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

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

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

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

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

házon kívül akár 1500 főig,
• Hidegtálak igény szerint.

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

Vasárnap: 8.00–15.00
Érdeklődjön egyéb ajánlatainkról is 

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

e-mail címen!
www.tabornokhaz.hu

Műemlékek és környezetük fenntartása, 
hasznosítása

A 2007-ben, a fenntartható európai városokról elfogadott Lipcsei 
Charta a városfejlesztési dokumentumok  fontos kiinduló pontja. A 
Charta megfogalmazása szerint „a helyi hatóságoknak el kell sajátí-
tani az integrált városfejlesztési politika végrehajtásához szükséges 
képességeket és a hatékonyságot, szem előtt tartva az épített kör-
nyezet minőségének és fenntarthatóságának szempontjait.” 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejleszté-
si Stratégia (IVS) című dokumentuma meghatározza Eger városának 
hosszú távú jövőképét. Ennek mottója hármas egységre épül: „Eger 
az együttműködésen alapuló város, mely az Eger-patak mentén kiala-
kult zöldfelületi hálózatra építve, történelmi, borászati és termé-
szeti adottságait komplex módon kihasználva minőséget hoz létre és 
hagyományait gazdagítja.” 
A mottót alkotó három elem területileg és szellemiségében is lefedi a 
teljes várost, a három egység kölcsönhatása folyamatos fejlődési poten-
ciált jelent és biztosítja a hosszú távú fejlesztést elősegítő aktivitásokat. 

A HerMan (Heritage Management) című, a kulturális örökség hasznosítá-
sát célzó projekt jól illeszthető a városfejlesztési stratégiában megfogal-
mazott fejlesztési célokhoz, amennyiben városfejlesztés alatt a városi 
szövet egy új vagy megújult darabjának „előállítását” értjük. 
A városi szövet ugyanis nem más, mint az épületek és az épületek által 
alkotott épített terek együttese, a helyi társadalom életének és működé-
sének fi zikai kerete — a városi élet anyagi hordozója.

MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE 
IN THE CENTRAL EUROPE AREA

A HerMan című projekt bemutatása

HANNA
tisztánlátó jósnő

(+36 30) 439 2069
Eger, Kossuth L. u. 22.

Lapunk következő száma 2014. február 21-én 
jelenik meg. Hirdetésfelvétel február 14-ig. 

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

www.mediaeger.hu


