártala-
nítás nélküli végleges elaltatását. Jelenleg 
csak a kutyák oltása kötelező. 

A macskák veszettség elleni vakciná-
zása éppen ezért kevésbé elterjedt. Pedig 
a kijáró macskák gyakorlatilag ellenőriz-
hetetlen helyekre kóborolnak nap mint 
nap, és nem lehet tudni, milyen állatok-
kal kerülnek kapcsolatba, sokszor isme-
retlen eredetű harapott sebekkel térnek 
haza.

Veszettség ellen minden három hóna-
pos kort betöltött cicát lehet és ajánlott 
védőoltásban részesíteni, ezután pedig 
évente ismétlő oltást adni.

Az Egri Állatgyógyászati Kft. márciusban akciót szervez!

Márciusban minden veszettség oltás után ajándék kupon jár, mely egyszeri 
20%-os vásárlási kedvezményre jogosít a Szvorényi úti Állatpatika és Állateledel-
boltban. Az akció macskákra, vadászgörényekre is érvényes !



dr. dAnKA KLárA

A tisztítószerek nagy mértékben terhe-
lik környezetünket a bennük lévő vegyi 
anyagok miatt. Törekedjünk arra, hogy 
minél enyhébb hatóanyagú, semleges 
kémhatású tisztítószert használjunk, a 
lehető legkisebb töménységben és meny-
nyiségben. Számos erősebb vegyszer 
bőrünkkel érintkezve – vagy akár beléle-
gezve – allergiás reakciókat is kiválthat, 
ezért használjunk gumikesztyűt és szel-
lőztessünk munka közben!

Az ezerarcú ecet
Vízkőoldó, vízlágyító, színvédő, és egy 
kis illóolajjal keverve illatos is. Tömé-
nyen fertőtlenít, hígítva mosógépben, 
kávéfőzőben, vízforralóban, a WC-ben 
vízkőoldóként használható. A csempéről 
vagy a csaptelepekről a vízkőlerakódáso-
kat eltávolíthatjuk ecetes vízzel és a pad-
ló vízkőtelenítése is megoldható ezzel a 
módszerrel. A zuhanykabin üvegét is így 
tisztíthatjuk! Ajánlhatom a „békás” ece-
tes tisztítót, ami elég olcsó is.

Ablak- és tükörtisztításhoz szintén ece-
tet használjunk, néhány liter forró vízhez 
öntsünk egy-két deci ecetet, puha textil-
lel, ruhával mossuk le az üveg- és tükör-
felületeket, és fekete-fehér újságpapírral 
fényesítsük. A konyha, étkező, kamra ta-

karításánál is hasznos az ecet, a citrom és 
a szódabikarbóna kombinációja. A hűtőt 
ecettel tisztítsuk, ne használjunk vegy-
szert, mert az illatanyagokat, kemikáliákat 
beszívja a műanyag. Ételeinkre ráhullhat-
nak a mikroméretű káros vegyszerek.

A lefolyóba öntsünk fél pohár bóraxot, 
és lassan öntsünk utána két pohár forrás-
ban lévő vizet. Néhány óra múlva öblít-
sük le! Vagy egy pohár ecet után öntsünk 
forró vizet a csészébe, ezzel szagtalanítást 
végezhetünk. Öntsünk fél pohár sót a le-
folyóba, majd két pohár forrásban lévő 
ecet következzen, végül az egészet leöblít-
jük forró, majd pedig hideg csapvízzel – ez 
megelőzésre is alkalmas módszer.

Havonta egyszer fél doboz szódabikar-
bónát öntsünk a tartályba, hagyjuk benne 
éjszakára, majd reggel öblítsük le a WC-t.

Fél pohár ecetet, fél pohár ammóniát és 
fél pohár bóraxot három és fél liter meleg 
vízzel keverjünk össze. Ezzel kisúroljuk a 
kagylót, a csészét, majd jöjjön alapos öblí-
tés hideg vízzel.

Tippek
Szánjunk időt a foltok tisztítására, ragyog-
jon minden: a bútorok, ruhák, szőnyegek. 

Vörösbor foltját szórjuk be azonnal só-
val, cseppentsünk rá citromot, hagyjuk 
ázni, majd hideg vízzel öblítsük ki. Zsír-
foltot szódabi kar bó nával, forró víz zel tu-

dunk megszüntetni. 
Fűfoltot gli ce rin nel, 
kávéfol tot to jás sár-
gá val el ke vert víz-
zel. A rá gó gumis 
da rabot tegyük be a 
hűtőbe fa gyasz tani, 
ugyanígy járhatunk 
el a gyertya viasz-
folttal is. Ez esetben még az újságpapíros 
vasalás is segít a folt eltávolításában.

A rozsdafoltos ruhadarabot savanyú 
tejben vagy citromlében áztassuk, aztán 
dörzsöljük be sóval, tegyük ki a napra, 
majd jöhet a mosás. Régebbi vérfoltot 
keményítő és hintőpor pépes keverékével 
kenjük be, száradása után keféljük le.

A helyes táplálkozással, környezetbarát 
és természetes tisztító-, illetve fertőtlení-
tőszerek használatával bizonyos idő eltel-
te után segíthetünk gyermekeinknek és 
bolygónknak visszaállítani az egészséges 
egyensúlyi állapotot. Ha elszántan elha-
tározzuk, tudatosan többé nem fogyasz-
tunk vegyszereket, adalékanyagokat (sem 
belsőleg, sem a háztartásunkban), és nem 
is „ürítjük” vissza azokat a természetbe, 
akkor a körforgás kezdetén megállítha-
tunk egy óriási mértékű szennyeződést, a 
növények, állatok és mi magunk túlélését 
elősegítve.

Jónak lenni, jobbá tenni!

ragyogjon a környezetünk!
A tavaszi napsütés a szürke téli napok után jobb kedvre derít bennünket. Így szívesebben, vidámabban takarítunk. Óvakod-
junk a káros és egyéb mesterséges anyagoktól, melyekről már előző írásunkban is tájékoztattuk Olvasóinkat. Manapság a 
háziasszonyok a tisztaság fogalmát a hatékony, tömény tisztító- és fertőtlenítőszerek minél nagyobb arányú használatával 
társítják. Rendszerint a szükségesnél nagyobb mennyiségű vegyszert használnak a ragyogó tisztaság reményében. A gyár-
tók csodaszerekkel rukkolnak elő, amelyek eltávolítják a „makacs szennyeződéseket” is. Valójában a hagyományos eljárások-
kal és szerekkel a környezet tisztaságát is védhetjük. Ne használjuk gátlástalanul és ismeretlenül a mesterséges színezékeket, 
illóanyagokat, fehérítőket, ammóniatartalmú vegyületeket és az öblítőszereket! Kerüljük az antibakteriális anyagot felesle-
ges mennyiségben tartalmazó szereket! Már sokan felelevenítették a hagyományos praktikákat, és kiderült, hogy a mérgező 
vegyszerek mellőzésével is lehetséges takarítani lakásunkban, irodákban, iskolákban, otthon és közintézményekben.
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TAKARÍTÓSZOLGÁLAT EGER
(06 20) 9359 211

Épülettakarítás. Szalagfüggöny-, 
szőnyeg-, kárpittisztítás, 

szőnyegtisztítógép-kölcsönzés 
házhozszállítással, magánszemélyeknek 

és cégeknek egyaránt.

Lichtmatrix Technológia 
felhasználásávalÖKO TAKARÍTÁS

Pályázati felhívás

Az Egri Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet pá-
lyázatot hirdet a Szala városrész szociális rehabilitációja 
című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített 
Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek 
támogatására.
A pályázat célja: Jelen pályázat átfogó célja a helyi és a te-
rületen aktívan működő non-profi t szervezetek bevonása, 
aktivizálása a helyi társadalom környezettudatosságának, 
együttműködési készségének erősítése érdekében.
A pályázók köre: Nonprofi t jelleggel működő szervezetek, 
akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a tele-
pülésen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a 
korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).
Támogatható tevékenységek: A Programalapból meg-

hirdetendő pályázati kiírás 4 fő pályázati témakörhöz 
kapcsolódik:
1.  ÉMOP-3.1.1/12-PA-1. – Környezetállapot-javítására 

szervezett programok lebonyolítása a helyi közösség 
erősítése jegyében

2.  ÉMOP-3.1.1/12-PA-2. – A helyi kötődést és büszkesé-
get elősegítő tartalomfejlesztés

3.  ÉMOP-3.1.1/12-PA-3. – A helyi közösség összeková-
csolását elősegítő programok és rendezvények

4.  ÉMOP-3.1.1/12-PA-4. – Családsegítő szolgáltatások 
fejlesztése, bővítése

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 100% 
intenzitás. Támogatás összege: min. bruttó 500 000 Ft, max. 
bruttó 3 000 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. 02. 01-től 2014. 03. 31-ig
A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a www.eger.hu 
honlapon, valamint nyomtatott formában az Egri Városfejlesztési Kft. 
(3300 Eger, Dobó tér 8.) irodájában. 

Nívóber Irodaház • Trinitárius u. 2.
(36) 789 990, (20) 321 6371

www.eger.katedra.hu
MICSKI STUDENT 2000 KFT. AL 1561, NYSZ: 10002007

Eger legnagyobb nyelvvizsga-
választéka.

SÍRGONDOZÁS EGERBEN

Ha ön nem tudja személyesen gon-
dozni szerettei sírját, hívjon biza-
lommal, segítek önnek. Egész évben 
vállalom hozzátartozója sírjának 
rendszeres gondozását, karbantartá-
sát: tisztítás, virágültetés, locsolás, ün-
nepekre felkészítés stb. Igény esetén 
Egerben és környékén segítek önnek 
gépkocsival a temető látogatásban is. 
Ár személyes egyeztetés után. 
Tel.: (06 36) 311 701, (06 20) 571 9951

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! Céges, lakossági és 
pályázati nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgára, érettségire való 
felkészítés,  gyerekcsoportok, szakmai és beszédgyakorlat 

órák, anyanyelvi oktatókkal is! OXFORD minőség 
a kedvezményekben, nyelvoktatásban, 

fordításban és tolmácsolásban.



Jogosulatlan szolgáltatók, becsapott ügyfelek

A hiteles fordítást is 
hamisítják!
Az általánosan felhasználható hiteles 
fordítások készítését a jogszabályok 
az állami tulajdonú Országos Fordí-
tó és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.-nek 
(OFFI) teszik lehetővé. A 17 éve Eger-
ben is elérhető cég ezen tájékoztatással 
is igyekszik ügyfeleit a megtévesztéstől 
megóvni.

Súlyos esetek is vannak, amikor te-
vékenységét némely fordítóiroda vagy 
magánszemély hiteles fordításként hir-
deti, a félrevezetést sokszor az OFFI 
által használthoz hasonló külsőségekkel 
is erősítve. A 145 éves szakmai múltú 
OFFI területi igazgatója, Csákvári An-
tal elmondta: más fordítóirodák vagy 
vállalkozók szolgáltatásukat nem hiteles 

fordításként, hanem „hivatalos”, „lek-
torált”, „záradékolt” vagy más, hasonló 
néven próbálják eladni, szándékosan 
összemosva a fogalmakat. A valóban 
hiteles fordítást ezek nem helyettesítik. 
Igy a becsapott ügyfeleknek a valódi hi-
teles fordítást is ki kell majd fizetniük.

Ügyfeleink többsége nem jogász – 
mondta az igazgató. Jóhiszemű em-
berekről, cégek alkalmazottairól van 
szó, akik bizonyítványt, anyakönyvi 
kivonatot, erkölcsi bizonyítványt, jár-
műszámlát, szerződést vagy egyéb ok-
mányt szeretnének egy jogi, hivatalos 
vagy más eljárásban felhasználni. A 
legegyszerűbb megoldást keresik, ezért 
könnyen félrevezethetők.    (X)

hiteles fordítás • szakfordítás •  
tolmácsolás • lektorálás

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
Eger, Széchenyi u. 50. • Tel.: (+36 36) 412 237 • E-mail: eger@offi.hu • www.offi.hu 

Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 8.00-16.30 • péntek: 8.00-14.00

civil Sarok
Újratervezés 1.0
A Terragora Vidékfejlesztési Közösség ifjúsági 
cserét szervezett 2013. október 20–28. között 
Sarud és Mogyoróska településekre az erdélyi 
Hollósy Simon Kulturális Egyesület és felvidéki 
Cognitio Nova szervezetekkel együttműködve. 
A nyolc nap alatt a tervezés és az újratervezés té-
makörében tanultak nemformális módszerek-
kel a fiatalok. A programról bővebben a http://
terragora.hu honlapon tájékozódhat. Ez a pro-
jekt az Európai Bizottság támogatásával valósult 
meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi 
az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti 

Iroda véleményét, mely 
intézmények felelőssége a 
projektre nem terjed ki.

Összhang egyesület
2009-ben azért jött létre az Összefogás a Szü-
lés–Születés–Szoptatás Humanizációjáért Köz-
hasznú Egyesület; röviden Összhang Közhasz-
nú Egyesület, hogy tevékenységével felhívja az 
édesanyák figyelmét a természetes vajúdási és 
szülési folyamat, valamint az anyatejes táplálás 
fontosságára és ennek megvalósításához gya-
korlati segítséget nyújtson.

Céljuk, hogy tevékenységükkel hozzájárulja-
nak az optimális életkezdet általános gyakorlat-
tá tételéhez szükséges szemléletváltozáshoz.

www.osszhangegyesulet.hu

A szilárdhulladék-lerakó rekultivációs projekt célja, hogy csökkentse a régióban a hulladéklerakásra használt területek méretét, mér-
sékelje a lerakók jelentette környezeti kockázatot, óvja a felszíni és a felszín alatti vizeket és megelőzze a talaj szennyeződését. A rekul-
tiváció az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjával, a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0028 azonosító számú pályázat 
keretében 100%-os támogatás mellett több mint 5 milliárd forintból valósul meg.

Rekultiváció

A Szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Heves megyei regionális hul-
ladékgazdálkodási társulás területén című projekt négy megye (Heves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok) területén 
található településeket érint. 

A projekt keretében 36 önkormányzat tulajdonában lévő 38 lerakó ese-
tében végzik el a szilárdhulladék-lerakók rekultivációját. 3 lerakót teljesen 
felszámolnak, 35-nél pedig úgynevezett „helyben rekultivációt” végeznek: 
összesen több mint 782 000 m2 területen csaknem 3 775 000 m3 hulla-
dékot rekultiválnak. A kiviteli tervek elkészítése és engedélyezése után a 
helyszíni munkálatok már 2012-ben elkezdődtek, és a terveknek megfele-
lő ütemben, szinte valamennyi helyszínen párhuzamosan haladnak.
25 lerakónál együtemű, végleges helyben történő rekultivációra kerül 
sor: Andornaktálya, Ároktő, Bodony, Bükkábrány, Csány, Ecséd, Eger, 
Egercsehi, Feldebrő, Hort, Kál, Kápolna, Kerecsend, Kompolt, Mátrabal-
la, Noszvaj, Ostoros, Parád, Recsk, Sirok, Szarvaskő, Szirák, Taktahar-
kány, Tarnaméra és Vanyarc.

Kétütemű rekultivációt 10 lerakó, Apc, Boldog, Eger, Erdőkürt, Hat-
van, Jászfényszaru, Kálló, Kisköre, Tiszaújváros, Verpelét esetén végez-
nek. A projekt során az istenmezejei, a sajóhídvégi és a taktaharkányi 
hulladéklerakót teljesen felszámolják, vagyis a hulladék felszedése és 
elszállítása után a területet a tájba illesztik.

A kivitelezési munkák a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodá-
si Társulás területén tovább folynak, az előrehaladás alapján már 2013. év 
végére mind a 38 hulladéklerakó esetében a végéhez közelítettek.

Jelenleg a hátralévő munkák nagy részét a füvesítés, cserjésítés teszi 
ki. További hátralévő munkafázis még a környezetvédelmi felügyelőség 
által előírt depógáz-ártalmatlanító rendszer (gázkutak és fáklya) kiépí-
tése. Várható még a rekultivált lerakók esetében az utógondozáshoz előírt 
monitoring kutak kiépítése, süllyedésmérő pontok beépítése. Összes-
ségében elmondható, hogy a legtöbb munkaterületen a nagytömegű 
földmunkák megtörténtek, a vegetációs réteg kialakítása és az utógon-
dozáshoz, monitoringozáshoz szükséges munkafázisok vannak hátra.



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) 550-341 E-mail: rendezveny@koronaborhaz.hu

www.koronaborhaz.hu



2014-ben is várjuk régi és új vendégeinket a Tábornok-Házban működő 
Nemzeti Kávéház-Étterembe a már jól ismert Menügyűjtő-akciónkkal!

Szolgáltatásaink:
• Villás reggeli 10.00 óráig,
• Naponta 4-féle finom, kiadós, ám olcsó menü 11.30-tól,
• A’ la Carte étlap 12.00 órától,
•  A klasszikus magyar konyha ételei mellett Gárdonyi Géza kedvenc fogásait is 

megkóstolhatja,
• Minden hétköznap 14.00 órától délutáni menü,
• Naponta friss „szentlőrinces” sütemények,
•  Egybenyitható rendezvénytermek 

(Egri Csillag-terem: 50 fős, Egri Bikavér-terem: 100 fős),
•  Osztálytalálkozók, érettségi bankettek, ballagások, konferenciák, egyéb vállalati 

és családi rendezvények lebonyolítása,
•  Vállaljuk családi és vállalati rendezvények teljeskörű étel-ital kiszolgálását 

házon kívül akár 1500 főig,
• Hidegtálak igény szerint.

Téli nyitva tartás: 
Hétfő–Csütörtök: 8.00–20.00, 
Péntek–Szombat: 8.00–22.00, 

Vasárnap: 8.00–15.00
Érdeklődjön egyéb ajánlatainkról is 

a 36/ 510-270-es telefonszámon, 
illetve az info@tabornokhaz.hu 

e-mail címen!
www.tabornokhaz.hu

I. Egri „Riedel Borműveltségi Kurzus”
„Champagne Time any Time”

Időpont: 2014. április 11., 18.30
Helyszín: Eger, Zsálya Bisztró

A kurzus részletei: Hantos László borszakértő / borguru látogat el a Zsálya Bisztró-
ba, ahol megismerhetjük  a világ leghíresebb borvidékeit, az ott divatos – egyben 
tradicionális – borokat. A kurzus alkalmával a legkiválóbb champagne-okat kóstol-
hatják meg a résztvevők, természetesen rIEdEL poharakból:

– BArnAuT Blanc de noirs – dELAMOTTE Blanc de Blancs
– AyALA Brut Majeur – BOLLInGEr Special cuvée
– JAcQuArT Brut Mosaique – BOLLInGEr rosé
– dELAMOTTE Brut – delamotte champagne rose

A kurzust követően lehetőség van champagne és pohár vásárlásra! részvételi díj: 
15 500 Ft /  fő. Résztvevőket kizárólagosan előre bejelentkezés alapján fogadunk, 
korlátozott létszámban! 

Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeinken keresztül várjuk: 
Hotel Aqua Eger*** & Zsálya Bisztró
3300 Eger, Maklári út 9. • info@hotelaqua-eger.hu
(+36 36) 515 338
Zsálya Mánia Bisztronómia



3.PÁLINKA
FESZTIVÁL

FESZTIVÁL TAXI 900 FT EGYSÉGÁRON EGER BELTERÜLETÉN! 
HÍVD INGYENESEN A 80/777-444 TELEFONSZÁMOT!

E G E R ,  A G R I A  PA R K  D Í S Z K E R T
N E V E S  PÁ L I N K A H Á Z A K ,  G A S Z T R O N Ó M I A I 

K Ü L Ö N L E G E S S É G E K

MÁRC IUS 2 1. 18:30

MÁRC IUS 22. 18:30

V E N DÉG:

Ügyfeleink részére keresünk eladó lakásokat, házakat Egerben!

• Korrekt ügyintézés az eladásig költségmentesen!
• 2 iroda, 8 értékesítő
• Nagy látogatottságú honlap – www.egerotthon.hu
•  Jogi háttér, igény esetén hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány készítése. 

Sokszorozza meg eladási esélyeit, használja a mi hirdetési felületeinket!

Egerben Otthon – 
EGER OTTHON!
2014-ben is!

Ingatlant vásárolna? Segítünk, hogy megtalálja! 
Keresse munkatársunkat: Borosné Király Andreát!

Tel.: (+36 30) 472 0617
Iroda: 3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.

Eger Otthon
2014-ben is Eger egyik vezető ingatlanközvetítője

Ingatlant venne, vagy eladna? – Miért az Eger Otthon munkatár-
sait keresse?
Irodánk folyamatos hirdetéseiben (internetes honlapokon, forgal-
mas helyen lévő kirakatokban, újsághirdetésekben) is megjelenik az 
Ön által értékesíteni kívánt ingatlan. Legtöbb vásárolni szándékozó 
ügyfelünk figyelmét ezek a hirdetések keltik fel a lakások, házak ki-
választásában. Mi több ingatlant ajánlunk egy ügyfélnek – az is az ér-
deklődésébe kerül, ami ajánlásunk nélkül elkerülte a figyelmét. Lehet, 
hogy ez éppen az Öné! Ha Ön lakást, házat keres, csak az igényeit kell 
elmondania, és mi keressük meg azokat az ingatlanokat, amik ezek-
nek megfelelnek! Irodáinkban tájékoztatást kapnak az adás-vétellel 
kapcsolatos tudnivalókról: az adózásról, illetékről, az aktuális hitel 
lehetőségekről, az energetikai tanúsítványról. A felmerülő jogi kérdé-
sekben és az adásvétel lebonyolításában együttműködő partnerünk a 
Boros Ügyvédi Iroda. Fontosnak tartjuk a korrekt, bizalmi kapcsolat 
kialakítását ügyfeleinkkel, hiszen így tudjuk számukra a legkedvezőbb 
megoldást, a legmegfelelőbb OTTHONT megtalálni. (X)

2014 februárjában zárult az Eszterházy Károly Főiskolán a 
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0021 Korszerű információtechnoló-
giai szakok magyarországi adaptációja című pályázat. A pályázat 
legfőbb célkitűzése két új mester szak akkreditációja, valamint a 
képzés alapjául szolgáló magyar nyelvű tananyagok kidolgozá-
sa volt. A két képzés (a pedagógiai rendszertervező, valamint az 
információtechnológia mester szak) a világ számos országában 
elérhető, azonban Magyarországon eddig nem találkozhattunk 
vele. Jelenleg mindkét mester szak akkreditálás alatt áll, az Open 
University Malaysia Egyetemmel közös diplomát adó képzés for-
májában. Sikeres akkreditáció esetén 2015-től várjuk a hallgató-
kat, viszont szakirányú továbbképzés formájában az információ-
technológia szak már elérhető az érdeklődők számára, és várjuk 
a jelentkezőket. Részletes információ az http://it.ektf.hu/ webol-
dalon olvasható.

Korszerű információtechnológiai 
szakok magyarországi adaptációja

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfi nanszírozásával valósult meg.
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Ízelítő Eger kulturális 
programkínálatából

Harlekin Bábszínház

Hörömpő cirkusz, világszám!
csukás István Keménykalap és krumpliorr című 
regénye alapján írta és rendezte: Fekete dávid. A 
főbb szerepekben: Kosznovszky Márton, Vitányi-
Juhász István, Soó Gyöngyvér és a gyerekek
Bemutató: március 9-én!

Földszint 2. színház: 
Március 21-én, pénteken este hat órától  

Esti csevegés Varró Dániellel!

Pr
og

ra
m

aj
án

ló

Gárdonyi Géza Színház

Tánc és próza együtt a Csongor és Tündében

fotó: gál gábor

Vörösmarty Mihály tündérmeséjét a prózai 
és tánctagozatának együttes segítségével 
varázsolhatja színpadra, mindazon kicsiknek és 
nagyoknak, akik szívesen szárnyalnának velünk 
képzeletben, néhány órára alant hagyva földi 
létünk nyomasztó gondjait. A műnek két szintje 
van, az első a mese szintje, a második a filozofikus 
gondolatok szintje. A földi világ szereplőit prózai 
színészek, emelkedett, allegorikus megfelelőit 
pedig a táncművészek játsszák Beke Sándor 
rendezésében, Topolánszky Tamás koreográfiája 
szerint. 
– Olyan lehetőségeket kínál a mű, olyan képi 
megoldásokat követel, hogy a mozgásszínház, 
a tánc nyelvén is érdemes megjeleníteni – 
mondta Beke Sándor. – Vörösmarty azt írja, 
„történik a pogány kúnok idejében”, s az előadás 
zeneszerzőivel, Bonyár Judittal és Hűvösvölgyi 
Péterrel mi azokat a melódiákat kerestük, 
amelyek részben visszaadhatják e világot. 
Ha azt mondom, Maeterlinck Kék madara a 
boldogságkeresésről szól, akkor ez a csongor és 
Tündére hatványozottan, még összetettebben 

igaz. csongor az égi szépet kutatva – ahogy 
mi is az életben – felteszi a kérdést: mi az, ami 
boldoggá tehet. 
A csongort alakító Ozsgyáni Mihály úgy 
fogalmazott: komplex előadás lesz, amelyben 
nagyon izgalmas a tánc és a próza találkozása.
– Ez az első klasszikus szerepem a pályám során. 
Számomra különleges a mű, nagyon élvezem, 
hogy ilyen lírai szöveggel foglalkozhatok, és 
hogy megfejthetem, értelmezhetem. Külön 
kihívás a verses szöveget természetességgel 
elmondani. Az embert mindig az foglalkoztatja, 
vajon mitől lesz ő boldog? Felgyorsult, felszínes 
világban  élünk.  Éppen  ezért  feladatunk 
elővenni és újrafogalmazni Vörösmarty művét. 
Ha körbenézünk, boldogtalan, kiábrándult 
emberek vesznek bennünket körül. nagyon 
sok csongorral találkozunk. Akik – mint ahogy a 
műben is – a szerelemtől várják a boldogságot. E 
boldogságkeresés az előadás fő gondolata.
A közönség az előadás címszerepében Ozsgyáni 
Mihályt és Bánfi Katát láthatja, Mirigyet Tímár 
Éva alakítja. (pcs)

Március 24. – hétfő 19.00

Rost Andrea áriaestje a Hotel 
Eger & Parkban

Március 21-én este 19 órától 
Molnár Ferenc Irodalmi  
Szalonjának vendége: Térey 
János
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AZ EGRI SZIMFONIKuS ZENEKAR ARGENTIN 
ESTJE március 30-án 19 órától

DE KI VISZI HAZA A BICIKLIT? Monodráma
március 27-én 18 órától

KENÉZ FERENC: LILIKE MEDIKA LEVELEIBőL
 március 19-én 18 órától

Kiállítás
Március 14-én, pénteken 17 órakor nyílik a VI. Agria Aut Art Kiállítás Egerben a 
Szent Hedvig Kollégiumban, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület szervezésében. 
54 fő autodidakta hobbi művész alkotásait tekinthetik meg a látogatók. A kiállí-
tás március 31-én zár. 

Március 15.

Nyitott kapukkal a múzeum
Tavaszköszöntő az Egri Várban • 9.30–14.00 óráig kézműves foglalkozás: 
különleges kokárda és 1848-as zászló készítése.

VÁLOGATÁS a Vitkovics Alkotótábor  képeiből
megnyitó március 13-én 17 órától




