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Hurrá! Nyaralunk?
Szokványos kérdés ismerősök, barátok között: hová mentek nyáron? Elmúlt az az időszak, amikor a válaszok  „tengerpart”, „két hét 

Balaton” vagy valami efféle irányt vettek szinte minden esetben.
Gyakran beszélünk a felgyorsult világról, hogy szinte minden megbolondult. Idősebbek pedig tényleg azt mondják: tisztességgel 

dolgoztak, de nem volt ilyen a tempó. S míg írom ezt, csak drukkolhatok, hogy ne csörrenjen meg a mobiltelefon, ne kelljen félbesza-
kítanom a gondolatomat. 

Értékeinket nem feladva változnunk kell nekünk is: meg kell becsülni a rövidebb együttléteket. S  persze nem úgy, mint az egyszeri 
családapa, aki pónilovas-pokémonos lufikkal, miegymás kacattal csillapítja lelkiismeretét, vagy púposra pakolt bevásárlókocsival érzi 
magát igazán családfőnek. A hosszú hétvégékből szerencsére idén bőven kijut, s nem fontos távoli vidéket választani, a közelben is 
vannak csodálatos helyek a pihenésre. A kert, a szalonnasütés pedig még könnyebben elérhető.  Jó időben mi minden nap nyaralunk: 
nálunk a sláger a vacsora az udvaron, mindegy, hogy mi  kerül az asztalra. A gyerekek tudják igazán, hogy milyen sokat jelentenek 
ezek az apró dolgok.
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Napirendek előtt Fábián Zsuzsanna gyógypedagógus-
logopédust köszöntötték, aki Dr. Palotás Gábor díjat és 
mesterlogopédus címet kapott.

A ZF Eger női vízilabda csapata hazai pályán  bajnoki 
címet szerzett, az ő eredményeiket méltatta Habis Lász-
ló polgármester, s köszöntötte a csapatot a testület, s a 
jelenlévők széles köre. A képviselők Eger közbiztonsági 
helyzetéről, a 49 településen tevékenykedő  Egri Rendőr-
kapitányság munkájáról szóló beszámolót hallhattak.

Név szerinti szavazással visszahívták Kulturális és Ide-
genforgalmi Bizottság elnöki pozíciójából és a bizottság-
ból Orosz Lászlónét. Helyére elnökként Gál Judit, tagként 
Dr. Misz Mihály kerül.  Jung László munkahelyi elfoglaltsá-
ga miatt az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsági 
feladatairól lemondott, helyére Lombeczki Gábor kerül a 
közgyűlés döntése szerint.  Fejlesztési hitelt vesz fel a vá-
ros, pályázatok önrészének biztosítására, illetve a támoga-
tások előfinanszírozására. A képviselők elfogadták a városi 
cégek tavalyi, illetve idei első negyedéves beszámolóit.

Az EVAT Zrt. alaptőkéjének emeléséről is született dön-
tés, 50 millió forinttal segítik a társaságot. A napirendhez 
kapcsolódva  tudatta az előterjesztő Habis László polgár-

mester, hogy az EVAT Zrt. igazgatósági tagságáról lemon-
dott Várkonyi György, a társaság vezérigazgatója, helyette 
Lombeczki Péter került az igazgatóságba.  A közgyűlés 
döntött arról is, hogy az Andrássy György Közgazdasági 
Szakközépiskola Az Egri Főegyházmegye fenntartásába 
kerül.

A képviselők összesen hét intézmény vezetői pályáza-
táról döntöttek, egy helyen, a Kossuth Zsuzsanna Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Kollégiumban történt változás, itt 
a nyugdíjba vonuló igazgató helyére Kerekné Fábri Eufro-
zinát választották.

A Benedek Elek Óvodát Gál Judit, a Ney Ferenc Óvodát, 
Csományné Pós Judit, a  Szivárvány Óvodát Felföldiné 
Szabados Ágnes vezeti továbbra is. A Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola igazgatójának választották ismét  Bodnár 
Gábort, a  Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola 
igazgatója továbbra is Kékesi László lesz. A. Bornemissza 
Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium vezetői állá-
sát Borbély András az iskola eddigi igazgatója tölheti be. 

A szakképzési feladatok átszervezéseként döntöttek ar-
ról, hogy felszabadítják az Egri Kereskedelmi, Mezőgazda-
sági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 

Bajnokcsapat!
Történelmet írt a ZF-Eger női vízilabda csapata. A bajnoki döntő 

utolsó, ötödik mérkőzésén, hazai pályán, több mint 1500 néző előtt 
12-7-re legyőzték a BVSC csapatát. Az egri lányok először lettek baj-
nokok a felnőttek mezőnyében.

Irány az első osztály!
26  éve  jutott fel utoljára a labdarúgó NB I-be egri csapat. Az NB II-es Egri FC egy fordulóval a 

bajnokság zárása előtt, a Debrecen legyőzésével már bajnok lett, így a következő szezonban a má-
sik csoportból feljutó MTK társaságában a legjobbak között szerepelhet. Május utolsó hétvégéjén, 
a  bajnokavatáson háromezer szurkoló ünnepelt a Szentmarjay Tibor Városi Stadionban.

Májusi közgyűlés

Mátyás király úti épületét és a Bornemissza Gergely Szak-
közép-, Szakiskola és Kollégium Kertész úti épületeibe 
járnak majd a diákok.

Döntés született arról, hogy testvérvárosi kapcsolatot 
létesít Eger Jerikó váro sával.

Csillagok Cannes-ban
A filmszakma egyik legrangosabb rendezvényén az Egri Csillag és más egri borok is kerültek a hírességek poharaiba – tudatta a heol.hu. Az új egri fehér cuvéenek re-

mek reklámot adó akcióban dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, egri országgyűlési képviselő is közreműködött. A sztárok előtt bemutatkozó Egri Csillag három borász: 
Bolyki János, Csutorás Ferenc és Demeter Csaba pincészetéből származott.

Egri segítség
Május elején  egri delegáció járt Kárpátalján,  adományt vitek 

Nagyszőlősre. Az egriek részt vettek a kilencedik alkalommal meg-
rendezett Nagyszőlősi Borfesztiválon. A Saárossy Kinga alpolgár-
mester vezette csoport 10 számítógépet és számos könyvet adott 
át Munkácson a helyi iskolának, és a nagyszőlősi, péterfalvai és 
tiszakeresztúri oktatási intézménynek.

Saárossy Kinga alpolgármester elmondta: Eger szeretné elősegí-
teni azt, hogy a kárpátaljai intézmények egri iskolákkal vehessenek 
fel testvérkapcsolatot. 

– Fontosnak tartjuk, hogy szorosabbra fűzzük a szálakat a ha-
táron túli, így a kárpátaljai magyar iskolákkal is. Amellett, hogy lé-
nyegesnek gondoljuk a határon túliak segítését, meggyőződésünk, 
hogy a fiatalokkal foglalkozó intézmények közötti kapcsolatvétel a 
Magyarországon élő diákoknak is hasznára válik.

Szobrot kapott 
Deák Ferenc
Új köztéri alkotással gazdagodott Eger, szobrot állítottak Deák 

Ferencnek, „a haza bölcsének” a református templom előtti téren. 
A bronzból készült emlékművet  a  fennállásának 30. évfordulóját 
ünnepló Egri Városszépítő Egyesület kezdeményezésére állították,  
közadakozásból. A mellszobor Pelcz Balázs képzőművész alkotása. 
Az új köztéri alkotást Habis László polgármester és Sós István alpol-
gármester leplezte le.

Bővült a bölcsődei 
férőhelyek száma
A fejlesztéssel a megyeszékhelyen 262 férőhelyen biztosított a 

kisgyermekek napközbeni ellátása.

Egy, kettő, három, négy, te kis cipő hová mégy? Kipp-kopp, kopogok, 
bölcsődébe indulok! Ezt a kedves kis mondóka szinte naponta elhangzik 
a város valamelyik bölcsődéjében. Egyre több gyermek tanulhatja meg a 
versikét az egri ellátási intézményekben, hiszen május hónaptól több szü-
lőnek van lehetősége arra, hogy bölcsődébe adja a gyermekét. Május 23-án 
ugyanis átadták a kibővített Lajosvárosi Bölcsődét, így már hússzal több 
kisgyermek napközbeni ellátását tudják biztosítani. A férőhelybővítésre 54 
millió forintos uniós támogatást nyert el az önkormányzat. A beruházással 
nemcsak az ellátás bővült, öt új munkahely is létrejött.

Színes falak, korszerű kül- és beltéri eszközök, új játékok kerültek a fris-
sen átalakított Lajosvárosi Bölcsődébe. Az épületben kicserélték a nyí-
lászárókat, leszigetelték a tetőt, kialakítottak egy teraszt és teljes körűen 
akadálymentesítettek. A csoportszobákat modern bútorokkal, játékokkal 
szerelték fel. Az udvaron pedig egy uniós előírásoknak is megfelelő játszó-
teret alakítottak ki. A beruházás hatvan millió forintba került, melyhez az 
önkormányzat 54 milliós uniós támogatást nyert el.

Habis László polgármester az átadási ünnepségen azt mondta: Egerben a 
mostani bővítésnek köszönhetően több mint 260 férőhely áll a bölcsődék-
ben rendelkezésre. A Lajosvárosban öt új munkahely is létesült. Úgy fogal-
mazott: azt remélem, hogy ezáltal a környékbeli fiatal édesanyák korábban 
térhetnek vissza a munkahelyükre, megtarthatják a munkahelyüket. Gya-
korolhatják a hivatásukat úgy, hogy a gyerekek mindeközben ideális körül-
mények között töltik a napjukat.

Az ünnepélyes átadáson Kovácsné Bárány Ildikó az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szakszolgáltatások Főosz-
tályának kisgyermekkori szakreferense hangsúlyozta, hogy minden ilyen 
törekvést támogat a kormányzat, hiszen ma Magyarországon a rendszeres 
fejlesztések ellenére is kevés a bölcsődei férőhely.

Jelenleg Magyarországon a bölcsődés korosztály, tehát a 0-3 éves népes-
ség tekintetében négy százalékuk számára biztosított a gyerekek napköz-
beni ellátása, de elmondható az is, hogy 2007-ben ez csak hét százalék volt. 
Tehát tapasztalható a kormányzati szándék, hogy a bölcsődei férőhelyfej-
lesztés iránt elkötelezett. Természetesen a szülő döntése, hogy visszatér-e 
a munkaerőpiacra vagy otthon marad gyermekével. Eger városában nagyon 
nagy jelentőséggel bír ez a fejlesztés, hiszen a beruházás eredményeként 
húsz százalékkal növekszik a bölcsődei férőhelyek száma a korábbi 242 fé-
rőhelyhez képest – mondta a szakreferens.

A bővítéssel a városban jelenleg négy bölcsődében 262 férőhelyen bizto-
sított a kisgyermekek napközbeni ellátása.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

(Fotók: Nemes Róbert)
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Kettős ünnepet köszöntött az Agria 
Vegyeskar
Az Agria vegyeskar 130. éves jubileumi rendezvénye

2012. május 26-án tartották az Agria Vegyeskar 130. 
éves jubileumi rendezvényét Egerben a Bartakovics Béla 
Művelődési Házban, mely a pünkösdi szép hétvégét in-
dította. Már délután 14 órától várták a kórus tagjai a régi 
dalos barátokat, hogy 1-2 óráig elbeszélgessenek egy-
mással a közös élményekről, a helyi és külföldi vendég-
szereplésekről. Előkerültek a régi fényképek, meghívók 
és a megszokott jó hangulatban megismerkedhettek a 
fiatalok az idősebbekkel. 

17 órától a kórustörténeti kiállításon Szóné Fülöp 
Dalma rövid áttekintést adott az elmúlt 130 évről, kü-
lönös tekintettel a jelenlegi teendőkről, eredményekről.  
Nagy meglepetésként egy „Agria zászlót” adományozott 
az ünnepre, hiszen 46 éve kórustag, és mint azt kutatásai-
ból megtudta, annak idején 130 évvel ezelőtt is így lett 
„zászlóanya” Mossóczy Jánosné.

A legutóbbi „Fúj, süvölt a Mátra szele” recski nemzet-
közi kórustalálkozón (2012. május 19.) az Agria Vegyeskar 
Gálakórus-díjat nyert el. Erről is megemlékezett az esti 
műsor konferansza, Radó István.
Majd 18  órától  felcsendültek  az  egyházi  és  világi 

művek: Gregor Aichinger, Bárdos Lajos, Leo Delibes, 
Farkas Ferenc, Ferencz Sándor, Karai József, Kodály 
Zoltán, Kocsár Miklós, Tóth Péter kórusművei. Szólót 
énekeltek: Faludiné Majoros Zsuzsanna, Bolya-Papp 
Nikolett és Nász Gergő, zongorán közreműködött a 
kórus hűséges segítője: Bárány Csilla. Dudás Anna 
karnagy jókedvűen, szuggesztív erővel, hozzáértéssel 
vezényelte az Agria Vegyeskart, valamint a közösen 

előadott művekben az Egri Fertálymesteri Testület 
Férfikarát is. A legfelemelőbb élményt az a közös 
éneklés nyújtotta, amely során a régi kórustagok is 
csatlakozva megszólaltatták a Hevesi köszöntőt. A kö-
zönség meghatott vastapssal jutalmazta a műsort.

19 órától az ünnepi közgyűlésen Vanyó János és 
Nagyné Gátsik Andrea átadta az emléklapokat, kis 
ajándékok kíséretében. Külön díszoklevéllel emelték 
ki az 54 éve éneklő tagokat: Ferencz Józsefet és Tábori 
Sándornét.

Érdemes elolvasni azt a több mint száz éves szöveget, 

mellyel annak idején, a több évtizede éneklő társakat 
köszöntötte az Országos Dalszövetség: „Buzgósággal és 
kitartással, a művészet iránti szeretettel és a hazai nyel-
vért való lelkesedéssel szolgáltad  …éven át a magyar 
dal szent ügyét…Szent ereklye legyen előtted minden-
koron ez a küldetés, és szolgáljon vezércsillagul a magyar 
dal érdekében…”

Így fonódott össze ezen ünnepi esemény során is múlt, 
jelen és jövő. Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik 
hozzájárultak a rendezvény méltó megünnepléséhez.

Szóné Fülöp Dalma

A Határtalanul! program keretében az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
7. osztályos tanulóival április 26-tól 28-ig Szerbiában jártunk. Célunk a délvidéki 
magyarság életének megismerése volt. Megemlékeztünk a magyar irodalom és 
történelem nagyjairól, Kossuth Lajosról és Kosztolányi Dezsőről. Zentán és Kar-
lócán koszorút helyeztünk el. Meglátogattuk a környék nevezetes templomait, 
Bácstopolyán szentmisén is részt vettünk. A Fruska Gora Nemzeti Park növény- és 
állatvilágát tanulmányoztuk. Nagy élmény volt a népi mesterségekkel való ismer-
kedés. A helyi fiatalokkal hagyományőrző táncházon vettünk részt. A kishegyesi 
Kátai család tanyáján volt a szállásunk, ahol kiváló ellátásban részesültünk.
A Bethlen Gábor Alapkezelő  895  400  Ft-tal  járult  hozzá  az  utazáshoz,  ennek 

jóvoltából növendékeink határon túli kortársaikkal együtt élhették meg magyar-
ságukat.

Az utazás messzemenően elérte célját. Tanulóink nemcsak tárgyi ismereteket szereztek, 
nemcsak a lexikális tudásuk gyarapodott, hanem világlátásuk is alakult. Megtapasztalhat-
ták, hogy az anyaország határain túl élő magyarok sosem szakadtak el az egységes magyar 
nemzettől, bármilyen politikai döntés is kényszerített közénk határt. Többszáz kilométer 
után még mindig magyarul szólhattak. A Kátai-tanya vendégszeretete, az otthoni ízeket 
idéző vacsorák maradandó élmény. A tankönyvekből szerzett ismeretek életre keltek. A 
látvány, a megtapasztalás, az új információk sora és a felfedezés öröme mindhárom napon 
megadatott. A gyermekek a tanárok segítségével könnyen tudták a tantárgyakhoz kötni az 
ismereteket, valamint rendszerezték az újonnan szerzett tudást is. Mind a gyermekeknek, 
mind a felnőtteknek katartikus élményt jelentett a Mária Neve templomban tett látogatás 
és a péterváradi erőd bejárása. Külön elismerést érdemel az idegenvezető rátermettsége, 
szakmai tudása, türelme, szolgálatkészsége. Kékesi Lászlóné

„Dicső múltunk foszló emlékei”

Adomány 
A Kiwanis Club Eger a húsvéti ünnepek alatt 200-200 db könyvet adományozott 

a Korondi Középiskolának és a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum-
nak. A könyveket a Bródy Sándor Megyei Könyvtár adományozta a klubnak. 

 Az átadáskor  derült ki, hogy a korondi iskola diákjai azért nem tudják használni 

a számítógépeiket, mert nincs hozzájuk billentyűzet és egér. A Kiwanis Club Eger 
25-25 db billentyűzetet és egeret, 2 db videokártyát és 1 db WIFI routert adott át 
az iskola diákjainak és tanárainak  május végén az Andrássy Gyula középiskolában 
ünnepélyes keretek között.

Lejárt a határidő
Eger önkormányzatának saját bevételein belül meg-

határozó az önkormányzati adókból származó bevéte-
lek, ebből több mint 86 százalékot a helyi adók tesznek 
ki, s ennek 71 százaléka a helyi iparűzési adóból.
Az elmúlt évben 3 911 781 ezer forint adó folyt be a 

város költségvetésébe. A helyi iparűzési adó adómérté-
ke nem emelkedett, ám a mikro-, kis és középvállalko-
zások részére 2011. évben (és 2012. évben is) fenntar-
totta az önkormányzat a kedvezményes adózás lehető-
ségét (más megyeszékhelyeken nem ez a gyakorlat.)

Egerben vállalkozást folytatók a számított iparűzési 
adóból 50%-os önkormányzati adókedvezményre 
jogosultak, azaz a 2%-os mérték helyett, valójában 
1%-os mértékkel fizetik adójukat. Ez a közel 5 ezer vál-
lalkozást érint.

2012. május 31-én lejárt a 2011. évi HIPA bevallás 
önkormányzati adóhatóságokhoz történő benyújtá-

sának és a végleges adó megfizetésének határideje. 
A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adó-
zónak a 2011. évi állandó jellegű iparűzési adó-köte-
lezettségéről 2012. május 31-ig kellett adóbevallást 
benyújtania. Egerben lehetőség van az adóbevallások 
elektronikus benyújtására is.

A HIPA 2012. május 31-én esedékes részét, azaz a 
2011. évi adókülönbözetet az önkormányzati adóha-
tóság felé kellett megfizetni, illetve a túlfizetéseket 
2012. május 31-ét követően lehet visszaigényelni. A 
vállalkozóknak, vállalkozásoknak a 2012. május 31-ig 
teljesítendő kiegészítéseket az Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 12033007-00102883-02200006 számú 
Helyi Iparűzési Adó számlájára kellett teljesíteniük.

Egyéb tájékoztatók, ismertetők, útmutatók és más 
háttéranyagok: www.eger.hu adóügyek intézése elér-
hetőségen megtalálhatóak. 

Alapítványi 
beszámoló
Az „Egri Tehetségek az 
Olimpiára” Közalapítvány 
közhasznúsági jelentése, 
pénzforgalma 2011.

Nyitó egyenleg  944 800 Ft
Kiadások

Banki ktg. – 12 699 Ft
Tiszteletdíj és járuléka – 149 165 Ft

Bevétel
Banki kamat  838 Ft

Záró egyenleg 
2011. december 31-én 783 774 Ft

Hívjuk-várjuk  
Eger Ünnepére!
Eger Ünnepe Szervező Bizottsága június 10-ig fogadja a civil 

szervezetek jelentkezését szolgáltatásaik népszerűsítésére, kul-
turális és sportprogramjaik bemutatásra. 

Az egri szüreti programokhoz kapcsolódva  várjuk az intézmé-
nyek, egyesületek,   baráti társaságok csapatainak jelentkezést 
szept. 1-ig az egri borokkal készült ételek főzőversenyére! 

Az ünnepen megválasztjuk a civilek borát is, amelyhez várjuk 
az egri borászatok jelentkezését!

Eger Ünnepe szept.21-22-23-án kerül megrendezésre. A 
programokról részletes tájékoztatást később adunk, amelyekre 
sok szeretettel várjuk városunk polgárait.
A  jelentkezési  lap  letölthető  az  eck.hu weboldalról. További 

információ: Jakabné Jakab Katalin, diabklub@agria.hu.

Fogadóórák
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet kép-

viselője  (Fidesz-KDNP)  hétfőtől  csütörtökig 
fogadóórát tart, előzetesen telefonon, vagy 
e-mailben egyeztetett helyen és időpontban 
(30/995-2290, oroszibolya@t-online.hu).
  Június  8-án,  pénteken  16.30-tól  Ficzere 

György, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi 
Bizottság  elnöke  (Fidesz-KDNP)  tart  fogadó-
órát az egri Kemény Ferenc Sportiskola és Ál-
talános Iskolában (Kodály Z. u. 5.).

 Június 11-én, hétfőn 17.00 órától Gál Judit, 
a  11.  sz.  választókerület  képviselője  (Fidesz-
KDNP), a Kulturális és  Idegenforgalmi Bizott-
ság elnöke tart fogadóórát a Benedek Elek 
Óvodában (Eger, Vallon u. 4.).

 Június 11-én, hétfőn 17.00 órától Rázsi Bo-

tond alpolgármester, az egri 12. választókörzet 
képviselője  (Fidesz-KDNP)  tart  fogadóórát  a 
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium-
ban,  előzetes  bejelentkezés  alapján  (36/523-
708).

 Június 13-án, szerdán 16.00 órától 17.30-
ig Lombeczki Gábor, a 10. sz. választókerület 
képviselője (Fidesz-KDNP), a Humán Erőforrás 
Bizottság és az Urbanisztikai és Környezetvé-
delmi Bizottság tagja tart fogadóórát a Kal-
lómalom  u.  88.  szám  alatti  Családsegítőben. 
Elérhetőségek:  lombeczki.gabor@ph.eger.hu, 
30/594-7853.
Június  28-án,  csütörtökön  18.00  órától  ifj. 

Jung László, a 2. sz. választókerület képviselője 
(Fidesz-KDNP) tart fogadóórát a Városházán.

Átalakult a megye 
vezetése

A megye vezetése az eddigi 
két főről háromra bővült, az 
elnök mellett Tóth Csaba és 
ifj.  Herman  István  (képünkön) 
személyében két társadalmi 
megbizatású alelnök kapott  
szerepet az eddigi egy főállású 
alelnök, dr. Gondos István he-
lyett. 

Századik séta
Nem számított arra az Egri séták indításakor dr. Renn Oszkár, hogy a sorozat eljut 

a százig. Arra sem gondolt, hogy ennyi érdekes épület, téma van a városban. Hogy 
az érdeklődés nem csökken, hanem nő, azt jelenti, hogy a város emlékeit meg akarja 
őrizni a társadalom. Kialakult a sétálók közössége, a város lakosságát érdekli a saját 
otthona – mondja dr. Renn Oszkár.  

A  séta kezdete előtt az Egri Lokálpatrióta Egylet titkára néhány Eger történelmével 
kapcsolatos kérdést tett föl, aki a választ tudta, az Egri séták nem csak egrieknek harmadik 
kötetét kapja majd ajándékba. Ez a kötet már készül, szokás szerint Eger Ünnepére jelenik 
meg. Az iskolát és Mlinkó Istvánt az intézmény igazgatónője, Muraközy Andrea mutatta 
be. Mlinkó 1901-ben kezdte meg Egerben a siketek oktatását. Akkor öt növendéke volt. 
Az épületet 1928-ban adták át.  Ebben a szezonban még 15 séta lesz, Felsőtárkányba is 
vezet majd egy.
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Dr. Óriás Nándor 1914-1939 között tanított Egerben 
az Érseki Jogakadémián. Gyulafehérváron született 
1886.  október  24-én,  ahol  1903-ban  érettségizett.  A 
Pázmány Péter Tudományegyetemen 1911-ben állam-
tudományi, 1913-ban pedig jogtudományi doktorátust 
szerzett. 1912 májusában a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumban kapott állást. 1914 őszén került Eger-
be, ahol a római jog tanára lett. 1923-ban az érsek az 
Egri Római Katolikus Négyévfolyamú Fiú Felsőkeres-
kedelmi Iskola igazgatójának nevezte ki. 1925. január 
25-től 1927. június 19-ig ő volt a főszerkesztője az Egri 
Népújságnak is. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának meghívására 1939. június 23-
án egyetemi rendkívüli tanárnak hívták meg. 1940 

„A tanár apostol, lelkeket formál, sorsokat épít. A tanár hivatása, hogy égjen lobogjon.”

Dr. Óriás Nándor (1886–1992)
októberében nyilvános rendes tanári kinevezést kapott, 
majd 1944-1945-ös tanévben a kar dékánja volt. 1955-
ben „reakciósnak” tekintették és nyugállományba he-
lyezték. Dr. Óriás Nándor nagyon magas kort élt meg. 
1992. március 21-én életének 106. évében hunyt el. 
Síremléke a pécsi köztemetőben található.

Óriás professzor lenyűgöző előadásairól vált híressé. 
Színes előadásmódja, sziporkázó szellemessége lebi-
lincselte a hallgatóságot, ahol a szellemi izgalomtól 
szinte forrt a levegő. Ezeken az előadásokon akkoriban 
semmiféle tetszésnyilvánításnak nem volt helye, de az 
övén az is előfordult, hogy a hallgatók hangos dobo-
gással juttatták kifejezésre tetszésüket. Vizsgáztatási 
módszerére egyik tanítványa dr. Csank István 1997-

ben így emlékezett: „ Amilyen volt életvitele, olyan 
volt vizsgáztatási stílusa is. A vizsgázóktól feltétlen 
anyagismeretet, logikus gondolkodásmódot követelt. 
Nagyon sokat adott a szabatos beszédre, a szép magyar 
kiejtésre. Ezen kívül megkívánta, hogy a vizsgázó min-
den helyzetben feltalálja magát, mert csak ilyen em-
berből lehet jó jogász. Nemegyszer megtörtént, hogy 
az év végi alapvizsgák alkalmával bement a vizsgáztató 
terembe, ahol szépen feketébe öltözött joghallgatók 
várakoztak rá. Meghajolt feléjük és megkérdezte, hogy 
az urak mind alapvizsgázni jöttek? Az igenlő válaszok 
után javasolta a vizsgázóknak, hogy tegyenek vele egy 
rövid sétát, úgy elegánsan kiöltözve. Abban az időben 
Egerben a piac a jelenlegi Dobó téren volt. A piacon vé-

gigsétált a vizsgázókkal, majd megkérdezte, hogy mit 
láttak, mi folyik itt. Azt a választ várta ugyanis, hogy 
különböző jogügyletek köttetnek a piacon, például 
adásvétel, bizományi ügyletek, szállítás, helypénzfi-
zetés,  beszedés,  munkerő-kínálat  (napszámosok,  fa-
vágók) stb. Ha a vizsgázók rájöttek, hogy mi a kérdés 
lényege, akkor rögtön a jogügyletek latin definíciójáról 
kellett számot adniuk.” Nála csak öltönyben és fehér 
kesztyűben lehetett vizsgázni és azt a hallgatót, aki 
erről megfeledkezett, hazaküldte. Dr. Óriás Nándor 
sokoldalú,  színes  egyéniség  volt.  Tagja  volt,  1938-ig 
pedig elnöke, az Egri Műkedvelők Körének, mely igen 
színvonalas előadásokat tartott. 
1986 februárjában 100. születésnapja alkalmából II. 

János Pál pápa a Szent Gergely Lovagrend parancsnoki 
fokozatával tüntette ki. 1992-ben megkapta a Magyar 
Köztársaság Zászlórendjét. Pécs városa pedig dísz-
polgári címet adományozott neki. A Janus Pannonius 
Tudományegyetem Jogi Kara emléktáblát helyezett el 

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola 
a Bethlen Gábor Alapítvány által meghirdetett pályá-
zat keretében szakmai kapcsolatot létesített a Korondi 
Középiskolával. A pályázat célja az volt, hogy magyar-
országi középiskolák partneri viszonyra törekedjenek a 
határontúli magyar területek iskoláival. A projekt címe 
– Emlékplakett a „Határtalanul” jó kapcsolatokért – tö-
mören és frappánsan fogalmazta meg az együttműkö-
dés lényegét!

2012 márciusában az Andrássy diákjai utaztak a kéz-
műves iparáról méltán híres erdélyi Korondra. A szakmai 
program keretében a tanulók bemutatták egymásnak 
lakóhelyük idegenforgalmi nevezetességeit, turisztikai 
látnivalóit, valamint egy fazekasmester segítségével el-
készítettek egy emlékplakettet. Ennek különleges aktu-
alitását az adta, hogy az Andrássy György Közgazdasági 
szakközépiskola ebben a tanévben ünnepelte fennállá-
sának 90. évfordulóját! Ezt a feladatot azonban komoly 
gyűjtőmunka előzte meg. A diákok is prezentációk sorá-
val készültek, amelyeken nemcsak a látnivalókat, hanem 
a korondi és Eger környéki népművészeti motívumokat 
is bemutatták egymásnak. Utóbbira azért volt szükség, 
mert a két régió népi díszítőelemei rákerültek a közösen 
létrehozott emlékplakettre.

A foglalkozásokat a helyi középiskolában és egy faze-
kasműhelyben tartották. Itt a résztvevők megismerked-
hettek a mesterség műhelytitkaival, a korongozással, fes-
téssel és az égetőkemence működésével. A tevékenység 
nemcsak szorosan a fazekasságra korlátozódott, hanem a 
csoport egy része betekintést nyert egy helyi kisvállalko-
zás működésébe. Megismerkedtek a költségvetés, keres-
kedelem, illetve az anyagbeszerzés rejtelmeivel. 

A munka mellett természetesen jutott idő a kirándu-
lásokra, közös táncházra és játékokra is. A csoport tagjai 
kirándultak Székelyudvarhelyen, Parajdon és Szovátán, 

Emlékplakett a „Határtalanul” jó 
kapcsolatokért

valamint megismerkedtek a helyi ökoturizmust népsze-
rűsítő tanösvénnyel is. A diákok barátokként váltak el 
egymástól a közeli viszontlátás reményében.

A projekt második része május 20–26. között 
volt. Ezúttal a korondi diákok látogattak el Egerbe az 
Andrássy vendégeiként. Ezúttal egy olyan szórólapot 
kellett létrehozni, amely a két régió nevezetességeit 
és a közös munkát mutatja be. A foglalkozások so-
rán a tanulók fotókat és információkat gyűjtöttek, 
amelyet aztán egy szakértő hathatós segítségével az 
iskola informatikai termében összeállítottak. Közben 
megtanulták a kiadványszerkesztés legfontosabb 
elemeit is. A többnapos közös munka végül meg-
hozta gyümölcsét, elkészült az a szórólap, amelyet 
Egerben és Korondon is használhatnak a két telepü-
lés népszerűsítésére. Természetesen az anyaggyűjtés 
Eger és környéke megismerését is jelentette. Az egri 
nevezetességek mellett a korondi diákok kirándulást 

tettek Szilvásváradra, Noszvajra, Lillafüredre és Mis-
kolc-Tapolcára is. 

A pályázat sikeresen lezárult, a tervezett munkát a 
résztvevők elvégezték. Mindez azonban nem jelenti a 
kapcsolat és az együttműködés végét. Közvetett cél volt, 
hogy a két iskola diákjai jobban megismerjék egymást, 
emberi kapcsolatok szövődjenek, valamint a határon túli 
régiókkal erősödjön a barátság és az összetartozás tuda-
ta. A búcsúzás megható pillanatai igazolták, hogy mindez 
megvalósult. A jövőben újabb pályázati lehetőség nyílik, 
amely remélhetőleg megteremti a feltételeket az együtt-
működés fenntartására. Mindkét iskola törekszik tehát a 
határtalanul jó kapcsolatokra, és reméli a gyümölcsöző 
együttműködés további folytatását!

Negyed évszázada írta alá az Észak-Rajna Wesztfáliában működő Siegerlander 
Burgenvereine és az Eger Vára Barátainak Köre vezetője azt az együttműködési megállapo-
dást, amelyre április közepén  az egri várbarátok díszközgyűlésen emlékeztek. Az évforduló 
alkalmából érdemes visszatekinteni a kezdetekre és a kapcsolat eredményeire.
Az  egri  és  a  siegerlandi  várbarátok  ifjúsági  tagozataik  révén  találtak  egymásra.  Az 

egri egyesület középiskolás és  főiskolás  tagjai az 1980-as évek közepétől vettek  részt a 
siegerlandi fiatalok által a ginsburgi vár tövében szervezett Európa-táborok munkájában. 
Ma értékelhetjük igazán, hogy a vasfüggöny lebontása előtti években milyen nagy lehe-
tőség volt, hogy a siegeniek meghívására egri diákok képviselhették hazánkat az európai 
fiatalok kulturális seregszemléin. Diákjaink számára „kinyílt a világ”, találkozhattak nyugat-
európai kortársaikkal, megismerkedhettek egymás kulturális-művészeti hagyományaival 
és személyes barátságok, kapcsolatok is szövődtek. A Gajdos együttes fellépése után a 
különböző egri középiskolák és a főiskola diákjai révén ismerték meg az európai fiatalok vá-
rosunkat. 1991-től kétévente más-más város szervezte az Európa-táborokat, így az angliai 
Leeds, a csehországi Zlin után 1995-ben Eger, illetve Felsőtárkány adott otthont a rendez-
vénynek. A résztvevők nagy sikerrel mutatkoztak be a Dobó téren.
A fiatalok révén a két várbaráti kör 1987-ben hivatalosan is felvette a kapcsolatot egy-

mással, ami tovább szélesítette az együttműködést: kórusok, zenekarok cseréjére, bemu-
tatkozására is sor került Egerben és Siegenben. Az egri vár kultuszát ápoló várbarátok így ta-
pasztalhatták meg, hogy milyen a civil műemlékvédelem Németországban. A siegerlandi  
polgárok ügyszeretete, adományai és a lokális értékek megbecsülése biztosította az ottani 
egyesület kezelésében lévő ginsburgi és haincheni vizivár helyreállítását, kulturális és szoci-
ális célú hasznosítását. A két várbaráti kör együttműködése  szakmai kapcsolatokat is ered-
ményezett a siegeni és az egri múzeum között, amelyek egyrészt új muzeológiai tapasz-
talatokat jelentettek, másrészt különleges tárlatokat hoztak az egri várba. Így 1989-ben 
Rubens grafikákból rendeztek kiállítást, 1993-ban  Siegen város történelmét és Siegerland 
műemlékeit ismerhették meg az egriek, 2005-ben pedig Dr. Alexander Wollschläger Dél-
Vesztfália várait és kastélyait bemutató fotókiállítása volt a Dobó István Vármúzeumban. 
Természetesen az egriek  is bemutatkozhattak Siegerlandban: 1989-ben   a vármúzeum 
gyűjteményéből magyar népviseleteket állítottak ki, 1992-ben városunkat bemutató fo-
tótárlat volt Siegenben. 2001-ben pedig Molnár István Géza fényképei révén ismerhették 
meg a ginsburgi vár látogatói Eger és Heves megye kulturális értékeit.

Ünnepélyes hangulatú és magas művészi élményt nyújtó jubileumi közgyűlésen emlé-
keztek az egri várbarátok április 14-én az eltelt 25 évre a vár Dobó-bástyájában. A kapcso-
latban részt vett művészeti csoportok közül fellépett a Musica Aulica Régizenei Együttes, a 
Tinódi Sebestyén Általános Iskola énekkara, az Agria Vegyeskar, Fajcsák Attila és Okos Tibor, 

tiszteletére, és 1997-ben életre hívták az Óriás Nándor 
Szakkollégiumot. Egerben 1992-ben a Városszépítő 
Egyesület emléktáblát helyezett el tiszteletére az Ér-
seki Palota falán. A Magyar Jogász Egylet Heves Me-
gyei Szervezete 1994-től megrendezi az Óriás Nándor 

Jogász Napot, a Magyar Bírói Egyesület Heves Megyei 
Szervezete közreműködésével. Az Andrássy György 
Közgazdasági Szakközépiskola pedig Óriás Nándor em-
lékérem alapításával emlékezik egykori igazgatójára.
 Dr. Szecskó Károly

valamint közreműködött az Egri Vitézlő Oskola. A résztvevők szeretettel köszöntötték a 
siegerlandi várbarátok delegációját: Dr. Alexander Wollschläger elnököt, Rainer Hoffmannt 
és Julia Wollschlägert. A német és magyar részről elhangzott beszédek kiemelték, hogy a 
két várbaráti kör határokon átívelő kulturális hidat képez Siegen és Siegerland, valamint 
Eger és Heves megye között. Az ünnepségen méltatta Sós István alpolgármester Dr. Ale-
xander Wollschläger elnök úr érdemeit, és adott át részére oklevelet az egri vár és Eger 
város történeti értékeinek külföldi megismertetése, valamint a két várbaráti kör sikeres 
együttműködése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. A német várba-
rátok ajándéka valódi meglepetés volt a résztvevők számára. Elnökük átnyújtotta Román 
Gábornénak, az egri  várbaráti  kör elnökének Ludwig Winand  siegeni karnagy   magyar 
szimfóniájának partitúráját. Ennek egri bemutatása méltó befejezése lehet a jubileumi 
megemlékezéseknek. Petercsák Tivadar

Határok nélküli barátság
Huszonöt éves a siegerlandi és az egri várbaráti kör kapcsolata

Fent: A Tinódi Sebestyén Általános Iskola énekkarának műsora. Lent: Dr. Alexander 
Wollschläger átadja a partitúrát Román Gábornénak. (Fotók: Molnár István Géza)
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Thália és 
teológia
Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész zenés, 

rendhagyó irodalmi estjén jártam, melyhez a helyszín 
is segítette az átszellemülést. A Minorita templom 
falai között hallhattunk az istenes versek mellett az 
öntörvényűségről, az abortusz és az eutanázia kérdé-
séről, a morál és bölcselet összefüggéséről, a terem-
tett rendről.

Szabó Lőrinc, József Attila, Pilinszky János verseit 
irodalomórához hasonlóan, sorokra, szavakra szed-
ve kóstolgatta, elemezgette a művész, miközben 
egy-egy adomát, érdekes történetet is megosztott 
velünk.

Az, hogy nem esett nehezére az istenkeresésről be-
szélni, mi sem bizonyította jobban a 3 és fél órás elő-
adásnál…

– Van-e valamilyen Egerhez kötődő kellemes élménye?
– Sok. Finom borok, jó nyári játékok, nagyszerű barátok, borászok. 

Kitűnő papokat, érsekeket, püspököket ismertem meg itt. Gyönyörű ba-
rokk belvárosa van. Szeretem.

– Honnan a Szamóca becenév?
– Az Eperjesből, egy tanárom ragasztotta rám.
– Az életrajzi adatokból sokan tudják, hogy papnak szánták 

szülei. Itt egy kicsit pap volt…
– Szerintem mindig annak kell lenni mindenkinek. Az más kérdés, 

hogy valaki felszentelt vagy laikus pap. Ha az ember jól csinálja a mun-
káját és én igyekszem jól csinálni, hivatásszerűen, akkor remélem, hogy 
mások is ezt veszik észre. Minden mesterséget lehet hivatásszerűen és 
csak szaki szinten csinálni.

– Én azt gondolom, hogy akkor nő fel igazán egy fiatal, ami-
kor elveszíti a szüleit.  Mit gondol erről?

– Valószínű. Most ezt én is így gondolom. Lehet, hogy korábban is, 
de ilyenkor válik szívbemarkolóan felnőtté. Én felnőttnek érzetem ma-
gam akkor is, amikor megszülettek a gyerekeim, de azt mondom, hogy 
a szülők elvesztése után válik az ember olyanná, hogy vissza kell szerez-
nie az ártatlan gyermeki állapotot. A szívbe markolás ehhez kell.

– Ha újra kezdené, elvégezné a véletlenül felvett logopédia 
szakot?

– A tanári pálya mindig is érdekelt. Földrajz–rajz szakos tanárkép-
zőre adtam be a felvételimet, de nem mentem el a rossz bizonyítvány 
miatt. A logopédiát nem, de az említett két szakot vagy hittant, ma-
gyart, testnevelést szívesen tanítanék.

– Nem kapott még tanári felkérést?
– De. Volt már. Tanítottam fél évig a színházelméleti szakon is. Azt 

tapasztaltam, hogy amíg csak hallgatni kell engem, sokan vannak. 
Amikor kiadom a diákoknak a feladatot, pont az illetékesek nem jelen-
nek meg az órán. A felelősséget a mai fiatalok – tisztelet a kivételnek 
–, nagyon nehezen vállalják. Hallgatni és élvezni igen, de küzdeni érte, 
azt már nem.

– Sok költőtől hallottunk most. Van kedvenc?
– Van. Egyre inkább Babits Mihály és Radnóti Miklós. Ady volt ko-

rábban. Ahogy megismerem, egyre jobban szeretem József Attilát. 
– Mesélne a Thália és teológia című könyvről?
– Nagy sikere van, Bolberitz Pál atyával adtuk ki. Hogy a Thália és 

teológia mennyire összetartozik, arról szólt ez az est.
Kovácsné Somogyi Mónika

Életre keltett dallamok 
Nápoly történelmi belvárosa a Világörökség része; az idelátogatókat elvarázsolja a titok, a megismételhetetlen, a csoda, amit 

a múltból ránk maradt. Csak ezen a helyen 150 templom és mintegy 300 régi egyházi épület látható. A Gesú Nuovo templom 
már régóta izgatta az olasz művészettörténészeket: nem tudták megfejteni, hogy az épület homlokzatán lévő gyémántmetszé-
sű piramisokba arámi és görög írásjelekkel milyen kódokat rejtettel el a XV. századi mesterek. A választ egy egri orgonaművész, 
pedagógus adta meg: Réz Lóránt, a Farkas Ferenc Zeneiskola és az Eszterházy Károly Főiskola tanára megfejtette a kódokat, s 
az olvasatokból egy zenemű kelt életre.

– Hogyan és mikor született az orgona irán-
ti szerelem?

– Jászapátiban születtem, édesanyám ének–
magyar szakos pedagógus, és a zeneszeretet, a val-
lás meghatározó volt a családunkban, rendszeresen 
jártunk templomba. Már gyerekfejjel érdekelt ez a 
különleges hangszer, de 12 évesen, egy budapesti 
kántorképző tanfolyamon teljesen beleszerettem. 
Az orgonának nemcsak egyházi, hanem művészi 
színvonalú megszólaltatását is hallottam, életemben 
először. Minden ekkor kezdődött.

– Ezek után természetes volt, milyen pályán 
tanuljon tovább…

– Nekem. De nem a zeneművészeti középiskola 
felvételiztetőinek. A probléma az lehetett, hogy nem 
volt zenei előképzettségem, ugyanis nem jártam 
zeneiskolába. Azért vettek fel, mert fiú voltam, nem 
zongora volt a hangszerem, és egyik tanárom bízott 
a fejlődésemben. Később felvételt nyertem Szegedre, 
az akkor még Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, 
ahol 1998-ban orgonaművész-tanárként végeztem.

– Meghatározó élmény maradt az első fel-
lépés?

– Sírva szaladtam el az első fellépésemről, telje-
sen leblokkoltam. A kudarc viszont nem tántorított 
el a további megmérettetésektől. Középiskolásként 
londoni rokonainknál járva az utcáról is bementem 
a Királyi Zeneakadémiára, hadd orgonáljak. Megen-
gedték. A fellépéseim közül talán a 2004-es lipcsei 
Bach-versenyt említeném, ahová a kiküldött video-
felvételem alapján hívtak meg. Ez azért is volt fontos, 
mert szakmai közönség előtt léptem fel, és a legna-
gyobb professzorok előtt teljesíteni újra megméret-
tetést jelentett számomra. Ha csak „laikusok” előtt 
játszik az ember, hamis szakmai-énkép alakulhat ki 
magáról.

– Ha már szó esett Bachról, mit jelent ön-
nek Bach zenéje?

– Bach örök. Kamaszkoromban a romantika ze-
néje érintett meg, ma főképp renenszánsz és barokk 
műveket játszom, bár nem idegenkedem a kortárs 
művektől sem. De Bach… Örök marad.

– Így indult el a művész Réz Lóránt… És a 
pedagógus?

– Egerben szerettem volna dolgozni. Nagyapám 
itt érettségizett, édesanyám itt tanult a főiskolán, 
s gyerekkoromban sok időt töltöttem a városban. 
Ötödéves voltam Szegeden, amikor Gulyásné Székely 
Éva tanárnő idehívott a főiskolára. Később, amikor 
1999-ben a Farkas Ferenc Zeneiskola orgonát kapott, 
oda is hívtak tanítani. Eddig több tanítványom ért el 
nagyon szép eredményeket, és maradt a pályán. (pl. 

Váradi László, Kovács Dávid és Magda Dávid). Jelenleg 
az ELTE-n írom a doktori disszertációmat, témám a 
magyarországi orgonaművészek oktatásának mód-
szertana.

– A Nápoly iránti szerelem mikor kezdő-
dött?

– Nagyon régen… Kezdetben az itáliai rene-
szánsz varázsolt el. Később, amikor már a nyelvet ta-
nultam, felvettem a kapcsolatot az Olasz Intézettel, és 
ott ismerkedtem meg azzal az olasz kutatócsoporttal, 
akik felkértek – Vincenzo De Pasquale művészettör-
ténész vezetésével – a Gesú Nuovo templom homlok-
zatán lévő kódok megfejtésére. A homlokzaton lévő 
gyémántmetszésű bazaltpiramisok felületébe görög 
és arámi írásjeleket véstek a XVI. századi mesterem-
berek. Roberto Sanseverino salernói herceg utasítá-
sára 1470-ben itt egy palota épült, amelyet aztán a 
XVI. század második felében a jezsuiták templommá 
építettek át. Az eredeti faragott kőpiramisok megma-
radtak, de a felvésett jelekre nem talált magyarázatot 
senki. 2010. szeptember 19-én, San Gennaro, Nápoly 
védőszentjének napján kezdtem el a kutatómunkát. 
Megkaptam a homlokzat térképét, és filctollal neki-
álltam a munkának. 

– Mi volt az első lépés?
– Rájöttem, hogy a görög ábécé betűi hat külön-

böző hangmagasságot jelölnek: Do, Re, Mi, Fa, So, La. 
A homlokzaton 33 sorba rendeződtek a szimbólumok, 
és a 3-as szám megfogott; a többszöröseit kezdtem 
keresni. A számmisztika vonzásában dolgoztam to-
vább, összeolvastam három sort, és egy gregorián 
dallamot kaptam. 

– Mennyi idő alatt?
– Két hét telt el, s már eredményeim voltak, me-

lyek önmagukban is szenzációnak számítottak, de 
akkor még csak egy rövid részlet volt bemutatható 
állapotban, erre még nem lehetett eladást tervezni. 
Tovább kutattam. Feltételeztem, hogy a zenéhez szö-
veg is társul. A spirituálisan egyik legerősebb 23. zsol-
tárt hívtam segítségül, annak is a 6. versét ültettem 
át dallamra. Aztán egyre mélyebben kezdtem tanul-
mányozni a szakrális geometriát, a csillagászatot, és a 
kutatások elvezettek a szférák zenéjéhez. Januárban 
megkomponáltam a művet, melyet márciusban sze-
rettük volna bemutatni, de októberben, épp a Ma-
gyarok Nagyasszonya ünnepén sikerült előadni. No-
vember 26-án Jászberényben, március 26-án Egerben 
hallhatta a közönség, július 26-án Tihanyban csendül 
fel majd a mű.

– A magyar koncertek már kiegészültek 
Dantéval…

– Igen, ez már egy újabb felfedezés… Összefüg-

gést találtam Dante Isteni Színjátékának Paradicso-
mával, és ez újabb érdekes összefüggéseket, szimbó-
lumrendszereket nyitott meg számomra. Az itthoni 
koncerteken Nagy András színművész közvetítette 
Dante sorait, a 23. zsoltárt Kóródi Anikó operaénekes 
adta elő.

– Mit lehet tudni a zeneműről?
– Eklektikus. Minden benne van, amit tudok a 

zenéről a gregoriántól napjainkig. Van olyan tétel, 
amelyben a reneszánsz akkordkezelés dominál, de 
például a Hold-tétel egy romantikus gondoladal. 

– Az ön számára mi a legfontosabb hozadé-
ka ennek a felfedezésnek?

– Megváltoztatta a zenéhez való hozzáállásomat. 
Döbbenetes látni, hogy minden mindennel összefügg. 
Odafigyeléssel kell leütni egy hangot, ugyanis könnyen 
lehet véteni a világrend, az univerzum ellen. Felelősség-
gel kell zenélni és énekelni. Ugyanakkor ez a tökéletes 
rend cseppet sem merev, aki belelát, óriási szabadságot 
kap. Aki belekerül ebbe a FLOW-áramlatba, kapuk nyíl-
nak meg előtte, olyanok történnek meg vele, amelyek 
túlmutatnak a racionalitáson. Ettől az évtől kezdve nem 
tudok elmenni egyetlen egy régi épület előtt sem, hogy 
meg ne vizsgáljam. Csak nyitott szemmel kell járni és 
rájövünk, hogy milyen csodák vesznek körül bennünket. 
Az egri Líceum épülete is különleges: 365 ablaka mellett, 
a homlokzaton megjelenik a 3×3-asság, de egyéb szim-
bólumok mellett felfedeztem 4×8 piramist is… Nagyon 
elrejtve, de ott van… A bazilikáról meséljek?

Harsányi Judit

Könyvbemutató a 
könyvtárban
Dr. Szecskó Károly egri történész élő lelkiismerete városunk szellemi hagyatékának. 

Nyughatatlanul kutatja, beszéli, jegyzi a történelmi, irodalmi emlékeket: ha rajta múl-
na, mindegyikről szobrot állítana, vagy utcát nevezne el minél előbb.
Most újabb könyve jelent meg Dr. Somos Lajosról (1904-1988) az Egri Érseki Római 

Katolikus Tanítóképző egykori igazgatóhelyetteséről, a főiskola neveléstudományi tan-
székének hajdanvolt vezetőjéről. Szecskó Károly élete ajándékának tekinti, hogy maga 
is tanítványa és atyai barátja lehetett Dr. Somos Lajosnak, aki művésze volt a pedagógi-
ának. „A Tudós tanárok – Tanár tudósok sorozat legújabb kötetét Dr.Szecskó Károly jeles 
egri történész gondos munkáját – figyelmébe ajánlom a pedagógia és a neveléstörté-
net iránt érdeklődő minden kedves olvasónak” – írja Dr.Nagy Andor az egri Eszterházy 
Főiskola magántanára.

Lapunk is felhívja az érdeklődők figyelmét arra a beszélgetésre, amely az Egri Bródy 
Sándor Megyei  és Városi Könyvtárban  (Eger, Kossuth  Lajos út 16.)  lesz  június 13-án, 
szerdán 16 órakor. A szerzővel Simon György a Szent István Rádió főszerkesztője készít 
interjút a forrásértékű könyvről, amely a helyszínen megvásárolható.

(mika)

 „A szívünkben 
dal van...”
 
 Az ismert Márai-regényben Ede, a pincér kérdezi az öreg hajós-

tól: hol van a régi világ Szindbád Úr? Miközben békésen emész-
tett, csendesen így válaszolt: a lelkekben. A lélekből szóló 200 
éves magyar nóta kincs megőrzését, népszerűsítését szolgálja 
az Egri Nótás Találkozó, mely túl a nóta barátok randevúján, s az 
amatőr nóta énekesek minősítő versenyén, az idén új elemmel 
gazdagodott: professzionális nótaénekes-előadóművészek pará-
dés elismerésével. 

A május 19-i nyitó fergeteges bál után másnap 5 ország 32 különböző korú és nemű 
amatőr nótaénekese mérettette meg magát a Hegyesi Hudik Margit énekművész, főiskolai 
docens által vezetett zsűri előtt, Farkas Antal virtuóz prímás és cigány zenekara kíséretével.
A verseny győztese Cára Aranka (Vajdaság-Csóka) gyémánt fokozatot, Lőrincz Roland 

(Felvidék-Alistal) aranyat, Gábos Károly (Csíkszerda, Vécs) ezüstöt, Lukács Galambos Edit 
(Felvidék-Szenc) bronzot és dr Zeleni Ferenc (Hajdúdorog) vas fokozatot kapott. Elnöki 
különdíjas lett Sipos József (Felvidék-Bátorkeszi) és dr. Visser Ágnes (Hollandia-Hága). 
Zsűri  különdíját  kapta  Frankó  Ferenc  (Bakonyszentlászló),  Gírus Tibor  (Eger),Gombos 
Juhász Zoltánné (Újszentmargita), Gubík Magdi (Felvidék-Léva), Kovács András Ferenc 
(Budapest), Smura Miklós (Mezőcsát), Teplán Sándor (Karancslapujtő).

Május 20-án a délutáni gálán történelmi pillanatoknak lehettek részesei a Bartakovics 
Közösségi Ház nézői. Az Ezüstidő Szabadidős Egyesület által alapított „Nemzet Magyar 
Nóta Énekese” kitüntető címet, Érdemkeresztet nyakszalagon, a tanúsító Diplomát és 
az MSZÉOE pénzjutalmát két neves, professzionális magyarnóta énekes-előadóművész, 
Bokor János és Szentendrei Klára vehette át több évtizedes elismeréseként.

Látványos ceremónián az Összmagyarság Nótabirodalmának „Magyar Nóta Császá-
rává” és „Császárnőjévé” koronázták Bokor Jánost és Szentendrei Klárát. A rendezvényen 
részt vett Habis László országgyűlési képviselő, Eger M. J. város polgármestere, Szirmai 
László, az Országos Szórakoztató Zenei Központ elnök-igazgatója, Nógrádi Tóth István 
az MSZÉOE elnöke, Sánta Gyula Életet az Éveknek Országos Szövetség alelnöke, Gál Judit 
tanácsnok. A város polgármestere meleg szavakkal köszöntötte a találkozó résztvevőit 
és köszönetét fejezte ki a szervezőknek. A két nóta ikont tisztelői parádés műsorral kö-
szöntötték, majd a két kitüntetettnek tapsolt a közönség. Fűrész János



Mintegy 175 millió forintos támogatást 
nyert kórházunk egy onkológiai pályáza-
ton,  melyet négy másik észak-magyaror-
szági kórházzal közösen nyújtott be 2010 
áprilisában. Az országban eddig egyedü-
liként ez a konzorciumi pályázat nyert. A 
támogatási szerződést már aláírták az 
érintettek – tájékoztat dr. Bauer Kálmán, 
az intézmény orvosigazgatója. A pályázat 
keretein belül több, igen nagy értékű mű-
szer beszerzését tervezi a kórház,  például 
egy 27,5 millió forintos röntgenkép-erő-
sítőt a műtőbe, egy 11,4 millió forintos 
speciális, vérzést is csillapító elektromos 
kést, egy 30 millió forintos csúcskategó-
riás ultrahangos berendezést, és 27 millió 
forint értékben őrzőmonitorokat. 

– Az eszközbeszerzésekkel három fő 
területen tudunk fejleszteni, a patológián 
és a radiológián, melyek segítségével a 
daganatos betegségek diagnosztikáját 
segítjük, valamint a műtőkben, ahol a 
sebészeti eljárásokat fejlesztjük. 

A pályázat keretében a központi 
műtő  és  a műtétes  szakmák  (sebészet, 
nőgyógyászat,  urológia,  gégészet) 
részére közel 50 millió forint értékű 
eszköz- és műszerbeszerzés történhet, 
egyebek mellett mobil röntgen diag-
nosztikus berendezésé és laparoszkópos 
kézi eszközöké. Ezek segítségével a be-
tegek sebészi ellátása a legmodernebb 
eszközökkel és módszerekkel történhet, 
így a műtétek gyorsabban, kevesebb 
vérkészítmény felhasználásával foly-

hatnak. A pa to lógiai osztály fejlesztése 
is nagyon időszerű volt, mivel jelenleg is 
azokat a műszereket használja, amiket 
még  1984-ben  kapott.  A  projektnek 
köszönhetően itt is nagyon sok eszközt 
újra cserélhetnek. A daganatos betegsé-
gek előfordulásának gyakorisága Heves 
megyében – hasonlóan a magyaror-
szági és a nemzetközi adatokhoz – fo-
lyamatosan nő. A rák korai felismerése 
azonban lehetővé teszi, hogy a kezelés 
hatékonyabb legyen, ehhez nyújtanak 
segítséget az új műszerek. 

– 2012. április 1-től 2013. szeptem-
ber 30-ig tart a pályázat megvalósítási 
időszaka, bízunk benne, hogy már az idei 
év végére használhatjuk az új eszközöket 
– teszi hozzá dr. Bauer Kálmán. 

Hat évfolyam, 7 idegen nyelv

A Dobó István Gimnázium Eger és Heves megye egyik 
legpatinásabb állami oktatási intézménye. A városunk-
ba látogatók által is megcsodált barokk stílusú alkotást 
1754-ben a jezsuiták építették, amely sok viszontagság 
után 1890 óta állami iskolaként működik. Gimnáziumunk 
homlokzatán latin nyelvű jelmondat hirdeti: „Az ifjúság-
nak a jó erkölcsökben és a tudományokban való képzésére 
emeltetett.” Ez az oktatási és nevelési alapelv ma is vezér-
fonal számunkra. Büszkén mondhatom, ennek szellemé-
ben igyekszünk maximálisan megfelelni az elvárásoknak.

Alma Materünk kötődik a múltjához: őrzi jó hírét, 
hagyományait. Mindenkor kiváló egyéniségű tanárok 
tanítottak itt, olyan tanulási környezetet, iskolai légkört 
teremtettek, amely megfelelő terepet nyújtott a diákok 
személyiségének fejlődéséhez, az alapos tudás elsajátítá-
sához. Így van ez ma is. Iskolánk az utóbbi 20 évben nagy 
átalakuláson ment keresztül. Beiskolázási mutatóink, 
érettségi, felvételi, tanulmányi versenyeredményeink, s a 
sikeres nyelvvizsgák alapján Heves megye legjobb közép-
iskolái közé tartozunk. Tanulóink az országos kompetencia 
felméréseken évek óta egyenletesen, az országos átlagot 
meghaladóan teljesítenek. 

Tanintézetünk tiszta profilú általános gimnázium. A 4 
évfolyamos szerkezetben általános tantervű angol tago-
zatos és biológia tagozatos osztályokban, az 5 évfolyamos 
szerkezetben angol és német nyelvi előkészítő osztályok-
ban, a 6 évfolyamos szerkezetben pedig párhuzamosan 

Dobó István Gimnázium

Őrzi jó hírét, hagyományait

szervezzük az oktatást. Szeptembertől az eddigi 6 vá-
lasztható második idegen nyelv mellett újdonság a kínai. 
Egyetértünk azokkal, akik vallják: diákjaink hasznát veszik 
majd a kínai nyelvismeretnek. Piacképesebbek lesznek, 
kitágul előttük a világ, közelebb kerülnek az ázsiai ország 
gazdaságához és kultúrájához. Iskolánknak jelenleg 730 
tanulója van, évente átlag másfél száz diák érettségizik, 
közülük néhányan külföldön folytatják tanulmányaikat.

Alapvető feladatunk tanulóink felkészítése közép- és 
emelt szintű érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok 
folytatására. Célunk, hogy korszerű általános műveltség-
gel rendelkezzenek, s motiváltak legyenek a tanulásra, a 
munkára. Sokoldalúan képzett, a változó körülményekhez 
alkalmazkodni tudó fiatalok nevelésén fáradozunk. Fon-
tosnak tartjuk, hogy nyelveket jól beszélő, számítógépes 
felhasználói ismeretekkel rendelkező, a világra nyitott, 
magyarságukra büszke fiatalok kerüljenek ki iskolánkból.

Tehetséggondozó referencia iskola

Kiemelt feladataink közé tartozik a tehetséggondozás. 
Nálunk olyan műhelymunka folyik, amely a napi oktatási 
tevékenységen túlmenően meghatározott témakörökben 
foglalkoztatja az érdeklődő diá kokat. A tehetséggondozás 
rendszerének témakörei: matematika-logikai, természet-
tudományi, művészeti, inter- és intraperszonális és nyelvi 
kommunikáció. Tavaly az első félévben kezdődtek el azok 
a munkálatok, amelyek az iskolában folyó tehetséggon-
dozó tevékenységet egységes keretbe fogják a versenyre 
való felkészítések mellett. Újdonság a Természettudomá-
nyi Önképző Kör és az Irodalmi Önképző Kör hetenkénti 
foglalkozása. A Természettudományi Tehetséggondozó 
Műhely harmadik éve eredményesen működik. Figye-
lemre méltó a rajz szakkörösök ügyessége és énekkarunk 
zenei műveltsége. Fontosnak tartjuk továbbá az idegen 
nyelvi tehetséggondozó programot, melyet a Svájci Köz-

pont támogatásával valósítunk meg: diákjaink legutóbb 
bécsi tanulmányútra utazhattak. Hosszú ideje német és 
lengyel testvériskolákkal is kiváló partnerkapcsolatokat 
ápolunk. Számos uniós és hazai pályázatot nyertünk. 
Referencia iskola vagyunk, tapasztalatainkat készséggel 
megosztjuk a tanintézetekkel.

A Dobó Tudományos Napok érdeklődéssel kísért sza-
badidős program. Élményt nyújt diáknak és tanárnak 
egyaránt. Lényege: különféle témakörökben előadásokat 
kínálunk a tudományos kutatómunkát végző diákoknak, 
tanáraink és külső kollégák bevonásával. Tanítványainkat 
bizonyításra ösztönzi, hogy saját maguk is bemutathatják 
társaiknak érdeklődési területeiket. Sikeres, esemény-
számba megy, beszéd téma iskolánkban. A pályaorientáció 
keretében tanulóink ugyanakkor készséggel vállalkoznak 
önismereti és logikai feladatok megoldására. Napirenden 
vannak a vetélkedők, egészségügyi tanfolyamok, háziver-
senyek, sokakat érdekel a kémiai szakkör: nagy gondot 
fordítunk a természettudományok oktatására. Egyébként 
rendszeresen részt veszünk Eger társadalmi és kulturális 
életében is. 

Jól felkészült pedagógusaink lelkiismeretes és követ-
kezetes szakmai munkájukkal sokat tesznek a színvonalas 
oktatásért, a humánus, gyermekközpontú légkör kialakí-
tásáért. 2005-től komoly módszertani fejlődést tudhatunk 
magunkénak: részt vettünk olyan projekteken, amely az 
új típusú oktatási módszerek elsajátítását és alkalmazását 
tűzte ki célul. Diákjainkat az eddiginél is aktívabbá tesszük 
a tanulás folyamatában, a tapasztalati úton szerzett tudás 
ugyanis mélyebb, tartósabb és magasabb élményszintet 
nyújt számukra.

A Dobó István Gimnázium méltán büszke a jelenlegi és 
hajdanvolt diákjaira. Köztük orvosokra, irodalomtörténé-
szekre, tudósokra, festőművészekre, orientalistára, olim-
piai bajnokra, zenetörténészekre és az élet más területein 
helytállókra, akik az Alma Materből indultak el sikeres 
pályájukra. Megköszönöm az idén nyugdíjba vonuló Dr. 
Petercsák Tivadarné címzetes igazgató, Rüll Gusztávné, Dr. 
Kissné Szucsich Éva pedagógusok munkáját: tanártársaik-
hoz hasonlóan nagy részük van abban, hogy ma is rangot 
jelent dobósnak lenni Egerben.  (X)

Lejegyezte: Mika István

„Eger híres-neves középiskolájában, a Dobóban érettségiztem 1968-ban. Az ott 
szerzett tudás akkoriban biztos megélhetést jelentett számomra…” – nosztalgiá-
zik egy hajdani diák. Mit jelent ma dobósnak lenni? Hol tartanak az oktatásban, a 
nevelésben? Őrzi-e értékeit és hagyományait a tanintézet? Kérdéseinkre Csontosné 
Mészáros Katalin, a gimnázium igazgatója válaszol.

Csontosné Mészáros Katalin igazgató: Alma Materünk 
kötődik a múltjához

Kiváló egyéniségű tanárok tanítottak és tanítanak itt (Fotók: Vozáry Róbert)
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Sikeres onkológiai 
pályázat
Nagy értékű műszerfejlesztés kezdődik 

Gyöngyfogacskák
Életünket sokszor beárnyékolhatja, ha rosszak a foga-

ink, fájnak vagy nem esztétikusak. Érdemes már egészen 
az első fogacskák megjelenésétől a helyes fogápolásra 
tanítani gyermekeinket.

A tejfogak kifejlődésének és képződésének döntő 
szakasza már az anyaméhben lezajlik, a fogak azonban 
csak pár hónappal a születés után kezdenek áttörni. A 
fogzás általában 5-6 hónapos kortól 2,5 éves korig tart. 
Egyéni eltérések lehetnek a megjelenési idő és az áttö-
rési sorrendet illetően. A gyerekek egy része meg sem 
érzi ezt az időszakot, míg többségüket sajnos megviseli. 
A fogacskák, ahogy az ínyben keresik az útjukat és éles 
kis szélükkel törnek elő, nyomják, tolják az íny szöveteit 
maguk előtt, bizony fájdalmas tud lenni. 

Fogzási tünetek: nyálzás, állandó rágás, duzzadt íny, 

kifehéredett íny, nyugtalan alvás, laza széklet, nyűgös-
ség, hőemelkedés, étvágytalanság.

Csillapítsuk a fájdalmat fogzási fájdalmat csillapító 
géllel  vagy  ínyecsetelővel,  rágókával  (ami  hűthető), 
almával  vagy  répával,  amit  rágcsálhat  a baba  (de  csak 
szülői felügyelettel). Amikor az első fogacska kibújt, el-
kezdhetjük tisztogatni. Ujjunkra húzható kis fogkefével 
vagy gézdarabbal dörzsölgessük át a fogakat. A tejőrlők 
megjelenésekor elkezdhetünk gyermekfogkefét használ-
ni. A gyermekfogkrémek használata akkor javasolt, ami-
kor a kicsi már ki tudja öblíteni a száját. Törekedjünk arra, 
hogy az esti fogmosás ne maradjon el, mert a nyugalmi, 
éjszakai időszakban szünetel a nyáltermelés (számos vé-
dőenzim található a nyálban). Az ajkak és a nyelv mozgá-
sai ébrenlétkor tisztán tartanak bizonyos fogfelületeket, 

de alváskor nincsenek meg ezek az öntisztító folyamatok. 
Mutassunk példát gyermekeinknek! Utánzással, játéko-
san, egymás fogának megmosásával gyakran lehetünk 
eredményesek. Kerüljük a túlságosan cukros ételeket és 
italokat, hogy megelőzzük a fogszuvasodást. Már 2 éves 
kortól érdemes ellátogatni a fogászati szűrésekre, hogy a 
fogorvos iránti bizalom egészen korán ki tudjon alakulni 
a kisgyermekben. 

Harsáczkiné Kovács-Cs. Adrienn
az Egrimami Egyesület tagja

Életeket menthet a 
telefonos segítség
Sokat töprengtem azon, hogy miért lesz valaki öngyilkos? Mi vezethet odáig, 

hogy ezt látja az egyetlen jó megoldásnak? Mi vezethet odáig, hogy valaki eldobja 
magtól az életét? A híradások tele vannak olyan hírekkel, amelyek arról szólnak, 
hogy a külső szemlélő számára normális családi életet élő emberek végeznek önma-
gukkal. Mi lehet annyira fájó és kilátástalan, hogy nem törődnek azzal, mi marad 
utánuk. A rengeteg megválaszolatlan kérdés, vérző szívű családtagok, akik a hiányt 
egy életen át hordozzák magukban.

Van aki könnyebben és van aki nehezebben dolgozza fel a lelki válságot. Van 
aki körül van segítő, megértő családtag vagy barát, de van aki egyedül maradt. 
Sokan nem is tudják, hogy egy-egy ilyen élethelyzetben milyen fontos szerepe 
van a lelki elsősegély szolgálatoknak. Áprilisban a Felsővárosban lett öngyilkos 
egy 27 éves férfi. Kiugrott az ablakon. Talán ő sem gondolta, hogy ez lesz a vége. 
Akik látták azt mondták hirtelen történt. Az egyik pillanatban még a ház előtt 
volt. Majd felszaladt az ötödikre, kinyitotta a lakás ablakát és ugrott.

Pedig lett volna segítség. Ha valakinek az élete annyira kisiklik, hogy depresz-
szióba zuhan, hogy borús gondolatai támadnak akkor van valaki, egy ismeretlen, 
ott a telefon másik végén akiknek kiöntheti a szívét. Aki tanácsot ad, vagy aki 
egyszerűen semmi mást nem tesz csak hallgat.

 Dr. Cserhalmi Magda pszichoterapeutával arról beszélgettem, hogy egyre 
nagyobb létjogosultsága van Magyarországon is a telefonos lelki elsősegély szol-
gálatoknak. Valamikor az ’50-es években Angliában egy szállodai szobában egy 
hölgy öngyilkos lett. Egy anglikán lelkész mindössze pár szobával arrébb volt, de 
csak később tudta meg mi történt. Ez a hölgy nem tudott hová fordulni, pedig pár 
ajtóval odébb valaki meghallgatta és talán meg is menthette volna.

 Azt mondja: azért jó a telefon, mert ezen keresztül névtelenül, azonnal, in-
gyenesen, bárki számára elérhető a segítség. Az elsőrendű cél az öngyilkosság 
befékezése. A krízishelyzetekben a legfontosabb a meghallgatás. Sokan vannak, 
akik valóban egyedül vannak, főleg az idősek, akiket nem hallgathat meg a csa-
ládja, mert nincs. De van aki csak azt hiszi abban a mély nehéz lelkiállapotban, 
hogy nincs aki megértse, nincs akihez fordulhat. Ilyenkor egy kívülálló segítő füle 
akár életet is menthet, hiszen az öngyilkosság sokszor csak egy jelzésnek indul a 
környezet felé – mondja Cserhalmi Magda.

 2012-től Európában egységes számon hívható a telefonos lelki elsősegély 
szolgálat. Ha valakit elhagynak, ha önismereti válságba kerül, ha úgy érzi, hogy 
értéktelen, ha mély depresszióban van, ha reménytelennek látja a jövőt, ha 
gyászol kérjen segítséget az éjjel-nappal ingyenesen hívható 116-123-as tele-
fonszámon.
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– Mutassuk be az olvasóknak Faragó Lórántot! 
– Nagyon sokan ismerték és a mai napig emlékez-

nek rá, rajongója, imádója volt a játékoknak, hatalmas 
mennyiségű játékgyűjteményét Bocskai úti otthonában, 
mennyezetig érő polcokon, vitrinekben az egriek bármi-
kor megcsodálhatták. Sok megunt, vagy elhasznált játé-
kot megvásárolt, vagy ahogy írta, összeszedte a padlásról, 
pincéből, sufniból. Fényképészként Egerben élt, műtermü-
ket feleségével a Széchényi u. 9. szám alatt nyitották meg, 
gyorsfényképek és amatőr filmek kidolgozását vállalták. 

– Hogyan vált játékok iránti érdeklődése gyűj-
tőszenvedéllyé? 

– Már gyermekkorában fából, csontból, ősziba-
rackmagból bicskával faragott kis állatokat, gombot és 
kaktuszt gyűjtött. Az egri Ciszterci Gimnázium, majd az 
Érseki Jogakadémia növendéke volt, ahonnan átiratko-
zott a katonatiszti iskolába. Főhadnagyként Nagyváradra 
helyezték, ott ismerkedett meg feleségével, Major Vilmá-
val, aki fényképész volt. Gyűjtőszenvedélye ekkor kezdett 
kiteljesedni, kellett hozzá egy társ, a feleség, aki magyar 
népviseletes babákat gyűjtött. Ez a babagyűjtemény lehe-
tett a megalapozója a későbbi játékgyűjteménynek. Sok 
hobbija volt, gyűjtött gyufa- és termékcímkét, írótollat, 
képeslapot, kártyanaptárt, papírszalvétát. Nagy örömmel 
oktatta a sportjátékokra a gyerekeket, volt vízilabdabíró, 
focibíró és úszóedző.

– Játékgyűjteményében milyen darabok talál-
hatók? 

– A polgári játékok gazdag tárgyegyütteseiből a 19. 
sz. végén Türingiában készült biszkvit-porcelán fejű hölgy-
babák emelkednek ki. A finom kelméket, s a kor divatos 
öltözetét bemutató babaruhákat sok esetben a gyűjtő 
varrta, a hibás fém játékokat javította, szerelte.  Így a játé-

Dodi bácsi, a szenvedélyes játékgyűjtő
Száz éve, 1912. július 28-án született a neves egri játékgyűjtő és fényképész, Faragó Lóránt. Több mint kétezer darabos gyűj-

teménye 1985-től a Dobó István Vármúzeum anyagát gazdagítja. Emlékét Császi Irén muzeológussal idézzük fel.  

kokon keresztül megjelenik a gyűjtő személyisége, kibon-
takozik sajátos világa. Jelentős a papírmasé, a kaucsuk és 
a magyar népviseletes babagyűjtemény. A miniatűr ba-
baházak, babaszobák, bababútorok, porcelán étkészletek, 
az építőjátékok, fémjátékok óraszerkezettel vagy lendke-
rékkel, vasút- és autómodellek és a tricikli a játéktörténet 
korszakait idézik. A játékvasutakhoz tartozó sok-sok apró 
kiegészítőt terepasztalon mutatta be, számos Märklin, 
Piko, TT modellel együtt. Gyűjteményünk kedves darabja 
a debreceni Kántor Játékkereskedésből származó Géza 
névre hallgató hintaló, kinek kis gazdái név szerint 1937-
től dokumentálva vannak a fenékdeszkán. A 20. század 
második felére jellemző játéktípusok is képviselve vannak 
a gyűjteményben 1985-ig, a gyűjtő haláláig. A játékgyűj-
temény a muzeológus szakemberek gondozásában azóta 
is gyarapszik, mára a háromezer tételt is meghaladja, 
publikációk, előadások és kiállítások terjesztik hírét nagy 
sikerrel, itthon és külföldön.  

– Megvalósulhat- e Dodi bácsi álma, egy egri 
játékmúzeum? 

– Hazai és közép-európai szinten is kevés az a mú-
zeum, ahol a gyermekek játékkultúráját ismerhetik 
meg a látogatók, s még kevesebb az a múzeum, ahol 
a népi, polgári és 1945 után gyártott hazai és külföldi 
játékok ilyen gazdag gyűjteményét tárják a látogatók 
elé, amit a Dobó István Vármúzeum  őriz.  Az „élő já-
tékmúzeum” szakmai megvalósítására készen állunk, 
kell hozzá egy megfelelő épület, a kiállításrendezés 
finanszírozása és fenntartása. A játék örömteli han-
gulatát mindannyian ismerjük gyermekkorunkból, 
bemutatására páratlan gyűjtemény áll rendelkezé-
sünkre, s ne feledjük Faragó Lóránt, „Dodi bácsi” Eger-
nek óvta, mentette, örökítette játékait.

   
„Szeretnék mindig játszani,
Átjátszani ezt az életet,
S úgy menni el egy messze útra,
Hogy játszottam, amíg lehetett.”

(Farkas Éva: Játék mindörökké)

Somogyi Kinga

Interjú egy osztályteremben
Az Egri Főiskolás Napok keretében fellépett a Quimby zenekar is. A fergeteges koncert után egy osztályteremben, rögtönzött 

zenei aláfestéssel tarkított gondolatok röpködtek a pillanat adta tanár, Varga Líviusz szájából. Tibi odapattant a zongorához. 
Énekelt hol magyarul, hol angolul. Néha azért válaszoltak a kérdéseinkre is…

– Van-e valamilyen meghatározó élményetek 
Eger kapcsán?

KT: Többször itt maradtunk egy koncert után napo-
kig. Ennek általában az egri borok és a lányok voltak az 
okozói. Még emlékszem arra, mikor Egerszalókon nem 
volt kiépítve ilyen szinten a fürdő és a sötétben téblábol-
va, öngyújtók fényénél lehetett fürdeni. Hát, ha oda elvitt 
valaki egy lányt, akkor tuti volt a siker.

– Sokféle hangszer és stílus keveredik a zené-
tekben. Volt/van meghatározó zenei hatás?

VL: Érdekes ez a kérdés. Még az is hatással van ránk, 
amit az anyaméhben hallgattunk. Néha meghallok egy 
dallamot és nagyon furcsa, kellemes érzés kerít hatalmá-
ba. Aztán rájövök, hogy apám hallgatta, amikor én kicsi 
voltam. 

KT: Persze, rengeteg féle zenét hallgattunk, ka-
maszként szívtuk magunkba, mint a szivacs. Nem lehet 
kiemelni közülük, mert amikor összeszámoltuk, több 
száz együttest soroltunk fel, akiknek szerettük, szeretjük 
a zenéjét. A korai punk a rock and roll, a sanzon világa, 
de ugyanúgy a népzene vagy a klasszikus is hatással volt 
ránk. 

– Nem okoz konfliktust köztetek ez a sokféle-
ség? Vagy inkább inspirál?

KT: Minden új nótánál az a fontos, hogy mind a 6 
ember valamit lásson benne. Általában azok a dalok ma-
radnak meg, amelyeket a többség elfogad és jónak tart. 
Megtörténik egyfajta természetes kiválogatódás.

– Ahogy végignéztem a közönségen, a gene-
rációk széles palettája köszönt vissza…

KT: Az unokaöcsém egy hetesen, nagymamám meg 
85 évesen vett részt koncertünkön. Ez nagyon jó dolog.

– Honnan jött a Csík zenekarral való közös já-
ték ötlete?

VL: A Csík tagjait külön és együtt is egymástól füg-
getlenül megismertük. Én a Szabó Attilával az Arénában 
találkoztam, tőlem függetlenül Tibi is megismerte a Csík 
zenekart és Attilát. A Most múlik pontosan dalunkat perc 
alatt fel is dolgozták. A leghíresebb dalunk lett olyannyi-
ra, hogy már nem is merjük nem játszani. Nagyon jókat 
lehet szórakozni a neten olvasott kommenteken, ahol 
gyakran azt írják, hogy ronthattunk el ennyire egy gyö-
nyörű magyar népdalt.

– Volt egy rendhagyó lánykérés is az egyik 
koncerteteken.

KT: Igen ezt fogalmunk sem volt, hogyan fogjuk kivi-
telezni. Egy gyengelátó fiú írt nekünk egy e-mailt, hogy a 
koncertünkön szeretné megkérni a barátnője kezét. Lívi-
usz kitalálta, hogy rögtönöz néhány kérdést, és aki tudja 
rá a választ, az kaphat valami ajándékot. A színpadra nem 
hívhattuk fel őket, mert nagyon szűk helyen játszottunk. 
Amikor közelebb jöttek, mondtam, hogy igazából a Zoli 
szeretne valamit mondani. Ekkor mindenki elcsendese-
dett és a srác megkérte a lány kezét, akinek nyomban el 
is akadt a szava.

– Az Instant szeánsznak élveztétek a felvétel-
ét?

KT: Én nagyon. Szeretem, mikor kicsi közegben ját-
szunk. Teljesen más érzés, hallod mindenkinek a hangját. 
Kristálytisztán a hangszereket. A közönség szempontjá-
ból is jobb, mert nem az előtte állók hátsóját nézték a 
koncerten, mindenki jól lát.

– Hogy áll a Quimby film forgatása?
– Konkrétan, sehogy.  Nem találtunk rá szpon-

zort.

– A jubileumi koncert után volt egyfajta szám-
adás?

– Inkább előtte. Összegeztük, 20 év alatt mi az, amire 
csak vesztegettük az energiánkat, mi az, ami nagyon bejött 
és hogyan lehet ezekből az élményekből, tapasztalatokból 
előre menekülni. Nagyon összecsiszolódtunk az évek alatt. 
Segítjük egymást, felhúzzuk, ha valamelyikünk nagyon 
maga alatt van. Jó érzés, hogy már nincs a megfelelési 
kényszer állandóan a fejünk felett. Igyekszünk megőrizni a 
szabadságunkat akár veszteségek árán is. K. S. M.

(Fotók: Lónyainé Nagy Éva, Majoros Tamás)
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Eladó lakás Eger Hatvani Hóstya családi házas övezetében. A 2009-ben épült 4 
lakásos társasházban található 2 szintes, 2 generációs, külön bejáratú udvari lakás alapterülete 114 m2. Tar-
tozik hozzá egy 6 m2-es emeleti erkély, egy 30 m2-es földszinti terasz és egy udvari parkoló. Bővebben: www.
aprotar.hu/elado_lakas_eger. Érd.: (+36 30) 9636 701

ELADÓ!

Supra Vita Nyelviskola 
Velünk megértheti a világot már 12 éve!

3300 Eger, Menház út 53. • További információ: www.supravita.hu • 
supravit@enternet.hu • Tel.: (06 36) 413-284, (06 20) 4808-528.

Nyári programok

10-15-20-25% 
HOLIDAY kedvezménnyel!

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0223-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-1426  
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-2270/4

Nyitási kedvezmény 
augusztus 30-ig: –20%!

Érd.: Miskolc, Régiposta u. 29.
(46) 509 425, (46) 506 008

www.babussuzuki.hu

Utángyártott 
Suzuki 
alkatrészek 
olcsón 
kaphatók!

Felhívás
Az Eger és Környéke Takarékszövetkezet 

értékesíteni kívánja a

1.  Demjén 0203/20,
Demjén 0215/5,
Demjén 0245/6,

illetve a

2.  Felsőtárkány 0175/3,
Felsőtárkány 0175/4,
Felsőtárkány 0175/5,
Felsőtárkány 0175/6,
Felsőtárkány 0175/7

helyrajzi számú külterületi ingatlanok vonatko-
zásában jelzálogjoggal rendelkező két követelé-
sét. Mindkét esetben csak az egész követelésre 

fogadunk el ajánlatot!

Eger és Környéke Takarékszövetkezet 
Eger, Széchenyi u. 18. • (06 36) 511-060

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
3300 Eger, Széchenyi u. 18.

Postacím: 3301 Eger, Pf.: 225
Tel.: (06 36) 511-060 • Fax: (06 36) 421-617

www.egertksz.hu

HARMÓNIA SZÉPSÉGSZALON  A MEGÁLMODOTT KÜLSŐÉRT
Csúcsformában bikiniben is! A legszélesebb körű kozmetikai és testesztétikai kezelések, 
wellness-szolgáltatások hölgyeknek, uraknak! 

ÓRIÁSI ALAKFORMÁLÓ AKCIÓ!
•  Fókuszált zsírbontás, cellulitkezelés orvosesztétikai el-

járásokkal: a lézer, kavitációs ultrahang a rádiófrekven-
cia és a digitális vákuumtechnikák együttes erejével

•  UV-mentes azonnali barnítás, SexyCacao csoki szo lá rium
• Sokoldalú masszázskezelések

• Pedikűr, manikűr, géllakkozás, műkörömépítés
• Műszempilla 3D
•  Bőrfi atalítás és kötőszövet-feszesítés 

high-tech technológiával
• Testvibrációs tréning

Ajándékozzon szépséget utalványainkkal! Exkluzív kezelésekel, páratlanul alacsony árakkal!
Várjuk szépülni és megújulni vágyó Vendégeinket! Fizetési mód: SZÉP kártyával, egészségpénztári tagsággal, üdülési csekkel is.

Eger, Agria Park földszint • Tel.: (+36 30) 345 0809 • Eger, Vécsey-völgy út 67. • Tel.: (+36 20) 967 7720
www.harmoniaeger.hu

A színház kabaréműsorában Beleznay Endre tréfálko-
zik azzal, hogy a rendőrség arra biztatja az embereket, 
hogy mindenféle óvintézkedésekkel, rácsokkal, zárakkal 
óvják értékeiket, lakásukat, miközben a katasztrófavéde-
lem büntet, ha akadályok nehezítik meg a folyosókon a 
tűzoltók munkáját. Ez persze nem tréfa! Hogy mennyire 
nem, azt Katona István tűzoltó őrnagy, a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának vezetője igyek-
szik megvilágítani, miközben bejárásra indulunk egy zárt 
lépcsőházas és egy függőfolyosós egri társasházba.

– Nem a bírság, hanem a megelőzés a lényeg – szö-
gezi le az őrnagy. – Az átlagember nem is gondolná, 
mennyire nagy baj lehet folyosókon tárolt éghető anya-
gokból, vagy lezárt bejáratokból. Május hónapban a 
fővárosban történt egy eset, mely okulásul szolgálhat. 
Egy tízemeletes épület hetedik emeletének folyosóját a 
lakók ráccsal lezárták. A folyosón kerékpárokat, gumiab-
roncsokat, bútorokat tároltak. Késő este a folyosón tárolt 
anyagok vélelmezhetően dohányzás miatt lángra kaptak 
és tűz keletkezett. A tűzoltók öt perc múlva már a helyszí-
nen voltak. A tűz a menekülési úton tombolt, és a kelet-
kező füst és hő miatt tizenöt embert csak létrás tűzoltó 
gépjármű segítségével lehetett lehozni a magasból. Hét 
felnőtt és három gyermek került kórházba, ketten súlyos 
felső-légúti égési sérülésekkel. Összesen huszonhat lakót 
mentettek ki. A tűz oltását nehezítette, a folyosóra szerelt 
rács, amelyet csak feszítő-vágó berendezéssel lehettet el-
távolítani, ami hosszú percekbe került, A tűz miatt nyolc 
lakásba a lakók nem tudtak visszaköltözni, egy lakásra a 
lángok átterjedtek, ez kiégett. 

Ha egy ülőgarnitúrában lévő habszivacs fog tüzet, 
máris nagy a baj, hisz 10 kiló habszivacs egy perc alatt 
3–400 köbméter füstöt termel, amivel egy perc alatt tele 
a lépcsőház. Ilyen – mérgező, tudatmódosító – anyago-
kat is tartalmazó füstben pedig a menekülőnek kevés 
esélye van, hogy szabad levegőre jusson, ugyanis egy 
levegővétellel csupán 15 métert tud megtenni, s ha még 
akadályok is nehezítik a kijutást, könnyen belélegezheti a 
füstöt, s a megszokott térben is dezorientáció, eszmélet-
vesztés léphet föl, s végül esetleg saját ajtaja előtt veszti 
életét. Ha még  rács is nehezíti a tűzoltók munkáját, az 
emberéletekbe kerülhet.

– A bírság nincs arányban a kárral – összegzi mon-
dandóját Katona István, miközben elérkezünk a Berze 
Nagy János utca egyik épületéhez, ahol Jánosi Zoltán kö-
zös képviselő fogad minket, s mutatja büszkén, a látható-
an frissen lecsupaszított folyosókat, ahol sem virágok, se 
zárt rácsok nem zavarhatják meg a tűzoltók munkáját.

Gasparovics Attila tűzoltó főhadnagy azért előhúzza 
a mérőszalagot, s munkába fognak a lánglovagok. Le-
mérik, mindenütt megvan-e az elvárt 1,1 méter széles 
szabad közlekedőút. Ez alapján kiderül, hogy a lépcső-
fordulók sarkába még el lehet helyezni egy-egy virágot, 
hogy lakályosabb legyen a ház, de arra is fény derül, hogy 
a kifelé nyíló ajtó s a lépcsőkorlát között bizony kevesebb 
a távolság, mint ami biztonságos lenne. Ez a ház azért 
rendben van, mégis szó kerül arról is, hogy a most oly 
divatos, jól záró műanyag nyílászárók is rejtenek veszé-
lyeket. Hő hatására ugyanis deformálódnak, s máris nem 
óvnak meg a füsttől.

Tűz lehet, babám – s ez nem tréfa
A tűzoltóság szakemberi arra is figyelmeztetnek, hogy 

a lépcső alatt, a földszinten vagy az alagsorban tárolt 
gyúlékony anyagok is komoly veszélyforrást jelenthet-
nek, ugyanis ha azok lángot fognak, a füst pillanatok 
alatt fölkúszik a magasabb szintekre, s esetleg a hetedik 
emeleten fullad meg valaki a lent keletkezett tűztől.

A függőfolyosós házak – mint amilyen a bejárás újabb 
célpontja, szintén a Berze Nagy János utcában – más 
veszélyeket rejt. Az ilyen épületekben nem elsősorban a 
füst, hanem a menekülési utak akadályozása jelent prob-
lémát. Itt bizony már találnak hibákat Katona István és 
kollégái. A kihelyezett virágok sok helyen beljebb lógnak, 
mint a megengedett és elvárt 1,1 méter, s nem is az előírt 
1, 95 méter magasban függnek. Sőt a lakásajtók mellett 
itt is, ott is feltűnnek ládák, szekrények, s a folyosó végi, 
villanyórákat rejtő fülkékben is fellelhetők éghető anya-
gok. S vannak rácsok is. 

– Rácsos ajtó elhelyezése tűzvédelmi előírásokkal 
nem ellentétes, azonban a kialakítás a menekülést va-
lamint a tűzoltói beavatkozás hatékonyságát korlátozza 
– fejti ki Katona István. – Az így lezárt területen nem le-
het tűzvédelmi biztonsági berendezés, ezek indító, nyitó 
szerkezetei, valamint a közműelzárók főkapcsolói – fali 
tűzcsap, hő- és füstelvezető ablak, mentésre szolgáló 
ablak, hő- és füstelvezető nyitó szerkezete, villamos fő-
kapcsoló. A rács nyitott állapotban nem akadályozhatja 
a menekülést – nem nyílik rá lépcsőre, nem szűkíti le azt. 
A rács által elzárt területen éghető anyagok, szekrények 
felügyelet nélkül üzemelő elektromos berendezés nem 
tárolható – figyelmeztet a tűzoltó őrnagy.

Az első fokú tűzvédelmi hatóság a katasztrófavédelmi 
kirendeltség végzi az ellenőrzéseket a lépcsőházakban. 
A jogszabályban meghatározott esetekben – az életet 
és vagyonvédelmet  veszélyeztető szabálytalanságok 
esetén – köteles mérlegelés nélkül bírságot kiszabni. A 
közös tulajdonú tereken – mint a folyosó – végzett sza-
bálytalan tárolásért a társasház a felelős.  Ez ellen lehet 
fellebbezni, s akkor a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vizsgálja meg az ügyet. De mivel a hatályos 
jogszabályok és az egységes eljárás rend alapján dol-
goznak a jogszerű döntést helyben hagyják – tájékoztat 
búcsúzóul Katona István.

Láttunk hát jó és kevésbé jó példákat is ezen a bejá-
ráson, melynek célja a lépcsőházak folyosóin a helyes 
tárolási mód bemutatása volt. Aztán elköszönve a tűzol-

tóktól, számba lehet venni, hogy otthon mi mindent kell 
átrendezni. 

Ki fizeti a büntetést?

Námor Miklós, a Lajosvárosi Lakásépítő és Fenntartó 
Szövetkezet elnöke elmondja, hogy elkészítették a keze-
lésükben lévő lakóépületek tulajdonosai számára azt a 
tűzvédelmi házirendet, mely ismerteti az új szabályokat, 
s azt el is juttatták a lakóknak. Ismertették az új szabályo-
kat, s figyelmeztették a lakókat az esetleges hiányosságok 
megszüntetésére. Mindemellett Námor szükségesnek 
tartja az új katasztrófavédelmi törvényt, de hozzáteszi, 
hogy részben túl drasztikusnak érzi a büntetések nagysá-
gát, s barátságosabbnak érezné, ha nem azonnal szankci-
onálna a hatóság, hanem előbb figyelmeztetné, felhívná a 
lakástulajdonosokat a szabálytalanság orvoslására. Elvárt 
volna valamiféle méltányosságot, türelmi időt, mielőtt a 
drasztikus büntetések kiszabására sor kerül. Köztudott, 
hogy a függőfolyosók elejére fölszerelt rácsoknak közbiz-
tonsági feladatuk is van. Tud olyanról, amikor a katasztró-
favédelem szakemberei engedélyezték, hogy például ezek 
az értékeket óvó kapuk éjjel zárva tarthatóak legyenek, s 
csak nappal kötelező azokat nyitva hagyni. Azzal azonban 
egyáltalán nem ért egyet, hogy a zárt lépcsőházakban az 
ablakok előtt elhelyezett virágok miatt is büntetés jár. Azt 
sem érzi pontosan szabályozva, hogy ha egy lakó követ el 
szabálytalanságot, miért nem őt, s miért a lakásszövetke-
zetet büntetik meg. Dános László

Mi mennyibe kerül?

Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság mértéke

Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly 
módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem 
biztosított

30 000 – 45 000 Ft / kijárat

Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, le-
szűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szün-
tethető meg azonnal

200 000 – 300 000 Ft / kijárat

Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anya-
gok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye 
nélkül

60 000 – 100 000 Ft / közlekedő



OXF RD
INTERNATIONAL NYELVISKOLA KFT.

WWW. OXFORDINTERNATIONAL.HU
EGER, BRÓDY S. U. . (36) 322 800, (30) 687 5830
FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: -- • AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY: AL-

Angol, német, francia, orosz, eszperanto, spanyol, japán, svéd és 
magyar mint idegen nyelv tanfolyamok, anyanyelvi oktatókkal is!

Válassza az OXfOrd minőséget, mintha külföldön tanulna!

Nyári intenzív tanfolyamok 1-t fi zet 2-t kap 
kedvezménnyel! cégeknek akár 100%-ban támogatott 
pályázati képzések akkreditált, OXfOrd színvonalon!

általános és üzleti nyelvoktatás, érettségire és nyelvvizsgákra való 
felkészítés, klasszikus, callan és beszédgyakorlat órák az angol és a 

német nyelvektől kezdve egészen a japánig!

Nyelvoktatás, fordítás, tolmácsolás OXfOrd minőségben!
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Próbálj ki egy 
Mesterfodrászt!
Setény Karolina 
szeretettel vár!

  paróka, póthaj 
készítés

  menyasszonyi 
frizurák

  extra kímélő 
dauer

  június 12–21. 
akciós hajvágás 
(3500 Ft)

Tel.: (06 20) 7757616
Eger, Íj u. 2.

Újjáéled a tradíció 
Beszélgetés Fehér Jánosnéval, az idei Gombold újra! 
öltözéktervezési pályázat egyik zsűritagjával
Busó-fejek, székely kapu, a csodaszarvas agancsai, zsindelyes háztető – ez mind-mind a 

kormány által támogatott „Gombold újra!” divattervezői pályázat versenyműveinek ih-
letőjeként vonul be a hazai divattörténet korszakába. A kezdeményezés ismét bebizonyí-
totta, a hagyomány egységesíthető a legmodernebb technikákkal és a divat kiaknázatlan 
lehetőségeket rejthet. 

– Arra kérlek, hogy mutasd be röviden a 
„Gombold újra!” pályázatot! 

– Ma a globalizáció és integráció korában, amikor 
minden egybeolvad, eltűnnek szokásaink és nemzeti 
hagyományaink, még fontosabbá válik hangsúlyozni 
értékeinket. A „Gombold újra! Divat a magyar!” öltö-
zéktervezési pályázat célja,  a magyar viselettörténeti 
hagyományok megújítása,  segítségnyújtás  a fiatal 
magyar tervezők számára, hogy beindítsanak  egy  si-
keres vállalkozást. Továbbá fontos, hogy együttműkö-
dés alakuljon ki a tervezők és a hagyományos kézműves 
műhelyek között. 

A kezdeményezést második alkalommal hirdette 
meg a Közigazgatási és  Igazságügyi Minisztérium 
megbízásából  annak háttérintézménye, a Design Ter-
minál Non-Profit Kft, a Moholy-Nagy Művészeti Egye-
temmel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti 
Egyesületek Szövetségével közösen. A pályázók egy 
általuk választott magyar viselettörténeti értéket írhat-
tak át kortárs, a nemzetközi divatvilág trendjeit követő, 
napjainkban is hordható formába. 

Emellett idén egy másik kategóriában is indulhattak 
a résztvevők. A „Design és hagyomány” kategóriában 
hagyományos kézműves technikával (nemezelés) vagy 
éppen hagyományos anyagból készült ruhadarabokkal 
nevezhettek. Az eredmény felülmúlta a várakozásokat. 
Több mint ezren jelentkeztek, amelyből 35-en mutat-
hatták be kollekcióikat a Millenárison, március 31-én.

– Mi volt a feladata a tervzsűrinek, amelyben 
te is helyet kaptál? 

– A  tervzsűri hét  főből álló csapata  először a Kortárs 
öltözékkollekció ruhaterveit látta. A  beérkezett több száz 
munkából 43 ruhát és 14 kiegészítőt választottunk ki, 
amelyeket érdemesnek tartottunk arra, hogy a második 
fordulóba beválogassunk.  Bár a zsűrizés nagyon jó han-
gulatban zajlott, csupán 15 terv esetében volt egyhangú 
egyetértés, mindenki más szempontot tartott lényeges-
nek. Számomra a természetes alapanyagok használata, a 
motívumok és azok elhelyezése, a modernség, a fiatalos-
ság, és természetesen a hordhatóság volt a legfontosabb. 
Míg másoknál a kivitelezés, a küllem, az újszerűség , a 
kreatív ötlet dominált. Gondot jelentett az is, hogy sok-
szor olyan tervekkel találkoztunk, amelyek bár papíron 
nagyon jól néztek ki és az ötlet maga is nagyszerű volt, de 
a kivitelezés vagy a megvalósításra tett javaslatok nem 
voltak eléggé átgondoltak. 

– Milyen kreációkkal találkoztatok?
– Extrém kreációkkal találkoztunk, ahol inkább a 

látványon, mint a hordhatóságon volt a hangsúly. Az 
eltúlzott busó fejfedők, és az origami papírruhák mel-

lett voltak értékelhetetlen kollekciók is. Hiányoltam a 
hagyományos népi díszítőmotívumok, a hímzések hasz-
nálatát, amellyel a nemzeti tudatot, a szülőföldhöz való 
ragaszkodást is ápoljuk.  Fontosnak tartom, hogy minden 
tájegység, falu megőrizze a maga sajátos, minden más 
településtől eltérő eredeti viseletét. 

– Voltak-e egri versenyzők is a mezőnyben? 
– Csak utólag tudtam meg, hogy az egyik, Sejtdi-

menziók című munkát egri lányok készítették. Az alap-
ötlet a papírművészetben ismert méhsejtes technikán 
alapult. E formák jól megfigyelhetőek a népviseletben, 
hiszen sok faluban a még mai napig az asszonyok az 
ünnepek során 10-12 erősen kikeményített alsószok-
nyát is felvesznek, melyek szerkezetileg látványos és 
izgalmas textúrákat eredményeznek. 

Nagyon jó volt látni, hogy fiatalokat is megihletnek 
a népi motívumok. 

– Melyek lettek a győztes pályamunkák? 
– A kortárs öltözéktervezési pályázat fődíját Farkas 

Anett nyerte meg . A fiatal építészhallgató egyedülálló 
munkáját a Kossuth-díjas művész, Makovecz Imre szel-
lemisége és a népi építészetben megjelenő szerkezetek, 
geometriák és anyaghasználatok motiválták. Kasírozott 
furnérból készült ruhái szerintem nem igazán felelnek 
meg a fentebb említett hordhatósági kitételnek, ám a 
zsűri nagy lehetőségeket látott a kollekció ilyen irányú 
átalakításában. 

A kortárs kategória legjobb kiegészítőiért járó díját 
Nagy Móni és Hendzsel Ilona vihette haza. Ékszerkol-
lekciójuk  a kalotaszegi írásos hímzések, és hímes tojá-
sok motívumaiból táplálkozik. A virág, a madár és a szív 
a három megjelenő motívum, melyeket gyönggyel és 
szalaggal díszítettek. 

A Design és hagyomány kategória kollekció díját So-
mogyi Alett nyerte, aki a subázás technikáját alkalmazta 
matyó motívumokkal. A kiegészítők kategóriájában  Vi-
tányi Annát jutalmazták, aki szürkemarhás kendőjével 
aratott sikert. Alett és Anna a pénzjutalom mellett Zoób 
Kati gyakornoki programjában vehetnek részt. 

– Milyen lehetőségek, kapuk nyílnak meg a 
pályázat győztesei előtt? Miért jó kezdeménye-
zés a Gombold újra?

– A díjak, a nagyközönség előtt való bemutatkozás, 
a magyarországi divat-vállalkozások elindítását, a pá-
lyázók nevének megismerését segítik elő. Ez a pályázat 
esély arra, hogy újra felfedezzük  régen elfeledett érté-
keinket, és átformálva sajátunkévá tegyük. 

Somogyi Kinga

(Fotók: Vozáry Róbert, Kovács Tamás – MTI)
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Programok
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ, a Művészetek 
Háza Eger N.K.K. Kft., a Dobó István Vármúzeum, a Har-
lekin Bábszínház, a Gárdonyi Géza Színház és a Bródy 
Sándor Könytár programjai 

7. csütörtök  
16.00 A 83. ünnepi könyvhét megnyitója. Eszterházy tér (B.S. Könyvtár). 
17.00 Negyvennyolcas történetünk mai állása. A szerző, Hermann Róbert 
történész kötetbemutató előadása. Könyvtár Böngésző (B.S. Könyvtár).

8. péntek  
15.00 Én is tudok táncolni! Eger és környéke amatőr táncosainak évadzá-
ró bemutatója. Felsőváros, egykori fényszobor helyén lévő park (EKMK). 
17.00 Honosított mítoszok. Vendég: Leonyid Volodarszkij költő, műfordí-
tó, szerkesztő. Könyvtár Böngésző (B.S. Könyvtár).

10. vasárnap  
16.00 Évadzáró divattánc show. A Top Dance Company és a Dance Jam 
tánccsoportok műsora. Forrás (EKMK).

11. hétfő  
10.00–12.00 Iratkozz be a fák alatt! Érsekkerti  játszótér  (B.S.  Könyv-
tár). 16.00 Irodalmi műhely. Vendég: Darvasi László író. B.S. Könyvtár 
(B.S. Könyvtár). 17.00 Bébillér. Családi mesekör. Gyermekkönyvtár (B.S. 
Könyvtár).

14. csütörtök  
10.00–12.00 Iratkozz be a fák alatt! Érsekkerti  játszótér  (B.S.  Könyv-
tár). 17.00 Magyar valóság a két világháború között 2. rész. A fókuszban 
Horthy Miklós. Takaró Mihály irodalomtörténész előadása. Könyvtár Bön-
gésző (B.S. Könyvtár).

16. szombat  
15.00 „Imádság a magyarnóta…” A nótadélutánon közreműködnek a 
Hevesi József Magyarnóta Klub tagjai. BBKH (EKMK). 16.00–24.00 Mú-
zeumok éjszakája. Könyvtártúra, Ízelítő könyvritkaságainkból, Egri anzix, 
Rejtett kincseink, Letűnt korok emlékei, A barokk Eger – kvíz a kézben, Eger 
gyerekeknek – könyvbemutató, Gitár koncert – a barokktól a romantikáig. 
B.S. Könyvtár (B.S. Könyvtár). 18.00  Múzeumok éjszakája. Fáklyafény-
ben az Egri vár. Egri vár (Vármúzeum). 18.00 Agria városi fit night a XXX. 
Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére. felsővárosi műfüves pálya és környéke 
(EKMK).

16. szombat – 17. vasárnap 
Fénnyel komponálva. Dobó tér (Művészetek Háza).

18. hétfő  
10.00–12.00 Iratkozz be a fák alatt! Érsekkerti  játszótér  (B.S.  Könyv-
tár).

20. szerda  
15.00 Városnéző séta: Minorita templom. Minorita  templom  (EKMK). 
19.00 Improvizációk. Révász Ágnes szerzői estje. BBKH (EKMK).

21. csütörtök  
10.00 - 12.00 Iratkozz be a fák alatt! Érsekkerti játszótér (B.S. Könyvtár). 
18.00 Tanévvégi zenés buli az adáshibával. Az évad legjobb dalai a Hair, A 
padlás és a Hotel Menthol musicalekből. Érsekkert, Zenepavilon (EKMK).

25. hétfő  
10.00–12.00 Iratkozz be a fák alatt! Érsekkerti  játszótér  (B.S.  Könyv-
tár).

28. csütörtök  
10.00–12.00 Iratkozz be a fák alatt! Érsekkerti  játszótér  (B.S.  Könyv-
tár).

29. péntek  
17.00 „Kisváros a felhők fölött…” Polgárosodás és életmód a 18–20. 
századi Egerben. Interaktív séta Bujdosné Pap Györgyi történész vezetésé-
vel. Egri vár (Vármúzeum).

Ködmön Csárda
– A GASZTRONÓMIA FELLEGVÁRA –

Szülõföldünk ételei és 
borai a Szépasszony-

völgyben

 esküvők
 fogadások
 üzleti vacsorák
 rendezvények

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

www.szepasszonyvolgy.eu

Régiségvásár Egerben 
Legközelebb június 17-én! •  (+36 30) 9550 550 •  

www.regisegvasareger.hu
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LÍCEUM KÁPOLNA
(EGER ESZTERHÁZY TÉR)

C. Franck, P. Kostiainen, E. Grell, 
H. Hammarström, J. Sibelius 

Heikki Haulanto
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Nyitva van az aranykapu!
Mesélj, mosoly!

címmel újra jótékonysági estet szervez az 
ARANYKAPU ALAPÍTVÁNY 

Művészeti vezető: SZABÓ SIPOS MÁTÉ  
Helyszín: az egri Gárdonyi Géza Színház

Időpont: 2012. június 7. 1900

Az est az egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény, Szakiskola és Diákotthon tanulói terápiás fejlesz-
tésének eredménye, melyet az  Új Európa Alapítvány támogat.

MŰVÉSZEK ÉS ÉRTELMILEG SÉRÜLT GYERMEKEK 
EGYÜTT A SZÍNPADON

A társadalmi elfogadás, a segítségnyújtás megvalósulása.
Az előadáson az Egri Szimfonikus Zenekaron kívül más neves 
művészek is szerepelnek: Herczeg Flóra, Zám Andrea, Szívós 
Győző, Fehér István, a Tekergő zenekar valamint a Pásztorvöl-
gyi Általános Iskola tanulói segítik sérült társaikat a színpadon.

Várunk mindenkit, akit megérint a fogyatékosság ügye!

 Mi kinyitottuk a kaput! Nézzük meg együtt, milyen a mesélő 
mosoly! Jegyek vásárolhatók: A Gárdonyi Géza Színház szer-
vezőirodájában: 3300 Eger, Széchenyi u. 5. 36/518-347 illetve a 
Szalaparti Módszertani Intézményben: 3300 Eger, Szalapart u. 81.  

Tel: 36/411-933 

ELÉRHETŐSÉGEINK:
aranykapu@szalaparti-eger.sulinet.hu

www.youtube.com/aranykapualapitvany

IMOLA MENÜ   
„Gyors, minőségi ebéd  
a leterhelt mindennapokban”

Minden hétköznap 1200 és 1500 óra 
között változatos, naponta megújuló 
ételkínálattal (2 fogás: 1.270,- Ft,  
3 fogás: 1.470,- Ft), 1800 órától Grand, 
6 fogásos degusztációs menüvel, két-
havonta megújuló szezonális étlappal és 
háromhetente változó izgalmas betétlap-
pal várjuk minden kedves vendégünket.

Asztalfoglalás: (36) 516-180, 414-825
e-mail: udvarhaz@imolanet.hu
Nyitvatartás:  
H-Sz:1200-2300  
V:1200- 1600

w w w.imolaudvarhaz.hu

A GGTánc Eger is POSZTol
Tánctagozata legfrissebb bemutatójával vesz részt az egri színház a POSZT-on. A Táncfantáziák című előadás június 10-én este 10 órától látható a Fő téren felállított 

kör alakú sátorban. Topolánszky Tamás, a tagozat vezetője örül a lehetőségnek, hogy Egert és a Gárdonyi Géza Színházat képviselhetik Pécsett, az Országos Színházi 
Találkozón. – A rendhagyó helyszín miatt át kell alakítani az előadást, ez még izgalmasabbá teszi a játékot – nyilatkozta a koreográfus. 

A GGTánc Eger több fesztiválon, pl. Szentesen és Kassán is fellép a nyár folyamán.

Gyermeknapi Táncfantáziák
A Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai és Mód-

szertani Intézet diákjai közül húszan nézték meg a 
Táncfantáziák keddi előadását. Így kedveskedett a 
hátrányos helyzetű gyermekeknek, gyermeknap al-
kalmából legújabb bemutatójával a GGTánc Eger. A 
népszerű táncjáték előadása után Topolánszky Tamás, 
a tánctagozat vezetője bemutatta a társulatot, a gye-
rekek pedig együtt táncoltak a művészekkel. 

Nagyon fontos, hogy a kultúrát mindenhová eljut-
tassuk, a kultúrának hatással kell lennie mindenkire 
– nyilatkozta Topolánszky Tamás.

Kiderült az is, hogy a diákok minden évben szín-
padi produkciókkal is készülnek az iskoai rendezvé-
nyekre. S emelett szívesen járnak színházba, már 
többször voltak a Gárdonyi Géza Színház vendégei. 
Emlékezetes volt idén számukra a Lúdas Mátyás és A 
Fából faragott királyfi című mesejáték. 

A kapcsolat folytatásaként az iskola és a színház 
jövőre további közös programok megvalósítására 
pályázik. 



ÉLET – MÓDI

Faller Etelka
diplomás 

parapszichológus

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

Ébredés  
Holisztikus  

Életmód 
Központ,  

Eger. 

Egy hely, ahol test és lélek 
egymásra talál.

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

állatkórház • állateledel • 
állatpatika

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

www.allatkorhazeger.hu
nyitva tartások:

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

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

Állatpatika:
H–P: 8.00–16.30

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

Egerben kapható:
• Mátyás Király út 104.
• Maklári út 5–7.
• Rákóczi út 83. 
szám alatti állateledel üzletekben.

Trainer Fitness3 
az allergia doktora

Átadták az új kutyafuttatót
Az önkormányzat a nagylaposi körforgalom mellett, 1,6 mil-

lió forintból , 3000 négyzetméteren, alakított ki az ebek szabad 
mozgatására alkalmas helyet. Ezzel együtt már két olyan terü-
let is van Egerben, ahol a kutyák póráz nélkül sétálhatnak.

Egerben eddig csak  egy olyan terület volt, az autóbusz pá-
lyaudvar mellett, ahol az ebtartók szabadon futtathatták ked-

Élet-módi 
Magazinműsor a Tv Eger műsorán minden hónap első és második szombatján, 18.30-tól!

Füredi ION pH 9,3
lúgos ivóvízcsalád

Díjmentes házhozszállítás!
www.furedivizek.hu

– Az asztrológiához sokan negatív asszociációkat 
fűznek. Mit is takar ez valójában?

– Legtöbben a csillagokból történő jósláshoz kötik az 
asztrológiát, de ez a többezer éves tudományon alapuló karak-
terológiai rendszer mély önismereti alapokat tár fel előttünk, 
mely komolyan hozzájárulhat személyiségünk spirituális fejlő-
déséhez. Az asztrológia tökéletes jellemrajzot és sajátos sors-
tendenciákat tár fel előttünk. Életünk és személyiségünk híven 
tükrözi karmikus, családi és személyes múltunkat. Horoszkó-
punk feltárásával tudatosíthatjuk ismeretlen erősségeinket, és 
segíthet gyengeségeink, nehéz konstellációink elfogadásában, 
feloldásában.

– Hogyan született a „Lélek és asztrológia” iskola és 
mi az esszenciája?
–  Iskolánkat 2008 őszén álmodtuk meg Trombitás Katalin 

asztrológus vezetőtársammal.  Pár hónappal később életre kelt 
dédelgetett vágyunk és elindult kalandos útjára. Az ősi, több 
ezer éves szellemi tudás és a modern önismereti iskolák – 
pszichodráma, tánc- és művészetterápia elemei – ötvöződnek 
foglalkozásainkban.

Központba helyezzük az élményszerű ismeretszerzést, mód-

szereinkkel arra törekszünk, hogy a közösen töltött idő kreatív 
és minden érzékszervet megmozgató legyen. Csoportjaink 
meghitt, belső élményekben gazdag hangulatban telnek. Az 
analógiás világképre épülő, gyakran nehezen érthető asztroló-
giai tudományt transzformáltuk egy gyakorlatias, személyisé-
get fejlesztő, illusztrációkban gazdag ismeretanyaggá.

– Milyen formában kapcsolódhatnak hozzátok az 
érdeklődők?

– Az idei éveben július 5–7. között egy tábort szervezünk a 
Tokaj lankáin Szegiben, ahol 3 napon keresztül  belemerülünk 
az asztrológia tükrében személyiségünk mélyebb megisme-
résébe és dramatikus elemekkel gazdagítva tesszük ezt saját 
élménnyé.

Októberben indul a 24 hónapos „Lélek és asztrológia” önis-
mereti iskola, melyben havi 1 vasárnapon tartjuk a közös ösz-
szejöveteleinket.

Ingyenes bemutató előadásunkra június 7-én 17.00-tól vár-
juk a kedves érdeklődőket az Ébredés Holisztikus Központban 
(Eger, Szálloda u. 5. III. em.).
További  információk az ebredes-eger.hu weboldalon talál-

hatóak. (X)

Asztrológia az önismeret és 
az önfejlesztés szolgálatában

venceiket. Ez évekkel ezelőtt , civil kezdeményezésre jött létre. 
A felsővárosi kutyafuttató kialakításával  egyidejűleg 4 új ku-
tyapiszok-gyűjtő edényt is kihelyeztek a város különböző pont-
jain. Ezekkel együtt már 17 ilyen kutya-wc található Egerben. 
Lehetőséget biztosítva ezzel a gazdáknak a felelős állattartás 
betartására és a közterületek megóvására.

A törpenyúl ideális kisállat, barátságos, szobatisztaságra 
szoktatható állatka, egyaránt  tartható szabadban és lakás-
ban is.

A törpenyulak egy véletlen genetikai mutáció révén ala-
kultak ki. Az ember – meglátva ebben a lehetőséget – tuda-
tosan folytatta a „méret” csökkentését. Kezdetben labornyúl-
ként alkalmazták őket, azonban 1894-ben egy angliai kiállí-
táson már mint sportnyúl is feltűnt az első törpenyúlfajta.

Ha nyulat választunk, először célszerű berendezni a lak-
helyét. Ez lehetőleg ketrec legyen, melynek mérete minimum 
fél négyzetméter. Ebbe kell elhelyezni a következő tárgyakat: 
egy – lehetőleg szelepes – önitatót, egy rögzített, de kive-
hető etetőt ill. egy szénarácsot. Ezen kívül rakhatunk be egy 
odút vagy házacskát is, ahol el tud bújni. Alomként faforgá-
csot, szalmát, vagy speciális kisállatalmot használhatunk.

A törpenyúl takarmánya alapvetően szénából, magokból 
(árpa, búza, zab, napraforgó), kevés zöldtakarmányból álljon.  
Zöldeleségként szóba jöhet répa, gyermekláncfűlevél, alma 
stb. Víz mindig legyen a nyúl előtt!

Attól függően, hogy nyuszink hosszú vagy rövid szőrű, több-
kevesebb ápolást igényel. A hosszabb szőrt szükség szerint ki 
kell kefélni, de a rövid szőrűeket is időnként át lehet fésülni. 
Ezen kívül át kell nézni a karmokat, fogakat, legalább havonta.  
A nyulakat két olyan fertőző betegség fenyegeti, amely ellen 
létezik oltás. Valamint a higiénikus tartásra kell nagy gondot 
fordítanunk, hogy elkerüljük a betegségeket.

A kisnyulat a tenyésztőtől kb. 6 hetesen hozzuk el, előbb 
semmiképpen. Lelkiismeretes tenyésztő nem is adja őket 
oda, mert még nem elég erősek az elválasztás okozta stressz 
elviselésére.

A törpenyúl helyesen tartva szobatiszta lesz, teljes nyu-
galommal ki lehet engedni helyéről. A titok nyitja a helyes 
szoktatás. Ehhez tudnunk kell, hogy a vadnyulak is egy helyre 
járnak üríteni, így nyulunknak ez természetes. 

Ha  felelősséget érzünk irántuk és szeretett lényként ke-
zeljük őket, akkor gondos odafigyeléssel akár nyolc évig is 
örömet szerezhetnek gazdájuknak. 

A  nyúl, mint minden társállat, nem megunni való szőrös 
jószág, hanem rengeteg kedvesség és öröm forrása. 

(Forrás: www.haziallat.hu)

A törpenyúl



APRÓHIRDETÉSEK
KINEZIOLÓGIAI KEZELÉS, házassági tanácsadás, kismama relaxáció, diapozitív stresszoldás,  
stresszkezelő  tréningek,  klubestek,  frissítő  masszázs  a  Narancsvirág  Egészségkuckóban.  • 
 (+36 20) 976 4604 • www.kineziologuseger.hu

BöLcSődE hELyEtt csillagkert családi Napközi! Személyes törődés, családias környe-
zet 1 éves kortól. • Eger, Mikes Kelemen út 101. •  (+36 70) 320 4842 • www.csillagkert.hu

ELAdÓ INGAtLAN! Felső tár kány ban, a Várhegy la kó park ban 2005-ben épült, családi ház, 
900 m2-es parkosí tott telken szép kilátással és kerttel eladó. A ház ytongból épült, 160 m2 lakóte-
rű, 3 szobával, egy nappalival, 2 fürdőszobával. Irányár: 30 millió Ft. •  (+36 70) 336 5392.

ELAdÓ INGAtLAN! Egertől 30 km-re faluközpontban kétszobás kis családi ház sürgősen el-
adó. Irányár: 2,5 millió Ft. •  (+36 36) 437 214, (+36 30) 496 5612.

ELAdÓ PINcE! Egri belvárosközeli nagyméretű kétágú borospince a Cifrakapu téren eladó. 
100 m2 telek, 25 m2 borházzal, víz-villany, esővíz-elvezetés van. Érdeklődni az esti órákban. 
•  (+36 36) 737 530.

ÜdÜLÉS SIÓfOKON!  Medencés  apartmanok  a  központban!  www.siofok-balaton.com  • 
 (+36 30) 904 8884

ÜdÜLÉS – 7 Éj AuSZtrIáBAN  Már 99 Euro/fő! www.murauerhof.eu •   (+36 30) 904 
8884
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A kertben

A levéltetű
A levéltetvek általánosan ismert kelle-

metlen növényi kártevők. Társasan, tele-
pekben élő lassú állatok, főleg a lomboza-
ton telepednek meg, majd szájszervüket a 
szövetekbe juttatva szivattyúzzák ki a növé-
nyi nedveket. Ennek következtében a növé-
nyi rész deformálódik, torzul, anyagcsere-
zavarok lépnek fel. Nemzedék nemzedéket 
követ, ezáltal a szaporodás igen nagymér-
vű. Ez a folyamat a hímek időszakonkénti 
hiánya következtében leegyszerűsödött s 
az ivarérettség korai felléptével azonnal 
megindul. Sok tényező közrejátszik abban, 
hogy a levéltetvek ne hatalmasodjanak el 
túlságosan. Korlátozásukban fontosak a 
természetes ellenségek. A levéltetű-pusztí-
tó aranyszemű fátyolka, élősködő darazsak, 
zengőlégy lárvák, fülbemászók, katicabo-
garak, lágybőrű bogarak, számos poloska 
és pók él levéltetűből. A madarak közül a ci-
negék, csuszkák, pintyek, sőt mezei verebek 
is lecsipegetik őket fák és bokrok leveleiről, 
sőt a fakopáncsot is meg lehet figyelni.

A dísznövények közül gyakran támadja 
meg a rózsát a rózsalevéltetű. Ezek az állatok 
3 mm-nél valamivel hosszabbak, különösen 
a kerti rózsa hajtásának hegyén és bimbóin 
tanyáznak, elég kövértestű, de vékonylábú, 
hosszúkás állatok. Színük sötétzöld, vagy 
barnás. Potrohcsöveiken keresztül ragadós, 
viasszá szilárduló nedvet választanak ki. A 
rózsa levéltetvei tavasszal kelnek ki az átte-
lelt petékből. A parányi levéltetvek kedvező 
körülmények között már 10 nap alatt több-
szörös vedléssel felnőhetnek és ez az újabb 

nemzedék ismét éppúgy szaporodik, mint 
ősanyja. Az ősanya szárnyatlan és érzékszer-
vei tökéletlenül fejlettek. Elevenen világra 
hozott ivadékai mind nőstények. Az egész 
melegebb évszakban így követik egymást 
a szűznemzéssel eleveneket szülő anyák 
nemzedékei. Lassanként azonban változás 
áll be a szaporodásba, amennyiben a megje-
lenő levéltetvek közül egyeseknek két nagy, 
átlátszó szárnypárjuk van. Ezek a szárnyas, 
ugyancsak szűznemzéssel szaporodó anyák 
hamarosan átrepülnek egy másik rózsatőre 
és ott szaporodnak tovább. Így tart a fejlődési 
folyamat, míg az ősz beálltakor létre nem 
jön az a nemzedék, melynek tagjai szár-
nyatlan nőstényekből és szárnyas hímekből 
álIó ivaros állatokat nemzenek, a nemzedék 
nőstényeinek petéi csak megtermékenyítés 
után indulnak fejlődésnek. Párosodás után 
a nőstények lerakják megtermékenyített pe-
téiket a kéregrepedésekbe, vagy levélrügyek 
közelébe. Ezekből a faggyal szemben nagyon 
ellenálló, úgynevezett „téli" petékből követ-
kező tavasszal az új fejlődési kör indul ki.

A védekezésnél soknemzedékes szapo-
rodásuk miatt a nyár folyamán többszöri 
kezelésre van szükség. Fontos, hogy a szár-
nyas alakok megjelenésekor mindenképpen 
permetezzünk.

Hasznos levéltetvek is akadnak, elsősor-
ban a tű- és lomblevelű fák között. Folyé-
kony, nagy cukortartalmú bélváladékukat a 
„mézharmatot" sok rovar kedveli és a méze-
lő méh is begyűjti „erdei méz” formájában.

Misi bácsi

Zöld sarok

Ismétlés a 
tudás anyja!
Foglaljuk össze az eddigi ismereteinket! Egy kis nyári egészségvéde-

lem. Táborok, nyaralások, apartmanok, szállodák, helyi és ismeretlen 
ízek, ételek, vizek.

A jogszabályok próbálják kordában tartani a káros vegyi anyagok 
használatát, gyártását, mégis ajánlott, ha az élelmiszerek, tápanyagok 
vásárlása előtt tájékozódunk a termékben lévő összetevőkről, akár itt-
hon, külföldön, falun, városon.

Nyáron több a por, a levegő sem olyan tiszta, mint télen. Van, aki töb-
bet otthon van – nyaralás helyett – és takarít. Takarítsunk ésszerűen! 
Nem kell mindennek klinikai tisztaságúnak lenni! Ecet, szódabikarbóna, 
homok, hamu, só. Gyakran elegendő egy forró vizes lemosás. Ne hasz-
náljunk túl erős és sok vegyszert!

Asztmát és allergiát okozó légfrissítők helyett tiszta illóolajokat 
használjunk, melyek baktériumölő hatásúak. A konyhai csapra szerelt 
vízszűrő a káros vegyi anyagoktól, nehézfémektől, és akár a klórtól is 
megszabadítja ivóvizünket.

Kozmetikai szempontból a természetes alapanyagok megbízhatóak, 
a hónaljdezodorokkal férfiak és nők vigyázzanak, nyáron többet hasz-
nálunk! A hónaljborotválás, szőrtelenítés után közvetlenül ne dezodo-
rozzunk!

Tartsunk olyan szobanövényeket, amelyek kivonják a szoba levegő-
jéből a benzolt vagy a formaldehidet! Méregtelenítés ügyben a vitorla-
virág (Spathiphyllum), a futónövények közül az Epipremnum aureum, a 
Sárkányfa (Dracena) és a félreharangozott fikusz.

Vágott virág átvétele után mossunk kezet, mert peszticiddel kezelt 
lehet!

Félkész ételek, konzervek helyett friss élelmiszereket keressünk. Ha 
mégis tartósítottat veszünk, az E számokra ügyeljünk! Vásároljunk bio-
termékeket, bográcsoljunk!

Se külföldön, se itthon, se kerti munka, egyéb foglalatosság után ne 
legyünk az utcai cipőben, ruhában.

Fogyasszunk gyümölcsöket, zöldségeket, igazodjunk az idényjellegű 
termékekhez. Ha lehet, ne együnk banánt az eperszezonban.

Tartsuk szem előtt a mértékletességet az autóközlekedés, víztakaré-
kosság, táplálkozás, életmód és káros szenvedélyek terén. Minél többet 
fogyasztunk, nagyobb az ökológiai és karbonlábnyomunk, ökológiai 
hátizsákunk, annál biztosabb, hogy gyermekeink, unokáink és saját 
időskorunk tartalékait feléljük. Cselekvéseinket felelős döntés, megelő-
zés, takarékosság, fenntarthatóság, környezettudatosság jellemezze!

Jónak lenni, jobbá tenni! 
Danka Klára

„Virágzik” a Tisza
Június végén, vagy július elején különös természeti jelenséget láthatnak a Tiszához lá-

togatók. Estefelé megelevenedik a folyó. A mélyből lárvák tömegei úsznak a víz felszíné-
re. Amikor megszabadulnak a buroktól, felemelkednek a víz fölé, először a hímek, utána 
a nőstények. Kis idő múlva csapongva röpködnek és a rovarok millióinak zizegő, surrogó 
szárnycsapásaitól hangos a környék.

Ez a kérészrajzás,  nászrepülés, vagy másképen: „virágzik” a Tisza. Időtlen idők óta vissza-
térő látványosság e csodálatos jelenség. 

Egymásra találás és párzás után a nőstények a Tiszába ejtik megtermékenyített petéik 
millióit,majd hamarosan véget ér az életük. Mire leáldozik a nap a halak lakmározzák a ro-
vartetemeket.

A természet fintora, hogy a kifejlett tiszavirág rövidke, párórás életével szemben a lárva 
három esztendeig fejlődik a vízben, illetve az iszapban. Az iszaplakó kérészlárva a halak  
fontos tápláléka. Ahol például nincs „tiszavirág”, ott nem él meg a kecsege, amely hazánk 
legszebb és legízletesebb hala.

Szabó Lajos

Az egri Nagyboldogasszony-
templom (Barátok temploma) 

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

éves időtartamra, illetve lejárat 
nélkül válthatók.

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

telefonszámán.

Kezdődik a hulladéklerakók 
rekultivációja
Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Heves 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén 

A felszíni és felszín alatti vizek további szennyeződésének megaka-
dályozása és a környezetterhelés mérséklése érdekében, az országos 
Hulladékgazdálkodási Tervvel és a többi, témát érintő jogszabállyal 
összhangban térségi szinten kell kezelni a települések bezárt, illetve 
felhagyott szilárdhulladék-lerakóit.

Térségünkben ezt pályázati segítséggel sikerül rendezni, a „Tele-
pülési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Heves Megyei Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” elnevezésű pro-
jekt keretében. A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0028 pályázat összesen 
4 963 040 464 forintot (a költségek 100%-át) biztosít arra, hogy He-
ves, Borsod és Nógrád megyékben 36 önkormányzat tulajdonában 
lévő összesen  38 hulladéklerakó rekultivációja megtörténjen.

A projekt megvalósítóinak kiválasztása megtörtént, a munkálatok 
2012 júliusában kezdődnek el a területek átadásával, s várhatóan 
2014 decembére ér véget a hulladéklerakók rekultivációja.



MISKOLC
Régiposta u. 29.

(46) 509 425 
(46) 506 008

www.babussuzuki.hu

Karambolos javítás
Teljes körű biztosítási 

ügyintézéssel, 
ingyenes csereautóval, 

szervizelés minden 
típusú gépkocsira!
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Eredményes évet zárt 
2011-ben az Egri TISZK
Tekintettel arra, hogy mostanában keveset hallottunk az Egri TISZK-ről, meg-

kértük Takács Zoltán ügyvezető igazgató urat, számoljon be arról, hogyan ala-
kult a társaság  2011. évi  gazdálkodása.

– Alapvetően meghatározta számunkra a 2011. évet 
az, hogy az év elején végzett pályázati szakmai tevé-
kenységünk eredményes volt. Az első negyedév végére 
elbírálták a benyújtott pályázatainkat, melynek eredmé-
nyeképpen már félévkor – az akkor még elég jelentős 
féléves veszteség ellenére is – azt állíthattuk, hogy az év 
egészére  tervezett  külső  (pályázati-tanfolyami)  bevételt 
elérjük, sőt túlteljesítjük és a társaság eredményes mű-
ködését 2011. évben is biztosítjuk. Sikeresen lezárultak 
és elszámolásra kerültek azok a nagyobb összegű külső 
pályázatok is, melyeket követően a várt pályázati támo-
gatások a III. negyedévben meg is érkeztek számlánkra. 
Így gazdálkodásunkban a félévet követően a várt fordulat 
bekövetkezett, melynek eredményeképpen a nullszaldós 
üzleti tervet jelentősen túlteljesítve a 2011. évet a kft már 
számottevő pozitív eredménnyel, közel 7 mFt-os nyere-
séggel zárta, külső tanfolyami-pályázati bevételeit pedig 
jelentős mértékben, mintegy 30 mFt-tal túl is teljesítette. 
Így sikeres évet zárt a társaság.  Nagy megkönnyebbülést 
jelentett, hogy a 3 évvel korábban felvett 200 mFt összegű 
devizahiteléből még vissza nem fizetett részt (~42 mFt) 
2011-ben a társaság teljes mértékben visszafizette. Itt 
ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak 
egyrészt jó munkát végző  munkatársaimnak, másrészt 
tulajdonosainknak, fenntartóinknak, üzleti partnereink-
nek a 2011. évi eredményes és korrekt együttműködésért, 
mely nagyban hozzájárult eredményes működésünkhöz! 
Köszönet illeti továbbá mindazon vállalkozást, akik több, 
mint 74 mFt összegű fejlesztési támogatásukkal 2011-
ben is hozzájárultak az Egri TISZK és társiskolái gyakorlati 
képzőhelyeinek korszerűsítéséhez, ezzel együtt a városi 
fenntartású szakképző intézményekben folyó szakképzés 
eredményesebbé tételéhez!

– Kérjük, mondjon néhány szót konkrétan is a 
megvalósult felnőttképzésekről, tanfolyamokról! 

– Májusban zárult az áthúzódó nyertes pályázat, me-
lyet a TÁMOP-6.2.2 keretében nyújtottunk be az ESZA Kft-
hez egészségügyi képzésre, digitális tananyagfejlesztésre 
a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskolával és a Markhot Ferenc 
Kórházzal együttműködve. Ezen 1 éves időtartamú pályá-
zatból és a kapcsolódó szakmai tevékenységekből jelentős 
összegű árbevételt realizáltunk. A felnőttképzés területén 
az év során is folytak  a részben az előző évről áthúzódott 
és időközben szakmai vizsgával befejeződött tanfolyamok, 
egy virágkötő, három szociális gondozó-ápoló, és egy CNC-
forgácsoló tanfolyamunk is. Később elindult egy ápolási 
asszisztens, majd egy központi fűtés szerelő tanfolyam is, 
végül egy újabb CNC forgácsoló képzés is, azaz szerencsére 
nem unatkoztunk. A tanfolyamokat továbbra is társisko-
láinkkal közösen szerveztük, támaszkodva azok oktatóira, 
eszközrendszerére.  Az év során megvalósítottunk egy 6 
hónapos projektet is, melynek keretében 4 fő külső men-

tort foglalkoztattunk megbízási szerződéssel, akik a TISZK 
iránymutatása és koordinációja alapján mentori szolgálta-
tásokat nyújtottak a hozzájuk irányított munkanélküliek 
számára.  Fentieken  túl  sikerült  még  egy  80  órás  kom-
petenciafejlesztő képzést is megszervezni, lebonyolítani 
Gyöngyösön 14 fő megváltozott munkaképességű ember 
részére. Később képzésbe vonást és elhelyezkedést szol-
gáló segítő munkaerő-piaci szolgáltatásokat is nyújtottak 
munkatársaink Pétervásárán és Mezőkövesden. Végül 
fontos számunkra, hogy 2011-ben az Egri TISZK elnyerte 
33 szakképesítés estében a vizsgaszervezői jogosultságot, 
melyet 2012-ben sikerült még 18 szakképesítéssel kiegé-
szíteni, mely alapján már legutóbbi tanfolyamaink végén 
azok szakmai vizsgáját is az Egri TISZK szervezte. Végül, de 
nem utolsósorban a TISZK 2011-ben is eleget tett azon 
koordinációs feladatainak, melyeket, mint szakképzés-
szervezési társaságnak az RFKB döntései kapcsán el kellett 
látni a társiskolák vonatkozásában.

– Végül kérjük, szóljon pár szót arról is, hogy mi 
várható 2012-ben? 

– Az évkezdet nem volt túl biztató. A 2012. januárjá-
ban a munkaügyi központhoz szakmai tanfolyamok meg-
szervezésére benyújtott  pályázataink sajnos az idén nem 
voltak eredményesek, így - a korábbi évektől eltérően - az 
idén csak egy 960 órás CNC forgácsoló tanfolyam nyert. Az 
év elején benyújtott TÁMOP-os, nagyobb összegű pályáza-
taink eredménye még csak részben ismert, azok közül egy 
volt nyertes. Az üzleti terv teljesíthetőségéhez a még el 
nem bírált pályázatok (TÁMOP-2.2.4, Leonardo Mobilitás) 
közül legalább egy nagyobb összegűnek kellene nyernie 
még ahhoz, hogy idén is azt mondhassuk, hogy a társaság 
eredményes működését 2012. évben is biztosítani tudjuk!

– Köszönjük a beszélgetést és a társaságnak 
további eredményes munkát kívánunk! (X)

Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda

Amit az Ifi Pontban megtalálsz:
Információk: továbbtanulásról, álláske-

resésről, önkéntességről, rendezvényekről és 
még sok másról!

Szolgáltatások: ingyenes internet hasz-
nálat, pályaorientációs tanácsadás, önisme-
reti foglalkozások, drogprevenció, közönség 
találkozó, diák jogi tanácsadás és még sok 
más, ami egy fiatalt érdekelhet! 

Gyere be, akkor is, ha nincs épp kérdésed 
csak szeretnéd egy barátságos helyen eltöl-
teni az idődet! Nyitva: hétköznap 10 és 18 óra 
között. 

Elérhetőség: 3300 Eger Dobó tér 7, telefon: 
36/789-133,  email:  ifiponteger@gmail.com, 
Facebook: IFI PONT.

GUMI NÍVÓ 
Gumiszerviz és kereskedés

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

AUTÓKLÍMA SZERVIZ
INGYENES ÁTVIZSGÁLÁS

Vegyszeres tisztítás 3500 Ft-tól
Ózonos fertőtlenítés 5000 Ft-tól
Klímatöltés 6500 Ft-tól

Vitál Henrietta
nöi-férfi, gyermekfodrász

Vörösmarty u. 75. 

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

Hétfőtől szombatig

Minőségi szolgáltatás, 
kiváló olasz termékekkel, 

kedvező áron.

KANDALLÓ CENTRUM
MINŐSÉGI KANDALLÓK KEDVEZŐ ÁRON!

•  Kandallóépítés ingyenes helyszíni felméréssel, szak-
tanácsadással

•  Hordozható kandallók, díjtalan házhoz szállítással, 
üzembehelyezéssel,

•  Tűzterek, kémények, füstcsövek, kandallókiegészítők 
forgalmazása

Bemutatóterem: 
Eger, Dr. Hibay Károly u. 16. (a Kis Dobó térnél)
Nyitva: szerda 9–18 ill. telefonos egyeztetéssel

06 20 362 2458
www.kandallocentrum.hu

JÚNIUS -IG  KEDVEZMÉNNYEL!

3300 Eger, Bartók tér 12. 
(+36 36) 789-990 • (+36 20) 321-6371 
eger@katedra.hu • www.katedra.huMicski Student  Kft. • AL , NYSZ.: --

Egyéb nyári programok: 2 hetes készségfejlesztő tréningek (szókincs, nyelvtan, beszéd) • 
kommunikációs tréningek • beszédgyakorlat anyanyelvű tanárral • nyári nyelvi táborok 4 éves kortól

Következő nyelvvizsgák a KATEDRÁBAN:
augusztus 11.
jelentkezési határidő: július 9.
első nyelvvizsga Egerben: július 14.
jelentkezési határidő: június 16.

Intenzív nyelvvizsgafelkészítők június 18-tól!
A részvétel feltétele: ingyenes szóbeli és

írásbeli szintfelmérés, képzési tanácsadás.



Zamárdiban 4 fős apartman és 2 ágyas fürdőszobás 
szobák, valamint Balatonföldváron 3 szoba + nappalis 

nyaraló kiadó.  8621 Zamárdi, Jókai u. 1. 

www.piroschka.hu/vendeghaz

PIROSCHKA® 
Vendégház Zamárdi

Pászthory 
gyógyítóház 

Eger

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

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

Bejelentkezés: 
(06 20) 227-8080

paszthorygyogyitohaz@gmail.com

BABUS SUZUKI 

Érd.: Miskolc, Régiposta u. 29. (a Pláza mellett)

(46) 509 425, (46) 506 008

www.babussuzuki.hu

Új és használt autók kereskedése Miskolc 
belvárosában.

– Új Suzukik akciósan kaphatók.
– Forintalapú hitelek alacsony kamattal!

NE DÖNTSÖN, AMÍG NEM JÁRT NÁLUNK!

Több mint üzlet.
www.allampapir.hu

Életünk regénye az arcunkra van írva. A Magyar Állampapír sokszínű termékköre  
a változatos futamidőt, a kiemelkedő kamatot és az állami garancia teljes biztonsá-
gát jelenti. De nemcsak ezt, hanem a befektetések mögötti embereket, sorsokat is.  
S mindezek mellett jelenti közös biztonságunkat, gyarapodásunkat is: a mi  
közös történetünket.

Kapható a Magyar Államkincstárban, a Postán és az Elsődleges Forgalmazóknál.

a mi történetünk

MAP_EgriM_148x210.indd   1 2012.05.22.   14:25

Minőségi
SZŐNYEGTISZTÍTÁS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Újra hódítottak a levegő urai – tovább 
gyorsult a nagy földi légkörzés
Több rekord is született a sűrített levegővel hajtott járgányok ötödik nemzetközi viadalán
Hamisítatlan tavaszköszöntő fesztiválhangulat tette emlékezetessé az ötödik, jubileu-

mi Rexroth Pneumobil Verseny döntőjét az egri Érsekkertben. A négy országból érkező 41 
csapat összesen öt kategóriában mérte össze tudását a saját tervezésű és kivitelezésű, sű-
rített levegővel hajtott járművek hagyományos versenyén. A parázs futamokon minden 
eddiginél kiegyensúlyozottabb mezőny találkozott, ami nem csupán a viadal növekvő 
nemzetközi presztízséről árulkodik, hanem a versenyzők felkészültségéről, műszaki tudá-
sáról is. Az idei legjobb léghajtányt építő csapat, a szegedi MK Laren tagjai – elsőkként az 
egyenlők között – mostantól egy éven keresztül a Rexroth Legjobb Pneumobilja cím bir-
tokosaként emlékezhetnek vissza a virágba borult parkban aratott szombati győzelemre.

Az ötödik, jubileumi Pneumobil verseny indulói idén is bizonyították, hogy a levegő 
nem csupán a szerves élet, de a jövőt idéző, innovatív járművek hajtóereje is lehet. A 
magyarországi műszaki felsőoktatási intézmények hallgatói és a Csehországból, Lengyel-
országból és Romániából érkező csapatok szurkolók sokasága előtt mutatták meg, hogy 
komolyan vették a feladatukat, és a pneumatikus hajtással rendelkező járművek nem 
csupán házi barkácsolások, hanem gondos műszaki tervező munka eredménye.

Javier González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője köszöntőbeszédében 
hangsúlyozta, hogy a Pneumobil verseny egyedülálló módon teszi próbára a fiatal szak-
emberek innovációs készségét és találékonyságát. 

„A verseny megmutatja, hogy a mérnöki munka nem valamiféle valóságtól elrugasz-
kodott tevékenység, hanem a találékonyság éltető ereje, amelyből mindenki részesülhet. 

28

Egymásra talál az éles, kutató szellem, és a legkorszerűbb ismeretekkel felvértezett szak-
tudás támogató ereje. A mai esemény ismételten bizonyítja, hogy jó úton járunk, és a 
műszaki értelmiség következő generációjának törekvései mind jobban egybeforrnak a 
Bosch vállalatok jövőt építő szándékaival” – tette hozzá Javier González Pareja.  

2012 győztesei

A résztvevő csapatok az idei évben is öt kategóriában mérhették össze tudásukat és 
ügyességüket. A távolsági kategóriában, ahol a járműveknek egy sűrített levegővel fel-
töltött palackkal a lehető legnagyobb távolságot kellett megtenniük, a marosvásárhelyi 
METALMOBIL csapata jutott a legtovább: léghajtányukkal összesen 9163 métert tettek 
meg. Az ügyességi futamban a járműveknek és pilótájuknak egy igencsak technikás pá-
lyán kellett a legjobb teljesítményt nyújtaniuk. Idén a Debreceni Széllovagok pneumobilja 
jutott át a célvonalon elsőként. A gyorsulási futam győztese erős mezőnyben a MK Laren 
Szeged csapata, mely léghajtányával alig 28 másodperc alatt teljesítette a pályaszakaszt. 
A legeredetibb konstrukció kategóriában a legkiemelkedőbb műszaki megoldásokat fel-
sorakoztató, egyúttal leginnovatívabb jármű nyerhette el az elsőséget. A komoly elisme-
rést jelentő díjat a győri Szent István Egyetem Air-Go Pneumobil csapata vihette magával. 
A jelképes koronát, azaz a Rexroth Legjobb Pneumobilja 2012 címet, amelyet hagyomá-
nyosan az egyes versenykategóriák győztesei közül választ ki a zsűri, ezúttal a szegedi MK 
Laren csapata viselheti egy éven át.

Tamás Endre a verseny főszervezője hangsúlyozta, hogy a döntőbe jutott csapatok 
mindegyike egyenletesen magas műszaki színvonalú járművel érkezett. A nézők már-
már a profik felkészültségét idéző, izgalmas futamokat szurkolhattak végig, miközben a 
viadal hagyományos fesztiválhangulata is megmaradt.

Az idén először senior kategóriában is összemérték tudásukat a rutinosabb verseny-
zők. Ebben a számban azok a már végzett hallgatók indulhattak, akik az előző évi verse-
nyek valamelyikén már részt vettek, és a korábbi járművüket – amennyiben az megfelelt 
a 2012-es versenykiírásnak – az egykori képzési helyük biztosította részükre. A kategória 
legjobbja az ŐSI EntRóPia csapat lett, melynek tagjai így tovább öregbítették egykori alma 
materük, a Miskolci Egyetem hírnevét. 

Ugyancsak ebben az évben írták ki először a legkreatívabb bukósisakot tervező csapat-
nak járó díjat. A sisaktervekre a facebook-on szavazhatott a nagyérdemű, így a versenyre 
elkészült egyedi sisakot a Science’s Kitchen csapat tagjai már büszkén viselték a döntő 
futamok alatt. További információ: www.pneumobil.hu  (X)
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Ma már egyre népszerűbb a nyári nyelvtanulás. Sokan 
gondolják, hogy ebben az időszakban bepótolhatják el-
maradásukat, elvégezhetik azt, amire eddig nem volt idő. 
A nyelvtudás fejlesztésében ilyenkor nagy lépést lehet 
tenni, hiszen van lehetőség intenzíven tanulni. 
Érdemes  a  Langwest  Nyelvi  Központot  választani 

a nyári nyelvtanuláshoz, mert a régió egyetlen olyan 
iskolája, amely a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által 
ajánlott és minősített intézmény – érvelt Dányi Anna 
ügyvezető igazgató. Szolgáltatásainkra a minőség mel-
lett az is jellemző, hogy azok személyre szabottak és hall-
gatóközpontúak – hangsúlyozta az iskolát jellemezve az 
igazgató, aki arra is rámutatott, hogy fontos számukra az 
is, hogy államilag elismert, akkreditált felnőttképzési in-
tézményként jelennek meg a piacon. De nem csak maga 
az iskola bír állami elismertséggel, hanem rendelkeznek 
programakkreditációval, illetve akkreditált vizsgahely-
ként is működnek. Ez egy csokorban egyedülálló, és hű 
mutatója a magas színvonalú munkának.

Nyári tanfolyami ajánlatunkat is igyekeztünk úgy ösz-
szeállítani, hogy minden nyelvet tanulni vágyó igényé-
nek megfeleljünk. Azok a felnőttek vagy középiskolások, 
akik angolul vagy németül most kezdenek tanulni, illet-
ve  a  nyelvtudásukat  szeretnék  fejleszteni,  a  Langwest 
Téka szekcióban tanulhatnak intenzív formában. 

Ha nyári nyelvtanulás, 
akkor Langwest 

Az érdeklődők új nyelveink közül is választ-
hatnak, mely a francia, olasz és spanyol. 
A  Langwest  Nyelvi  Központ  államilag  elismert  BME 

nyelvvizsgahely. Az általános nyelvvizsga lehetőségei to-
vább bővülnek. Az angolon és németen kívül, a kisnyel-
vek közül francia, olasz és spanyol nyelvvizsga is tehető 
az augusztusi vizsgaidőszakban. Jelentkezési határidő: 
július 25. Ismertető kiadványokkal, próbavizsgával, felké-
szítő tanfolyamokkal és online jelentkezési lehetőséggel 
várjuk az érdeklődőket!

De visszatérve a mottónkhoz, ha augusztus, akkor 
nyelvvizsga-előkészítő!  A  Langwest  NyelvvizsgaPont 
szekciónkban tanulók évek óta sikerrel veszik a „nyelv-
vizsga-akadályt”. Az előkészítőket rugalmasan szervez-
zük, szóbeli és írásbeli napokat tartunk. Minden nap 
várjuk azokat, akik komplex nyelvvizsgára készülnek. 
Szélesedett nyelvvizsga palettánk, már informatikai 
szaknyelvből is ajánlunk államilag elismert vizsgát angol 
és német nyelvből, melyre szintén lesz felkészítő tanfo-
lyam.  Ha nincs idő részt venni az intenzív tanfolyamon, 
akkor még mindig van lehetőség a próbavizsgára vagy 
az ANT távoktató programunk segítségével készülhet az 
írásbelire.

Akik nyári programként nyelvtanulást terveznek, 
azok minél előbb keressenek fel minket, mert –20%-

os előbeiratkozási akciónk június 15-ig tart, ami 8 000–
16 000 Ft megtakarítást jelenthet a résztvevők számá-
ra. Egerben a Nagyváradi u. 14/C szám alatt várjuk az 
érdeklődőket, és képzési tanácsadás, valamint nyelv-
tudás-szintfelmérés keretében kialakítjuk a számukra 
legmegfelelőbb és legköltséghatékonyabb nyelvtanu-
lási programot. Ne mulassza el kedvezményeinket, és 
biztosítsa helyét a nyári tanfolyamon.  (X)

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

Tel.: 36/411-910
www.langwest.hu

Biztosan állíthatjuk, 
hogy egy jó szakma többet ér, 

mint egy diploma!
A Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szak iskola a kö-
vetkező tanévben induló nappali tagozatos képzésekre várja a szakmával még 
nem rendelkező fi atalok jelentkezését:

–  érettségivel rendelkezőknek és most érettségizőknek ajánljuk:
•  a már hagyományos vendéglős, kereskedő, kozmetikus, középfokú, valamint
•  a továbbra is induló vendéglátó-, idegenforgalmi-, és adó- igazgatásügyi 

szakmenedzser felsőfokú képzéseinket!

–  A 10. osztályt végzett, és természetesen az érettségizettek fi gyelmébe 
is ajánljuk:
•  a szakács, cukrász, pincér, fodrász, vendéglátó eladó és bolti eladó képzésein-

ket, amelyek tanfolyami rendszerben kiegészíthetők speciális képzésekkel. 

Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek indítjuk a 2 éves érettségire felké-
szítő nappali – és esti tagozatos vendéglátó szakközépiskolai képzéseinket.

Mestervizsgát és piacképes szakmát szeretne?
Jelentkezzen iskolánkban a boltvezető, vendéglátó- és kereskedelmi alapszakmás 
tanfolyami képzéseinkre. Az alapszakmával és gyakorlattal rendelkezőket várjuk a 
szakács, a pincér,a cukrász és a vendéglős-fogadós mesterképzésre!

Részletes felvilágosítást kérni és jelentkezni a Szent 
Lőrinc Szakközépiskolában (Eger, Rákóczi út 95.), 
vagy az iskola honlapján: www.szent-lorinc.hu és a 

(06 36) 536-064-es telefonszámon lehet.

Az Eszterházy Károly Főiskolán 2011. szeptember 1-jén indult el 
a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0232 azonosító számú „Egri szőttes” 
elnevezésű projekt, mely a nevelési, oktatási intézmények tanórán 
kívüli foglalkozásait támogatja. Ennek keretében pedagógusaink 9 
együttműködő intézménnyel – iskolával és óvodával – dolgoznak 
együtt, s tartanak a diákoknak szakköri és tábori foglalkozásokat. Az 
egyik bevont óvoda a Berekerdő Óvoda Egerszóláti Tagóvodája, ahol 
Nagy Erzsébet tanárnő foglakozik a kicsikkel zeneóvoda keretében. 

Az Egri szőttes elnevezésű projekt egyik célja, hogy az óvodás 
korú gyermekek ének-zene szakos tanár irányítása mellett foglal-
kozzanak a zenével. 

A zenei képességek fiatal korban történő fejlesztése nagyon fon-
tos, hiszen a muzikalitás, a beszédhez hasonlóan, velünk született 

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

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A zeneóvodai nevelés  
az egerszóláti óvodában

képesség. A zene megszerettetése, a zene befogadására való képes-
ségek megalapozása, zenei anyanyelvünk ápolása már az óvodás-
korban elkezdődik.

Hetente egy alkalommal 8-10 óvodás gyerekkel tanulunk, ját-
szunk a zenével, a zene eszközeivel. Célom az alapvető ritmikai 
készségek kialakítása, amit elsősorban az egyenletes lüktetés 
érzékelése jelent, ezt a test minden mozdítható pontján eljátsz-
szuk, természetesen a ritmushangszerek még játékosabbá, válto-
zatosabbá teszik ezen tevékenységet. Ezen kívül fontos a mély és 
magas hangok relációjának érzékeltetése, rengeteg körjátékkal, és 
mozgással tarkított változatos feladatokkal. Minden órán újabb 
dalokat, más-más feladatokat kapnak, és együtt készülünk az ép-
pen aktuális jeles napok megünneplésére is. 

Azon túl, hogy a gyerekek mindig nagyon szívesen jönnek az 
órákra, fejlődésük a visszajelzések, és saját tapasztalatom alapján 
is szembetűnő. Nagy Erzsébet

Cifrakapu u. 164. (06 36) 537 160
(A DIEGO és az EURONICS mellett)

minőségi bútorok
verhetetlen áron •  •  •  •  •  •  •  •

Balla Bútor Eger
www.ballabutor.hu

Ülőgarnitúrák, kanapék, franciaágyak, étkezők 
nagy választékban!

Nappali , háló, étkező, i� úsági és konyhabútorok 
MOST 33% KEDVEZMÉNNYEL!*
*A kedvezmény a Black Red White termékekre vonatkozik 2012. március 12-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig!



Felhívás!
A Családbarát Donor Nap keretében hirdeti meg az Egri Városi 
Sportiskola és a TV Eger az I. Egri Szabadtűzi Ételek Versenyét.

A verseny helye: 
Eger, a Körcsarnok melletti szabad terület

A verseny ideje: 
2012. június 22. 14 órától

A jelentkezés határideje: 
2012. június 10. 12 óra. 

Jelentkezni a marketing@tveger.hu címen lehet, a csapat 
neve, a készítendő étel és a csapattagok számának feltünte-
tésével. Minimum 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, min-

den csapatban legyen legalább egy véradó!
A szervezők a helyet és a lehetőséget biztosítják, minden 

másról a csapatoknak kell gondoskodniuk. A csapatoknak 
legalább +10 adagnyi ételt kell főzniük, ezt jótékony célra, 

az ÉFOÉSZ javára fordítjuk közösen!
A zsűri értékelésének szempontjai: egyedi megoldások, 

tálalás, hangulat.
Fődíj: Egy hosszú hétvége a tisza bá bol nai Balázs Vendég-

házban, 10 fő részére.


