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Jó időt
Berobbant a nyár. Pedig még egy kicsi tavasz kellene. Bár az is igaz, hogy soha sem találkoztam olyan emberrel, aki elégedett lett 

volna az időjárással. A gazdának akkor kell eső, amikor a szomszéd nyaralni menne, van, aki a szelet szidja, aminek pedig a szörfös 
örül.  Ezért tehát örök beszédtéma ez.  Jómagam is sokszor hozom szóba, szerencsére több olyan barátom is van, akik hozzám hasonló 
botcsinálta kertész módjára valamiféle zöldséget, gyümölcsöt nevelgetnek.  S mindezt miért tesszük? Aki még nem élte át, nem tudja. 
Amikor a saját munka eredményét kézbe vesszük, megforgatjuk, illatát vizsgáljuk, s végül  a család elé, az asztalra tesszük – akkor 
elfogja egy olyan érzés az embert, amit semmihez sem lehet hasonlítani. Na, ezért megéri az ásással, kapálással, öntözéssel vacakolni! 
Persze eközben is az égre sandít az ember, felsóhajt: Istenkém, adj jó időt erre a kis veteményre!

Áprilisi közgyűlés
Az ülés kezdetén 10 egyetemi hallgató kapta meg az 

Eger Város Ösztöndíjasa program támogatásáról szóló ok-
levelet. Ettől az évtől megduplázódott az ösztöndíj ösz-
szege, 10 hónapon keresztül havi 20 ezer forintot, s ezen 
felül 200 ezer forint egyösszegű támogatást kaphatnak a 
fiatalok. Ez utóbbi abban az esetben járhat, ha a kedvez-
ményezett a megszerzett diploma birtokában fél éven 
belül munkába áll Egerben .

Bognár Ignác jobbikos képviselő napirend előtt a 
rendőrség képviselőjét egy, a rendőri munkában ok-
nyomozó tévéstáb többszöri igazoltatásának okáról 
kérdezte, valamint a 2006-os budapesti rendőri beavat-
kozás kapcsán érdeklődött:, hogy szolgálnak-e még az 
egri rendőrség soraiban az események  résztvevői?  Dr. 
Petrovics András, az Egri Rendőrkapitányság vezetője 
válaszában elmondta: a fokozott ellenőrzésnél előfor-
dulhat, hogy többször is megállítják ugyanazt az autót. 
A budapesti események kapcsán úgy fogalmazott: nem 
illetékes az ügyben, ez a megyei és az országos rend-
őri vezetők hatásköre. Gál Judit a felsővárosi körzeti 
megbízott tevékenysége  kapcsán szólt elismerően, s a 
sajtóban elterjedt hír alapján, mely az elsősegélynyújtó 
dobozok fokozott ellenőrzéséről szólt, toleranciát kért. 
A kapitányság vezetője  közölte: új körzeti megbízott 
kezdte meg szolgálatát a felsővárosban. A dobozok el-
lenőrzéséről szólva elmondta: vaklárma az interneten 
közzétett információ. 

A zárszámadásról, a központi támogatásokról és a 
2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló napi-
rend kapcsán az előterjesztő Habis László polgármester 
elmondta: a bevétel megközelítette a költségvetésben 
tervezett 18 milliárdos előirányzatot, a városnak 2,4 
milliárd Ft-tal több bevétele keletkezett, mint amennyi 
kiadása volt. Eger központi költségvetési támogatása 5,1 
milliárd Ft volt  tavaly, ez az összeg 160 millió Ft-tal keve-
sebb, mint 2010-ben volt. Az önkormányzat egymilliárd 
Ft hitelt vett fel, kizárólag felhalmozási, fejlesztési célra, 
melyek összértéke 2,4 milliárd Ft volt. Beruházásokra 1,3 
milliárd Ft-ot fordított Eger önkormányzata.

1,9 milliárdos működési többlet keletkezett, a város 
saját bevételei összesen 8,4 milliárd Ft-ot tettek ki, a saját 
bevétel összege 290 millió Ft-tal meghaladta a megelő-
ző év adatait. A helyi adókból a tavalyinál 155 millióval 
több érkezett be, az adóbevétel összesen 3,5 millirád Ft 
volt. Növekedtek az illetékbevételek és Eger Önkormány-
zatának működési bevételei meghaladták az 500 millió 
Ft-ot.

Támogatták a színházak gazdasági szervezetének át-
alakításáról szóló indítványt, így az Egri Közszolgáltatás-
ok Városi Intézményéhez kerül a Gárdonyi Géza Színház 
és a Harlekin Bábszínház gazdálkodása, ennek személyi 
kérdéseiről született döntést. 

Sürgősségi indítványként szerepelt a közgyűlés előtt a  
színház egy pályázatához szükséges önrész biztosítása, a 

testület támogatta ezt, így lehetőség nyílik arra, hogy a 
színház ősszel egy fesztivál rendezésére pályázzon. 

2012. május 31-ig szól az EVAT Zrt. és a város megál-
lapodása a parkolók üzemeltetéséről. Egy hosszabb távú 
szerződés létrejöttéig egy évre kötöttek szerződést. 

Elfogadták a képviselők a  tavalyi év belső ellenőrzésé-
nek tapasztalatairól szóló beszámolót.

Projektötletet, pályázatot nyújt be a város Komplex 
gyógyhelyfejlesztés az egri Bárány uszodában címmel,  
és a Város a Város alatt attrakció fejlesztéséhez. Így a jö-
vőben lehetőség nyílik arra, hogy többszázmillió forintos 
turisztikai fejlesztések induljanak Egerben.

Döntés született az észak-déli kerékpárútvonal hiány-
zó szakaszainak megépítéséhez kapcsolódó  előkészítés  
pályázatának benyújtásáról.

A jégpálya infrastruktúrájának kialakítása miatt szük-
séges a közterület átrendezése, ennek tervét elfogadta a 
testület. A terv szerint átalakítják a parkolókat, szebbé 
teszik a környezetet is a beruházáshoz kapcsolódva.

Tekintve, hogy az  Eger Rally elmaradt, a sportcélú 
támogatás átcsoportosításáról döntött a közgyűlés, az 
„Eger Nagydíj Triatlon” megrendezésére az Agria Kerékpár 
és Triatlon Klub 1 millió forintot, a klub versenyzőjének, a 
londoni olimpián részvételre esélyes Kovács Zsófiának to-
vábbi 400 ezer forintot juttatnak. 400 ezer forintot kap a 
felkészülésre Gyarmati Panka snowboard világbajnok.

Bérczessy András

Átadták a megújult Líceumot
Teljesen megújult a Líceum, az Eszterházy Károly Főiskola főépülete. A 238 éve az 

oktatás, tudomány és kultúra  szolgálatában álló intézmény immár a 21. század kö-
vetelményeinek megfelelő színvonalú körülményeket biztosít  a hallgatóknak és az 
oktatóknak. A projekt összköltsége 5,3 milliárd forint volt.

Magyarország első egyetemi célra építtetett intézménye  5,3 milliárd forintos 
projekt keretében újult meg.  A „Líceum a természettudományért” program kapcsán 
a csodálatos épület homlokzata, tetőszerkezete és berendezései is megújulhat-
tak.  Mélyföldszinti résszel bővült az „A” épület, a Líceum, a Leányka úton felújították 
a „D” épületet, és az új „G” épületben kapott helyet az élelmiszer-tudományi oktatás 
és kutatás. Megújult a Líceumban a könyvtár, magas szintű szolgáltatásokat bizto-
sító eszközökkel, felszerelésekkel bővült. A Varázstorony a természettudomány, a 
csillagászat szépségeit mutatja be a hallgatóknak, látogatóknak. Az oktatást segíti 
a 3D-s mozgóképstúdió, médialabor és a legmodernebb informatikai rendszerekkel 
felszerelt tantermek.

Az ünnepélyes projektzárón dr. Hauser Zoltán rektor úgy fogalmazott: a magyar 
felsőoktatás szimbolikus épülete végre ismét teljes pompájában látható, s használ-
ható.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek köszöntőjében kiemelte: történelmi jelentőségű ez a be-
ruházás, mely mutatja, hogy a város számára fontos a kultúra, az oktatás, a tudomány. 

Dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos hangsúlyozta:  idén további források, közel 
100 milliárd forintos uniós támogatás áll a felsőoktatás rendelkezésére, s több száz 
milliós támogatás érkezhet még ebben az évben az Eszterházy Károly Főiskolára az 
oktatás további fejlesztésére.  A politikus az ünnepség kapcsán kezdeményezéssel 
fordult a főiskola, az egyház, a megye és a város vezetőihez, hogy egy közös konfe-
rencia keretében emlékezzenek meg Eszterházy Károly munkásságáról, életéről.

Habis László polgármester kiemelte: ez a legnagyobb uniós társfinanszírozású 
projekt ami a városban eddig megvalósult, s nagyon fontos az is, hogy az Eszterházy 
Károly Főiskola hazánk legjelentősebb vidéki főiskolája.

A záróünnepségen kitüntetéseket adtak át. Dr. Ternyák Csaba érsek Pro Cultura 
Christiana-díjjal tüntette ki dr. Hauser Zoltánt, az intézmény rektorát. 

A Líceum felújításának átadása alkalmából Pro Academia Agriensi díjja tüntették 
ki dr. Hoffmann Rózsát, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős állam-
titkárát. 

Eszterházy Károly Emlékérmet adományoztak dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biz-
tosnak, Habis László polgármesternek, Szabó Róbertnek, a Heves Megyei Közgyűlés 
elnökének, dr. Balás Istvánnak,  a Heves Megyei Kormányhivatal főigazgatójának és 
dr. Köpeczi-Bócz Tamásnak, a Türr István Képző és Kutató Intézet főigazgatójának.

Az Eszterházy Károly Főiskola Díszpolgára címet dr. Ternyák Csaba az Egri Főegy-
házmegye érseke, Szűcs Gyula HUNÉP Universal Zrt. elnök-vezérigazgatója és Tóth 
Imre az IMOLA Építő Kft. ügyvezető igazgatója kapta. Az Eszterházy Károly Főiskoláért 
érem arany fokozatát kapták a magas színvonalú munkát végző kivitelezők, szakem-
berek.  (Fotó: Nemes Róbert)

Ezüst
Nem sikerült a címvédés. A ZF-Eger együttese a két nyert mérkőzésig 

tartó férfi vízilabda bajnoki döntő harmadik, budapesti találkozóján há-
rom góllal kikapott a Vasastól, így idén a második helyen végzett.   

Az Egri Vízilabda Klub buszokat szervezett a mérkőzésre, így a Komjádi 
nézőterének egyik oldala – együtt a sajtós és zsűrinek fenntartott résszel 
– teljesen egriekkel volt tele. 

A második egrieknek Beck György, a Magyar Vízilabda Szövetség alel-
nöke adta át az érmeket. 

Az egri szurkolók Budapesten is méltósággal viselték csapatuk második 
helyét. A csapat köszöntése aztán néhány órával később és néhány kilo-
méterrel távolabb már az egri városháza előtt folytatódott.

(tveger.hu)
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Tizenöt  millió forinttal támogatja az Imola Cég-
csoport a vízi sportokat városunkban. Egy négymil-
lió forintos  beruházás során felújítják és befedik a 
termálfürdő sportmedencéjét, emellett 10 millióval 
támogatja a vállalat az Egri Vízilabda Klub, további 
egymillióval pedig az Egri Úszó Klub munkáját.

Ahhoz, hogy két olyan csapatot fenn tudjunk 
tartani, mint a magyar bajnoki címre esélyes női 
együttes, valamint a férfi csapat, ahol olimpiai és 
világbajnokok játszanak a döntőbe jutásért, szüksé-
günk van a támogatásra – mondta Bárány Attila, az 
Egri Vízilabda Klub elnöke. Hozzátette: nagyon fon-
tos, hogy megfelelő körülmények között tudjanak 
dolgozni, s természetesen eredményekkel igyekez-
nek meghálálni a segítséget.

Tóth Imre, az Imola cégcsoport vezetője el mondta: a 
vízilabdacsapat megérdemli, hogy a magyar tulajdonú 
cég mellé álljon, s fia révén, aki az Egri Úszó Klubba jár, 
tudja, hogy itt is kemény munka folyik. Az Eger Termál 
Kft. szerepet  vállal a vizes sikerek mellett a gyógyászat-
ban is, ez az épülő Hotel Platán kapcsán kötődik a cég-
hez. Őszi Csilla, a ZF Hungária Kft. ügyvezető igazgatója 
kijelentette:  az Egri Vízilabda Klub továbbra is számít-
hat a cég támogatására. 

Habis László, Eger  polgármestere elmondta: külön 
öröm a város számára, hogy a gazdasági szereplők is 
fontosnak érzik az egri sportolók munkáját és támoga-
tásaikkal segítik azt, hogy a helyi sportélet megőrizhes-
se magas színvonalát.

(Fotó: Nemes Róbert)

Támogatás a sportnak

Lokálpatrióta 
programok
A tehetséges diákokat szeretnék megismerni és megismertetni a várossal – mond-

ta Barczi-Bennett Edina, a Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója az Eger Csillagai néven 
ismertté vált  tehetségkutató versenyről. Az Egri Lokálpatrióta Egylet pályázatára 
egyének és csoportok is jelentkezhetnek  énekkel és hangszeres produkcióval.  A felső 
tagozatosok és középiskolások jelentkezését május 4-éig várják. A nyertesek az au-
gusztus 19-ei Fáklyás királyköszöntőn lépnek fel. 

Folytatódik a nyitott kertek és a kvaterka sorozat is – jelentette be Habis László, az 
egylet elnöke. 

A kvaterka egyik témája az egészség, egészségmegőrzés lesz, a másik pedig a 
városfejlesztés, belváros-rehabilitáció. Arról szeretnének beszélgetni, mik lesznek az 
eredmények, várják a véleményeket: hogyan folytassák a városfejlesztést. 

Óriási sikernek, a látogatók dicséretének nevezte dr. Renn Oszkár azt, hogy az Egri 
séták egrieknek sorozat már a századik várostörténeti sétánál tart. Május 29-én indul 
a nyári program. Többek között a Vitkovics-házról, az egri villákról és a megújult sport-
múzeumról mesélnek majd a szakértők. Készül az egri séták nem csak egrieknek har-
madik kötete is. Szeptemberig 16 helyszínnel ismerkednek meg az érdeklődők.   Hogy 
a századik sétáig jutottak, az azt mutatja az elnök szerint, hogy nagy az érdeklődés  és  
Eger kifogyhatatlan értékekben. A hagyományos programok sorában  megtartják a 
pünkösdi családi majálist, a fáklyás királyköszöntőt. Mindezekről részletesen az egylet 
honlapján lehet tájékozódni:  http://www.egrilokalpatriotak.hu

Nehéz év
Nehéz évet zárt az Egri Borút Egyesület – hangzott el a szervezet éves 

közgyűlésén. A  korábbiaknál  intenzívebb, hatékonyabb reklámpropa-
ganda megvalósítását, az Egri Borvidék további népszerűsítését  tűzték 
ki feladatul  a rendezvényen. Fontos, hogy minél vonzóbbá tegyék a tér-
séget, s minél több támogatót találjanak céljaik megvalósítására.

Az Egri Borút Egyesület tagjainak észrevételeire, javaslataira az új 
városmarketing stratégia és cselekvési terv kidolgozásánál is számít a 
városvezetése- jelentette ki a fórumon  Rázsi Botond alpolgármester, a 
szervezet elnöke.  

Civil ügyek
Megalakult az új Civil Kerekasztal, az eddigi kilenc szekció új taggal, az if-

júsági szekcióval bővül. Idén már  a „Civilek Egerért” díjjal jutalmazzák azokat 
a szervezeteket, amelyek társadalmi munkájukkal, önerejükkel a legtöbbet 
tesznek a városért-derült ki az idei Városi Civil Fórumon. Az egri civil szer-
vezetek legnagyobb éves tanácskozásán a civil törvény változásairól, a civil 
együttműködés jövőjéről is szó esett.  A szervezetek egyik legfontosabb ren-
dezvénye, az Eger Ünnepe kapcsán elhangzott: május 15-éig jelentkezhetnek 
a civilek  az Eger Ünnepére. (Fotó: Nemes Róbert)

Új rend 
Nagy változások várhatóak városunk parkolási 

rendjében. A Katona téren tervezett parkolóház 
kivitelezési munkálatai miatt több parkoló meg-
szűnik a városban, így a Szúnyog közben, a Cent-
rum Áruháznál és az Eger patak mellett sem lehet 
majd parkolni május végétől.

A munkálatok idejére a megszüntetett par-
kolók helyett újakat alakítanak ki a város több 
pontján. A volt hármas iskola udvarán és a kór-
háznál az egykori Lendület focipálya helyén 
fizető parkolók lesznek, a Ráckapu téren pedig 
ingyen lehet majd parkírozni a kijelölt helyen. 
Az építkezés miatt körülbelül 250 parkolóhely 
szűnik meg ideiglenesen.

Az önkormányzat májusi közgyűlésén 
tárgyalja majd a parkolási rend változásai-
val kapcsolatos javaslatokat. A városvezetés 
napirendre helyezi néhány meglévő parkoló 
bővítését és a várakozási idő és az időkorlátok 
módosítását is.

Fejlesztések 
Turizmus és vendégvárás

Közel három milliárd forintot fordítana az önkormány-
zat Eger turisztikai fejlesztésére. A beruházásokat pályá-
zati forrásokból valósítaná meg a város – mondta el Sós 
István alpolgármester a közgyűlést követő sajtótájékozta-
tón. Hozzátette: fontos cél, hogy ne csak a nyári szezonban 
legyen vonzó a város, hanem a többi időszakban is.

A város turisztikai megújulásának első lépése a Bá-
rány uszoda fejlesztése. Az egymilliárd kétszázmillió 
forintos beruházás során nyolc pályásra bővítik a me-
dencét, komfortosabbá alakítják a belső teret és egy új 
épületet is kap az uszoda. Emellett egy emeleti folyosó-
val átjárhatóvá teszik majd a Bitskeyvel. 

Még idén megkezdődnek a munkálatok az egri 
strandon is. A 700 milliós projekt részeként egy új fe-
dett medencével gazdagodik a strand, kialakítanak egy 
csúszdaparkot és egy csobbanómedencét. Ezen kívül 
teljes felújításon esik át az egyes - kavicsos medence 
és korszerű beléptető rendszert kap a Hadnagy út felőli 
bejárat. 

850 millió forintból valósulhat meg a Város a város 
alatt program fejlesztése. A tervek szerint öt program-
területre osztják majd a pincerendszert, melyek együtt 
és külön-külön is üzemeltethetőek lesznek. Emellett 
fény-, és hangtechnikai megoldásokkal, látványele-
mekkel bővítenék a kalandtúra útvonalát. 

A 2011-ben elnyert kerékpárbarát város címhez 
hűen, a kerékpárút-hálózatot is bővíteni szeretné az 
önkormányzat. A következő évre tervezett beruházás 
célja, hogy a hiányzó szakaszokat pótolják, így egy ösz-
szefüggő, a környező településeket is összekötő, egysé-
ges kerékpárút-hálózatot alakítsanak ki.  Elsődlegesen 
a 12 km-es észak-déli gerincvonal teljes kiépítése a 
cél, hiszen ez több, a turisták számára vonzó helyszínt 
kapcsolna össze, és Eger belvárosát is elérhetővé tenné 
a kerékpárosok számára. 

Az önkormányzat azt reméli, hogy a fejlesztések nyo-
mán Eger nemcsak a turisták, hanem az ipar számára is 
vonzóbbá válik.

20 éve 
virágosan
Húsz éve írta ki először Eger önkormányzata a Vi-

rágos Egerért elnevezésű környezetszépítő versenyt. 
A kulturált, környezetbarát, vendégváró településkép 
kialakítását célzó program jubileumán azt reméli az 
önkormányzat, hogy még többen csatlakoznak majd a 
versenyhez. Idén  a virágosítási program lebonyolítására 
850 ezer Ft-ot fordít a város.

Évente 3000 m2 felületen, 35 helyszínen, közel 100 
ezer egynyári növényt, valamint a kandeláberekre ezer 
darab muskátlit és vegyes kiültetést helyez el a Város-
gondozás Eger Kft. 

Városunk a kezdetektől aktív résztvevője a Virá-
gos Magyarországért Versenynek, melynek célja az 
életminőség javítása, a közterek, utcák, intézmények 
virágosítása és a zöldterületek ápolása. 

Az elmúlt két évtized alatt, a lakosság aktivitásának 
köszönhetően Eger szinte minden évben részesült va-
lamilyen virágosításért járó elismerésben. A szervezők 
úgy tervezik, hogy június elején a Környezetvédelmi 
Világnaphoz kapcsolódva, egynyári virággal aján-
dékozzák meg azokat a lakóközösségeket, akik aktív 
szerepet vállalnak lakókörnyezetük szépítésében, 
gondozásában. 

Hamarosan megjelenik az idei versenykiírás, hagyo-
mányosan 5 kategóriában várják a jelentkezéseket.

Jövőre már megújult formában szeretnék meghir-
detni a pályázatot. A tervek szerint nem önjelöléssel 
kerülnének be a részvevők a programba, hanem lakos-
sági ajánlással. Az új rendszerben   más szempontok 
szerint folyna a zsűrizés is

Svájci Központ
A Svájci Központ 2011 őszétől működik Egerben, a felújított Kötélverő-házban. Az 

alapítóknak az elképzelése szerint a város egy olyan nemzetközi központ lehetne, ahol 
találkozási lehetőséget kapnak az egymástól eltérő gondolkodású kultúrák.

Az épület Kertész úti falfülkéjében most elhelyezett Szent Miklós szobrának avatásá-
val és megáldásával indult a program. A Svájci Központot működtető Agria Universitas 
Egyesület sikerrel pályázott a Svájci–Magyar Együttműködési Alap „Multikulturalizmus 
– kulcs a jövőhöz” elnevezésű projektjére, együtt a várossal, az Eszterházy Károly Főis-
kolával és a Geselschaft Helvetia-Hungariaval. Dr. Horváth Ágnes, az egyesület elnöke 
projektösszegzésében kiemelte, a Svájci Központ alapját dr. Ódor László volt svájci 
nagykövet könyvgyűjteménye adja, amit a Központ rendelkezésére bocsátott. Nyitott 
házként szeretnének működni, folyamatosan szerveznek programokat. A program so-
rán a Főiskola Nemzetközi tanulmányok szakos hallgatói számára szakmai gyakorlati 
terepet biztosított, nemzetközi kutatásokban segédkeznek. Az egri Dobó, Gárdonyi 
és Pásztorvölgyi diákjai számára Svájccal, illetve a multikulturalizmussal kapcsolatos 
képzést rendeztek német és magyar nyelven három hónapon keresztül. A Fiatalok a 
nemzetközi kapcsolatokban vetélkedők témája Svájc és a fiatalok érdekérvényesítése 
volt, melyre országosan 50 csapat nevezett. E mellett konferenciákat és svájci tanul-
mányutat is szerveztek.

A Főiskola részéről Lőrinczné Thiel Katalin a Központ műhely jellegét emelte ki, alá-
támasztva azzal, hogy már most több Tudományos Diákköri dolgozat született a Svájci 
Központ közreműködésével. dr. Ódor László, az előzményekről szólva rámutatott, hogy 
korábban a Corvinus Egyetemen, az összevonás előtt már működött egy Svájci Köz-
pont. Örül, hogy itt Egerben éledt újjá ez a kezdeményezés. 

A vendégek, így dr. Győri Enikő, a külügyminisztérium államtitkára, Habis László 
polgármester a támogatásukról biztosították a Központot. Christian Mühlethalernek, 
Svájc magyarországi nagykövetének segítségét az Agria Universitas Egyesület-díjával 
köszönték meg, majd a projekt során közreműködők vehettek át emléklapot és kis 
ajándékokat.   

Csapatzászló
Csapatzászlót adományozott a tűzoltó napon a belügyminiszter a He-

ves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.  A zászlót a katasztrófa-
védelmi főigazgatóság főigazgatója, dr. Bakondi György adta át Csontos 
Ambrusnak, a  megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójának.

(Fotó: Nemes Róbert)
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Takarítás a Szalában

Pataktakarítás
2010 májusában nagy sikerrel szervezett ta-

karítási akciót a  Heves Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet és a TV Eger. A  „Tisztán szeretem” 
című kezdeményezés keretében ez Eger patak 
medrét takarította mintegy 170 önkéntes, s több 
mint 6 tonna szemét gyűlt össze. A program az-
óta minden év tavaszán és őszén is folytatódik. 

A takarítási akciót együttműködő partner-
ként segíti a Kaptárkő Egyesület, s a sikeres 
lebonyolítást, szállítást a Városgondozás Kft. 
biztosítja. Legközelebb 2012. május 19-én, 
szombaton 10 órától lesz pataktakarítás.  
Gyülekező 9 órától a Zenepavilonnál. Minden 
segítőt várnak a szervezők!

A Cukorbetegek Egri Egyesülete tisztelettel meg-
hívja Önt a következő találkozójára.

Időpont: 2012. május 12. (szombat) 14 óra 
(Egri Cukorbeteg Nap)
Helye: Bartakovics Béla Közösségi Ház.
Eger, Knézich K. u. 8. (a Minaretnél)
Téma: Szemészeti diabétesz. Előadó:  Dr. Vadnay 

Ákos, szemész, Debreceni Egyetem, Szemészeti Kli-
nika.

Ingyenes vércukormérés • A legmodernebb vércu-
kormérők bemutatása  • Vércukorcsökkentő oxigénes 
víz kóstoló • Diabetes szaklapok, diétás receptek.

Jelentkezés:
–  a Mofettába (május 15. – június 5.)

–  a Tiszaújvárosi Strand Napra (május 26.)
–  a Szomolyai Cseresznye Fesztiválra (június 9.)
–  a Barcsi Cukorbeteg Találkozóra (augusztus 11–13.)
Mindenkit szeretettel vár a Cukorbetegek Egri 

Egyesülete! Érd.: Jakabné Jakab Katalin (06 36) 326-
551. Honlap: egridiab.egalnet.hu

Adószámunk: 18582145-1-10.

Tisztelt Betegtárs!

„Hiszek…a tiszta költészetben…”

Szavalóverseny a Szilágyiban
„József Attila Isten kegyelméből való költő, […] 

Emberek, magyarok, íme a költő, aki indul, magasba 
és mélybe: József Attila, szeressétek, és fogjátok pártját 
neki!” – Juhász Gyula szavaival nyitották meg a megyei 
szintű József Attila szavalóversenyt, melyet a költészet 
napjának tiszteletére rendeztek meg a Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium kollégiumában április 11-én. Évtizedek óta 
hagyomány ebben az intézményben, hogy József At-
tila születésnapján szavalóversenyt rendeznek, amely 
néhány éve megyei szintre emelkedett. A 2012-es év 
különösen nívós és érzelmekben gazdag verseny volt, 
melyet a költészet szeretete és a diákok magas szintű fel-
készültsége jellemzett. A József Attila szelleméhez méltó 
szavalóversenyen 11 kollégiumból 18 diák mutatkozott 

be egy József Attila és egy szabadon választott verssel. A 
zsűri elnöke Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész volt, 
aki Fodor Jánosné Kati nénivel, a Gárdonyi Géza Gimná-
zium egykori tanárával, évek óta összeszokott párosként 
zsűrizik a szavalatokat. Segítségükre volt még a diákok 
képviselőjeként, Balogh Réka érettségi előtt álló tanuló. 
Az egri szellemi élet és a magyar irodalomkutatás meg-
határozó szaktekintélye, aki több tucat könyv és számta-
lan tanulmány szerzője, Lisztóczky tanár úr és Kati néni 
kifinomult szakértelemmel, nagy érzékenységgel, figye-
lemmel és szeretettel hallgatták a fiatal „művészeket”. 
A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hosszas tanakodás 
után több megosztott helyezést és különdíjat is odaítél-
tek. Leszkóczi Nóra, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázi-

um és Kollégium képviselője és Bukta Bence a Szilágyi 
Erzsébet Gimnázium és Kollégium diákja lett az első 
helyezett. Lisztóczky tanár úr záróbeszédében örömmel 
és elégedettséggel nyugtázta, hogy évről évre ilyen szép 
számban és felkészülten szerepelnek a diákok, melyben 
nagy szerepe volt a felkészítő tanáraiknak is. Külön ki-
hangsúlyozta, hogy a mai értékvesztett világunkban a 
szavalóverseny szellemisége, a versenyzők lelkesedése 
és hite mindenki számára fontos és irányadó lehet. József 
Attila szavait idézve: „Hiszek… a tiszta költészetben, 
mert ő teremtette meg azt a közösséget, amely a társa-
dalom antagonizmusa fölött derűs erő, valóságos egész 
és mennyei egészség.”

Békési Katalin

Lakossági fórum
A vízdíjat külön, ne pedig a közös költségbe beépítve kelljen fizetni, hogy ne egész közösségeket 

szankcionáljanak a nem fizetők miatt – ez volt az, ami a legtöbbször felmerült  a felsővárosi lakossági 
fórumon, melyet a terület önkormányzati képviselői szerveztek. Szóba kerültek elhanyagolt területek, 
be nem fejezett járdák, a volt 12-es és a 3-as iskola sorsa.

Martonné Adler Ildikó szerint van még mit tenni a városrészben, elsősorban út- és járdaépítésre, 
zöldfelület-rendezésre gondolt.  Szombaton 10-től például a patakmedret takarítják. 

A lakossági fórum néhány résztvevője a randalírozásról, a vandálokról, a hangos kocsmákról pa-
naszkodott.  Többen is kifogásolták a kutyasétáltatók viselkedését, a rengeteg kutyaürüléket, amit 
otthagynak a közterületeken.  Sós István alpolgármester elmondta: készül a kutyafuttató, hama-
rosan berendezik és átadják.  Két körzeti megbízott is dolgozik már a Felsővárosban. Most irodát 
szeretnének nekik kialakítani a garzonházban.  Így valóban jelen lesznek a városrészben.  

Tavaly és idén a három képviselő kulturális programokat is hozott a lakótelepre. 
A vízdíj kérdése érdekelte a legtöbb megjelentet. Felvetették, hogy célszerű lenne ezt nem a 

közös költség részeként fizetni, hanem lakásonként mérni, és egyenesen a Vízműnek elszámolni. 
A jelenlegi rendszerben ugyanis a nem fizetők terhét is a fizetőkre hárítják, és ha sokan nem fizet-
nek, egész közösségeket szankcionálhatnak miattuk. Habis László polgármester megígérte, hogy 
eljuttatja a vízmű vezetéséhez a javaslatot.  Szintén sok közösséget érint, hogy a kukák számát nem 
a lakók, hanem a lakások mennyisége alapján határozzák meg. A városgondozás igazgatója erre 
azt mondta: hamarosan új törvény születik, ezzel együtt a rendeleteket is felülvizsgálják.  Idén új 
szelektív szigeteket is helyeznek majd el. A közvilágítást is bővítik – mondta Dér Ferenc irodaveze-
tő –, várják a lakosok javaslatait is, hogy hova helyezzenek lámpákat. A Ráckapu tér és a volt 3-as 
iskola rendezetlensége is téma volt. A teret rendbe teszik, az iskola hátsó udvarán parkoló lesz. A 
12-es iskola sorsáról is kérdeztek. Rövid távon valószínűleg a városháza költözik ide – mondta a pol-
gármester –, hosszabb távon viszont mindenképpen iskolát, de nem önkormányzati fenntartásút 
szeretnének itt látni. A tárgyalások erről már megkezdődtek.  (tveger.hu)
(Fotó: Nemes Róbert)

Határtalanul
A Határtalanul! program Együttműködés a szakképző iskolák 

között elnevezésű projektje a  határon túli magyar tannyelvű is-
kolák és a hazai intézmények közötti szakmai együttműködést 
támogatja. Az egri Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakközépiskola és Szakiskola idén másodszor lépett be a prog-
ramba, most a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Szakközépiskolával 
vették fel a kapcsolatot. 

Az egri intézmény 14 tanulója szakoktatóikkal együtt öt na-
pos szakmai tanulmányúton vett részt Erdélyben, ahol a felkere-
sett városok történelmével és hagyományaival ismerkedhettek. 
A kölcsönösség jegyében az egri iskola is vendégül látta az erdé-
lyieket: hét szakács- és hét fodrásztanuló látogatott el Egerbe. A 
fodrászok többek között azt mutatták meg az egrieknek,  hogyan 
lehet díszítésként és pakolásként felhasználni a sárgarépát.

A sepsiszentgyörgyiek székely ételeket: csorbalevest és kür-
tőskalácsot készítettek együtt az egri tanulókkal. A Határtalanul 
elnevezésű programot a Bethlen Gábor Nonprofit Zrt. hirdette 
meg és támogatta 1,3 millió forinttal.

Versenyző 
diákok
Az Eventus Művészeti Iskola diákjai újabb versenyen vettek 

részt. A XXI. Országos Rajzversenyt Zircen tartották. 32 Intéz-
ményből, 57 diák jelent meg. Az Eventust  három tehetséges 
fiatal képviselte: Vincze Dóra, Gyóni Gergő és Szabó Dénes. 
Rajzi tudásukkal bebizonyították, hogy helyt tudnak állni egy 
ilyen erős, színvonalas mezőnyben is. 

A verseny két nap intenzív gyakorlati munkából állt: az első 
napon portré és aktábrázolás, majd másnap szabályos és sza-
bálytalan formák megfogalmazása volt a feladat. 

A helyezéseket tekintve az 57 versenyző közül és saját kor-
csoportjukon belül Gyóni Gergő 8., Szabó Dénes 9.,  Vincze 
Dóra 29. helyezéssel zárta az Országos Rajzversenyt.

Dudás Krisztina 
felkészítő rajztanár

Több hely a 
bölcsődében
Eger városában jelenleg 242 férőhelyen tud-
ják biztosítani a gyermekek napközbeni ellá-
tását, a projekt eredményeként pedig további  
20 kisgyermek ellátását biztosíthatják.

A Lajosvárosi Bölcsőde fejlesztése azért 
volt fontos, mert az érintett városrészben na-
gyon sok fiatal, kisgyermekes család él és évek 
óta problémát jelentett a gyermekek felvétele, 
elhelyezése a bölcsődébe, hiszen sokkal na-
gyon volt az igény az ellátásokra.

A projekt eredményeként, 5 új munkahely 
jött létre, melyből 4 fő kisgyermeknevelő fog-
ja ellátni a szakmai munkát és az egyéb tech-
nikai feladatok ellátására plusz 1 fő kisegítő 
személyt fognak alkalmazni.

Az intézmény az uniós elvárásoknak meg-
felelően olyan fejlesztő és udvari játékokkal is 
rendelkezik, melyek a gyermekek kiegyensú-
lyozott, harmonikus fejlődését elősegítik.

Az ÉMOP-4.2.1./B-09-2009-0001 számú 
pályázat kapcsán megvalósuló projekt elszá-
molható összköltsége: 60 500 000 Ft, a támo-
gatás összege: 54 450 000 Ft

(Fotó: Nemes Róbert)

Évente kétszer is szerveznek tereprendezést, 
takarítást, szemétszedést a Szalában. Most közel 
száz gyerek és felnőtt tette rendbe a Rudivárat, 
az Árnyék- és Verőszalát, a Szalapartot. Kaszáltak, 
gereblyéztek, tisztították a patakot, ahol szüksé-
ges volt, mélyítették is a medrét. 

A takarítást a Szalai Környezetvédő és Ifjúsági 
Egyesület szervezte. Az egyesület tavasszal alakult, 
programokat szerveznek, környezetvédelemmel 
foglalkoznak. A környéken olyan teret szeretné-
nek kialakítani, ahol sportolni tudnának a fiata-
lok, körvonalazódik már egy barátságos focimeccs 
is az Árnyék- és a Verőszala között. A takarítással 
párhuzamosan a körzet képviselője, Csathó Csaba 
kihelyezett fogadóórát tartott. Ebben az évben 

járhatóvá tették, megjavították a Szala-lépcsőt. 
Sok gondot okoztak a kóbor kutyák, 15-20 kutyát 
fogtak be. Léptek a kábelégetés ügyében is.

 Rablásról is beszámoltak a fogadóórán, sőt 
többen megkeresték azzal a képviselőt, hogy 
eladnák a házukat. A rendőrség rendszeresen jár-
őrözik, a képviselő azért lobbizik, hogy itt is legyen 
körzeti megbízott. Szeretné elérni azt is, hogy fizi-
kai dolgozókat is alkalmazzanak közmunkásnak. 

A képviselő szerint az lenne a cél, hogy a 
szemlélet, a magatartás változzon, és ne kerüljön 
szemét az utcára. Három konténernyi hulladékot 
szedtek össze. Amíg dolgoztak, már főtt az üstben 
az ebéd. A takarítást a képviselői keretéből finan-
szírozta Csathó Csaba.
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Körzetjáró

„…nyitott szemmel, jó szívvel és 
mosollyal”
Beszélgetés Gál Judittal, a 11. választókerület képviselőjével

– Hogyan lehetne jellemezni a körzetet?
– Sajátos helyzetem van, mert az én választókerületem, a 11-es az, amelyről 

elmondhatom, hogy a 4 és 10 emeletes házaktól a családi házakon át a lakóparkig 
minden lakástípus megtalálható. A Viadukttól Felnémet határáig, Töviskes térrel, 
Bükk sétánnyal,a Szalapart utca a Fenstherm lakóparkkal. Ez azt jelenti, hogy a 
körzetemben kevés oktatási intézmény van, de annál több bevásárló létesítmény. 

– Milyen problémák fordulnak elő?
– A választóterület sokszínűsége magában rejti, hogy a problémák is sokrétű-

ek, lakóterület szerint eltérőek. A lakóparkban az utak, járdák, vízelvezetés, busz-
megálló kialakítatlansága okoz sok problémát, valamint a közterület parkosítása 
szükséges. A családi házas részen az útjavítás és az autóközlekedés okoz az ott 
élőknek bosszúságot. Míg az emeletes épületeknél, a parkok, játszóterek, kutya-
tartás kulturálatlansága, távfűtéssel kapcsolatos problémák merülnek fel. 

Igaz, én kezdettől fogva azt vallom, hogy az emberek számára a lelki, közös-
ségi élet erősítése a fontos, hiszen a kiegyensúlyozott emberek könnyebben 
viselik a környezetükben fellelhető problémákat. „Jó lélekkel a kátyús úton is 
zökkenőmentesebb a közlekedés”.

– Mi történt eddig a körzetben?
– Pontosan az előző gondolatmenetemből kiindulva fontosnak tartom és tar-

tottam a körzetemben lakókkal a folyamatos kapcsolattartást, örömeik, problé-
máik megismerését.

A kapcsolattartásnak sokféle lehetőségét választottam: egy karácsonyi üdvöz-
lőlappal, több játszótéri játszóház megszervezésével, melyet izgalommal vártak a 
gyerekek, felnőttek egyaránt. Az Eventus művész diákjai által készített linómet-

szetek lépcsőházi  ajándékozásával igyekeztem a környezetet esztétikusabbá va-
rázsolni. Ünnepeink megünneplésének  – úgy gondolom – egyedi változata volt  
a március 15-i kokárdák szétosztása, augusztus 20. felsővárosi megünneplése. 
Örömmel emlékszem vissza a decemberi Mikulás-napi találkozásokra a körze-
temben lakó gyerekekkel és felnőttekkel, amikor a Mikulás kíséretében jártuk az 
utcákat és szaloncukorral kedveskedtünk a járókelőknek. A kezdeményezésemre 
elindított, s már a Felsővárosban is látható  karácsonyi díszkivilágítás miatt is kap-
tam sok köszönetet.

A pihenést, kikapcsolódást erősítette a szomszédünnep megtartása. és amit ko-
rábban Martonné Adler Ildikó és Lombeczki Gábor képviselőtársaim is elmondtak, 
a kulturális események tartása a Felsővárosban is.  

Természetesen az ilyen kapcsolattartás nem lehet teljes, ha nincs lehetőség az 
egyéni beszélgetésekre, találkozásokra, ezt szolgálják a rendszeres e-mail levele-
zések, a vélemények gyűjtése, a társasházi gyűléseken való részvétel, fogadóórák 
és lakossági fórumok.

A körzetben folyamatosan merülnek fel problémák a zöld felület rendezésével 
kapcsolatban, a folyamatos területrendezés, úttisztítás mindig visszatérő feladat. 
A Fenstherm lakóparknál a járdaépítés és a vízelvezető építése már időszerű volt. 
A Garzonháznál a lépcső javítás a rongálás miatt vált szükségessé és a képviselői 
keretemet a Rákóczi út 62-64. előtti kis park kialakítására és padok telepítésére 
szántam. Valamint a kulturális rendezvényekre, amelyek közül a játszóházak na-
gyon népszerűek és közkedveltek minden évszakban.

A közelmúltban az oly sokat hangoztatott kutyafuttató kialakítása is megtör-
tént a Lidl mellett, mely mind nagyságát, mind kialakítását tekintve alkalmas lesz 
a kutyatartás nehézségeinek megoldására. 

Régi probléma oldódott meg a Ráchegyi játszótér elkerítésével, hiszen a játszó 
gyerekek folyamatos veszélynek voltak kitéve. 

Állandó buszozóként „zászlómra tűztem” a buszmenetrend ésszerűsítését és 
folyamatosan tárgyaltam az Agria Volán vezetésével. A szűkös pénzkeret nem ja-
vította ugyan a buszközlekedést, de talán rendszeresebbé, kiszámíthatóbbá vált a 
kissé megritkult buszozás.

– Milyen elképzelések vannak a jövőre nézve?
– Szeretném továbbra is a körzetemben lakókkal a kapcsolatokat erősíteni és 

a már „bevezetett” programokat, munkát tovább folytatni.  A Szalapart utca útbur-
kolata olyan állapotban van – különösen a mentőállomásnál – aminek felújítását 
nem lehet sokáig halogatni. Itt fontos lesz az egyirányú közlekedés kialakítása is. 

A vízelvezetés és a parkrendezés, buszmegálló kialakítása is szükségszerű a 
Fensterm lakóparknál. A Ráchegyen található iskolaépület funkciójának megtalá-
lása is várat magára. Szeretném, ha továbbra is iskolai funkciót töltene be az épü-
let. A Rákóczi u. 1-45 mögötti területen nincs játszótér, ezt a jövőben ki kell alakíta-
ni. Nagyon szeretnénk már,  ha elkészülne a Garzonház alatti kultúr- és szabadidő 
helyiség. Célom, hogy a Belvárosban elindult virágos díszítés a Felsővárosban is 
megjelenjen. Végül jó lenne megoldást találni a kutyaürülék problémára, de ez 
az a terület, amiben pesszimista vagyok. Sajnos nem tudunk minden kutyatartó 
mellé közterület felügyelőt rendelni, hogy a kutyatartók kutyáikat kulturáltan 
sétáltassák és figyelemmel legyenek az itt élő gyerekekre és felnőttekre. Vannak 
területek, ahol a közvilágítás hiányát kell pótolni.

Legfontosabbnak mégis azt tartom, hogy az emberek bizalommal forduljanak 
hozzám, ismerjenek meg és érezzék, hogy a nehézségek ellenére igyekszem a fel-
merülő problémákat megoldani. Ehhez nyitott szemmel, jó szívvel és mosollyal az 
arcomon kell élnem a környezetemben.

Bérczessy András

(Fotó: Nemes Róbert)

Körzetjáró

„…hagyományosan összetartó 
közösség”
Beszélgetés Rázsi Botonddal, a 12. választókerület képviselőjével

– Hogyan jellemezhető a körzet?
– A város egyik legnagyobb lélekszámú körzete eléggé tagolt, mert alapvető-

en négy jól elkülöníthető településrész alkotja: a falusias báját és hagyományait 
máig őrző, a körzet magvát jelentő Felnémet, a kertvárosias, főleg fiatalabb csalá-
dok által lakott Pásztorvölgy, az egykoron a Finomszerelvénygyár dolgozói számá-
ra épült Berva lakótelep, és a csendes, külterületen fekvő Almár.

Nagyon vegyes a családok szociális és gazdasági háttere, és életkor szerint is 
összetett a lakosság. Számos ipari és kereskedelmi vállalkozásnak található itt a 
székhelye, de még mindig elég sokan élnek a mezőgazdaságból is.

A körzet a rendszerváltás óta az utóbbi években fejlődött a legtöbbet egy nagy 
ívű rehabilitációs program keretében: gondozási központ és civilház létesült, gya-
loghíd és játszótér épült, megújult számos út és járda. Mindamellett számos to-
vábbi fejlesztés várat magára.

– Milyen megoldandó feladatok, problémák vannak?
– Ahány településrész, annyi jellegzetesség és lehetőség, de megannyi feladat 

is. Gondnak, problémának nem nevezném őket, még ha egyik-másik sok fejtörést 
is okoz, mert másfél éve arra vállalkoztam, hogy képviselőként a kerületet, alpol-
gármesterként pedig az egész várost szolgálom. Így a teendők számomra kihívást 
jelentenek, egy kihívásnak pedig számomra mindig pozitív üzenete van.

Az egyik konkrét kihívás a csapadékvíz-elvezetés. Az utóbbi évtizedek építke-
zései egyrészt nem igazán voltak tekintettel e kérdés kezelésére: sok ház készült 
alapvető szigetelés nélkül, és sok természetes vízelvezető szűnt meg ezen építke-
zéseknek köszönhetően. Ezek következményeként az elmúlt évek néhány csapadé-
kosabb időszaka olyan kellemetlen meglepetéseket okozott, amelyekre megoldást 

kell találni mindamellett, hogy a meglévő csapadékvíz-elvezető hálózatot is gon-
dosabban kell karbantartani.

Egy másik fontos és állandó feladat a járdák és utak állapotának javítása, játszó-
terek építése és fejlesztése, de ami ettől sajnos égetőbb, hogy még mindig van hat 
utca a körzetben, amelyeknek nincs szilárd burkolata. Történetük tipikus: az adott 
utcákban ingatlanokat építő cég vállalta az út és járda elkészítését is, de a feladat 
elvégzése előtt „csődöt mondott”, így most a bajban lévő lakók csak az önkormány-
zatra számíthatnak. Tavaly egy ilyen utcát már sikerült rendbe tenni úgy, hogy a 
lakók önrésszel járultak hozzá a költségekhez. Ezt a programot évről évre folytatni 
kívánom, idén újabb utca kerül sorra.

– Milyen eredményekről lehet számot adni?
– Az előbb említett út- és járdaépítést nagy eredménynek tartom, mert igazi 

összefogásnak és együtt-gondolkodásnak köszönhetően valósult meg. Azon túl 
ugyanis, hogy a lakók vállalták, hogy nem kis anyagi áldozat árán tulajdonképpen 
még egyszer hozzájárulnak az út megépítéséhez, összesen 2 millió Ft értékben, a 
képviselői keretem beruházási célokra szánt része (750 ezer Ft) is erre fordítódott. 
A fejlesztés összértéke végül meghaladta a 14 millió Ft-ot.

Emellett zömében a már említett csapadékvíz-elvezetés rendezése érdekében 
valamint kertészeti ügyekben történt több beavatkozás, mintegy 5 millió Ft érték-
ben megerősítettük a felnémeti templom alatti támfalat, valamint járda és lépcső 
épült több mint 2 millió Ft értékben.

– Milyen beruházásokat terveznek?
– Ahogy említettem, folytatódik az önerős út- és járdaépítési program, a 

csapadékvizek kezelése, és a játszóterek fejlesztése, de emellett kijavítunk egy út-
szakaszt a Bervai úton, építünk még egy járdaszakaszt Felnémeten, valamint egy 
olyan parkolót is a Berva lakótelepen, amihez a közvetlenül érintett lakók szintén 
hozzájárulnak önerővel.

A Berván idén még egy fejlesztés megvalósul, mert megveszünk az óvoda 
mellett egy eddig italboltként üzemelő ingatlant, és ifjúsági/civil/közösségi hely-
lyé alakítjuk át. Remélem, ebben a törekvésben partnerekre fogok találni a helyi 
lakókban.

– Milyen közösségi programok vannak a körzetben?
– A körzetet hagyományosan összetartó közösség és gazdag kulturális élet 

jellemzi, melynek központjául eddig főleg az óvoda, az iskola és a fiókkönyvtár 
szolgált, de az elmúlt néhány évben megerősödött a civilek által szervezett élet 
is. Számos egyesület, alapítvány és tenni akaró magánszemély dolgozik aktívan 
a helyi közösségért, és az Egri Civil Kerekasztal Felnémeti Szekciója idén már har-
madjára fogja megszervezni a Felnémeti Közösségi Napot.

Szép hagyományápoló rendezvénysorozat a másfél évtizedes múltra visszate-
kintő Felnémeti Szüreti Napok. A tavalyi év ezen túl is különösen gazdag volt nagy 
sikerű programokban: először, de biztosan nem utoljára rendeztünk igazi civil ösz-
szefogással Lecsófesztivált, Felnémeti Derűs Dalos Ünnepet és Felnémeti Adventet 
karácsonyfa-állítással, és idén februárba került sor az első Disznótoros Fesztiválra. 
Ezek mellett egyre népszerűbb a Felnémeti Esték című rendezvénysorozat is.

Felnémet, ha önálló település lenne, tavaly ünnepelte volna fennállásának 750. 
évfordulóját, melynek alkalmából emlékkő állíttatott, és egy helybeli nyugdíjas 
tanárnő szerkesztésében született egy könyv is.

Ismervén a helyi közösség kollektív bölcsességét, a képviselői keretem közös-
ségfejlesztésre fordítható részét (250 ezer Ft) tavaly év elején felajánlottam a helyi 
civileknek, akik a véleményem kikérésével, de lényegében önállóan döntöttek a 
keret sorsáról, és számos előbb említett közösségi esemény nyert támogatást be-
lőle. Ez idén sem lesz másképpen. Bérczessy András

(Fotó: Nemes Róbert)
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A Juhász testvérek 
borászati névjegye
A jó bor elválaszthatatlanul kötődik egy helyhez, egy 

közösséghez. Olyan, mint egy névjegy, amelyen valakik 
bemutatják önmagukat. Az egri Juhász testvérek – At-
tila és Péter – évtizedek óta harmóniában dolgoznak, 
közösek a sikereik, a gondjaik. Arra vállalkoztak, hogy 
bemutassák olvasóinknak névjegyüket: hogyan lettek 
az Egri Borvidék élvonalbeli borászai. 

Juhász Attiláról, az idősebb testvérről azt tartják, 
hogy nyílt, szókimondó, kedélyes szakember. Ő kala-
uzol a Juhászvin birodalmában. Péter, az öccse tartóz-
kodó, munkája megszállottja. Egyikük a marketing és 
a kereskedelmi ágazatot, másikuk a pincészet techno-
lógiai folyamatait felügyeli. Szükségük van egymásra. 
Ádám – Attila 23 éves fia – a Corvinus Egyetemen 
végzett borász szakon, ismereteit hamarosan Francia-
országban fejleszti tovább. A családi vállalkozást szü-
leiktől és nagyszüleiktől vették át. A fiúk kezdetben kis 
területű ültetvénnyel rendelkeztek csak. Szüleik borok 
készítésével nem foglalkoztak, de segítették gyere-
keiket, hogy többre vigyék, mint ők. És igazuk lett. Az 
elmúlt 20 évben ugyanis a fiatal szakemberek olyan 
fejlesztéseket végeztek, amellyel a borvidék legstabi-
labb termelői és feldolgozói közé kerültek. „Céljainknak 
azt a részét, hogy ne társuljunk senkivel, s a magunk 
urai legyünk, hamar teljesítettük” – jelenti ki Attila. Je-
lenleg 60 hektár saját ültetvényen gazdálkodunk, 200 
hektár az integrált terület. Erős gazdasági hátterünk 
vonzó mindazoknak, akiknek nincs lehetőségük bort 
készíteni. Szerződéses formában mindenkor rendelke-
zésükre állunk – teszi hozzá.

Attila elmondja: - Pincészetünk klasszikus családi vál-
lalkozás. A borvidék legjobb dűlőiből szüretelt szőlőkből 
eleinte mindössze 30 hektoliter bort tudtunk készíteni 
évente. Dinamikusan fejlődünk, az integráltakkal együtt  
jelenleg 25 ezer mázsa szőlőt dolgozunk fel, évente át-
lag egymillió hektoliter bort készítünk. Ennek egy részét 
lédig borként értékesítjük bel-és külföldön, a többit pa-
lackozzuk. Modern borászati technológiával rendelkező 

üzemünket 2002-ben alakítottuk ki, amelyben a vörös 
szőlőfajtákat korszerű és tradicionális módon dolgozzuk 
fel – sorolja tovább eredményeiket Juhász Attila. - A 
fehér szőlők feldolgozásánál klasszikus vagy reduktív 
eljárási módszert alkalmazunk. 2011-ben újabb fejlesz-
téseket végeztünk, amely élelmiszer higiéniai szem-
pontból megfelel az uniós követelményeknek. Ennek 
eredményeképpen korszerű borászati üzemmé váltunk, 
de nem feledkezünk meg a régi bevált technológiákról 
sem: például az úgynevezett egri kádas borkészítési ha-
gyományokról. Kádas héjon erjesztéssel készítjük vörös 
boraink egy részét. Lényege: a szőlőbogyókat különböző 
erjesztő fakádakban áztatjuk. A héjon erjesztést prése-
lés követi, melyet kíméletesen végzünk. Filozófiájukról 
a következőket tudtam meg: -A legmegfelelőbb ter-
mőhely  kiválasztásával  (Eger,  Andornaktálya, Maklár), 
visszafogott termeléssel és korszerű feldolgozással 
garantáljuk boraink magas minőségét. Talán ez a titka 
annak, hogy egyedi karakterű, alacsony termésátlagú, 
(szőlőből készült!) minőségi borokat állítunk elő. A több 
éves tölgyfahordós érlelés, a palackos értékesítés ered-
ménye nem marad el.

A testvérek minden alkalmat megragadnak újabb 
technológiák megismerésére és alkalmazására. A Szé-
chenyi-terv keretében fejlesztésre nemrég 130 milliós 
pályázatot nyertek, melyből 50 millió forintot nem kell 
visszafizetniük, a fennmaradó összeg 25 százalékát 
banki hitellel, a többit magánerőből egészítik ki. Már 
elkezdődtek a beruházási munkálatok, melyet a tervek 
szerint idén ősszel fejeznek be. „Célunk egy olyan bor-
kóstoló centrum építése, amely Egerben egyedülálló 
módon kalauzolja a vendégeket a borok világába. Mo-
dern sommelier kóstolócentrum, meghitt borkóstolós 
sarkak állnak majd a fogyasztók rendelkezésére a többi 
között.  A 3D-s teremben a borkészítés folyamataival is 
megismerkednek vendégeink. A centrum ideális hely-
színe lehet baráti összejöveteleknek, céges rendezvé-
nyeknek és exkluzív fogadásoknak is.

Összeszámoltuk: alakulásuk óta 17 külföldi és szá-
mos belföldi elismerő díjat kaptak a különböző meg-
mérettetéseken. Közülük is kiemelkednek – jóval 10 
fölött – azok, amelyeket a borok olimpiájának tartott 
bordeaux-i nemzetközi borversenyen kaptak. Sokra 
tartják a Pannon Bormustrán elért első helyezéseket 
is. Kitüntetett boraik a teljesség igénye nélkül: Pinot 
Noir, Olaszrizling, Kékfrankos, Chardonnay barrique. 
Gondolom, olvasóink már várják, hogy a Bodeaux-
ban idén áprilisban szerzett két legújabb elismeré-
sükről is számot adjunk. Bronzérmet kapott az általuk 
készített Cabernet Sauvignon Grand  Selection. – Az 
egri Gesztenyés -dűlőből származik, 2009-es évjáratú 
– mutatja be a bort„szülői” szeretettel Juhász Attila. 
A szőlő 23-24 mustcukorfokú volt. Kádas erjesztésű, 
18 hónapig új tölgyfahordóban érleltük, s egy évig 
palackban pihentettük. Az elmúlt 20 év legsikere-
sebb válogatása volt. Kerek lefutású, tanninja nem 
húzós, komoly beltartalommal bír. A 2009-es év-
járatú Cabernet Franc Grand Selection ezüstérmes 
lett. A maklári Öreghegy-dűlőben termett jó adott-
ságú talajon  termesztjük a Merlot-ot, a Cabernet 
Sauvignont, a Pinot Noirt is  12 hektáron. Egy része 
akárcsak a bronzérmes szőlőé, új tölgyfahordóban 
érlelődik, másik része is újabb hordóban ugyanolyan 
technológiával készül. Ezt a két kombinációjú érlelést 
aztán egymással összekeverjük. 

Mika István  

A borász Juhász testvérek: Attila és Péter

Készülőben az új borkóstoló centrum

Nemrég helyezték üzembe a Markhot Ferenc 
Kórház Központi Műtőjében azt az új úgynevezett 
laparoszkópos tornyot, melyet több szakma is használ-
hat a különböző műtéteknél. Az eszköz 30 millió Ft-ba 
került, a legmodernebbbek közül való, része egy kiváló 
monitor, és  a hozzá tartozó különböző eszközök. Több 
szakma képviselői: a sebészet, az ortopédia, az uroló-
gia, a nőgyógyászat szakemberei várták az üzembe 
helyezést, hiszen ezzel az eszközzel úgy tudnak mű-
téteket végezni, hogy nem kell felvágni a beteget. Az 
egri  szakorvosok már korábban is használtak hasonló 
műszert, nagy tapasztalattal rendelkeznek. 

dr. Horváth Tibor, a Sebészeti osztály osztályvezető 
főorvosa elmondta: a ’90-es évek elején kezdődtek a 
hastükrözéses műtétek az egri kórházban, így az esz-
köz használatában már nagy gyakorlatuk van, azonban 
időszerű volt az eszközpark cseréje. A műtét közben a 
beteg hasát feltöltjük feltöltjük szén-dioxiddal, majd 
egy kis kamerát egy ujnyi vastag lyukon keresztül be-
vezetve, a hasfal felvágása nékül szét tudunk nézni a 
beteg hasüregében. A betegen műtéttől függően 3-4, 
maximum 1 centiméter nagy vágást ejtünk – fogal-
mazott a főorvos.

Sok területen alkalmazható, például hasfali sér-
veket, epe, vakbél, vastagbél műtéteket is lehet 

az eszköz segítségével, a beteg felvágása nélkül 
végezni,valamint az ízületekbe is be lehet hatolni. 

Használják az új műszert az ortopédiai műtétek-
nél is, dr. Róth Péter, az Ortopédiai osztály osztályve-
zető főorvosa szerint, míg a sebészek gázfeltöltéssel 
dolgoznak, az ortopédiai műtetéknél folyadékfel-
töltéssel műtenek. Az új berendezéshez tartozik egy 
úgynevezett artro pumpa, a segítségével jobb tágí-
tással dolgozhatnak. Ily módon az ízületeken belül 
jobban látunk, pontosabban tudjuk gyógyítani a 
leggyakoribb betegségeket, például a porcleválást, 
porcelválást, tökéletesebb lesz az eddig végzett 
műtétek biztonsága, mint az elülső keresztszalag 
pótlása, a mozaikplasztika. Nagy előrelépés, hogy 
túlnyomással tudunk operálni ízületen belül – ma-
gyarázza a főorvos. 

Az így végzett műtéteknél nincs olyan nagy heg a 
betegen, mintha felvágták volna, a fájdalom is kisebb 
és csökken a szövődmények kialakulásának lehetősé-
ge is.

 A szakembergárda adott, a tervezett nagyberu-
házással pedig a kórházban nagymértékű műszer-
fejlesztés is megvalósul majd, s lehetővé válik a most 
beszerzett új műszer kiegészítése további modern 
eszközökkel.

Nagyértékű 
műszerfejlesztés a 
műtőben
Harmincmillió forintos eszközt kaptak a sebészek 

(Fotó: Gál Gábor)

„A kéz, 
amely a 
bölcsőt 
ringatja”
Kislány korom óta álmodoztam róla, hogy 

milyen is lehet anyának lenni, hány gyerkőcöt 
szeretnék, mi lesz majd a nevük. Babusgattam, 
ringattam a játék babáimat. Tulajdonképpen már 
akkor készültem tudat alatt az anyaságra, mert az 
anyai ösztön bennünk van, hordozzuk magunkban, 
és amikor beteljesedik gyermekeink megszületé-
sével, nevelésével, gondozásával, akkor azt érez-
zük, hogy ez az, amiért érdemes élni. S ha valaki 
megkérdezné tőlem, mire vagyok a legbüszkébb, 
azt válaszolnám: arra, hogy édesanya lehetek. A 
legszebb, legcsodálatosabb érzés a világon a gyer-
mekeinket átölelni, őseinket, szerelmünket és ön-
magunkat látni bennük. Mikor megszülettek min-
den megváltozott s megfordult a világ. Ők lettek az 
elsők, minden róluk szól, csak nekik élek. Általuk 
ismertem meg a feltétel nélküli szeretetet. Milyen 
érzés is anyának lenni? Büszkeség, boldogság, fe-
lelősség, féltés, aggódás… Ha bánat ér hozzám 
bújnak és feledtetik velem, mert a szívem megtelik 
szeretettel, ahogyan minden édesanyáé, aki átélte 
már ezt az érzést.

Köszöntsük az Édesanyánkat! Tiszteljük, becsül-
jük Őt, de ne csak Anyák napján, hanem minden-
napjainkban, hiszen Ő adott életet nekünk, övé a 
kéz, amely a bölcsőnket ringatta, rá mindig számít-
hatunk. Ő az egyik legnagyobb kincs, és ezt csak az 
tudja igazán, akinek már nincs.

„Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,
Édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.” 

(Ágh István)

Harsáczkiné Kovács-Cs. Adrienn, 
az Egrimami Egyesület tagja
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Molnár Ferenc 1926-ban írta a Játék a kastélyban 
című vígjátékát, ennek a darabnak is köszönhető, hogy 
korának legnépszerűbb színpadi szerzőjének tartják. Az 
előadás április 20-tól látható az egri Gárdonyi Géza Szín-
ház színpadán Blaskó Balázs rendezésében.

– Fergeteges, elegáns vígjátékról van szó, ami igazi 
csemege színésznek és nézőnek egyaránt. Egyfajta játék 
a játékban, színház a színházban, nagyszerű poentírozási 
technikával. A hálás szerepek igazi sikert ígérnek, azon 
leszünk, hogy beteljesítsük mindezt – fogalmaz Blaskó 
Balázs színidirektor.

A hétszereplős színmű teljes díszletét a kecskeméti 
Katona József Színház térítésmentesen bocsájtja rendel-
kezésre, a jelmezeket pedig nagyrészt a meglévő jelmez-
tárból válogatják, s alakítják át.

Még a lelket is csiklandozza a Molnár-
darab

– El kell tudni választani a darabban lévő, és a darab-
ban darabot játszó Annie-t, talán ez a legnehezebb. Rit-
musában más a két karakter, és ez igen komoly feladat, 
hiszen ez egy könnyed vígjáték. Molnár Ferenc nagyszerű 
író, ez a műve pedig a lelket is csiklandozza  – nyilatkozta 
Kascsák Dóra.

Játék a kastélyban 
Az említett férfit a darabban Ozsgyáni Mihály alakítja, 

akire ugyancsak nehéz feladat hárult:
– Különösen a harmadik felvonás embert próbáló 

számomra, hiszen Ádám ekkor letargiában nézi végig az 
amúgy végtelenül humoros jelenetet. Bevallom, már a 
próbák során is rengeteget kacagtunk, ráadásul a kiváló 
kollégákkal dolgoztam, egy profi, összeszokott csapattal.

– Molnár Ferenc olyan szerző, akinek műveit a világ 
minden színházában játsszák, és játszani is kell – mondja 
Kelemen Csaba, aki Turait, a színpadi szerzőt alakítja a 
darabban. 

– A közönség ki van éhezve a szórakoztató, könnyed 
műfajra, a Játék a kastélyban pedig igazi derűt áraszt, 
benne van az élet minden bája, kedvessége. A történet 
színház a színházban, a szerzőre jellemző humorral és 
csavarral. Mi az eredeti szöveggel és rendezői utasítások-
kal játsszuk, s mondhatom: igazán élvezzük a próbákat. 

Turai ellenpólusát, a racionális, babonás szerzőt alakít-
ja a darabban Tunyogi Péter. A színművész elmondta: a 
két figura közti kellemes feszültség végigkíséri a játékot. 

– Gál szerepét már főiskolás koromban is játszottam 
– meséli. 

– A darab egy kicsit rólunk, a színház életéről is 
szól, de egy más kor miliőjét idézi. S bár e két férfi 
ma már nem szmokingban járna és nem a New York 

kávéházba ülne be beszélgetni, az alapvető emberi 
dolgok ugyanúgy működnek most, mint egy elegáns, 
pezsgős, bohém világban, amit e habkönnyű, francia 
jellegű vígjáték idéz.

– Almády szerepe valami olyasmit ad, ami már nagyon 
hiányzott: visszaadta a szakmába vetett hitem – mondja 
Vókó János. – Molnár Ferenc nagyon értett a színházhoz 
– nem csoda –, hiszen két színésznőt is elvett feleségül. 
Ha jól emlékszem, egyikőjük, Darvas Lili éppen készült egy 
előadásra, amit Molnár az ajtón át csaknem félreértett. 
Ebből született a Játék a kastélyban ötlete. Megszerettem 
ezt az öregedő, hiú, nárcisztikus bonviván Almádyt. De 
nemcsak ezért volt jó dolgozni, hanem a próbák is jó han-
gulatban zajlottak. Remélem, ezt érzi majd a közönség is. 

(Pilisy Csenge – Pócsik Attila)

– Mikor kezdődött az irodalomhoz, íráshoz 
való vonzódásod?

– Amikor még nem is ismeretem a betűket már 
találtam ki meséket, csak nem tudtam rögzíteni őket. 
Mióta tudok írni, azóta jegyzem a gondolataimat, 
kisebb-nagyobb szövegeket. A rajz iránti szeretetem 
még hamarabb kezdődött, mint az írás. Amikor meg-
fogalmazódott bennem, hogy regényt fogok írni sok 
minden újat megtapasztaltam a környezetemben. 
Akkor kerültem a gimnáziumba. A téma azonban 
még váratott magára.

– A cím ihlette a történetet vagy a regény té-
mája vonzotta a címet?

– A címadással problémáim voltak, előbb a tör-
ténet született meg. A diadém egy olyan különleges 
fejdísz, amit nem mindenki viselhet. Ennek a tárgy-
nak metaforikus jelentése is van a regényben. Úgy 
ékesíti a nőt, ahogyan a nő egy másik ember életét. 
Konkrétan is megjelenik a történetben.

– Szerelmi történet?
– Mondhatjuk, de a hátterében sok minden más hú-

zódik.
– Mekkora a terjedelme, mennyi idő alatt szü-

letett?
– 150 A/4-es oldal, egy év alatt született meg, 2 év 

alatt készült el. 300 példányban jelent meg. Az illusztrá-

ciókat is én készítettem, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
adta ki.

– Mi hatott rá, mi befolyásolta a regény cse-
lekményét az egy év alatt? A saját életed élményei 
kimutathatók?

– Nem tagadhatom le, de nem rólam szól. Van, ami 
párhuzamba állítható az életemmel, de a karaktereket is 
úgy igyekeztem jellemezni, hogy akik ismernek, véletlenül 
se vonjanak párhuzamot köztem és a szereplők között. 

– Volt-e valamilyen meghatározó élmény, ami 
segítette vagy esetenként gátolta a munkádat?

– Jártam Londonban, ez nagy hatással volt rám, oly-
annyira, hogy a második rész helyszínéül is szolgál.15 éve-
sen sokféle emberrel találkoztam és rengeteg élménnyel 
gazdagodtam. Áradatként zúdult rám. Ezt használtam fel 
a regényhez. 

– Mennyiben viseli magán a klasszikus regény 
jegyeit?

– Ha a narrátori formát nézzük, aki elmeséli a törté-
netet, egyáltalán nem felel meg a kritériumnak. Naplóre-
gény, ám vannak benne leíró részek is. Ebben különbözik 
a klasszikus naplótól, amiben tulajdonképpen az érzésein-
ket és a történéseket rögzítjük.

– Van-e példaképed az irodalomban, művésze-
tekben?

– Nekem költők a példaképeim inkább, de ők nincse-

nek igazán befolyással egy prózai művel kapcsolatban. 
Viszont a mentalitásuk beszűrődött. Inkább zeneileg ért 
erősebb hatás. A dallamosabb zenéket kedvelem. A Beat-
les tagjai közül Paul, aki példaképül szolgál a kitartásáért 
és hosszantartó pályamunkájáért. John Lennon pedig egy 
ikon. Minden helyzetben kiállt magáért és az igazságért, 
még ha ez sokaknak nem is tetszett.

– Te visszahúzódó vagy kifelé forduló egyéni-
ség vagy?

– Inkább a második csoportba sorolnám magam. A 
szereplésre valamilyen szinten szükségem van. A hétköz-
napokban azonban nem tartom magam hangadó szemé-
lyiségnek. Kovácsné Somogyi Mónika

Könyvek és szerzők Molnár Ferenc 
irodalmi szalonjában 
Halkan szól a dzsessz, s a belépőt padlótól a plafonig 

érő könyvespolcok fogadják az irodalom otthonos lehe-
letét árasztva. Legutóbb Kiss Judit Ágnes költőnő, előt-
te Háy János író volt Molnár Ferenc vendége a Balassa 
utcai ház könyvtárszobájában, ahol immár tizenöt éve 
gyűlnek össze jó néhányan, hogy egy-egy kortárs íróval, 
költővel találkozhassanak, s ahol a házigazda beszélteti 
az alkotókat. Molnár Ferenc magyart, történelmet és 
filozófiát tanít a Neumann János Középiskolában, de az 
okításon túl is szeretné nevelni diákjait. 

– Hogyan kezdődött ez a páratlan sorozat?
– Először építészmérnöknek készültem, de hamar 

rájöttem, hogy inkább érdekelnek a létezés olyan alap-
kérdései, amikre – többek között – az irodalom ad vá-
laszt. Éjjel-nappal olvastam, de ez nem elégített ki. Azt 
szerettem volna, hogy az olvasás jelentette élményt 
másokkal is megoszthassam. Úgy éreztem, rájöttem 
valamire, amit szeretnék másoknak is elmondani, vagy 
inkább megmutatni.  Előbb a magyar, a történelem, 
utóbb a filozófia szakot is elvégeztem, s végre tanít-
hattam. Ennek szűk keretei azonban nem elégítettek 
ki. Kerestem azt a lehetőséget, amiben az iskolák fa-
lain kívül, szabadabb légkörben ismertethetek meg 
felnőtteket, diákokat értékes művekkel és alkotókkal. 
Így jutottam el a József Attila Kör táboraiba, ahol talál-
kozhattam a kortárs írók jó részével. Ott fogant meg a 
gondolat, hogy ezeket a remek írókat, költőket el lehet-
ne hozni Egerbe is egy-egy estére.

– Ki volt az első, aki eljött a Balassi utcába?
– Először Kukorelly Endre járt itt, majd Parti Nagy 

Lajos volt a vendégem, de megfordult már itt a mai 
magyar írótársadalom színe-java. Írókörökben is híre 

ment ezeknek az estéknek, s ha hívok valakit, egyre 
többször előfordul, hogy már hallott róla, hogy ez lé-
tezik, s hogy ezek mindig jó hangulatú beszélgetések. 
Szívesen jönnek. Különleges volt, mikor egyszerre há-
rom szerző, Kukorelly Endre, Garaczi László, Németh 
Gábor volt a vendég, izgalmas volt Szilágyi Ákos elő-
adásmódja, verséneklése és az is, amikor Esterházy Pé-
terrel vagy Parti Nagy Lajossal 4-5 órán keresztül tartott 
a beszélgetés.

– Kik járnak ide, az irodalmi szalonba?
– Hamar kialakult a felolvasóestek törzsközönsége, 

melyben mindenféle foglalkozású emberek megtalál-
hatók, de abban mind egyek, hogy olvassák és szeretik 
a mai magyar irodalmat. Ez a mag egészül ki azokkal az 
érdeklődő diákokkal, akiket épp az iskolában tanítok.

– A falakat teljesen beborítják a könyvek. 
Hány kötet sorakozik a polcokon?

– Pár éve a lányom megszámolta, akkor már több 
mint ötezer könyvem volt, azóta persze gyarapodott 
a könyvtár. Most mintegy hatezer kötet lehet, melyek 
közt kortárs szerzők, a magyar és a világirodalom klasz-
szikusai, filozófiai, történelmi munkák találhatók főleg, 
de a legkomolyabb részt a szépirodalmi művek teszik 
ki. 

– De a könyvek nem csak díszek, hanem fo-
lyamatosan kézbe is kerülnek. Mennyit olvas?

– Ahhoz képest, amennyit szeretnék, keveset. 
Tudom, lehetetlen mindent elolvasni, így tudatosan 
és ösztönösen is válogatok. Főleg a kortársak foglal-
koztatnak, de igyekszem a régebbieket is újraolvasni, s 
elengedhetetlen, hogy filozófiai műveket is forgassak. 
A meghívott vendégekkel folytatandó beszélgetések 
előtt természetesen újra és más szemmel olvasom el 
az adott író vagy költő műveit. Különösen fontos ez egy 
versíró esetében, ott nagyobb koncentrációra és érzé-
kenyebb lélekre van szükség. Persze vannak kedvencek. 
Thomas Bernhard, Bohumil Hrabal művei, de ha dön-
tően a vendégeket nézem, Kukorelly Endre: Tündér-
völgy című regénye, Tóth Kriszta, Parti Nagy Lajos, Petri 
György (utóbbi sajnos nem volt) versei, Garaczi László: 
MetaXa-ja, Borbély Szilárd: Halotti pompája, Kőrösi 
Zoltán: Milyen egy női mell vagy Háy János: A gyerek 
című könyve mind ott van az olvasási listám élén.

– Az olvasás és az estek sem öncélúak azon-
ban…

– A könyvek szeretetére szeretném neveljem 
diákjaimat, akik visszajelzéseikkel igazolják, hogy jó 
úton járok. Ezek a visszajelzések pedig akkor fontosak 
igazán, amikor az ember elkedvetlenedik. Ebben az 
információs világban könnyen elvész az ember, a di-
ákok különösen. Olyan értékeket mutatnék fel nekik 
legszívesebben, amikkel szebbé, tartalmasabbá, sza-
badabbá tehetik az életüket. Két dolog biztosan van, 
ami időnként kiemel bennünket a hétköznapiságból, 
annak biztonságából, de egyformaságából is. Ez a két 
dolog a szerelem és a művészet

– Honnan gyökerezik ez az elhivatottság?
– A szülői házban szívtam magamba azt a felelős-

ségérzetet, szemléletet, mely azóta is működtet. Édes-
apám szabómester volt, s szellemi örökségül a tudás 
tiszteletét, a műveltség iránti vágyat, más emberek el-
fogadását hagyta rám. Ez szolgál azóta is irányjelzőül a 
mindennapokban. Tőle, s a szeretettől mindig sugárzó 
édesanyámtól – aki édesapám mellett sürgött-forgott 
a műhelyben – megtanultam, hogy a munka és a sze-
retet ad értelmet az életnek.

Dános László

Diadém
Egy karcsú, törékeny lány. Biciklivel érkezik. Teljesen átlagosnak tűnik, egészen addig, míg el nem kezd mesélni. Hosszú, 

választékosan megfogalmazott mondatokban beszél. Felfogása érett, céltudatos és szerény. Középiskolásként megjelent egy 
regénye, Diadém címmel. Hegymegi Flóra Hajnalkát faggatom a regényírás körülményeiről, indíttatásról, nehézségekről.

(Fotó: Gál Gábor)

(Fotó: Gál Gábor)

12 13



„Te voltál köztünk a legnagyobb!”

Szvorényi József 
(1816–1892)
Nyelvész, irodalomtörténész, pedagógus, az MTA 

tagja. 1816. július 5-én született a Borsod megyei 
Sáta nevű faluban, ahol édesapja tanító volt. Az elemi 
iskolát szülőhelyén végezte. 1826-ban szülei beírat-
ták a ciszterciek egri gimnáziumába, 1833-ban pedig 
a helybeli Papnevelő Intézetbe. A Szemináriumban a 
Theológiai Magyar Olvasó Társaságnak alapító tagja 
volt. Első versei 1835-ben jelentek meg a Honmű-
vészben. 1838-ban belépett a ciszterci rendbe, ekkor 
került Zircre. 1840-ben szerzetesi fogadalmat tett, és 
még ebben az évben pappá szentelték. 

1839-ben rendjének székesfehérvári gimnázi-
umába került, ahol behatóbban kezdett a magyar 
nyelvészettel foglalkozni. Ennek eredményeképpen 
írta meg 1846-ban a Magyar ékes szókötés című 
munkáját, melyben „a szók és mondatok …tiszta s 
választékos alkalmazásának, füzérének és rendének 
összes szabályait” bő példaanyagon keresztül tárgyal-
ja. Ennek a dolgozatának alapján megválasztották a 
Magyar Tudós Társaság levelező tagjának. 

1848 őszén az egri ciszterci gimnáziumba helyez-
ték, ahol verstant, magyar nyelvet és irodalmat okta-
tott. A városban meghitt kapcsolatba került Szarvas 
Gábor nyelvésszel, Kovács Mihály festővel, Tárkányi 
Béla és Pájer Antal papköltőkkel. A Pesten élő írók, 
költők és tudósok közül Czuczor Gergely, Fáy András, 
Szemere Pál, Toldy Ferenc és Vörösmarty Mihály tar-
tozott baráti körébe. 

Kiváló pedagógiai és szakirodalmi munkássága 
alapján 1866-ban a Ciszterci Rend Egri Főgimná-
ziuma igazgatójának nevezték ki. Szvorényi József 
mindenekelőtt nagyszerű pedagógus volt. Igazgatói 
működése alatt a gimnázium országos hírűvé vált. To-
vábbfejlesztette az iskolában a zene-oktatást, 1857-
ben kezdeményezésére épült fel az iskola tornaterme. 
Sokat foglalkozott az iskola és a szülői ház kapcsolatá-

val. A témáról tartott nagysikerű előadásai 1890-ben 
könyv formában is megjelentek Gyakorlati tanácsok 
a házi- és köznevelés körében címmel. Pedagógusi 
tevékenységéhez kapcsolódott tankönyvírói mun-
kássága. Több irodalomtörténeti és magyar nyelvtan 
könyvet állított össze, melyeket évtizedeken keresztül 
használtak a középfokú iskolákban.

Szvorényi Józsefet 1886-ban rendes tagjává vá-
lasztotta a Magyar Tudományos Akadémia. Jelentős 
irodalomtörténeti munkássága is. 1879-ben két kö-
tetben adta közre az egri születésű Vitkovics Mihály 
író és költő munkáit, 1890-ben pedig Szemere Pál 
nyelvész és író alkotásait. Emlékét Egerben utca őrzi, 

melynek elején még az I. világháború előtt emlék-
táblát helyeztek el tiszteletére. A Vitkovics Önképző-
kör javaslatára 1910-ben a Ciszterci Gimnáziumban is 
leleplezték emléktábláját, s ekkor mondta róla Vajda 
Ödön zirci apát: „Te voltál köztünk a legnagyobb!”

Egerben hunyt el 1892-ben. Sírja az egri Hatvani 
temetőben található, melyet 2009-ben a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti  Bizottság a Nemzeti Sírkert 
részévé nyilvánított.

Dr. Szecskó Károly

Barackmagba vésett 
álmok 
Örkényi Ferenc fafaragó a mesterséget soha nem tanulta. Fokozatosan alakította ki saját technikáját, fejlesztette 

készségét. Szinte megszámlálhatatlan használati és dísztárgy került ki már kezei közül. Minden alkotásában benne 
van a lelke egy darabkája is, vallja.

– Honnan ered a fafaragás iránti vonzalma? 
– A barackmagfaragással főiskolásként, 1950-ben 

találkoztam először Tihanyban. A fafaragást, agyagmin-
tázást részben autodidakta módon, részben a sárospa-
taki fafaragó táborban sajátítottam el. Eredeti végzett-
ségem gyógypedagógus, 22 évig Cserhátsurányban az 
általam szervezett gyógypedagógiai intézet igazgatója 
voltam. Miután legidősebb fiunkat a bencésekhez írat-
tam Pannonhalmán – s tudták, a többi gyermekünk is 
ott fog tanulni, - elbocsátottak. Ezt követően a balassa-
gyarmati kórház férfi elmeosztálya alkalmazott pszicho-
lógusként. Itt kerestek meg egy év múlva a mezőköves-
diek, tanítsak náluk a kisegítő iskolában. Hívtak Sályba 
is, ahol halmozottan sérült gyermekek intézete van. 
Itt dolgoztunk nyugdíjas korunkig feleségemmel, aki 
szintén Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát végzett. 
1990-ben kerültem nyugdíjba, azóta hódolók szenvedé-
lyemnek, a fafaragásnak. 

– Kik voltak Önre nagy hatással? Honnan és 
kitől tanulta a mesterség alapjait?

– Sokat tanultam a tíz évvel ezelőtt elhunyt Kos-
suth-díjas szobrászművésztől, idősebb Szabó Istvántól. 
A fontosabb technikákat hozzáértő mesteremberektől, 
könyvekből, kiállítások látogatásával lestem el. Kezdet-
ben magam és családom örömére faragtam. Ismerőse-
im, barátaim biztatására mutattam be alkotásaimat a 
nyilvánosság előtt. 

– Mi volt az első jelentősebb alkotása?
– Közel állnak szívemhez első alkotásaim, amelye-

ket Tihanyban faragtam. A barackmagokon népi motí-
vumok, Krisztus, Mária arcok domborulnak, de rózsa-
fűzért, órát és női ékszereket is készítettem. A szolnoki 
görögkatolikus templom részére egy ún. királyi koronát 
álmodtam meg, amely a magyar korona mintájára ké-
szült, diófából, cseresznye -és barackmagból. A magfa-
ragáshoz a művészi ihleten és ötleten túl, idő és türelem 
is kell. Ami nem baj, mert így az embernek van ideje 
közben gondolkodni és gyönyörködni a születő műben. 
Barackmaggal dolgozni azért is csodálatos dolog, mert 

belül üreges, áttörhető, ami különleges művészi megol-
dásokra, így például csipkeszerű motívumok kidolgozá-
sára teszi alkalmassá. 

– Milyen típusú fával szeret dolgozni legszí-
vesebben?

– Mindenféle típusú fával szeretek dolgozni, főleg 
a cseresznyefát szeretem használni alapanyagként, de 
a dió-, körte-, almafát, tölgyet, gyertyánt, zöldjuhart is 
szívesen faragom. A faragás úgy vélem valóságos me-
sevilág, hiszen a faragásra váró anyag mesél magáról, 
a faragott életképek, a díszítőmotívumok és a belőlük 
faragott kompozíciók mind-mind mesét mondanak a 
szemlélődőnek. 

– Mit készít a legszívesebben? 
– Munkáim között használati tárgyak, bútorok, 

fűszertartók, dohányzókészlet, pipák, sakk és íróasztal-
készlet, gyertyatartók, szobrok, egyaránt megtalálha-
tók. 

– Vannak-e állandó vagy jellegzetes motívu-
mai, amelyek felfedezhetők tárgyain? 

– Az ékrovásos faragás hazája Erdély, azon belül 
elsőként Kalotaszeg és környéke. Ezt a díszítőmódot én 
is gyakran alkalmazom székek faragásánál. Az Epreskert 
utcai óvodának egy gyönyörű székelykapu utánzatot 
faragtam. 

– Hol találkozhatunk alkotásaival? 
– Tiszaörsön a Szentháromság tiszteletére felszen-

telt kápolnában az oltárkép fából faragott szobrát, va-
lamint a kápolna vaskapujának tervét én készítettem. 
Szolnokon a már említett korona, Balassagyarmaton 
egy síremlék, a sályi intézetben egy plakett, a szikszói 
templomban egy kereszt őrzi kezem nyomát, melyek 
mind adományok voltak. Szobrokkal és kisplasztikákkal 
egyéni és csoportos kiállításokon vettem részt, legutóbb 
a Lajosvárosi Gondozási Központban voltak láthatók al-
kotásaim. 

– Milyen tervei vannak még? 
– Szeretném bejezni félbehagyott dolgaimat, készül 

egy női alak gyermekkel. Ezenkívül templomi gyertya-

tartókat, népi székeket szeretnék még faragni, melynek 
háttámláit páva motívum díszíti majd. 

– Mit jelent az ön számára a fafaragás? 
– A fafaragás számomra egy különleges élmény, ami-

kor egy darab fából az ember kibont egy tárgyat vagy egy 
domborművet. Az alkotómunka közben a faragó meg kell, 
hogy küzdjön a fával, de ugyanakkor barátságba is kell ke-
rülnie vele. A fa nagyon sok mindent rejt, szinte bármit ki 
lehet hozni belőle, ha van hozzá jó fantázia és ügyes kéz. 
Faragás közben felszabadul az ember minden hétköznapi 
gond alól, egyben út a megismerés felé, mondhatnám 
meditatív állapot.  Somogyi Kinga

A keresztény 
fiatalokért
A Főegyházmegyei Ifjúsági Irodát 2001-ben alapította  Dr. Seregély István 

érsek, azzal a céllal, hogy felkarolja, támogassa, illetve koordinálja az egri 
egyházmegyében a különböző katolikus ifjúsági programokat. Küldetésük el-
juttatni a fiatalokhoz az evangélium üzenetét és örömhírét. Munkájukat 30-40 
önkéntes segíti. Rendszeresen megszervezik az Élő Betlehemet, az Eged hegyi 
keresztutat, a pünkösdi evangelizációt és virrasztást, valamint az egerszalóki 
ifjúsági találkozót, amelyre idén már 30. alkalommal várják a fiatalokat.

Az iroda ebben az évben 10 éves, az elmúlt évtizedért szentmisén adtak 
hálát az alapítók és a meghívott vendégek. Az ünnepség keretében dr. Ternyák 
Csaba egri érsek megszentelte az Érsekudvarban működő irodát, majd a részt-
vevők egy kerekasztal beszélgetésen idézték fel a múltat.

(Fotó: fieger.hu)

(Fotó: Vozáry Róbert)
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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.

BRINZA ÉS TÁRSA 
TEMETKEZÉS

3300 Eger, 
Knézich Károly u. 26.

Tel.: (36) 427 030
www.brinzaestarsa.hu

Bevallom, számomra ez a kiállításmegnyitó egy 
külön kis örömünnep, mert jó találkozási lehetőség a 
bibliofilek és bibliotekáriusok számára. Az apropó ter-
mészetesen a büblosz, azaz a könyv. A két fél – bibliofil 
és bibliotekárius – között (különösen a magyar) társa-
dalmi beidegződések azonnal ellentétet sejtetnek: a 
bibliofil ember – ehhez nem férhet kétség – nevéből 
adódóan szereti a könyveket, a könyvtárosra azonban 
ez nem feltétlenül igaz, mivel munkaköri kötelessége a 
könyvekkel bíbelődni. Mielőtt ebbe a hamis és minden 
alapot nélkülöző teóriába belebonyolódnék, rögtön le-
szögezem, hogy meggyőződésem szerint a két kategó-
ria kiegészíti egymást, sőt néha együtt van jelen. Akad-
nak, nem is kevesen, könyvtárosok, akik munkájukat 
hivatásnak tekintik, de őket most nem akarom külön 
dicsérni, mert a jelenlévők közül is sokan belepirulná-
nak. És vannak könyvszerető, könyvgyűjtő emberek, 
úgynevezett bibliofilek, akik sokszor felbecsülhetetlen 
értékű könyvtárnyi gyűjteményüket irigylésre méltó 
módon rendben tartják és gondozzák. Jelen kiállítá-
sunk is egy ilyen, a maga nemében páratlan, több ezer 
kötetes magángyűjteménybe enged bepillantást. 

Igazság szerint csak sejtéseim vannak, hogy mi tesz 
egy embert bibliofillé. Biztos, hogy már gyermekkorá-
ban kialakul benne a könyvek szeretete, az a rajongás, 
amely a későbbiekben nemes szenvedéllyé válik. Az 
biztos, hogy a bibliofil ismérvének több összetevője 
van. Elsősorban széles körű tájékozottság, magas fokú 
könyvismeret szükségeltetik hozzá. Másodsorban az a 
nyitottság, amely az új ismeretek folyamatos befogadá-
sát biztosítja. Kell talán egy csöpp kitartás, állhatatosság 
is. Igazán csodálatos dolog, ha valaki értő módon könyv-
gyűjtésre adja a fejét. Ennél már csak az a felemelőbb, ha 
a bibliofiliához egy másik görög szó társul: a pedagógia. 
Lisztóczky László tanár úrban olyan különleges embert 
tisztelhetünk, aki hivatásának a pedagógiát, szabadidős 
tevékenységének a bibliofiliát választotta, és ezt a kettőt 
több évtizedes tanári és irodalomtörténészi pályafutása 
során remekül ötvözte. Őszintén sajnálom, hogy nem 
lehettem tanítványa. A Dsida Jenő Baráti Kör rendezvé-
nyein, itt Egerben több alkalommal szemtanúja voltam 
annak, hogy könyvszeretetét sikerült volt diákjaiban 
élővé tennie. Ily módon felbecsülhetetlen értékű ma-
gánkönyvtára nem vált öncélú gyűjteménnyé, mint 
ahogy gondozójának tudása sem, hiszen a közösséget 
szolgálta és szolgálja most is. 

Hogy ne kalandozzak messze a mai apropótól, 
könyvtárának „ékes” és értékes darabjai a dedikált 
könyvek. Ezekből láthatunk most itt néhány szem-
gyönyörködtető példányt. Meg vagyok győződve róla, 
hogy tulajdonosa mindegyik kötetről külön „vadásztör-
ténet”-et tudna (és talán fog is) mesélni, hogy hol, mi-
lyen körülmények között cserkészte be a nemes vadat, 
bocsánat: könyvet. Számomra egyik kedves történet, 
amelyet Lisztóczky tanár úr elevenített fel Erdélyi arcok 
című kötetében: a debreceni egyetemista találkozása 
Tamási Áronnal.  A történet idején Tanár úr is még hu-
szonegynéhány éves diák volt, de az igazi bibliofilekhez 
méltó állhatatossága még félszegségét is legyűrte, és 

képes volt ismeretlenül becsöngetni a „nagy erdélyi író” 
budapesti lakásának ajtaján, hogy dedikációt „zsákmá-
nyoljon”.

És itt érkeztünk el a lényeghez, amely majd rávilágít 
arra, mi a dedikáció, és mi szükség rá. 

Hivatalos megfogalmazás szerint a dedikáció a szer-
zőnek,  szerkesztőnek  (és  könyvtáros  zsargonnal  élve: 
egyéb közreműködőnek) a könyvbe saját kezűleg beírt, 
személyhez  (lehetőleg  a  könyv  birtokosához)  szóló 
ajánlása. Másképpen fogalmazva: a dedikáció egy szer-
tartás, amely a szerző és az olvasó között zajlik, a könyv 
„felékítése”, élővé és egyedivé tétele. Mindkét részről 
egy különös kötődés az adott műhöz. A szerző a meg-
becsülést, az elismerést kapja, és azt a reményt, hogy 
könyvét olvasták vagy olvasni fogják; a könyv birtokosa 
vagy megajándékozottja a kitüntetett figyelmet, az 
ily módon egyedivé vált könyvhöz való kötődésének 
élő fonalát. A saját kezűleg írt ajánlás: szerződés író és 
olvasó között. A dedikáció pillanatától a könyvnek az 
eszmei és később sajnos az antikvár értéke is megnő. A 
dedikáció típusától függően akár komoly irodalomtör-
téneti adalékul is szolgálhat. Különösen igaz ez akkor, 
ha a könyv birtokosa is ismert személyiség. De egy-egy 
ajánlás más vonatkozásban is kisegítheti az irodalom-
történetet: a helyszín, a dátum, a körülmények meg-
fogalmazása mind-mind egy plusz információ lehet. 
Az már igazi könyvcsemegének számít, ha a dedikáció 
mellett az ismert tulajdonos bejegyzéseit is olvashat-
juk. Úgy tudom, erre is látunk példát ezen a kiállításon. 
Természetesen vannak sematikusnak mondható dedi-
kációk is. Magam is szereztem ilyet – egy hatalmas sort 
kiállva az 1994-es budapesti könyvhéten – a maratoni 
dedikációban elcsigázott Sütő Andrástól. Természe-
tesen itt a körülmények sem tették volna lehetővé a 
bensőséges ajánlás megszületését, amelyhez legalább 
néhány perces előzetes beszélgetés szükséges. Úgy 
vélem, mai sztárimádattal teli világunkban a szno-
bizmusból gyűjtött dedikációkra is bőven akad példa. 
Könyvtáros szívemmel reménykedve mondom, talán 
kevésbé a könyvek területén. Merthogy dedikálni min-
denre lehet, ennek talán csak a jó ízlés szab határt. 

A dedikációnak a nyomtatott könyv megjelenése 
óta nőtt meg a jelentősége. Az Országos Széchényi 
Könyvtárban például a hagyatékok esetében az iroda-
lomtörténeti jelentőségű dedikált könyveket kézirat-
ként őrzik. Igaz ugyanakkor az is, hogy a dedikációkat 
és egyáltalán a könyvekbe írt possessori bejegyzéseket 
csak az utóbbi évtizedekben részesítik megkülönböz-
tetett figyelemben. Kétszáztíz éves történelme során 
a nemzeti könyvtár több jelentős személyiség magán-
könyvtárát „nyelte el” úgy, hogy rekonstruálásukra csak 
most kerülhet sor.  

Végül nem akartam feltétlenül szóba hozni, de kikí-
vánkozik, úgyhogy mégis felteszem ezt a bibliofileknek 
és bibliotekáriusoknak egyaránt szóló kérdést: hol és 
hogyan fog dedikálni a következő évtizedek írója, ha 
már műve nyomdafestéket nem lát, és olvasói e-book-
ra (elektronikus könyvre) letöltve olvassák műveit?

Mondanivalóm végéhez közeledve nem tudom és 

talán nem is akarom elkerülni, hogy személyes vo-
natkozásokat is érintsek. Mint említettem, sajnos nem 
lehettem tanítványa Lisztóczky tanár úrnak, ismeretsé-
günk a dedikációnak köszönhető. Az ajánlás ismeretle-
nül is lehet kifejező, egyedi és személyes hangvételű. Én 
napra pontosan meg tudom mondani első találkozáso-
mat Lisztóczky Lászlóval (vagy legalábbis kézjegyével): 
ez a dedikáció tanúsága szerint 14 éve, 1998. május 
24-én történt. Anyósom dedikáltatta ekkor Tanár úrral 
az Erdélyi arcok című kötetét. Örömmel vettem kézhez 
kedves napám ajándékát, mert a kötetben található 
tanulmányok témája megfogott, és meghatódtam 
az ismeretlenül is személyes hangvételű ajánláson. 
(Nyilvánvaló  volt,  hogy  anyósom mondott  rólam  pár 
jó  szót.) Én akkor az Országos Széchényi Könyvtárnak 
egy különös osztályán dolgoztam, az ún. Fölöspéldány 
Központban. A részleg a Hold utcában működött, és a 
könyvtár anyagi helyzetén javítandó, rövid ideig könyv-
árusítással is foglalkozott. Tanár úr igazi szenvedélyes 
vadászként derítette föl a jó zsákmányszerző helyet, 
így valamikor a dedikációt követő hónapban betoppant 
hozzánk. A bemutatkozás számomra a meglepetés ere-
jével hatott, és ő is meglepődött, amikor megköszön-
tem a dedikált könyvet. Szokásához híven rögtön meg-
ölelt, ezzel is bizonyítva, hogy az ajánlás szívből jött. 

A fent említett kötetnek külön érdekessége, hogy 
tartalmazza Tanár úr könyvtárának erdélyi vonatkozá-
sú dedikált köteteit. Ebből láthatunk a most megnyíló 
kiállításon kis ízelítőt. Ugyanúgy megtekinthető itt az 
„És te is üdvöz légy, testvérváros…” címet viselő, Eger 
és Gyöngyös irodalmi hagyományait feldolgozó köte-
tében található egri vonatkozású dedikált könyveinek 
„színe-java”. És feltétlenül meg kell említeni a magyar 
bibliofilia történetében szinte egyedinek mondható 
kiadványt,  amely  az „Ajánlom  jó  szívvel…”  (Dedikált 
könyveim könyve) című kötetében testesült meg. Eb-
ben Lisztóczky tanár úr könyvtárának olyan becses de-
dikációit válogatta egybe, amelyért nagy valószínűség-
gel több könyvvadász is megnyalná mind a tíz ujját.

Befejezésül még egy gondolat a dedikációról: sok-
szor a kiadók kifejezetten a könyvgyűjtők számára, 
szájuk íze szerint kis példányszámú, számozott, netán a 
szerző kézjegyével ellátott, különleges papírra nyomott 
ún. bibliofil kiadványokat jelentetnek meg. Értékük 
ritkaságukban, egyediségükben rejlik. Ezért növeli egy 
több  száz  példányban  nyomtatott  könyv  (manapság 
már több ezret nem merek mondani) értékét a dediká-
ció. Hiszen a tömegből emeli ki és teszi egyedivé, „aján-
lással és kézírással ékessé” az adott kötetet. 

Tanár úr szavaival élve, én is csak azt tudom mon-
dani: „ajánlom jó szívvel” Önöknek a kiállítás megte-
kintését.

Elbe István
az Országos Széchényi Könyvtár  

igazgatója

(Elhangzott 2012. március 19-én a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtárban, az Ajánlással és kézírással 
ékes könyvek című kiállítás megnyitóján)

Ajánlással és kézírással ékes könyvek

Jelenjen meg Ön is Eger város hivatalos portálján!
Kedvezményes reklámlehetőség! 

Kiemelt hirdetések, bannerek akár az eger.hu főoldalán is!
On-line névjegy: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás,  

szálláshely kategóriákban (fotó, elérhetőségek, rövid leírás,  
linkelés saját weboldalra).  

Egy névjegy ára: 750–850 Ft + ÁFA (bruttó: 953–1080 Ft) / hó.
Hirdetésfelvétel, információkérés: eger.hu@mediaeger.hu

(06 20) 383 3342
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5. szombat 
15.00 Sárkányölő Krisztián. Helyszín: Harlekin Bsz. (Szerve-
ző: Harlekin Bsz.). 16.00 Agyonhallgatott dolgaink. Fogya-
tékkal? Előadás és beszélgetéssorozat felnőtteknek. Gyermek-
könyvtár (B. S. Könyvtár).

6. vasárnap 
11.00 Óz, a nagy varázsló. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 

7. hétfő 
17.00 Rendhagyó Bébillér Mesekör. Találkozó Boldizsár Ildi-
kóval és Szegedi Katalinnal. Gyermekkönyvtár (B. S. Könyv-
tár). 17.00 Sorsod a kezedben van. Szolári Ágnes kineziológus 
előadása. BBKH (EKMK).

8. kedd 
13.00 Otthoni balesetek. BBKH  (EKMK). 14.00 Óz, a nagy 
varázsló. Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz.).  15.00 Csíksomlyói 
passió. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 19.00 Csíksomlyói passió. 
GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

9. szerda 
14.00 Nils Holgersson. Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz.). 
16.00 Szent Johanna gimi olvasókör. Forrás (EKMK). 16.00 
Everybody Welcome! Angol társalgási klub. Könyvtár Zenei 
és  Idegennyelvi Gyűjtemény (B. S. Könyvtár). 19.00 Gyer-
tyafény keringő. GGSZ  Nagyszínpad  (GGSZ).  19.00 Bibliai 
tájakon: Egyiptom–Izrael–Jordánia. Az egri Világjáró klub 
vendége: Barna Béla. BBKH (EKMK).

10. csütörtök 
10.00 Nils Holgersson. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 14.00 
Para – Miénk a tér! Fogyatékkal élő fiatalok művészeti feszti-
válja. Forrás (EKMK). 15.00 Csíksomlyói passió. GGSZ Nagy-
színpad  (GGSZ).  16.00 Magyar valóság a két világháború 
között I. A fókuszban Dsida Jenő. Takaró Mihály irodalom-
történész előadása. Könyvtár,  Böngésző  (B.  S.  Könyvtár). 
16.00 Egri arcok. Vendég: Simon György, a Szent István Rádió 
főszerkesztője. BBKH (EKMK). 17.00 A Nemadomfel zenekar 
koncertje. Forrás (EKMK).

11. péntek 
17.00 Kövesi Péter író könyvbemutatója. BBKH  (EKMK). 
19.00 Csíksomlyói passió. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

12. szombat 
14.00 egri cukorbeteg nap. Szemészeti diabetes dr. Vadnay 
Ákos szemész szakorvos előadásában, bemutatók, szűrések, 
kóstolók. BBKH (EKMK). 15.00 Bábkészítés alapfokon. Har-
lekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz).  19.00 Csíksomlyói passió. GGSZ 
Nagyszínpad (GGSZ).

13. vasárnap 
11.00 Nils Holgersson. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz).

14. hétfő 
14.30 Filharmónia. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 19.00 „Szen-
vedély és végzet”. Az Egri Szimfonikus Zenekar koncertje. GGSZ 
Nagyszínpad (GGSZ).

15. kedd
11.00 Gyertyafény keringő. GGSZ  Nagyszínpad  (GGSZ). 
14.00 Misi Mókus kalandjai. Harlekin Bsz.  (Harlekin Bsz.). 
18.00 Ősi jelképeink és a Szent Korona. Molnár V. József elő-
adása. BBKH (EKMK).
19.00 Sóska, sültkrumpli. GGSZ Stúdiószínpad (GGSZ).

15. kedd – 17. csütörtök 
Magyar népművelők egyesülete XXIX. vándorgyűlése. Hotel 
Flóra (EKMK, MNE).

16. szerda 
10.00 Misi Mókus kalandjai. Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz). 
10.30 Ciróka kör babáknak, mamáknak. Gyermekkönyvtár (B. 
S. Könyvtár). 16.00 Everybody Welcome! Angol társalgási klub. 
Könyvtár Zenei és Idegennyelvi Gyűjtemény (B. S. Könyvtár). 
19.00 Játék a kastélyban. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

17. csütörtök 
14.00 Óz, a nagy varázsló. Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz.). 

15.00 Ludas Mátyás. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 16.00 Az 
igazság a filozófiában – a filozófiai igazság. Előadó: Dr. Kicsák 
Lóránt főiskolai docens. Könyvtár, Böngésző (B. S. Könyvtár). 
19.00 Sóska, sültkrumpli. GGSZ Stúdiószínpad (GGSZ).

18. péntek 
10.00 Óz, a nagy varázsló. Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz.). 
15.00 Ludas Mátyás. GGSZ  Nagyszínpad  (GGSZ).  19.00 
Vesztett Éden. GGSZ  Stúdiószínpad  (GGSZ).  20.00 Shapat 
Terror koncert. Vendég: Kaldera. Forrás (EKMK).

18. péntek – 20. vasárnap
Fotográfiai műhely 2012. Információ és jelentkezés: bimbo.
zoltan@ekmk.eu. BBKH (EKMK).

19. szombat 
7.45 Kisbakancsosok b. k. túra. Útvonal: Verpelét–Sirok. 
Információ:  Forrás  (EKMK).  14.00–18.00 Családi fit nap. 
Szűrőprogramok, népi ügyességi- és sportjátékok, a szín-
padon zumba, tánc és interaktív gyermekszínházi előadás. 
Felsőváros,  egykori  fényszobor  helyén  lévő  park  (EKMK). 
15.00 Játék a kastélyban. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 15.00 
Tekergő gyermektáncház. Forrás (EKMK). 15.00 Bábkészítés 
alapfokon. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 17.00 Agyonhallga-
tott dolgaink. Remény, reménytelenség. Előadás és beszélge-
téssorozat felnőtteknek. Gyermekkönyvtár  (B. S. Könyvtár). 
19.00 Játék a kastélyban. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

19. szombat – 20. vasárnap 
III. Országos és határontúli nótaverseny. BBKH (ESZE).

20. vasárnap 
11.00 Óz, a nagy varázsló. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.).

21. hétfő 
10.00 Diskurzus. Gyermekkönyvtári módszertani műhely. 
Vendég: Lovász Andrea. Gyermekkönyvtár  (B. S. Könyvtár). 
17.00 Kristálygyerekek az óvodában és más közösségben. 
BBKH (EKMK).

21. hétfő – 25. péntek 
Pünkösdváró foglalkozások a várban. Tematikus hét kisiskolás 
csoportoknak. Egri Vár (Vármúzeum).

22. kedd 
10.00 Sárkányölő Krisztián. Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz.). 
10.00 Jancsi és Juliska. GGSZ Nagyszínpad  (GGSZ). 17.00 
Találkozó Lackfi János költővel. Gyermekkönyvtár  (B.  S. 
Könyvtár). 18.00 A groteszk az irodalomban. A kizökkent és 
helyretolt világ – Örkény Tótékja és egypercesei. Előadó: dr. 
Szirák Péter egyetemi tanár (DE). BBKH (EKMK). 19.00 Káin 
és Ábel. GGSZ Stúdiószínpad (GGSZ).

23. szerda 
14.30 Aladdin. Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz.).  16.00 
Everybody Welcome! Angol társalgási klub. Könyvtár Zenei és 
Idegennyelvi Gyűjtemény (B. S. Könyvtár). 17.00 Csíksomlyó 
üzenete. Előadó: Patkós Attila. BBKH (EKMK). 19.00 Agria ka-
baré. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

24. csütörtök 
14.00 Aladdin. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 16.00 Irodalmi 
műhely. Vendég: Grecsó Krisztián József Attila-díjas költő, író. 
Könyvtár, Böngésző (B. S. Könyvtár). 16.00 Szent Johanna 
gimi olvasókör. Forrás  (EKMK).  19.00 Játék a kastélyban. 
GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

25. péntek 
14.00 Aladdin. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 19.00 Játék a 
kastélyban. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

26. szombat 
7.45 Vándorlók b. k. túra. Útvonal: Kisnána–Kopasz-hegy. 
Információ:  Forrás  (EKMK).  10.00–14.00 Gyermeknap 
az egri várban. Egri Vár  (Vármúzeum).  14.00 Sárkánykör. 
Mesekör felnőtteknek. Gyermekkönyvtár  (B.  S.  Könyvtár). 
18.00 130 éves az agria vegyeskar. Jubileumi hangverseny. 
BBKH (EKMK). 19.00 Gyertyafény keringő. GGSZ Nagyszín-
pad (GGSZ).

26. szombat – 27. vasárnap
Pünkösdi vigalom. Szépasszony-völgy (Művészetek Háza).

27. vasárnap 
10.00 Érsekkerti gyermeknapi majális. Érsekkert (EKMK).

29. kedd 
15.00 Játék a kastélyban. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 17.00 
Kisváros a felhők fölött… Polgárosodás és életmód a 18-20. 
századi Egerben. Interaktív séta Bujdosné dr. Pap Györgyi tör-
ténész vezetésével. Egri Vár (Vármúzeum). 19.00 Táncfantá-
zia. GGSZ Stúdiószínpad (GGSZ).

30. szerda 
14.00 Sárkányölő Krisztián. Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz.). 
16.00 Everybody Welcome! Angol társalgási klub. Könyvtár 
Zenei és  Idegennyelvi Gyűjtemény (B. S. Könyvtár). 19.00 
Gyertyafény keringő. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

31. csütörtök 
14.00 Aladdin. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 16.00 Múltidé-
ző. Egri harangok. Előadó: Repka Magdolna. BBKH (EKMK). 
17.00 A fények háttal. Savanya István előadóestje. Könyvtár, 
Böngésző (B. S. Könyvtár). 18.00 Játék a kastélyban. GGSZ 
Nagyszínpad (GGSZ).

Időszakos kiállítások 
Május 3-ig Elemek és emberek. Fodor Tamás Fodzsa alkotásai. 

BBKH (EKMK).
Május 4-ig Meglesett pillanatok. Herpai Imre és Jakab Sándor 

természetfotói. Forrás (EKMK).
Május 5-ig A Vitkovics-ház kiállítása. Könyvtár,  Galéria  (B.S. 

Könyvtár).
Május 20-ig Fegyverkiállítás. „A magyarok istenére eskü-

szünk…” Egri Vár, Gótikus Püspöki Palota (Vármúzeum).
Május 31-ig (szombat, vasárnap 11.00–15.00) Palóc nép-

művészeti kiállítás. Eger, Dobó u. 12. (Vármúzeum).
Május 31-ig (hétfő kivételével 10.00–16.00) Gárdonyi em-

lékház. Eger, Gárdonyi Géza út 28. (Vármúzeum).
Május 31-ig (hétfő kivételével 9.00–17.00) Kisváros a fel-

hők fölött. Eger a polgárosodás útján. Egri Vár, Dobó-bástya 
(Vármúzeum).

Május 7. – június 6. „Erre köss csomót!” Hírneves nyakkendő 
kiállítás Homonnáról. Forrás (EKMK).

Május 9–23. Az EKF Vizuális Művészeti Tanszék végzős hallgató-
inak kiállítása. Templom Galéria (EKMK).

Május 22. – június 8. Eszmék, hangulatok, színek. Adorján Atti-
la Dávid kiállítása. BBKH (EKMK).

Május 24. – június 24. Huszár Andrea Magdolna szobrászmű-
vész kiállítása. Templom Galéria (EKMK).

Május 28. – június 9. Nagy Imre szalmakép kiállítása. Könyv-
tár, Galéria (B. S. Könyvtár).

Állandó kiállítások
Hétköznap 10.00–16.00 Vitkovics emlékszoba. Eger, Széche-

nyi u. 55. (Művészetek Háza).
Hétfő kivételével 9.00–17.00 Az egri vár története a püspök-

ség alapításától a Rákóczi-szabadságharc bukásáig. Egri Vár, 
Gótikus Püspöki Palota (Vármúzeum).

Hétfő kivételével 9.00–17.00 A XVI–XVII–XVIII. századi 
itáliai, XVII–XVIII. századi németalföldi és a XVIII–XIX. századi 
német, osztrák festészet, valamint magyarországi egri barokk 
és a XIX. századi magyar festészet. Egri Vár, Egri Képtár (Vár-
múzeum).

Hétfő kivételével 9.00–17.00 Kazamata kőtár. A vár föld-
alatti erődrendszere. Egri Vár, Kazamata (Vármúzeum).

Hétfő kivételével 9.00–17.00 Nagypince – börtönkiállítás. 
Kivégzés, tortúra és megszégyenítés a középkori Magyarorszá-
gon. Egri Vár, Nagypince (Vármúzeum).

Szombatonként 10.00–16.00 Az egri dohánygyár története. 
Agria Park (Vármúzeum).

K–Szo: 10.00–18.00; V: 10.00–16.00 Kepes György Művé-
szeti Központ. Eger, Széchenyi u. 16. (Kepes Központ).

Programok
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ, a Művészetek Háza Eger N.K.K. Kft., a Dobó István Vármúzeum, a Harlekin Bábszínház, a 
Gárdonyi Géza Színház és a Bródy Sándor Könytár programjai

OXF RD
INTERNATIONAL NYELVISKOLA KFT.

WWW. OXFORDINTERNATIONAL.HU
EGER, BRÓDY S. U. 1. 

(36) 322 800, (30) 687 5830
FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 10-0231-04

AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY: AL-1293

Angol, német, francia, orosz, eszperanto, 
spanyol, japán, svéd és magyar mint idegen 

nyelv tanfolyamok! Pályázati 100%-os támogatottság 
cégek számára! Anyanyelvi oktatókkal is, 

mintha külföldön tanulna! Nyelvoktatás, fordítás, 
tolmácsolás OXFORD minőségben!

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 
Gumiszervíz és kereskedés

3300 Eger – Deméndi út 18.
(+36 36) 421 666 • (+36 30) 302 1417

AUTÓKLÍMA 
TÖLTéS, TISzTÍTÁS, JAVÍTÁS
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urÁNIA MOzI
21 Jump Street – A kopasz osztag 2d • május 

3–9. 16.00, 18.00 
Bosszúállók 3D • május 3–9. 20.00
21 Jump Street – A kopasz osztag 2d • május 

10–16. 16.00
A biztonság záloga 2d • május 10–16. 18.00
Bosszúállók 3d • május 10–16. 20.00
Kalózok – A kétballábas banda 3d • május 

17–23. 16.00, 18.00
Éjsötét árnyak 2d • május 17–23.  20.00
Kalózok – A kétballábas banda 3d • május 

24–30. 15.00
Men In Black – Sötét zsaruk 3. 3d • május 24–30. 

17.00, 19.00, 21.00
A holló 2d • május 31. – június 6. 16.00
Men In Black – Sötét zsaruk 3. 3d • május 31. – 

június 6. 18.00, 20.00

ILLéS gyÖrgy TErEM
Az ördög benned lakozik • május 3–9. 17.30
Szex felsőfokon • május 11–16. 17.30
Utódok • május 17–23. 17.30
Hasta La Vista! • május 24–30. 17.30
Üvöltő szelek ¶ május 31. – június 6. 17.30

Moziműsor

Minőségi
SZŐNYEGTISZTÍTÁS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Másolás a belvárosban
Dokumentum és rajzmásolás, 
szkennelés
A4 - A3 méret színes és mono
A2 - A0 méretben monochrom

•

•
•

Eger, Kossuth utca 6.       +36/513 459
www. imo lane t .hu /maso l a s

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!

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!

Supra Vita Nyelviskola 
Velünk megértheti a világot már 11 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

ArAnyéletKOrúAK  
matinéja

május 9. 10.00 Május van…Vendég: Lévai Zsolt 
zenetörténész.

május 16. 10.00 A nemzetiségek értékteremtő szere-
pe Egerben. Vendég: dr. Kovács László főiskolai tanár.

május 23. 10.00 A pünkösd üzenete. Vendég: Len-
gyel Gyula plébános, gimnáziumi tanár.

május 30. 10.00 Hétköznapi hősök. Vendég: Szilvás 
István újságíró.

AgrIA MOzI
Keleti nyugalom – Marigold hotel • május 3–9. 

15.30, 18.00, 20.30
Csatahajó • május 3–9. 17.00, 19.45
A Vaslady • május 3–9. 17.30, 19.30
Az éhezők viadala • május 10–16. 17.00, 20.00
Az ajtó • május 10–16. 17.30, 19.30
Veszélyes vágy • május 10–16. 18.00, 20.15
A diktátor • május 17–23. 16.00, 18.00, 20.00
Az éhezők viadala • május 17–23. 17.00, 19.45
A fekete ruhás nő • május 17–23. 17.30, 19.30

Mocsokváros utcáin • május 24–30.  16.00, 18.00
Elveszett • május 24–30. 17.00, 19.00

FrAnciA FilmtAvASz

Nannerl, Mozart nővére • május 24. 17.30, 
20.00 

Életem szerelme • május 25–26. 17.30, 19.30
Fehér éjszaka • május 27–28. 17.30, 19.30
Kezeket fel, Srácok! • május 29. 17.30, 19.30
Hétszer lenn, nyolcszor fenn • május 30. 

17.30, 19.30

Tétova félrelépők • május 24–30. 20.15
Hófehér és a vadász • május 31. – június 6. 16.00, 

18.00, 20.00
Amerikai pite: A találkozó • május 31. – június 6. 

17.00, 19.30
A diktátor • május 31. – június 6. 17.30, 19.45



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

ÁLLAT – TÁrSAK

Fiatal világgyőztes lett az 
egri kutya
Egri tenyésztésű kutya nyerte el a fiatal világgyőztes címet 

a közelmúltban Bükfürdőn rendezett Tacskó Világkiállításon. 
A magyar kutya az összevetésen 17 fiatal világgyőztes közül, a 
dobogó második fokára is felállhatott.

Mészáros Attila hét évvel ezelőtt vásárolta meg első rövid-
szőrű tacskóját, Jam Diva Noire-t. Őt két évvel később másik két 
kutya követte. 2007-ben jött a következő generáció: Diamex 
Manuela és Cyberdachs El Diablo, ők már rendszeres látogatói 
voltak a különféle kiállításoknak, ahol kisebb-nagyobb sikere-
ket értek el. 2010-re mindhárom kutya Magyar Bajnok lett, év 
végén pedig megérkezett az első alom, ahol 8 db Egedberger 
kiskutya született, köztük Egedberger Jamper. 

Az egri kutya először a Magyar Bajnok címet szerezte meg, 
majd  a közelmúltban Bükfürdőn rendezett Tacskó Világkiállí-
táson fiatal világgyőztes címet kapott.

Egedberger Jamper a best in showban, azaz a legjobbak 

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

Fogyni akar? Kellene valami tuti módszer, amivel nyárra 
eléri a vágyott alakot, és büszkén veheti fel a kedvenc testhez 
simuló ruháját? Mi legyen ez a módszer? Valami csodatablet-
ta, zsírbontó gép  vagy csodadiéta?

Hölgyem! Uram! Most őszintén ez hányadik tuti módszer, 
amit kipróbál?

Miért nem működnek ezek módszerek és mi az ami tartós 
eredményt tud hozni? Nos nézzük!

A legkényelmesebb ígéretet a fogyasztószerek nyújtják. 
Csak meg kell vásárolni, be kell szedni és a fogyás el is van 
intézve. Nincs erőlködés, nem kell lemondani semmiről és 
ha nem lett sikeres a fogyás, a felelősség a tablettáé. Persze 
vannak minőségi táplálékkiegészítők, amik sporttal együtt 
elősegítik a fogyást, de csak ha felkelünk a karosszékből.

Míg a sport arra biztat, hogy „ember küzdj!”, addig a fo-
gyasztószerek arra, hogy „ember szedj!”

A hormonális készítmények úgy érik el hatásukat, hogy 
serkentik a tesztoszterontermelést. Ez egy hormon, amely 
izmot épít és ehhez zsírt használ fel. A baj, hogy „elférfiasít”. 
Ami persze nem baj, ha Bélának hívják, viszont ha Kati, vagy 
Zsuzsi a neve, akkor ez kínos is lehet. A férfiaknál pedig a 
készítmény szedésének abbahagyása után jön a nagy hízás. 
Huzamos szedés esetén pedig az agresszió, a butulás, esetleg 
halál.

A másik nagy csoport a serkentők. Ezek megemelik a pul-
zusszámot, a vérnyomást, felpörgetik az anyagcserét, azaz 
egyfajta fogyókúrás speed-ként is meghatározhatók. Ameri-
kában tömegek haláláért felelősek. 

Az úgynevezett zsírégetők is hasonló módon működnek. 
Igaz olyan, hogy zsírégetés nincs is ezt az USA marketinges 
szakemberei alkották. Hatásukról csak annyit, hogy Ameriká-
ban van a legtöbb elhízott ember  és ott a legtöbb fogyókúrás 
szer.

Nézzük a csoda módszereket, fogyókúrákat! A legtöbb 
fogyókúra lemondással jár. Arról szólnak, hogy valamikről le 
kell mondani, egy bonyolult, esetleg unalmas, íztelen étren-
det be kell tartani. Csupa kellemetlenség. Ki vágyik erre? A 
másik buktató már a nevében benne van: kúra. Valamettől, 
valameddig tart. 

Most csak a legelterjedtebbet, a kalória számolgatást néz-
zük meg! Ez arról szól, hogy a szervezetet visszafogjuk. Ha ed-
dig 3000 kalóriára volt szüksége, most ezt a felére csökkent-
jük. A baj, hogy a testünk átáll az 1500 kalóriára és ezentúl 

ezt veszi alapnak. Ezután már a 2000 kalória is hizlalni fog, 
hiszen egy idő után a szervezet ezt többletként értelmezi.

Érdemes megvizsgálni azt is, hogy mitől hízunk! A kalóri-
áktól vagy a szénhidrátoktól!

A kedvenceim pedig a fogyasztó gépek. Van ami alá befek-
szünk, és mindenféle hullámokkal bombázza a zsírt, a másik 
pedig elektromos árammal igyekszik elérni a vágyott ered-
ményt. Ezeket a fölösleges pénzzel rendelkező lusta embe-
reknek találták ki. Még ha időlegesen képesek is eredményt 
elérni, mi lesz, ha véget érnek a kezelések? Ugyanaz a táplál-
kozás marad, és a kilók jönnek vissza! Tényleg ez a cél?

Én a fentiek többségét kipróbáltam. Vagy visszahíztam 
pillanatok alatt amit lefogytam, vagy teljesen hatástalanok 
maradtak.

Egy módszerrel viszont tudtam fogyni, ez a Norbi Update, 
ami a szénhidrát bevitelét csökkenti úgy, hogy közben nem 
kell éhezni, és nem kell lemondani a finom étkekről. Ez nem 
fogyókúra, ez egy életmód, ami garantálja a tartós ered-
ményt. 

Ha szeretne tartósan fogyni szenvedés nélkül látogasson 
el üzletünkbe!

A témáról bővebb információt talál weboldalunkon.
(X)

Norbi Update Egészségtudatos Üzlet & Kávézó
Eger, Széchenyi u. 23. (a Nagypostával szemben)

www.facebook.com/updateeger
www.updateeger.hu

Nyárra bomba alakom lesz! 
De hogyan?

versenyében 17 fiatal világgyőztes tacskó közül a második 
helyet is megszerezte.

A Magyar Tacskótenyésztők Egyesülete idén ünnepli 100 
éves Centenáriumát. Ez idő alatt számos magyar tacskó  és 
tenyésztője került be a világélvonalába és szerzett számos 
nemzetközi elismerést. 

Évről-évre nő a kullancsok száma, és ezzel együtt az élősködő 
okozta megbetegedések kockázata is. A kullancscsípés veszélye ma 
már nem csupán a kirándulókat fenyegeti: a városok, közparkok, 
kertek, játszóterek is fertőzötté váltak. 

Az állatba befúródó, majd vért szívó kullancs 24 óra elteltével 
súlyos betegségeket kiváltó kórokozókat juttathat áldozatába. A 
kullancsok állatokban leggyakrabban a következő fertoző betegsé-
geket terjesztik: Babesiosis (lappangási idő: 2–35 nap); Lyme-kór 
(lappangási idő változó); Ehrlichiosis (lappangási idő: 8–20 nap). 

Legfontosabb és legeredményesebb a megelőzés és a védeke-
zés. Jelenleg a két legjobb módszer a gyógyszeres nyakörvek és a 
nyakba cseppenthető készítmények, úgynevezett „spot-on”-ok 
használata. A spot-on készítményeknél fontos, hogy ne közvet-
lenül a fürdetés után tegyük őket az állatra, ugyanis akkor felszí-
vódásuk csak részleges. A spot on készítmények működésének 
lényege, hogy a hatóanyag nem csak a cseppentett bőrfelületen 
hat, hanem felszívódik a bőr faggyúmirigyeiben és így a teljes 
bőrfelületen aktív a paraziták ellen, amikor azok vért szívnak, a 
vérrel felvett hatóanyagtól elpusztulnak. A nyakörv hosszabb 4-6 
hónapos védettséget ad, míg a spot-onok általában 1 hónapig 

hatnak. A nyakörv egyetlen hátránya, hogy folyamatosan viselnie 
kell a kutyának. Nagyon fontos, hogy csak az adott fajnak (kutya, 
macska) megfelelő szert használjuk! Ez különösen igaz a spot-on 
cseppekre. Véletlen sem szabad macskára cseppenteni kutyának 
való készítményt, súlyos mérgezést okozunk vele!

A szájszervével a bőrbe rögzült kullancsot mielőbb,lehetőleg 24 
órán belül távolítsuk el, mert ezt az időt meghaladó vérszívás fer-
tőzés lehetőségét jelenti. A kullancsot ne kenjük be ecettel,zsíros 
kenőccsel olajjal. A vérszívó a fertőző ágenst a potrohában tartal-
mazza, így ha óvatosan kirántjuk az állatot kedvencük bőréből, 
akkor járunk el leghelyesebben. A legjobb módszer az erre a célra 
készített kullancs kiszedő csipeszt, vagy kullancs eltávolító kanalat 
használni. Miután kivettük a kullancsot, a befúródás helyén nyír-
juk le a szőrt, majd fertőtlenítsük le a bőr sérülését (pl. Betadine 
oldat). Ha a feje beszakad, az túl sok fertőzést nem terjeszt, leg-
följebb begyullad, de később ez elmúlik, gyakran kilökve a besza-
kadt parazita fejet. Amennyiben a csípés helyén gyulladás jeleit 
észleljük, illetve a kullancs felfedezése utáni napokban, hetekben 
bágyadtság, étvágytalanság, levertség, láz, esetleg mozgászavar 
tüneteit tapasztaljuk, feltétlenül keressük fel állatorvosunkat. 

Itt a kullancsveszély!



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 környezet 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 lakóterű, 3 szobá-
val , egy nappalival, 2 fürdőszobával. Irányár: 30 millió Ft. •  (+36 70) 336 5392.

ELAdÓ! 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.

tisztítás, festés, 
javítás,

bélés-, cipzár-
csere

(36) 314 492
 (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19.

BŐRRUHÁZAT

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
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.

Májusban női rövid haj szárítása 1000 Ft,  
félhosszú haj 1300 Ft,  hosszú haj 1500 Ft.

rekordszámú mérnökcsapat méri 
össze tudását a jubileumi Pneumobil 
versenyen
Idén bukósisakot is tervezhetnek 

Minden eddiginél több, 42 csapat áll rajtvonalhoz 
május 12-én, az ötödik alkalommal megrendezett 
Nemzetközi Rexroth Pneumobil Versenyen. A négy 
országból érkező versenyzők saját tervezésű és készí-
tésű, sűrített levegővel hajtott járművekkel több ver-
senyszámban bizonyíthatnak. A jubileumi döntőben, 
első ízben Seniorok is indulhatnak, továbbá a legkre-
atívabb bukósisakot tervező csapatot is díjazzák. 

A számok magukért beszélnek

Ismét nagy érdeklődés kísérte az egri Bosch 
Rexroth Pneumatika Kft. és a budapesti Bosch 
Rexroth Kft. által közösen meghirdetett versenyt. A 
magyarországi műszaki felsőoktatási intézmények 
hallgatóin kívül idén Csehországból, Lengyelor-
szágból és Romániából is neveztek csapatok. A tét 
ezúttal is óriási: a 27 magyar, 2 cseh, 4 lengyel és a 
9 román csapat többsége már rutinosnak számít, hi-

szen nem először indulnak a megmérettetésen. Így 
a döntőben felsorakozó járművek jelentős része már 
több év fejlesztésének és tapasztalatának eredmé-
nye. A szemben álló felek – ahogy Eger történelmé-
ben már annyiszor – nem érik be kevesebbel, mint 
a végső diadallal.  Bár a helyszín a verseny öt éves 
múltjához hűen változatlan, a rendezvény felhőtlen 
szórakozást és számtalan újdonságot ígér a résztve-
vőknek és a nézőknek egyaránt.

A feladat továbbra is léghajtányok tervezése és 
kivitelezése. A meghajtáshoz szükséges pneumatikus 
vezérlő és meghajtó elemeket a Rexroth bocsátotta a 
diákok rendelkezésére. Ezeket a katalógusból – bizo-
nyos megkötésekkel – összeválogatott alkatrészeket 
vezető tanárok és fejlesztőmérnökök segítségével 
állították össze a csapatok. Az eredmények kimagas-
lók, az alkotók kreativitása határtalan, hiszen a legkü-
lönbözőbb konstrukciójú járgányok küzdenek majd a 
díjak mellett a szurkolók szimpátiájáért. 

Többgenerációs jubileum és 
bukósisak dizájn

2012-ben közkívánatra új versenyszám is meg-
rendezésre kerül, mely újdonságnak számít a ver-
seny történetében. Senior kategóriában csak azok a 
már végzett hallgatók indulhatnak, akik az előző évi 
versenyek valamelyikén részt vettek és a korábbi jár-
művüket – amennyiben az megfelel a 2012-es ver-
senykiírásnak – az egykori alma materük biztosítja 
részükre.  Az idei verseny további különlegessége a 
versenyzők számára meghirdetett bukósisak tervező 
verseny. A leginkább tetsző alkotásra a nagyközönség 
a verseny facebook oldalán szavazhat. A jutalom nem 
is lehetne más, mint a nyertes terv alapján megvaló-
sított bukósisak, melyet a győztes csapat mind a négy 
tagja már a verseny napján viselhet. 

További információ: www.pneumobil.hu
  (X)

A kertben
A szőlő gombabetegségei

A szőlő 25 centiméteres hajtásállapotától kezdő-
dően a peronoszpóra és a lisztharmat veszélyezteti 
az ültetvényeket. A szőlőperonoszpóra nyugvóspóra 
alakjában a lehullott leveleken telel át. Tavasszal a 
spóra érési folyamata az időjárási körülményektől 
függ. A csírázás megindul, ha a hőmérséklet 24 órán 
keresztül eléri a 10 Celsius-fokot, és párosul hozzá 
még legalább 10 milliméter csapadék.

Minél magasabb a művelési mód, annál később lép 
fel az első fertőzés, ezért az alacsony művelésű szőlőket 
gyakrabban kell ellenőrizni. A betegség fellépésének 
elvi lehetősége hiába adott, ha nincsenek spórák, és a 
levelek fonákját nem éri kellő nedvesség.

Tízfokos átlaghőmérsékletnél öt, húszfokosnál 
már csak két órán keresztül kell a levélnek nedve-
sen maradni ahhoz, hogy a fertőzés bekövetkezzen. 
Csapadékos tavasz esetén a spórákat az esőfrontok is 
szállíthatják, és már a virágzás előtt megjelenhetnek 

az első tünetek, amelyek a levélsejtek között fejlődő 
gombafonalak károsítása következtében alakulnak ki. 
A levél színén világoszöld, átlátszó olajfolt, a fonákján 
penészgyep-kiverődés figyelhető meg. Száraz, meleg 
időben az olajfoltok gyorsan beszáradnak, kiégnek.

A szőlő különösen nyár elején, az erőteljes növeke-
dési szakaszban érzékeny a megbetegedésre. Ha nem 
tudjuk megakadályozni a betegség terjedését, a für-
tök virágzás előtti, alatti és kötődés utáni befertőzése 
súlyos következményekkel járhat, teljes terméskiesést 
okozhat. Fakadás előtt az Astra rézoxiklorid és Vitra 
rézhidroxid készítmények ajánlhatók. Vegetációban a 
Dithane M-45-öt javasoljuk.

A szőlőlisztharmat gombafonal alakjában a fer-
tőzött rügyekben vagy a növényi részek felületén 
termőtest alakban telel át. A peronoszpórával el-
lentétben nincs megbízható prognózis a védekezés 
időpontját illetően. Gyakran váratlanul lép fel, alap-

követelmény a megelőzés, amivel elejét vehetjük a 
fertőzésnek. A gombafonal optimális fejlődéséhez 
20–27 Celsius-fokos hőmérsékletre, 50–80 fokos 
relatív páratartalomra van szükség. Meleg, párás, 
fülledt, száraz időben terjed a betegség, a fertőzéshez 
víz nem kell, sőt különösen káros a nedvesség, mert a 
gomba nem hatol be a sejtekbe, így az eső a növény 
felületéről lemossa a spórákat. 

Általában elmondható, hogy az első tünetek a 
vitorla idősebb levelein, fehér, foltszerű telepek alak-
jában jelennek meg. A gomba a hajtás teljes felületét 
bevonja, így jön létre a deformálódott „zászlós” hajtás. 
A legsúlyosabb károkat a fürtök fertőzésével váltja ki. 
A virágzás előtt és alatt kialakuló fehéres penészbe-
vonat nyomán az egész virágzatot elpusztítja. 

Akkor járunk el helyesen, ha a lisztharmat elleni 
védekezéseknél első kezelésként kontakt hatóanyagú 
készítményeket alkalmazunk. Misi bácsi  

MÉDIA EGER
Tájékoztatjuk Önöket – 

számítunk a fi gyelmükre!

WWW.MEDIAEGER.HU

Az Egri Magazin 
következő száma 

június 1-jén jelenik 
meg.

Hirdetésfelvétel: 
május 20-ig.

NYÁRI AKCIÓ: 
1-et fi zet, 

2-t kap!

További információ, 
ajánlatkérés:

(20) 383 3342
egrimagazin@mediaeger.hu, 
penzvilag@mediaeger.hu

A Heves Megyei 
Pénzvilág következő 
száma május 18-án 

jelenik meg.
Hirdetésfelvétel: 

május 13-ig.
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májusban
minden

vasárnap
gyereknap

Május 6; 13; 20. 11.00-17.00 
Ugrálóvár
Helyszín: Földszin  szökőkút melle

Május 6. 11.00 TINTIN KALANDJAI
Május 13. 11.00 HUPIKÉK TÖRPIKÉK
Május 20. 11.00 VERDÁK 3.
Gyerekeknek 300, felnő eknek 650 Ft-os jegyáron

Helyszín: Agria Mozi

Május 6; 13; 20.  15.00-17.00 
Angol nyelvű, ingyenes játszóház
gyerekeknek
Helyszín: Emele  könyvesbolt elő

TOMBOLDA

SUNDAY CLUB

MOZI GYEREKEKNEK

Zöld Sarok – Dr. Danka Klára összeállítása

gyermeknapi 
játékbörze
Avagy: kerüljük veszélyes vásárlásokat!

Hamarosan itt a gyereknap,  egy újabb alka-
lom az ajándékvásárlásra. Sokan gondolkodás 
nélkül bepakolják a játékot a kosarukba, anélkül, 
hogy elolvasnák a rajta lévő feliratot.

Mi a megoldás?
6765 árucikkre leltem a www.ketesaruk.hu 

fórumán! Legyünk tudatos vásárlók, és tájéko-
zódjunk folyamatosan! Én abban a hitben éltem, 
hogy mindenki elég sokat tud már a veszélyes 
vegyszerekről, műanyagokról és az abból készült 
tisztítókról, játékokról. Hát, nem! Buszon, fod-
rásznál, uszodában, parkban, téren, iskolában, 
egyéb helyeken hallgatóságom örömmel köszöni 
rövid lélegzetű tájékoztatásaimat. 

Műanyag és műanyag között is lényeges kü-
lönbségek vannak. Némelyek teljesen veszélyte-
lenek, mások viszont az emberi szervezetre káros 
anyagokat tartalmazhatnak, és az ezekben tárolt 
élelmiszer elfogyasztásával egészségkárosító 
hatásoknak tehetjük ki magunkat. A boltban vá-
sárolt élelmiszerek jelentős részét műanyag cso-
magolásban visszük haza: a joghurt, a margarin, 
a különböző krémsajtok és vajkrémek műanyag 
dobozokban, a félkész élelmiszerek műanyag 
tálcákon, az üdítők és az ásványvíz műanyag pa-
lackokban kerülnek a kosarunkba. 

A ránézésre egyforma csomagolások között 
a dobozok és palackok alján található számok, 
vagy rövidítések alapján tehetünk különbséget.

1. PET/PETE – Polietilén-tereftalát 
Termékek: üdítős, ásványvizes flakonok, po-

harak, néhány háztartási és tisztálkodószer fla-
konja. 

2. HDPE – Nagy sűrűségű polietilén 
Termékek: játékok, tejes flakonok, mosószerek, 

tisztítószerek, samponok, motorolaj flakonjai.
3. V vagy PVC – Polivinilklorid 
Termékek: csövek, palackok, háztartási olaj 

palackja.
4. LDPE – Kis sűrűségű polietilén 
Termékek: fóliák, zacskók. 
5. PP – Polipropilén 
Termékek: palackok, joghurtos dobozok, krém-

sajtok, egyéb tejtermékek dobozai, mustáros és 
ketchupos flakonok, műanyag edények, tálcák, 
kulacsok, háztartási szerek flakonjai.

6. PS – Polisztirol 
Termékek: kávéspoharak, élelmiszeres do-

bozok, joghurtok dobozai, egyéb tejtermékek 
dobozai.

Jelenleg csak a PET/PETE, HDPE és a PVC újra-
hasznosítása kifizetődő. 

Kerülendő műanyagok 
Ftalátok Ki gondolná, hogy egy csipogó 

műanyag kutya, egy kislabda vagy egy cumi 
is tartalmazhat az egészségre káros ftálsav-
észtert? Pedig a lágy PVC-k gyártói előszeretet-
tel használják e vegyületcsoportot, éppen azért, 
hogy a boltba kerülő termék puha és hajlékony 
legyen. Néhány típusnál előfordulhat, hogy az 
étellel vagy itallal érintkezve kémiai anyagok ol-
dódnak ki belőle. A hormonháztartást megzava-
ró vegyületek közül különös aggodalomra adnak 
okot a ftalátok, mivel hatásuknak folyamatosan 
ki vagyunk téve.

Ezek a vegyületek megtalálhatóak a mosópor-
ban, a testápoló szerekben, a műanyag haszná-
lati tárgyakban és élelmiszereinkben is, ahová a 
feldolgozáskor vagy a csomagolóanyagból kiol-
dódva kerülhetnek. A ftalátok veszélyeinek nap-
világra kerülése után betiltották ezek használatát 
a gyerekjátékokban. 

Pvc A világ második leggyakrabban használt 
műanyaga a PVC, és bizonyos esetekben élelmisze-
rek csomagolásaként is felhasználják. A vinilklorid, 
a PVC alapvető alkotóeleme ismert rákkeltő anyag! 
Előállításakor és elégetésekor dioxint bocsát ki, 
ami rákkeltő hatású, és hormonzavarokat okozhat. 
Emiatt 1999-ben az Európai Unióban a ftalátok hat 
fajtájának használatát betiltották a gyerekjáték-
ok gyártásánál, és 2005-ben szóba került a többi 
ftalát tartalmú fogyasztási cikk bevizsgálásának 
szükségessége, közöttük az élelmiszeriparban 
használatos csomagolóanyagoké is. A PVC mellett 
a polisztirolcsomagolások is kockázatot jelenthet-
nek egészségünkre. Ez a műanyag, jellemzően, 
poharak, eldobható ételhordó edények és mű-
anyag evőeszközök anyagában található meg. (Az 
ételek műanyag edényben való melegítésénél is 
körültekintőnek kell lennünk. Jobban tesszük, ha 
a műanyag edény helyett a mikróban üveg- vagy 
kerámiaedényt használunk!)

A szakhatóság „Kikelet” elnevezésű országos 
akcióellenőrzését kiterjesztette játékboltok, dro-
gériák, 100 forintos boltok helyszíneire, és piaci 
árusítóhelyekre. Az eredmény: a 8 cm-es, színes, 
műanyag „kalózfigura” és a „műanyag elemes 
hal” a legveszélyesebb játék. A megengedettnél 
magasabb koncentrációban tartalmaznak mű-
anyaglágyító  (ftalát)  komponenst,  mely  izzadt-
sággal, nyállal kioldódva és felszívódva súlyos 
egészségkárosodást okozhat, megnő az asztma 
és bizonyos allergiák kialakulásának veszélye. 
(Forrás: ÁNTSZ, www.ketesaruk.hu) 

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

Táborok 
az EKMK 
szervezésében
Június 18–22. Kézműves napok
Június 18–22. Helen Doron angol nyelvi tábor
Június 18–24. Népművészeti-honismereti tábor 
Június 25–29. Állati jó tábor 
Július 1–6. IV. Gajdos népzenei és néptánc tábor
Július 2–6. Izgő-mozgó 
Július 2–6. Welcome angol nyelvi tábor
Július 2–6. és július 9–13. Bábtábor
Július 2–11. Sátorfalva 
Július 9–13. Tánc tábor
Július 9–13. Tenisz tábor
Július 9–13. Welcome angol nyelvi tábor
Július 9–13. Piktorkodó képzőművész tábor
Július 9–13. Eszperantó tábor és rovásírás tábor 
Július 16–20. Extrém sport tábor 
Július 16–20. Helen Doron angol nyelvi tábor
Július 19–26. XIX. Országos fotóművészeti alkotótábor 
Július 23–27. Tenisz tábor
Július 23–27. Nomád kézműves és túra tábor a Bükkben 
Július 23. – augusztus 4. Országos zománcművészeti tábor
Július 30. – augusztus 5. Lovas tábor
Augusztus 1–5. Adáshiba színjátszó tábor

A táborok részletes programjáról a www.ekmk.eu 
oldalon lehet tájékozódni.
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recept
Kedves Olvasók!
A hét receptje a borjúsült. Ez a húsfajta nagyon sok 

nátriumot, káliumot, calciumot, cinket tartalmaz. Ki-
emelkedő a vastartalma. A vas központi szerepet játszik 
a vörösvértestek felépítésében, a szervezet oxigénellá-
tásában. Minél vörösebb színű a hús, annál nagyobb a 
vastartalma.

Meskó Norbert mesterszakács receptajánlata: 

Borjúsült mindenféle 
földi jóval
Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg borjúcomb, 1 

l sertészsír, 3 fej vöröshagyma, 1 fej fokhagyma, 2 db 
alma, 2 db csöves kukorica, 60 dkg burgonya.

Elkészítés: A borjúhúst megmossuk, ha kell, meg-
tisztítjuk a faggyútól és a zsírtól, de a zsírral óvatosan, 
mert segít, hogy a húsunk jó szaftos legyen. A combot 
mély tepsibe helyezzük, és jól befűszerezzük sóval, 
őrölt borssal és megtűzdeljük fokhagymával valamint 
füstölt szalonna lapokat is tehetünk a tetejére. Alá-
öntjük a sertés zsírt és vöröshagymát dobálunk mellé, 
majd vizet, de lehet fehér bort is alá önteni. Berakjuk 
a sütőbe és 120°C-on 5-6 órán át sütjük (nem kell le-
takarni). Ha nagyon sül inkább vegyük még lejjebb a 
hőfokot a lényeg, hogy lassan süljön. A körethez hé-
jába főtt burgonyát készítünk. Ha kész a sült és szép 
piros-amihez nem árt, ha fél óránként locsolgatjuk, 
kivesszük a tepsiből és a visszamaradt hagymából és 
fokhagymából valamint a sült szaft egy részéből pe-
csenye levet készítünk, ami azt jelenti, hogy az egészet 
pépesítjük vagy turmixszoljuk és leszűrjük, és jól kifor-
raljuk, és ha kell, ízesítjük. A többi szaftot a tepsiben 
hagyjuk és belerakjuk a cikkekre vágott burgonyát a 
félbe vágott csöves kukoricát és 180c. fokon 20 percig 
sütjük, vagy amíg nem lesz piros vagy ropogós. 

Italajánló: Borjúhúshoz, sülthöz legkellemesebb 
hatást a nem túl nehéz, fűszeres ízű Savignon blanc 
vagy Chardonnay adja. 

Jó étvágyat, jó egészséget! réti Erika
(Fotó: Berecz Tibor)

Fogadóórák
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke /hétfőtől-csütörtökig/ fogadóórát tart, előzetesen telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és 
időpontban (30/995-2290, oroszibolya@t-online.hu).

 
Május 17-én, csütörtökön 17.00 órakor Bognár Ignác a Humán Erőforrás Bizottság, valamint a Kulturális 

és Idegenforgalmi Bizottság tagja és Tóth István, a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság tagja tart foga-
dóórát a Jobbik Iroda Árpád termében (Szarvas Gábor u. 2.) A város minden választó körzetéből szeretettel 
várják az érdeklődőket.

Az Agria TISZK Nonprofit Kft TIOP-3.1.1-09/1-
2009-0001 azonosító számú programja kereté-
ben eszközbeszerzéseket és építési tevékenységet 
valósít meg, melyet európai uniós pályázatból, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar 
Állam támogatásával visz véghez. 

A programban két fő területként jelentkezik az 
eszközbeszerzés és az építési tevékenység, mely 
tevékenységek közül a központi épület eszköz-
beszerzései sikeresen befejeződtek. Az építési 
tevékenység során létrejön egy 1750 m2 területű, 
2 épületrészből álló gyakorlati képzőhely, melyek 
építési munkálatai már elkezdődtek. A központi 
épületben gyakorlati műhelyek és elméleti okta-

tási terek kerülnek kialakításra, amelyek mind a 
középfokú, mind a felsőfokú szakképzés számára 
biztosítanak magas szintű képzési lehetőséget. 
Létrejön egy integrált rendezvénytér, tankony-
ha, tanbüfé és egy tanétterem, rádió stúdió kap 
helyet, valamint tantermek kialakítására kerül 
sor. Az épület közösségi funkciókat is ellát, szak-
könyvtári, valamint a sajátos nevelési igényű ta-
nulók számára biztosított képességfejlesztő szol-
gáltatással. Az „A” és „B” épületrész  teljes körűen 
akadálymentesített. 

A központi képzőhely építése 2012. februárban 
indult és várhatóan 2012. szeptember végére feje-
ződik be. A beruházás költsége 500 M Ft.  (X)

Új gyakorlati műhelyek

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

Gyenes diá son 4-6-8-fős apartmanok 
egyben vagy külön-külön, udvarral, 

gépkocsibeállóval bérelhetők.  
Üdülési csekket elfogadok!  

(06 20) 584 2343

ancivendeghaz.hu

A BALATON ÉSZAKI PARTJÁN

Igazi szabadság, 
kikapcsolódás a Balatonnál, 
Vonyarcvashegyen a Fészek 
Apartmanházban vagy a 

Kati Villában.
www.feszek-nest.hu

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

Családbarát Donor Nap
Ezzel a címmel idén kilencedik alkalommal szervez véradást a TV Eger, a Média Eger Nonprofit Kft. és a 

Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete. Június 22-én, pénteken délután három órától kezdődik a véradás a 
Körcsarnokban. 

A családi nap keretein belül színpadi programok, előadások, gyermekprogramok, kézműves foglalkozá-
sok,  egészségprogramok, szűrések, ingyenes tanácsadás, kéklámpás bemutató várja a résztvevőket.

Idén első alkalommal főzőversenyt is hirdetnek a szervezők, melyre legalább 3 fős csapatok jelentezését 
várják. 

A részletes program hamarosan a sajtóban és a plakátokon lesz olvasható!

Régiségvásár Egerben 
Legközelebb május 20-án! •  (+36 30) 9550 550 • www.regisegvasareger.hu
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– Akiknek életük részévé vált a mozgás, talán 
egy kis bűntudatot éreznek akkor, amikor egy 
hosszabb kényszerpihenő vagy nyaralás követke-
zik. Hiszen ekkor nincs lehetőségük a sportolásra. 
Görcsöljünk-e azon, hogy mozogjunk valahogy, 
vagy hagyjuk meg ezt az időszakot valóban a pi-
henésnek?

– A fenntartható fejlődés záloga a megfelelő test-
mozgás, a helyes táplálkozás és szükséges pihenés meg-
létének ideális kombinációja. Hajlamosak vagyunk átesni 
a ló túlsó oldalára, legyen szó akár a táplálkozásról, vagy 
akár a testmozgásról. Hirtelen szinte a semmiből ráállunk 
a heti 3-4-5 edzésre, akad olyan is, aki nagy lelkesedésében 
heti mindössze egy napot hagy a szervezetének a regene-
rációra, feltöltődésre és a pihenésre. Érdemes ilyenkor egy 
nagyon tudatos megálljt parancsolni magunknak, hiszen 
amennyiben szervezetünk nem kapja meg tőlünk ezt a 
regenerálódásra alkalmas pihenési fázist, egy esetleges 
sérüléssel akaratunk ellenére is, de rá fog kényszerít min-
ket egy hosszabb kényszerpihenőre. Ezért célszerű már az 
elején következetesen beletervezni az edzésprogramunk-
ba pihenő napjainkat. A sporttudomány mai álláspontja 
szerint,  egy  hosszabb  pihenő  (1-2  hét,  akár  egy  hónap 
is)  nemhogy  ront  a  sportteljesítményünkön,  esetleg  ki-
hozna minket a formából, épp ellenkezőleg, olyannyira 
jó hatással van az izomzatunkra és a szervezetre, hogy a 
pihenőből visszatérve, nagyobb mértékű és látványosabb 
fejlődést érhetünk el (teljesítmény, esztétika stb.) mint azt 
megelőzően. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy az 
ilyen jellegű „kényszerpihenőket” használjuk ki és szán-
juk azt tényleg a pihenésre regenerálódásra, töltődjünk 

fel. Amennyiben úgy érezzük erre képtelenek lennénk, 
és még a nyaralás alatt is mocorognánk, hát válasszunk 
olyan aktív pihenési  (mozgás)  formákat amelyek merő-
ben eltérnek a megszokottól. Próbáljunk ki új sportokat, 
igyekezzünk teljesen más ingereket biztosítani a testünk-
nek, hiszen ezzel is segítjük a megszokott izomterhelés 
kiiktatását, amellyel egy kis „levegővételhez” juttatjuk a 
szervezetünket.

– Egy hónapos pihenőidőről is beszéltél. Adódik 
a kérdés, hogy lehetnek-e negatív következményei 
annak, ha valaki akár egy hónapig is hanyagolja a 
mozgást? Főleg ha előtte rendszeresen sportolt.

– Rendszeres és intenzíven sportoló embereknél 
leginkább csak pozitív hatása van a hosszabb pihenési idő 
beiktatásának. Egy ilyen időszak hozadéka, nemcsak az 
izmok maximális regenerálódása, de mentális jelentőség-
gel is bír. A testmozgás egy igen összehangolt és nagyon 
kifinomult idegi tevékenység, amelyben idegileg is kifárad 
és eltompul az ember. Az idegi túlhajszoltság, fáradság 
sokszor eredményez kisebb nagyobb „kiégéseket” melyek 
gyakorta vezetnek sérülésekhez. A pihenéssel töltött na-
pokban-hetekben szervezetünk rehabilitálja saját magát, 
hiszen lehetősége nyílik mind a fizikális problémák, mind 
az idegi fáradság és dekoncentráltság orvoslására, rend-
behozatalára.

– A pihenőidő alatt előfordulhat, hogy némi-
képp megváltozik a táplálkozásunk. Főleg nyara-
lás alatt a hőségben csábíthatnak bennünket a 
fagylaltos standok. Elképzelhető, hogy ha ilyenkor 
kicsit többet engedünk meg magunknak, ráadásul 
nem mozgunk. Kell attól tartanunk, hogy a kilók 

szépen lassan elkezdenek visszakúszni ránk?
– A probléma nagyon tipikus. Leginkább pszichés 

fóbiáink és kényszereink azok amik nem hagynak minket 
még a nyaralás alatt sem ellazulni. Jellemzően már előre 
pánikolunk, hogy mi fog történni egy hét kihagyás esetén, 
hány kilóval fogunk mérlegelni a hazajövetelkor, ha egy 
kicsit elengedjük magunkat. Erre nincsen recept, ezt az 
agyunkban kell lejátszanunk, hogy igenis megérdemeljük 
azt a pár nap/hét pihenőt. Még ha változna is súlyunk ez 
idő alatt (bár egy hét alatt nemigen tudunk zsírban túl-
ságosan nagy mértékben változni), a pihenésben feltöltő-
dött szervezetünk sokkal gyorsabban és hatékonyabban 
reagál majd az újra beiktatott mozgásokra. Az egy hét pihi 
okozta esetleges  (minimális) negatív változásokat  (test-
súly, testösszetétel) hatványozottan ellensúlyozzák azok a 
pozitív mellékhatások amelyek akár hónapokig is hatással 
lesznek utána sportteljesítményünkre és fizikumunkra.

– Amikor visszatérünk a sporthoz mire figyel-
jünk? Óvatosabbnak kell lennünk ilyenkor?

– Természetesen jön itt is az az oly sokszor emlegetett 
fokozatosság elve. Bár egy egy hetes kihagyás, még nem 
igazán indokolja a terhelésből történő túlzott visszavételt, 
de egy hosszabb pihenő (3-4 hét) már bizony óvatosabb 
„újrakezdésre” int. Meg fogjuk látni, hogy testünk ilyenkor 
szinte szomjazik a kihívásokra, mégis az első pár alkalom 
akár gyötrelmes is lehet, nem beszélve az azt követő fo-
kozott izomlázakról. A teendő ilyenkor is az, hogy mérjük 
fel objektívan képességeinket, figyeljük testünk jelzéseit, 
és ezek tudatában csapjunk ismét a húrok közé, melyek 
garantáltan szebben fognak csengeni.

 Antal Anett – Fajcsák-Matis zsófi

életmódtanácsok mindenkinek
Pihenni márpedig kell!
A megszállott sportrajongók talán nem feltétlenül osztják a fenti mondatot, pedig a pihenés elengedhetetlen a szervezetünk számára. Ez persze nem jelenti azt, hogy takaróz-

hatunk ezzel a kijelentéssel akkor is amikor valaki egész nyáron, hónapokon keresztül a „pihenőidejét” tölti. Szóval a hosszúra nyúlt pihenés nem túl kifizetődő hosszú távon, ám a 
rendszeresen sportolóknak is félre kell dobni néha a súlyzókat vagy más sporteszközöket. Ha ugyanis nem hagyunk elegendő időt szervezetünknek a regenerálódásra sokkal nagyobb 
kárt okozunk a testünknek. Be kell látni tehát, hogy a tervezett, rövid pihenés igenis fontos és, hogy miért is, arra most is Fajcsák-Matis Zsófi személyi edző válaszol.
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rekreáció, 
egészségfejlesztés
Új, rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszakkal bővül  az Eszterházy Károly Főis-

kola képzési kínálata. A hallgatók szeptembertől  államilag támogatott formában kezdhetik 
meg tanulmányaikat, amelyet gyakorlati képzés egészít ki. A legmegfelelőbb képzőhelyek 
kiválasztására a főiskola Sporttudományi Intézete partnertalálkozót szervezett, amelyre a 
térség munkáltatóit várták.

Januárban az Akkreditációs Bizottság elfogadta a rekreációszervezés és egészségfejlesz-
tés alapszakot, így az egri főiskola ősztől nappali és levelező képzési formában elindítja a 
szakemberek képzését. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása a munkaerőpiacra, 
akik képesek szakmai segítséget nyújtani a hozzájuk fordulók egészséges életmódjának 
megalapozásához. Megfelelő képzettséggel rendelkeznek egészségfejlesztési és rekreáci-
ós projektek kidolgozására, életmódprogramok gyakorlati megvalósítására. Aktív szerepet 
vállalnak az egészséget veszélyeztető társadalmi problémák, valamint hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok körében felmerülő egészségfejlesztési feladatok, mentálhigiénés 
szükségletek feltárásában.  Az alapszakon végzettek  több területen is elhelyezkedhetnek.  
A hallgatók elméleti ismereteiket természetesen a gyakorlatban mélyíthetik el, ennek érde-
kében vette fel a kapcsolatot a főiskola a térség munkáltatóival. A partnertalálkozóra önkor-
mányzatok, nonprofit szervezetek, szállodák, wellness központok képviselőit várták.  

egrivizilabda.hu
Ünnepélyesen, a sajtó jelenlétében indította el hivatalosan Szécsi 

Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kapus és Gerendás György ve-
zetőedző az egrivizilabda.hu klubhonlapot. A portál mobil eszközö-
kön, okostelefonokon is elérhető– nézhető.  A korábbi oldal felett 
már eljárt az idő, ezért volt szükség a megújulásra –hangzott el a 
tájékoztatón. Az új portál jó minőségű képeket, videókat, friss in-
formációkat kínál a rajongóknak – mondta el  Bárány Attila, a klub 
ügyvezető elnöke, s hozzátette: felfokozott az érdeklődés a sportág 
iránt, ezért is van jelentősége a fejlesztésnek. 

Dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos elmondta: szurkolóként 
van jelen, és szurkoló volt akkor is, amikor barátaival, egy önkéntes 
csapattal nyílt forráskódú eszközökkel, nulla forintból elkészítették 
az Egri Vízilabda Klub új honlapját.   Bíznak abban, hogy a  szurkolók 
elégedettek lesznek az új weboldallal, és abban is, hogy nemcsak 
az egri, hanem a londoni sikerekről is be tudnak majd számolni. 

Dr. Beck György, a Magyar Vízlabda Szövetség társelnökeként 
üdvözölte az új informatikai fejlesztést. 

Új lehetőség
Eger-Felnémet volt kőfeldolgozó telep revitalizációja, 

építési beruházás (volt OMYA-telep)
(ÉMOP-1.1.1/D-2kör-2009-0001)

Barnamezős terület revitalizációjával hasznosítják  az egykori 
üzemi területet a felnémeti kőőrlőnél. A bontások után egy feltáró 
út mentén közel 20 vállalkozás betelepítésre alkalmas terület ki-
alakítására van lehetőség. Egy szolgáltatóház létrehozásával a 
cégek irodái, tárgyaló és egyéb helyiségei kapnak helyet. 

Pályázó, a projektgazda a terület tulajdonosa az EVAT Zrt., 
mely mintegy 446 millió forint projektösszegű pályázatot és 
223 millió forint pályázati támogatást kapott.

A közelmúltban megtörtént a munkaterület átadása, így a 
közbeszerzési eljáráson nyertesnek nyilvánított kivitelező el-
kezdheti a munkálatokat.

A remények szerint 2012. őszétől már betelepülhetnek az első 
vállalkozások Eger új gazdasági övezetébe.

A telephelyeket a vállalkozások a pályázat által előírt fenntar-
tási időszakban bérelhetik, megvásárolhatják hosszabb távra 
annak bérleti, vagy földhasználati jogát, később megvásárolhat-
ják azt. A bérelt területen, felépítményt a vállalkozások mint sa-
ját tulajdont, saját igényeik szerint alakíthatnak ki.

Szülők és pedagógusok fognak össze megint azért, 
hogy egy rendezvény még szorosabbá kovácsoljon egy 
közösséget! Az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola ala-
pításának 30. évfordulóján 30 órás jubileumi floorball tor-
nát rendez.  2012 május 18-án péntek reggel 8 órától 2012 
május 19-én szombat 14 óráig, 30 órán keresztül pattog a 
labda a küzdőtéren. 

Négy fős csapatok az iskola aulájában elhelyezett 
sportsátorban 2012. május 3–10. között nevezhetnek.  
A hunyadisok harminc órán keresztül Téged is szeretettel 
várnak az iskola tornatermébe a Fadrusz u. 1./ A- ban.

Szombat délelőtt az alsó tagozatosok játszanak, dél-
után a felsősöké a pálya. 

30 év 30 óra

Egri ökölvívók 
sikerei
Az Egri Városi Sportiskola szakosztályai közül az ökölvívók az el-

múlt évi versenyeredmények alapján a hatodik legeredményesebb 
szakosztály voltak az országos listán. A legjobbak – az utánpótlás 
korosztálytól a felnőttekig – több bajnoki címet és dobogós helye-
zést értek el 2011-ben.

Ez egy nagy ugrás, hiszen ezt megelőzően a 20. volt az EVSI ököl-
vívó szakosztálya.

Eddig többnyire az utánpótlás szállította a helyezéseket, de most 
a lányok mellett már Könnyű Róbert és a Nyíregyházáról igazolt 
Tóth László a felnőtt mezőnyben is dobogós tudott lenni. Utóbbi 
a korosztályos bajnoki címek és helyezések mellett első felnőtt baj-
nokságán, már egri színekben harmadik lett. Egerbe a továbbtanu-
lás miatt igazolt, az Eszterházy Károly Főiskola hallgatója.

A következő hónapokban több nagy verseny is lesz Egerben. Ré-
gió boksz, országos bajnokság, Bornemissza és Dobó Emlékverseny. 
A szakosztály legtehetségesebb versenyzője Könnyű Richárd, aki 
nemrég a német és francia bajnokot verte. A júniusi Európa-bajnok-
ságon a képességei és tehetsége alapján dobogóra kellene állnia.

Estére várjuk:
– a hunyadis gyerekek családtagjait, 
– a régi tanítványokat 
– mindenkit, aki barátként érez irántuk, 
– aki szívesen sportol, 
– aki nem bír aludni, 
– vagy egyszerűen csak kíváncsi arra, mi történik a 

Piros Iskola rózsaszín falai között. 
Az évek óta hagyományos Anyuka Kupa mérkőzései 

szombat délelőtt 10 órakor kezdődnek.
A kellemes szórakozást, a jó hangulatot kiegészítő 

programok, meglepetések, ajándékok, tombolanyeremé-
nyek is biztosítják.

FIgyELEM!
Ne hagyd ki, mert a következő jubileumi torna újabb 30 

év múlva lesz. (Már most írd be a naptáradba!)
Szeretettel várunk mindenkit!

a Hunyadi iskola közössége
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Állampolgársági eskü
Huszonnégyen tettek állampolgári esküt áprilisban Egerben. A legtöb-
ben a szomszédos országokból érkeztek, s egyszerűsített eljárásban 
kérték a magyar állampolgárságot.

Pálos kolostor takarítás
Szemetet szedtek, az aljnövényzetet takarították, bozótot ritkítottak és a pálos kolostor 
állagmegóvó munkálatait végezték gyerekek és felnőttek egyaránt. Az egri civilek és ön-
kéntesek már nyolcadik alkalommal szervezték meg a takarítási akciót Almáron.

Sportbál
Az Egri Városi Sportiskola jótékonysági estjén 12 kategóriában díjazták az elmúlt év 
legjobb eredményeit elérő egri sportolókat, illetve csapatokat. Az est bevételét, több 
mint 434 ezer forintot a Sportiskola szakosztályainak működésére fordítják.

Maconi vendégek
31 francia diák látogatott városunkba. A tanulók Macon-ból, Eger testvérváros-
ából érkeztek kísérőikkel. A delegációt Rázsi Botond, alpolgármester fogadta a 
Városháza Dísztermében.

eFeN
Nagy sikerrel rendezték meg idén is az eFeN-t, az Egri Főiskolás Napokat. A színes prog-
ramok sorában népszerű együttesek voltak, képünkön a Quimby koncertje látható.

(Fotók: Nemes Róbert)

Csillag feszt
Eger új fehér borát tavaly készítették először, idén már az egri borászok 

egyszerre dobták piacra az Egri Csillagot. A várban megrendezett fesztivá-
lon 23 borászat 46 borát kóstolhatták.


