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Egyre rövidebbek a nappalok és a hónap végén elkezdődik a téli időszámítás. Fogy a fény, romlik a kedv. Még néhány ajándék napra 

számítunk: a langyos őszi fények, az egyre színesebb levelek pompája elkápráztató. Aztán hosszú ideig szürkébb, ködösebb idő jön.  
Én ezt úgy fogom fel, hogy ez remek alkalom arra, hogy figyelmünket szűkebb környezetünkre összpontosítsuk, átrendezzük kissé 
életünket, szokásainkat. Erre a különféle világnapok, tematikus programok is ráirányítják a figyelmünket. Október a takarékosság 
hónapja, az idősek hónapja. 

Én azonban arra kérem a kedves Olvasót, hogy egy szokását mindenképpen tartsa meg: olvassa a jövőben is az Egri Magazint! S hogy 
miért bátorkodom ezt szokásként említeni? Most számoltam utána: 5 éve jelent meg az első lapszám, s ez a sorban az ötvenedik…
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Nyolcvan év
Nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötték Somfai Tiborné Elvira nénit a 

városházán. Az ünnepségen barátok, kollégák, egykori tanítványok adták át jókíván-
ságaikat, ajándékaikat a ma is aktívan dolgozó pedagógusnak, táborszervezőnek,  a 
Heves Megyei Honismereti Egyesület és a Dobó Katica Népdalkör vezetőjének.

Támogatások, beszámolók
Napirendek előtt a Rendőrség képviselőjéhez szól-

va a gyülekezési jog, a rendezvények bejelentésének 
egyre körülményesebb módját kifogásolta Bognár 
Ignác jobbikos képviselő, Császár Zoltán a korábban 
ígért, s megvalósított rendőri jelenlét erősítése miatt 
mondott köszönetet.

A reklámhordozók és hirdetmények elhelyezéséről 
szóló rendelet módosítása a központi jogszabályok 
miatt vált szükségessé. A formálódó városmarketing 
stratégiához illeszkedő egységesebb, kulturáltabb 
megjelenést biztosít a rendelet. Üzletenként egy 
megállítótáblát lehet kitenni.

A Bárány uszoda és környéke parkolási rendjét a te-
rület vízbázisának védelme érdekében szigorították, 
tiltva a magánterületeken parkolók létesítését.

Bővül „Eger Város Ösztöndíjasainak” köre, a Heves 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10 tanulónak 
egyösszegű 200 ezer forintos támogatást nyújt ezen-
túl. 

Elfogadták több önkormányzati tulajdonú cég fél-
éves beszámolóját, módosították egyes intézmények 
előirányzatait. A Sportiskola három létesítményének 
felújítását 4 és fél millió forinttal támogatják. A Gár-
donyi Géza Színház  a kieső bevételek kompenzálását 
kérte Eger önkormányzatától. A mai döntéssel a Köz-
gyűlés – a 2012-es évre vonatkozóan – 22,8 millió 
Ft összegű pótelőirányzatot biztosított a színháznak

Az önkormányzat felkészül a Környezet és Ener-
gia Operatív Program következő pályázati kiírásaira, 
a megújuló energiaforrás-felhasználás, a hatékony 

energiafelhasználás, illetve az épületenergetikai és 
közvilágítás korszerűsítés témáiban. 

Döntés született a helyi iparűzési adó célirányos 
felhasználásáról: idén 116 vállalkozás ajánlott fel civil 
szervezeteknek összesen 8 millió forintot.

A város sikeres pályázat esetén magáningatlano-
kat vásárol majd a kerékpárutas fejlesztéshez.

Az Egri FC és a BS Eger Eszterházy SZSE támogatá-
sáról is született döntés, 2,8, illetve 3 millió forintos 
összegben. 

A mozi digitális fejlesztéséhez benyújtandó pályáza-
tot támogatta a testület.  Napirendek után Dr. Misz Mi-
hály az Eger Ünnepe rendezvény sikeréről számolt be. 

Bérczessy András

Rákóczi szobra
Felavatták a fejedelem mellszobrát Felsővárosban. A II. Rákóczi 

Ferencnek emléket állító szoborral és a körülötte lévő parkkal tovább 
szépül a városrész.  Az alkotás Kutas László szobrászművész munkája. 
A köztéri műalkotás az Egri Városszépítő Egyesület  közreműködésével 
a képviselői alapok felhasználásával, önkormányzati támogatással, szé-
leskörű összefogás eredményeképpen kerülhetett helyére.
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Ötéves az Agria
Jubileumi születésnapjához érkezett az Agria című irodalmi folyóirat. Az 

ötéves lap múltjáról és jelenéről dr. Ködöböcz Gábor főszerkesztővel beszél-
gettünk.

– Hogyan indult útjára az Agria irodalmi, 
művészeti és kritikai folyóirat?

– Úgy éreztem többedmagammal, hogy na-
gyon hiányzik Egerben egy színvonalas irodalmi, 
művészeti folyóirat. Minden nagyobb megyeszék-
helyű városnak volt ilyen kulturális orgánuma, de 
itt, az Új Hevesi Napló megszűnése után évekig nem 
született ilyen irányú kezdeményezés. Aztán 2007-
ben az önkormányzat hirdetett egy kétfordulós fő-
szerkesztői pályázatot, amelyet én nyertem meg. Az 
első számunk 2007 decemberében jelent meg.

– Hogyan alakult ki az alkotók köre?
– Még abban az évben, a Tokaji Írótáborban, 

illetve a Magyar Írószövetség tisztújító közgyűlé-
sén beszéltem írókkal, költőkkel az induló lapról, és 
nagyon sokan küldtek anyagot. Mire az első számot 
szerkeszteni kezdtem, el voltam látva kéziratokkal. 
A lap főmunkatársai az első perctől segítik munká-
mat: Anga Mária egri költő, meseíró, Barabás Zoltán 
nagyváradi költő, Bertha Zoltán József Attila-díjas 
irodalomtörténész, kritikus, Serfőző Simon több je-
lentős díjjal kitüntetett költő, író és Szakolczay Lajos 
József Attila-díjas irodalom- és művészetkritikus. 
Megemlíteném még a gyakran publikáló szerzők 
közül G. Komoróczy Emőke irodalomtörténészt, és 
a költőket: Antal Attilát, Bozók Ferencet, Cseh Ká-
rolyt, Fecske Csabát, Finta Évát, Gittai Istvánt, Kaiser 
Lászlót, Kiss Benedeket, Konczek Józsefet, Németh 
István Pétert, Oláh Andrást és a nemrég elhunyt 
Szenti Ernőt is. 

– A szerzőknek hány százalékát teszik ki 
az egriek?

– Ez érdekes kérdés… Volt már olyan olvasó, 
aki megállított azzal, hogy egy egri irodalmi folyó-
iratban, melyet az önkormányzat támogat, mért 
kevés az egri szerző… Erre én csak azt tudom 
mondani, hogy nem az számít, ki melyik városból 
küldi el a kéziratát, hanem az, hogy mennyire felel 
meg a lap mércéjének a beküldött írás. Átlagosan 
egyébként tíz százalék körül mozog az egri alkotók 
száma, és ez egy vidéki lap esetében nem számít 

kevésnek. Van olyan megyeszékhely, ahol csak két-
három százalékot tesznek ki a helyi szerzők művei. 
Az egri szerzők közül Anga Mária mellett még meg-
említeném Csatáné Bartha Irénkét, Kusper Juditot, 
Verók Attilát, Loboczky Jánost és Renn Oszkárt. Az 
illusztrációkat pedig Herczeg István helyi grafikus-
művész gondozza.

– Negyedévente jelenik meg a lap, illetve 
az inkább könyvjellegű kiadvány…

– Igen, négy számot adunk ki egy évben, és 
mások is nevezték már könyvnek, hiszen valóban 
inkább antológia- illetve almanach-szerű kiad-
ványról van szó. Egyedülálló a mi anyagunk, nincs 
a palettán hozzá hasonló. Átlagosan hatvan-hetven 
szerző küld anyagot az ország minden pontjáról, 
de a határon túlról, pl. Beregszászból, Pozsonyból, 
Székelyudvarhelyről, Nagyváradról is, minthogy 
az Agria egy összmagyar folyóirat. A főiskolás kor-
osztálytól az idősekig minden korú megtalálható 
a szerzőink között, és a művek műfaját tekintve is 
gazdag a kínálatunk. 

– Ki segíti az ön munkáját? 
– A korábban említett főmunkatársak mellett 

állandó segítőm a fiam, ifj. Ködöböcz Gábor, akit a 
közelmúltban Szekszárdon, egy kulturális fesztivál 
keretében tartott lapbemutatónkon a kézira tok 
gondozásáért Agria Prima Primissima-díjjal tünte-
tett ki a szerkesztőség.

– Hogyan ünneplik meg a lap ötéves jubi-
leumát?

– Október 8-a és 14-e között a huszadik lap-
számmal Erdélybe utazunk, az Egri napokra, hogy 
bemutatkozzunk négy székelyföldi városban: Csík-
szeredán, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen 
és Székelyudvarhelyen. Lesz egy egri találkozónk 
a zalaegerszegi Pannon Tükör munkatársaival, és 
Anga Mária is készül novemberben egy ünnepi lap-
bemutatóval. Közben természetesen szerkesztjük a 
téli számunkat…

Harsányi Judit
(Fotó: Vozáry Róbert)

Testvérvárosi 
konferencia
A Nemzetközi Visegrádi Alap 2011-ben jelentette meg 

pályázati kiírását, amelyen Eger MJV Önkormányzata 
6000 Euro támogatást nyert, hogy az idei Eger ünnepén 
a V4-es testvérvárosai (Przemysl – Lengyelország, Kutná 
Hora – Csehország, Dolny Kubín – Szlovákia) - illetve az 
ukrajnai Munkács részvételével testvérvárosi találkozót 
szervezhessen.

A találkozó célja az volt, hogy, a különböző nemze-
tek polgárai találkozzanak, tapasztalatot cserélve és 
egymást segítve a jövőben hatékonyabban tudjanak az 
adott civil csoportok tevékenykedni.

A 2012-es év – tekintettel a fejlett világ társadalma-
iban megfigyelhető elöregedésre – az „aktív idősödés a 
generációk közötti szolidaritás éve” Európában. E téma 
jegyében konferenciát is tartottak, melyen a tapasz-
talatcsere mellett a közös projektlehetőségekről is szó 
volt. 

A találkozó másik programeleme a Testvérvárosi em-
lékhely létesítése volt, az egri Termálfürdő területén. 
Eger testvérvárosai elhoztak egy-egy fát városukból, 
mely az ő országukat, városukat a legjobban képviseli, 
majd közösen elültették ezeket.



„Ezért érdemes volt Egerbe jönni”    

Eger Ünnepe 2012
Az Egri Civil Kerekasztal szervezésében szeptember 

21–22–23-án volt Eger Ünnepe, amely az egri civil 
szervezetek 3 napos színes programsorozata. Célja be-
mutatni Eger város közérdekű problémáinak megoldá-
sáért és a közösségi értékek megteremtéséért dolgozó 
civil szervezetek tevékenységét, értékteremtő munká-
jának eredményeit a lakosság minden rétegével és a 
városunkba látogató belföldi és külföldi vendégekkel. 

Ez volt a 17. Eger Ünnepe! Péntek az ifjúsági 
drogprevenciós programokkal, a testvérvárosok fá-
inak ültetésével és szüreti felvonulással kezdődött. 
Szombaton Eger Ünnepe Civil Fesztiválon az Érsek-
kertben 106 civil szervezet mutatkozott be. Az idén 
több újdonsággal is szolgáltunk, a programokat pe-
dig igyekeztünk aktuális események, évfordulók köré 
szervezni. 

„Európa éve” alkalmából Európa sátrat működtet-
tünk, ahol a testvérvárosok és a külföldi delegációk 
kaptak bemutatkozási lehetőséget. Testvérvárosok 
Konferenciáját és Nemzetközi Cukorbeteg Találkozót is 
szerveztünk. Nagyon sok határon túli magyar szervezet 
is eljött az ünnepre a Vajdaságból, Felvidékről, Kárpát-
aljáról és Erdélyből is. Testvérvárosaink közül pedig itt 
voltak Przemysl, Kutna Hora, Dolny Kubin, Munkács, 
Gyergyószentmiklós és Esslingen képviselői is. 

 „Az aktív időskor és a generációk közötti együtt-
működés éve” jegyében megrendeztük a ”Generációk 
Találkozóját”, ahol az egri szüreti hagyományok és régi 

történetek elevenedtek meg a gyerekek előtt és meg-
kóstolhatták „Nagyanyáink pogácsáit” is. A Zenepavi-
lonnál felállított „Kicsik Színpadán” gyerekműsorok, 
körülötte játszóházak, rajz-és ügyességi versenyek, 
kézműves foglalkozás, zenés torna színesítették a prog-
ramot. 

A Gárdonyi Géza Színház 25 éves jubileumát ünneplő 
társulata is vidám programmal csatlakozott az Ünnep-
hez, sőt még a főzőversenybe is bekapcsolódtak.

A könyvek sem maradhattak ki Eger Ünnepéről. A 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szer-
vezete olvasást népszerűsítő, játékos programokkal 
várta a gyerekeket és a felnőtteket. A „Lokálpatrióták” 
és a „Városszépítők” közös sátrában pedig az ”Egri séták 
nemcsak Egrieknek” című könyvet mutatták be, amely 
az Egri Lokálpatrióta Egylet kiadásában Eger Ünnepére 
készült el.

A XI. Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva sport és 
mozgás programok is zajlottak az érsekkerti tó partján.

Az Egri Szürethez kapcsolódva kiválasztották az 
„Egri Civilek Bora 2012” címre érdemes nedűt, mely 
ez alkalommal a Bikavérek közül kerülhetett ki az Egri 
Bikavér Szabályzat megalkotásának 100. évfordulója 
tiszteletére. A közönség szavazatai alapján a győztes az 
Egri Korona Borház 2009 Egri Bikavér bora lett, amely 
egy évig viselheti megtisztelő címet. Egri borokkal ké-
szült ételek főzőversenyét is megszerveztük, amelyen 6 
csapat indult: az ECK Idegenforgalmi és Kereskedelmi 

Szekciója, az Egri Civil Kerekasztal, a Gárdonyi Géza 
Színház, a Heves Megyei Nyugdíjas Szövetség, az Infor-
matikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola 
és a Reuma Kórház. A versenyt a neves zsűri döntése 
alapján az Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szekció 
nyerte, amelyhez ez úton is gratulálunk. 

A Markhot Fernc Kórház fennállásának 285 éves ju-
bileuma alkalmából először csatlakozott az ünnephez 
és sokat segítettek, mert többek között ők üzemeltet-
ték az Elsősegélynyújtó sátrunkat is. Az oktatási intéz-
mények is egészen az óvodáktól kezdve, az általános, 
és középiskolákon át, a Főiskoláig mind ott voltak az 
ünnepen.

A szervezetek által szépen berendezett és feldíszí-
tett 45 szolgáltató sátorban sok minden érdekesség és 
hasznos dolog várta a látogatókat. Volt Egészség-sziget, 
Véradás, ÖKO-sziget, Éléstár, Könyvsarok, Színház-világ, 
Sport- és Mozgás, Népművészeti-sziget, Fotó kiállítás, 
„Civil Értékek” Tára és „ Ínyenc udvar” is működött, ahol 
a „Keris Diákok” is szorgalmasan tevékenykedtek. 

A rendezvény történetében először Közönség Szim-
pátia Díjat is kiosztottunk a látogatók szavazatai alap-
ján annak a szervezetnek, amely a közönség körében a 
legnagyobb elismerést aratta és a legtöbb szavazatot 
kapta. Az idén is a „ Kertbarátok” nyertek, amihez szív-
ből gratulálunk! 

A szombati program az Adáshiba Színjátszó Csoport 
műsora után 9 órakor indult a Dobó térről egy vidám, 

közönségcsalogató, színes felvonulással, a Vitézlő Oskola vezetésével 
az Érsekkertbe. A megnyitó és a polgármesteri köszöntő után átadásra 
került az Egri Civil Kerekasztal kezdeményezésre az Egri Önkormány-
zat által alapított Pro Agria szakmai díj, amelyet az idén először adtak 
át, amit az Egri Civil Kerekasztal döntése alapján, Bárdos Ferenc civil 
társunk, az Életfa Környezetvédő Szövetség ügyvezető igazgatója, az 
Egri Civil Ház működtetője vehetett át Habis László polgármester úr-
tól. Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez. 

Eger Ünnepe-Civil Fesztivál nyitókoncertjét az Obsitos zenekar adta, 
akik a megnyitón az Európa éve 2012 alkalmából és a külföldi delegá-
ciók tiszteletére eljátszották Európa Himnuszát is. Ezután a színpadon 
egészen 18 óráig az egri civil szervezetek kulturális műsorai zajlottak. 
Köszönnöm Pap Ildikónak, a Szent István Rádió munkatársának, az 
egész napos, ingyenes, pontos és lelkiismeretes a műsorvezetést. A 
Díjkiosztó után közös Zumba Partyval , majd a Gárdonyi Géza Színház 
fergeteges vidám-zenés programjával zárult a műsor. Aki még nem 
fáradt el, az a Nosztalgia Discóban rophatta egészen késő estig.

A szombati programot az Egri Szimfonikus Zenekar, Cantus 
Agriensis és Cardinal Mindszenty Kórus koncertjei és kiállítások is 
színesítették a városban. A Heves Megyei Népművészeti Egyesület 
tagjainak csodálatos kiállítását „Míves Fák” címmel a Bartakovics Béla 
Közösségi Házban tekinthették meg a látogatók. 

A várostrom 460. Jubileuma emlékére az Egri Vár is színvonalas 
programokkal várta látogatóit az ünnepen. A Musica Aulica Régi Zene 
Együttes a Dobó Bástyában adott ingyenes koncertet.

Vasárnap Eger Ünnepén Barokk Futóverseny zajlott, mintegy 1000 
résztvevővel a városban. A Dobó térről pedig ingyenes városnézés 
indult. A belvárosi sétán és a hagyományőrző tűzoltó bemutatón 75 
vendég vett részt, akik az ország minden részéből érkezetek Eger Ün-
nepére. Nagyon elégedettek voltak az itt szerzett sok, szép élménnyel 
és így búcsúztak: „Ezért, amit itt láttunk a 3 napon át, érdemes volt 
eljönni Egerbe” Nagyon jó érzés volt ezt hallani. A városnézés után a 
Bazilikában hálaadó orgonakoncerttel zártuk a 2012. Eger Ünnepe 
programsorozatot. 

A sikeresen megvalósított Eger Ünnepe bebizonyította, hogy a 
helyi civil szervezetek széles társadalmi összefogással sokat tehetnek 
a város kulturális értékeinek közvetítéséért, az emberi és közösségi 
kapcsolatok erősítéséért. Szeretném megköszöni a résztvevőknek, a 
szervezőbizottság tagjainak, a támogatónak és mindenkinek a segít-
ségét, aki tett valamit Eger Ünnepe Civil Fesztiváljának sikeréért.

Jakabné Jakab Katalin
Eger Ünnepe Szervezőbizottság elnöke

(Fotók: Nemes Róbert)

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mondani azoknak is, 

akik díjakat ajánlottak fel Eger Ünnepe 
Civil Fesztivál versenyeire: Akropolisz 
Egyesület: Rigó István, Bartakovics Béla 
Kulturális Szövetség, Civil Érték Közhasznú 
Egyesület, Egri Családsegítő Alapítvány, 
Egri Folttündérek, Egri Lokálpatrióta Egy-
let, Egri Városszépítő Egylet, F. Molnár 
Gabriella, Heves Megyei Kormányhivatal, 
Kálnoki László Egyesület, „Kis Balázs” Ala-
pítvány, SINOSZ Heves Megyei Szerveze-
te, Szalaparti Módszertani Intézmény és 
az Aranykapu Alapítvány, Új Akropolisz 
Kulturális Közhasznú Egyesület, Vakok és 
Gyengénlátók Heves Megyei Szervezete.

Szeretném külön megköszönni, hogy az Egri 
Lokálpatrióta Egylet felajánlott 1-1 könyvet 
az Egri Séták Egrieknek legújabb, az Eger 
Ünnepére megjelent 3. kötetéből a szerve-
zőbizottság tagjainak. Nagyon jól esett!

Köszönöm a Főplébánia levelét, amiben Is-
ten bőséges áldását kéri arra a munkára, 
amit Eger városáért és az idelátogatókért 
végeztünk. Nagyon sok erőt adott!

Köszönet a Szent Hedvig Kollégium és a Kos-
suth Zsuzsa Gimnázium, Szakközépiskola 
vezetőségének, hogy a bajban segített. Ha 
ők kérnek tőlünk valamit, mi is minden-
ben segítünk!

Köszönnöm Pap Ildikónak, a Szent István Rá-
dió munkatársának, hogy a műsorvezetést 
ingyenesen, hibátlanul, pontosan és lelkiis-
meretesen elvégezte. Munkájához további 
sok sikert és jó  egészséget kívánok.

Szeretném a résztvevőknek, támogatónak és 
mindenkinek megköszönni a támogatást, 
aki tett valamit és segítette Eger Ünnepe 
Civil Fesztiváljának sikerét.

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a 
Szervezőbizottság és külső segítőinek 
munkáját: Bányász Róbertné, F. Molnár 
Gabriella, Huszár László, Dr. Nagy Árpád, 
Vallusné Farkas Andrea.

Külső segítők: Bárdos Ferenc, Nagyidai Tamás, 
Ónódi Zsusza, Oravecz Mihály, Román 
Gáborné, Somodyné Jámbor Ildikó.

Köszönettel és sok szeretettel:
Jakabné Jakab Katalin

Egri séták 
Harmadik kötet

Az Egri Lokálpatrióta Egylet 2007-től 
szervezi az Egri séták rendezvénysorozatot. 
Egy-egy alkalommal a város életében fontos, 
érdekes helyszínekre kalauzolják el az érdek-
lődőket. A kötetet ezúttal is Dr. Renn Oszkár 
szerkesztette. Elmondta:  17 helyszínre ve-
zetik el a kötetben az olvasókat.  A kiadvány 
1500 példányban jelent meg, oktatási intéz-
mények is megkapják, a közönség pedig a 
Patika Múzeumban és a Tourinform Irodában 
vásárolhatja meg a könyvet.

VII. Nemzetközi Cukorbeteg 
Találkozó Eger Ünnepén
Szeptember harmadik hétvégéje, igen sok programmal 

csalogatta ki az érdeklődőket az Érsekkertbe. A gyönyörű 
fák lombjai alatt sok civil egyesület és közösség mutatta 
meg magát és nyújtott szolgáltatást. A nagyszínpadon 
egész nap zengett a dal, a táncosok vidám ritmusokkal 
szórakoztatták a közönséget. Az esemény sorozat ezúttal 
szorosan összefonódott a város aktuális eseményeivel, így 
a szürettel, a jubiláló kórházzal, de kapcsolódott az egri 
vár ostromának 460. évfordulójához is. Ezen a hétvégén 
zajlott, Eger testvér városainak konferenciája is. A napfény, 

a derű, a jókedv jellemezte ezt a szép hétvégét.. Az Érsek-
kertben volt főzőverseny, generációk találkozója, civilek 
borának megválasztása a Bikavér nedűkből.

Ebbe a színes kavalkádba illeszkedett bele a VII. Nem-
zetközi Cukorbeteg Találkozó is. A Cukorbetegek Egri Egye-
sületének meghívására, hazai és határon túli egyesületek 
képviselői töltöttek velünk pár napot. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a nehezebbé vált gazdasági helyzetben 
is útra keltek a Vajdaságból, a Székelyföldről, Marosvá-
sárhelyről, Lengyelországból. A régi és az új partnerkap-

csolataink, Berettyóújfalu, Győr, Gödöllő, Tiszaújváros, 
Jászárokszállás, Miskolc-Diósgyőr, Szolnok képviselői is 
megtiszteltek jelenlétükkel. A vendégek szombaton dél-
előtt, a civil sátrak forgatagában sétálgattak, ismerkedtek. 
Szavazataikkal a meghirdetett versenyek eredményeit 
segítették. Mivel a mi vendégeink igen sokan voltak és 
emellett a szolgáltató sátrakban 400 embernek megmér-
tük ingyen a vércukrát is Eger Város Védőnői a Családokért 
Egyesülettel összedolgozva, sikerült dobogós helyett sze-
reznünk a „Közönség Szimpátia Versenyen”. Sok új barát-

ság alakult ki a találkozón. Mindenkinek jól esett a mosoly, 
a baráti fogadtatás, a kedvesség és az ebéd a szabadtéri 
kertben, a simogató szeptemberi melegben. A Nemzetközi 
Cukorbeteg Találkozón az Egerben zajló cukorbeteg gon-
dozás 25 évéről hallhattunk beszámolót. Dr. Juhász Elek 
diabetológus főorvos mesélt a cukorbetegség terápiájának 
fejlődéséről, az önellenőrzés kezdeti eszközeiről. Örömmel 
beszélt arról a közös munkáról, aminek segítségével elin-
dulhatott az egyesületi élet Egerben. Jó volt hallgatni olyan 
beszámolókat, ami egyéni élettörténeteket tárt fel a cukor-
betegség diagnózisának felállítása után. Ezek különbözőek 
voltak, de abban mégis megegyeztek, hogy lehet boldo-
gan, szabályokat betartva, másokat is segítve, tartalmas, 
az egészségeshez hasonló életet élni. A partner szervezetek 
vezetői is szót kaptak, hogy meséljenek csapatukról. No és 
mivel zárulhatott egy ilyen szép délután…?

Hát persze, a dalunkkal:
„mert volt már pár utunk,
és sok mindent tudunk,
de a legfőképpen azt, hogy összetartozunk” 
A délután folytatásaként, az Egri Szimfonikusok gyönyö-

rű hangversenyét hallgattuk meg. Jó volt töltődni a zene 
ritmusával, életörömével. Vendégeink közül voltak, akik a 
vasárnapot is velünk tudták tölteni. Városnézés, közös ebéd, 
sok-sok beszélgetés töltötte ki a délelőttöt. Az Egri Civilek 
Ünnepét a Bazilika orgona hangversenye zárta le. Az Ave 
Mária sokak által még nem hallott” harangjátéka”, barátsá-
gaink, emberi tiszteletünk és hálaadásunk visszhangjaként 
érintette meg a szíveket.

Szeretettel és barátsággal várunk vissza mindenkit 
2013-ban is! Cukorbetegek Egri
 Egyesületének Elnöksége
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Gömöri Wagner József 
(1896–1971)
Wagner József Egerben született 1896. május 19-

én. (Anyakönyvi kivonatát tévedésből Vágner néven 
állították ki.) 1945-ben vette fel, családja egyik régi 
tagjára emlékezve, a Gömöri nevet. Az elemi iskolát 
és a gimnáziumot szülővárosában végezte. 1915-
ben érettségizett a ciszterci rend gimnáziumában. 
Fiatal korában a papi pályára készült, melyet az első 
világháború kitörése meghiúsított. A háborúban 
katonaként szolgált 1918-ig. Ezt követően beiratko-
zott a Műegyetem Építészmérnöki Karára, melynek 
elvégzése után, 1928-ban visszatért szülővárosába. 
Önálló vállalatot alapított, ami az 1949-es államo-
sításig működött. A kiváló tehetségű fiatal mérnök 
kezdetben lakóházakat tervezett, épített és alakított 
át, az akkortájt divatos neobarokk stílusban. Min-
den bizonnyal a többségükben még ma is látható, 
jól sikerült épületei hívták fel rá az egyházmegyei 
vezetők figyelmét, s 1937-től templom, illetve plé-
bániaépületek tervezésével és kivitelezésével bízták 
meg. 1936-ban ő tervezte és kivitelezte az Egerben 
felállított országzászlót.

Gömöri Wagner József Eger, illetve az egri egyház-
megye neves templom építői, tervezői közé tartozott. 
Nagyszerű társra talált Hevesy Sándor személyében, 
és ebből a munka kapcsolatból számos jelentős épület 

született. Gömöri Wagner lett Hevesy terveinek kivite-
lezője. Első közös munkájuk az egri Lajosvárosi temp-
lom, melynek építése 1937. április 19-én kezdődött, s 
75 munkanap alatt elkészült. A keresztet az év július 
25-én, a két új harangot november 1-jén áldották 
meg. 1938-ban a Hevesy által tervezett újlőrincfalvi 
és a tomajmonostori templomot építette fel. Ez utób-
bit a közbejött világháború miatt csak 1948-ban tudta 
befejezni. 1939-1940-ben Tiszabeszdéden plébániát 
tervezett és épített. 1943-ban kivitelezte a Hevesy ál-
tal tervezett miskolci MÁV kolónia templomát. 1940-
1941-ben megtervezte és felépítette Hejőbába római 
katolikus istenházát, Tiszacsegén pedig új plébániát. 
1938-1942 között építette fel az úgynevezett három 
falu templomát, Mátraszentimre határában, melyet 
szintén Hevesy tervezett. Már nehéz politikai viszo-
nyok között tervezte és építette a nagyúti templomot 
(1950-1953). A továbbiakban már nem volt lehetősé-
ge új templomok és plébániák építésére.

1944-ben tevékenyen részt vett Eger újjáépítésé-
ben. A város építészmérnök nélkül maradt, és Gömöri 
Wagnert bízták meg a mérnöki teendők ellátásával. 
Két év multán ismét vállalkozó lett.

1949 után addigi kiváló munkája ellenére sem 
alkalmazták hajdani vállalatánál. 1950-1952 között 

a BÉTA vegyiműnél műszaki ellenőrként alkalmaz-
ták, a Felnémeten épülő gyárban. Ezt követően tíz 
évig, nyugdíjba vonulásáig az Egri Tatarozó Vállalat 
főmérnöke lett. Szerény nyugdíja miatt a vállalatnál 
a tervezőiroda vezetőjeként tovább dolgozott, majd 
igazságügyi építési szakértő volt haláláig. Amikor 
1971. június 18-án, életének 75. évében elhunyt, az 
egri Fájdalmas Szűzről elnevezett (Hatvani) temető-
ben helyezték örök nyugalomra. Gazdag életművet 
hagyott maga után.  Dr. Szecskó Károly

1552. október 4. A székesegyház sekrestyéjében raktározott  lőporkészlet egy 
katona gondatlansága miatt felrobbant. Ez, a nagy pusztítás mellett a váron belül 
óriási riadalmat is keltett. Dobó határozottsága és tekintélye segítségével azonban 
rövidesen visszaállt a rend.

Október 5. A robbanás után a törökök újult erővel indították meg a közel egy 
hetes módszeres ostromukat a vár ellen. Heves ágyútűz készítette elő a gyalogsági 
rohamot, és mindenféle egyéb hadifortélyt pl. tüzes nyilakat, tárgyakat is bevetettek. 
Több helyen támadták a várat: a Föld-, a Tömlöc-, a Bolyki bástyánál és az Ó kapunál 
is. A várvédők helytállását azonban a reménytelennek látszó helyzetekben sem tud-
ták megtörni. Bornemissza Gergely tüzes szerszámai sok ellenséget pusztítottak el 
vagy futamítottak meg. 

Nagy Lukács és 24 főnyi serege Szarvaskőből az ellenség ostromgyűrűjén átkelve 
bejutottak az egri várban, hogy esküjükhöz híven együtt védjék azt a többi végvári 
katonával.

Október 11. Már 31 napja tartott az ostrom, de a török sereg még nem érte 
el a célját. A vár a harcok során nagymértékben károsodott, romosodott, nem egy 
helyen akár egy lóval is át lehetett volna ugratni a falakon. 

Október 12–13. A török oldalon ellátási nehézségek adódtak, a táborban jár-
vány pusztított és az időjárás is egyre hűvösebbre fordult. Kara Ahmed ezért elrendel-
te a befejező ostromot. Lövegtűzzel és gyalogos rohammal támadtak. A várban több 
helyen válságos helyzet alakult ki, ezért együtt harcoltak, a vár védelmére siettek a 
nők és a gyermekek is. 

A törökök a kétnapos küzdelemben szenvedték el a legsúlyosabb veszteségüket, 
így az ostrom utolsó napján a kudarc biztos tudatával vonultak vissza táborukba.

Október 14–15–16. Bár még tartott az ágyútűz és puskaropogás, a török had 
elvonulásra készülődött. Dühödt elkeseredésükben Felnémet falut porig égették.

Ostromhíradó
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– Abból az apropóból találkozunk, hogy 
körbejárjuk a harmonikus családi élet „miszti-
kumát”. Meg lehet egyáltalán fogalmazni, hogy 
mitől működhet harmonikusan egy kapcsolat?

MM: – Akkor működik harmonikusan, ha minden 
családtag ki tud teljesedni a közös életben   és egyéni-
leg is. Közös intim szféra van, de hagynak teret a privát 
szférának is és nem olvadnak föl teljesen egymásban 
a házastársak. Az a tapasztalatom, hogy   ma egyre  
hamarabb  elhidegülnek egymástól a párok. Ennek az 
egyik oka például, hogy nem töltenek együtt minőségi 
időt és szinte nem is kommunikálnak egymással. 

Ezt a bírósági tapasztalatok alátámasztják?
NT: – Igen. Elénk már azok az ügyek kerülnek, 

amikor már nagyon rossz a kapcsolat, ádáz ellensé-
gei egymásnak. A megfelelő kommunikáció hiánya a 
tárgyalóteremben is jelentkezik. A privát szféra kerül 
előtérbe. Az ÉN kerekedik felül. A konfliktusokat nem 
beszélik meg, haragszanak és daccal fordulnak egy-
máshoz. 

– Erre gyakran az a válasz, hogy miért szen-
vedjek mellette életem végéig, ha van lehető-
ség a válásra.

LGy: – Kiemelném a kérdésében szereplő miszti-
kum szót. Maga az élet is egy misztérium. Titok, amit 
soha nem tudunk megfejteni. 

A párkapcsolatra meg kell érni! Ma egy nagyfokú 
redukcionizmust látok, ami azt jelenti, hogy leegysze-
rűsítettük a párkapcsolatokat és ebben a közizlés és 
Hollywood a fő bűnös.

A felvilágosodás óta jellemző ez a redukció a törté-
nelemben. Egy házasságban az ÉN-nek meg kell halnia, 
hogy megszülethessen a MI!

A szeretet az értelemből, az érzelemből és legvégül 
a testből tevődik össze.

– A fogyasztói társadalom szemlélete is rá-
nyomja a bélyegét a kapcsolatokra. Könnyebben 
cseréljük le, ami nem működik…

MM: – A mai egy tipikusan nárcisztikus társada-
lom, mely azt hirdeti: TE járj jól, mert megérdemled,  te 
vagy a legfontosabb fontos, ne mondj le semmiről…

Mindig jól akarunk járni és nem szoktuk meg, hogy 
áldozatot hozunk. Nem tanítják, hogy önzetlenül 
tegyek másért valamit. Az élet sokkal felszínesebb, 
énközpontú, felgyorsult, és anyagias lett. Nagyobb a 

belső bizonytalanság,   később köteleződnek el a fiata-
lok. Halogatják a felnőtt létet.

NT: – A készületlenség és az anyagiak ami nálunk 
kirívóan jelentkezik a bíróságon. Egyre többen az útban 
lévő gyermek miatt házasodnak össze. A hétköznapok-
ra viszont nincsenek felkészülve és jönnek a vagdalko-
zások.

– A házassági szerződésekkel pedig egyfajta 
anyagi bebiztosítás történik mintegy előrevetít-
ve a válás lehetőségét és bebiztosítva a vagyon 
megmaradását.

NT: – Annak idején, a Csjt. módosításakor ben-
nünk, jogászokban is hasonló gondolat fogalmazódott 
meg. Azóta a tapasztalat azt mutatja, hogy megnyug-
tató módon lehet rendezni az anyagiakat, ha válásra 
kerül a sor egy ilyen szerződés által. Volt arra is pre-
cedens, hogy egy válás után a „nincstelen”fél nagyon 
„jól járt” váláskor a házassági szerződés híján. Megvan 
tehát a jó és rossz oldala is.

MM: – Reális a félelem, hiszen a házasságok több 
mint fele válással végződik.

LGy: – Ma visszahoztuk a pogány szemléletet: a 
vagyonod told magad előtt ember, nem számít, hogy 
milyen a személyiséged, csak a pénztárcád legyen tele. 
Aki ítélőképessége hiányában szenved, nincs ön-, szülői 
és közösségi kontrollja nagyon nehezen tud helyt állni 
egy párkapcsolatban. Ez pedig nevelés kérdése.

MM: – A fiatal párok gyakran azzal jönnek hoz-
zám, hogy nincs idejük egymásra, mióta megszületetett 
a gyermek. Mikor a napirendről kérdezem őket, kiderül, 
hogy pl. este 10-kor még mesét néz a 3 éves kisgyerek. 
El kell érni, hogy az ilyen korú gyerek lefeküdjön 8-9-
kor és legyen idő a párkapcsolatra is.  Az önismeret és a 
változásra való hajlandóság még mindig nem  elegen-
dő. Sokan  azzal érvelnek, amiről  Gyula atya beszélt, 
hogy fogadjon el olyannak a másik, amilyen vagyok. A 
házassággal mindkét fél fejlődik, de ha ez az út  szét-
tartó, sorra jönnek a konfliktusok. Az elfogadásnak ,  a 
kompromisszumkészségnek és az önérvényesítésnek  
megfelelő arányban kell  jelen lennie.

LGy: – A férfi egy idő után birtokának tekinti a 
feleségét, egy tárgynak, aki ameddig cukibaba, addig 
dicsekszik vele, ám mikor (szülés után vagy az évek so-
rán) megváltozik a teste, rögtön félrekacsingat. Egy pár-
kapcsolatban mindig a nő az erősebb. Nem Évának volt 

szüksége Ádámra, hanem fordítva. Méltó társat kért. A 
nőknek magukban tudatosítani kell, hogy minden férfi 
egy bigámiában szenvedő, soha fel nem növő, hiú lény. 
A férfi elvárja, hogy a nő minden nap meghódítsa őt. 
Ez pedig nem azt jelenti, hogy szétnyúlt melegítőben, 
fokhagyma szagúan várjuk őt haza a munkából. A do-
log kétoldalú.

Egy házasság 70%-a a női rafinérián múlik! A nő 
nagyon befolyásolni tud egy férfit jó és rossz irányba is. 
Ha a családban nincs egészséges nő és férfi kép, hogyan 
várjuk el, hogy az ott felnőtt gyerekben ez tudatosul-
jon? Kevés a jó példa, főleg az apa modell esetében. A 
nő pedig a jót és az erőt keresi a férfiban. A biztonságot. 
Hagyni kell időt az összeszokásra! 

– A szerepzavar is szétaprózza a nőket. Azzal, 
hogy kivívtuk önállóságunkat, gyakran felcse-
rélődtek a szerepek és erre nem vagyunk felké-
szülve.

MM: – Abban, hogy a kapcsolatok ennyire  töré-
kenyekké váltak, és az is, hogy nagyon mobilisak lettek 
a nők. A férfiak pedig erre nem voltak szocializálva. 
A szerepeket sajnos a nők maximalizmusa  is bonyo-
lultabbá tette. A férfiak nem akarnak annyit. A nők 
sokszor  azt közvetítik: Nézd, nélküled is boldogulok. 
Mindent meg tudok egyedül is csinálni! 

– Ahhoz, hogy „ki tudjak venni, bele is kell 
tenni”!

LGy: – Most véletlenül egy amerikai testvérpár 
könyvéből idézett. A szeretetnek 4 természetfeletti 
jele van. Az első az érintés, a másik a figyelem, a har-
madik a pillantás, a negyedik az (ön) fegyelem. Ezek 
egy fillérbe sem kerülnek, nincs kifogás arra, hogy 
miért nem alkalmazzuk! A közös programoknak nem 
szabad elmaradniuk a házastársaknak a gyerekek 
születése után!

MM: – Néha megdöbbentően apró dolgokra kell 
megtanítani a családterápián résztvevőket. A rituálé-
kat nem szabad kiirtani az életünkből! Ma 2 tanú előtt 
zajlanak az esküvők, nincsenek keresztelők, nincsenek 
megünnepelve a nyugdíjba vonulások.  Sőt,  a vasárna-
pi ebéd, a közös vacsora is hiányzik gyakran!

Az egyik legfontosabb dolog egy párkapcsolatban az 
elfogadás , de  nagy szükség van az újratöltekezésre is. 
Kiürült korsóból nem lehet önteni.

Kovácsné Somogyi Mónika

Harmónia
A családi harmóniáról és annak hiányáról beszélgettünk Dr. Moretti Magdolna pszichiáter, családterapeuta, Dr. Németh Teré-

zia bírónő és Dr. Lengyel Gyula plébános úrral.

Október 17. Kara Ahmed és Szokoli Mohamed serege elvonult.
Október 18. (a 38. nap) Ali budai pasa is haza indult seregével. A győzelem 

mámorában egy válogatott huszárcsapat a törökök után eredt és rajtuk ütöttek Üllő-
nél. A portyáról gazdag zsákmánnyal tértek haza. 

„Oh Eger! a sziklák nem tesznek téged erőssé,
Minden erőd a bátorság, mely hős fiaidban,
Mint az örök gyémánt ragyog, és nem retteg időtől.”

(Vörösmarty Mihály: A hűség diadalma –  
Második ének,  részlet)

„Add a kezed!”
A fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedését is 

segítette az a program, amelyet szeptember utolsó 
szombatján rendeztek a Dobó téren. Az értelmi sérült 
fellépők verssel, zenével mutatkoztak be. Harminc 
csoport lépett a színpadra.

„Add a kezed, mert együtt kerek a világ!” Ezzel  jel-
mondattal szervezete egész napos szemléletformáló 

programját az ÉFOÉSZ Heves Megyei Egyesülete. A 
Dobó téri színpadon tánccal, verssel, énekkel mu-
tatkoztak be a fogyatékos emberek. A rendezvényt 
2004-ben hozták ki először a város főterére. Ezzel is 
szeretnék elérni, hogy nagyobb nyilvánosságot kap-
janak az értelmileg sérültek, az emberek pedig job-
ban megismerjék világukat. 

Radics Istvánné az ÉFOÉSZ megyei elnöke úgy 
fogalmazott: a fellépések és a szereplés lehetősége 
egy eszköz ahhoz, hogy a fogyatékkal élők fejlődje-
nek, kiteljesedjenek. A hétvégi rendezvényen több 
mint harminc csoport lépett színpadra. Eközben a 
téren felállított sátrakban kézműves foglalkozások és 
ügyességi játékok várták a látogatókat.



„Én vagyok a 
híres…”
A Magyar Dal Napja rendezvényen fellépett a 

Bergendy együttes is. A frontemberrel való beszélge-
tésünk rögzítése elég nehézkes volt, hiszen mögöt-
tünk hangoltak a színpadon. Bármilyen modern is a 
technika, ekkora háttérzajt nehéz felülírni. Így maradt 
a jó öreg emlékezet…

– Létezik-e Egerhez köthető élménye?
– Persze, több is. A fiam felesége Náray Erika itt élt és dolgozott, 

Kamilla az unokám gyakran van nagymamánál Egercsehiben. Annak 
idején is, az 1950-es években, amikor még vízipólóztam látogattam az 
egri medencéket. Sok élmény fűz ide. Jászsági vagyok eredetileg, anyai 
ágon, de apám Felvidékről származik. Ott annyi a Bergendy név, mint 
itthon a Kovács. 

– Vízipóló?
– Bizony. Hivatásszerűen űztem és a középiskolai csapattal világbaj-

nok 3. helyezést értünk el.
A Szolnoki Dózsa csapatban úsztam és vízilabdáztam.
Érdekes, hogy a zenei pályám is ekkor indult el. A világjáró olimpi-

kon társaktól, többek között Kanizsa Tibortól mindig megkaptam a 
legújabb jazz és rock and roll lemezeket, így naprakészen ismertem a 
külföldi zenéket. A Műegyetemre kerültem, ahol 1959-ben alapítottam 
meg a Közgazdaságtudományi Egyetem Ifjúsági Jazz Együttesét. Az első 
hangszerem a harmonika volt.

1965-ig játszottam az Állami Hangverseny Zenekarban szaxofonosként.
– Nem bánta meg, hogy „elúszott” a vízipólós karrier?
– Nem gondolkoztam még rajta. A zene kezdetektől magával raga-

dott. Egyszer Alföldi Robi kérdezte meg tőlem egy interjú kapcsán, nem 
ciki-e nekem, hogy egy ilyen zenei életművel a hátam mögött szinte 
mindenkinek a Süsü a sárkány zenéje jut eszébe rólam? A válaszom ak-
kor és most is a nem.

Szerettem Csukás Pistával együtt dolgozni és örülök, hogy én írtam a 
zenéjét ennek a kedves történetnek. A mostani fellépés előtt is mesélek 
majd a Süsü dalról.

50 éve vagyok hivatásos zenész. Nem tudok zene nélkül élni!
– Legyen ez a végszó! Jó egészséget és további sok sikert 

kívánok!
Kovácsné Somogyi Mónika
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A nap már lemenő félben volt. Nem tudom, mennyi lehetett az idő, de igazából nem is 
nagyon érdekelt. Nem siettem sehová, csak sétáltam. Valami természetes, megnyugtató na-
rancssárga színben pompáztak a belváros ódon házai. Eléggé hűvös volt, mégis melegség 
járta át szívemet, ahogy az én kedves szülővárosom utcáin barangoltam.

A tekintélyt parancsoló Centrum épülete mellett elhaladva a Dobó téren lyukadtam ki. A 
háttérben, a Dobó-szobor mögött az egri vár tündöklött a nap késői sárgás sugaraiban, és 
szinte éreztem, ahogy kimagasodó páholyából az egész város fölé kiterjeszti védő szárnya-
it. De most már nem a törökök, vagy más népek ellen véd minket, hanem a szomorúság és 
minden egyéb rossz érzés ellen. Szinte a bánatot is megszépíti, vagy legalább egy kis időre 
elfeledteti velünk… megvigasztalja a vigasztalhatatlant, meleg fuvallattal szárítja a köny-
nyező arcot.

Lassan elballagtam a tér közepéig. Üdvözöltem a messzi Bazilikát, majd balra fordulva 
fejet hajtottam a Minorita-templom előtt, aztán elsétáltam a vele szemben levő, hatalmas 
terebélyes fa tövéhez, ahonnan jó kilátás nyílik a térre, s csak ültem és figyeltem, mint csordo-
gál az élet amott a város szívében. 

Az egyik szemközti padon egy kisebb baráti társaság telepedett meg, úgy hiszem, gimna-
zisták lehettek. Csengő kacajok visszhangoztak, ami engem is megmosolyogtatott. Kisgyer-

Ruszka, Eger, Déva, Szamosújvár, Pozsony és Léva – vajon mi kötheti össze a fent 
említett településeket? Valószínűleg több közös pontot is találhatnánk, én még-
is a legjelentősebbet emelném ki: Dobó István személyét. Néhány hete iskolámból 
Dobóruszkára utaztunk, hogy megemlékezzünk az egri várkapitányról és dicső tette-
iről. Kora hajnalban indultunk el busszal, és tíz óra körül érkeztünk meg a szlovákiai kis 
faluba. A templomban megkoszorúztuk a sírját, várvédő játékokban vettünk részt, és a 
délutáni koncert után ismerkedtünk az ott élők szokásaival és hagyományaival. Estére 
kellemesen elfáradva búcsúztunk vendéglátóinktól és elindultunk hazafelé. A busz lá-
gyan ringatott, s nekem hamarosan a tér és idő összemosódott…

– Nagyon elfáradtál gyermekem? – szólított meg egy mély férfihang. Oldalra pil-
lantottam, és egy páncélba öltözött vitéz ült mellettem. A napi események után rögtön 
tudtam, hogy ő nem lehet más, mint mag Dobó István.

– Jó estét Kapitány úr! Nagyon fárasztó napunk volt, de mégse akarok hinni a sze-
memnek, hogy együtt utazunk Eger felé.

– Van annak már 460 esztendeje is, hogy Egerben jártam. Úgy gondoltam, tájéko-
zódom egy kicsit, hogy milyenek most ott a körülmények. A kemény harcok közepette 
a 2100 várvédőből sajnos sokan meghaltak. Többen élnek-e már azóta ezen a sokat 
szenvedett vidéken?

– A város az elmúlt évszázadok alatt sok mindent megélt, de ezekről én is történe-
lem órán hallottam. 1596-ban a törökök kezére került és 91 évig az Oszmán Birodalom 
része volt. Az itt lakók meghaltak, vagy elmenekültek, csak 413 ház maradt a falakon 
belül. A békés időszakokban virágzik itt az élet. Egyre többen és többen költöztek ide a 

Eredmények

Általános iskolás korosztály, fődíj: Csányi Eszter – Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium – 7. osztály; különdíjak: Novák 
Blanka – Dobó István Gimnázium kis gimnazistája - 7. osztály; Hegyi Orsolya – Balassi B. Ált. Isk. Tinódi Sebestyén Tagiskola – 8. 
osztály. 
Középiskolás korosztály, fődíj: Papp Enikő – Pásztorvölgyi Ált. Isk. és Gimnázium – 9. osztály; Különdíjak: Orosz Dorina – Pász-
torvölgyi Ált. Isk. és Gimnázium – 10. osztály; László Liza – Sancta Maria Gimnázium – 9. osztály. 

Lapunkban a két fődíjas írását közöljük.

mekek futkároztak össze-vissza, galambokat, vagy épp 
egymást kergetve, aztán édesanyjuk hívására el is tűntek 
valamerre. Nem is csoda, hisz már kezdett beesteledni, a 
narancsot felváltotta a halványszürke, s már csak az ég 
pompázott élénk színeiben. 

Ücsörögtem még egy darabig, majd a Kis Dobó tér irá-
nyában elindultam a várkapu felé. A macskaköves úton 
fölfelé alig találkoztam emberrel. A Tinódi-szobor előtt 
megálltam, és leültem egy padra.

Magányos voltam, mégsem éreztem, mert Eger átka-
rolt, s keblére ölelt engem. A szelleme végig ott lebegett 
körülöttem, éreztem, s tudtam, hogy Ő ismer engem. 
Tudja, hol estem el kisgyerekként többször is, tudja, hol 
tanulok, mit és miért, tudja, hogy hol szeretek fagyizni, 
melyik a kedvenc éttermem. Tudja, hogy mennyire sze-
retem a régiségboltok és antikváriumok átható dohossá-
gát, s tudja, hogy az utcai zenészek képesek felvidítani a 
napomat. Ha néha úgy tűnik, senki sem tudja, ki vagyok, 
mit érzek, Ő mindig tudja. S bár nem létezhet, ilyen for-
mában nem, mégis létezik, és mindent tud, ami csak 
ezeken az utcákon történt.

Igen, Eger él, és már nem fiatal. Évszázadok óta figyeli 
a történéseket, több olyan kort is megélt, amiről mi csak 

tanulunk. Ott van pár lépésnyire a középkori vár, minden-
felé több nagy múltú templom és épület, nem messze a 
XX. századra jellemző lakóparkok, s persze a XXI. század 
hatása is több helyen megmutatkozik. 

Ennyi korszak egy helyen, és mégis harmóniában, 
tisztelettel tekintve egymásra. S ami a legfontosabb, 
hogy még a legöregebbek, legidősebbek is állnak, falaik 
még most is támaszt nyújthatnak egy fáradt embernek, 
mennyezetük menedéket nyújthat bárkinek egy vihar 
elől. S még azok is, amelyek a legtöbb törődést igénylik, 
megkapják azt, s meg is hálálják a maguk módján, né-
mán és szinte észrevétlenül.

Hirtelen fények gyúltak; az utcai lámpák jól ismert, 
megnyugtató meleg fénye. Csak akkor vettem észre, 
milyen hűvös lett közben a levegő, így belebújtam a ma-
gammal vitt pulóverembe. 

Mögöttem halk zene szólt az egyik étterem teraszáról, 
s erős hangú férfiak beszéde.

Az órámra néztem, későre járt. Behunytam a szemem, 
halkan sóhajtottam, és elindultam visszafelé, le az úton. 
Új élet kezdett kibontakozni körülöttem, mintha egy szür-
kületi mély levegő után újra felpezsdült volna a város.

Visszaérve a Dobó térre párok és magányos ide-
genek alakjai rajzolódtak ki szerteszét, meg néhány 
kisebb csoporté. Észrevétlenül átvágtam közöttük, s 
befordultam az egyik szűk kis mellékutcába. A logók 
és ékes címerek körvonalai látszottak csak, s a házak 
homlokzatai összezárultak a fejem felett, megvédve 
attól, hogy elnyeljen a végtelen sötétkék űr. Csak sé-
táltam, sétáltam hazafelé, s közben évszázadok em-
lékei közt haladtam el, mik még most is hűen őrzik 
titkaikat.

Ez a város nekünk, embereknek köszönhetően nem 
fog eltűnni soha. Minden csodája, minden szépsége 
megmarad az utókor számára, hogy aztán újabb és 
újabb változásokon menjen keresztül, s maradjon meg 
mégis ugyanolyan bájosnak, mint amilyen mindig is volt. 
Mi éltetjük, s cserébe élhetünk benne.

Ez nem csak az én történetem. Ez a Mi történetünk. 
Az enyém és Egeré. S emellett bárkié, aki valaha is járt 
Egerben. Mi tudjuk, hogy Ő kicsoda, s tudjuk, hogy miket 
élt meg. Tudjuk, hol sérült meg, s begyógyítottuk sebeit. 
Ő a mi városunk: Eger.

Papp Enikő
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

Eger: az én 
történetem

Eger: az én történetem 

A megújuló város
táj szépsége és jó földrajzi elhelyezkedése miatt. Je-
lenleg közel 57 ezren élnek Egerben.

– Gyermekem! Az lehetetlen! Nem lehet, hogy 
eltévesztetted a számolást?

– Ennél jóval többen tartózkodnak mindig a vá-
rosban. Rengeteg turista látogatja meg a felújított 
várat, ahol nagyon szeretek én is sétálgatni. Olyan 
jó körbenézni a régi falak mögül, mert nem ostromló 
törököket, hanem egy békésen nyüzsgő életképet lát 
a szemlélődő. A közelben kimagaslik a Bazilika épü-
lete, ami nagyságával is az Istent dicsőíti. A szüleim-
mel együtt idejárok a diákmisére, mert a zenészekkel 
énekelve adok hálát a mindennapi örömeimért. A 
kö-zelben még négy templom található, amelyek a 
barokk kor stílusát idézik az ide betérő imádkozóknak. 
A keskeny utcák kígyójába jobban betekintve felfede-
zem a cukrászdákat, ahol a megye legjobb fagyijait 
szoktam kóstolgatni. A belváros másik jellegzetes 
épülete a Líceum. Nagy élmény volt számomra a 
Planetáriumban megismerkedni a minket körülvevő 
varázslatos csillagvilággal és betekinteni annak rej-
telmeibe. A város legmeghatározóbb területe mégis 
az a tér, amit a Várkapitány úrról neveztek el. Itt áll a 
Városháza épülete is, ahol az emberek életét megha-
tározó döntések születnek.

– Jó érzés tudni, hogy a nevemet nap, mint nap 
emlegetik az ide látogatók.

– Hálásak vagyunk hőseinknek, ezért nemcsak 
teret, hanem múzeumot, gimnáziumot, vendégházat 
és utcát is kereszteltek Dobó István névre.

– Az 1550-es években a Bükk erdei szinte a város 
határáig értek. Szeretik-e még a természetet az itt élő 
emberek?

– Eger hű maradt nevéhez. Igaz, nemcsak 
égerfa ligetek, hanem változatos fafajták, bokrok és 
díszcserjék is díszítik parkjainkat és kertjeinket. Az 
Érsekkert a város tüdeje, ahová minden korosztály 
szívesen jár sportolni és kikapcsolódni. Az iskolások 
számára tavasztól őszig sok rendezvényt szerveznek, 
hogy fontos legyen számunkra a természet szeretete. 
Vannak falusias hangulatú városrészek, ahol a családi 
házak előtt gondozott virágoskertek díszlenek. Én is 
ilyen helyen élek Felnémeten. Reggel madárdallal 
ébredek, nyári estéken a tücskök ciripelésére alszom 
el. Van egy süncsaládom is, akik vándorlását rejtekhe-
lyemről figyelem. A gyümölcsöskertünk pedig teli van 
finomságokkal. Most a szőlő érik.

– Erről jut eszembe az Egri Bikavér. Vannak még 
jó borok nálatok?

– Vannak bizony. Az emberek egy részének a sző-
lőművelés adja a megélhetését. Apukám és a vendé-
geink szerint a föld zamata, a nap melege és a gazda 
gondossága érződik a jó egri borban. A Szépasszony-
völgy híres pincesoráról és vidám rendezvényeiről.

– Vannak most is táncos mulatságok vagy udvari 
bálok?

– A dolgos hétköznapok után az embereknek szük-
ségük van kikapcsolódásra. Hétvégéken az egymástól 
távol élő családtagok, rokonok vagy barátok meglátogat-
ják egymást és közösen elmennek egy-egy jó programra. 
Március vége felé már készülünk a Tavaszi Fesztiválra. A 
Középkori Piactér és a Végvári Vigasságok olyan időuta-
zás, amelyben mindenki jókedvűen vesz részt, vidáman 
tanul és jól érzi magát. Nekem az Agria Nemzetközi 
Néptánctalálkozó a kedvencem, mert én is táncolok egy 
néptáncegyüttesben. Ilyenkor megszűnik számomra 
a világ, csak a zene és a ritmus létezik. Másik örömmel 
látogatott hely számomra a Gárdonyi Géza Színház. 
Nagyon megnyerő az új kezdeményezés, hogy a diákok 
is bepillantást nyerhetnek a színházi életbe. Időnként a 
testemet sem árt megmozgatni. A barátnőimmel elme-
gyünk az uszodába, s ha időnként kortyolunk is a vízből 
az sem árt, mert gyógyvizet iszunk.

– Mondd csak, gyermekem, ezt a sok-sok min-
dent megmutatod nekem, ha Egerbe érünk?

– Megmutatom, Várkapitány Úr! – kiáltottam 
neki, de csak az iskolatársaim döbbent arca tekintett 
felém. Nem magyaráztam semmit. Maradjon ez a mi 
titkunk: Dobó Istváné és az enyém.

Csányi Eszter
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

Eger: az ő történetük
„Eger az én történetem” címmel esszépályázatot hirdetett az 
ön kor mányzat általános iskolásoknak és középiskolásoknak. 
Mintegy 30 pályamű érkezett be, a Dr. Ködöböcz Gábor 
irodalomtörténész vezette zsűri – két kategóriában – hat pá lya-
művet emelt ki.



Oltsam, vagy ne oltsam?
Beszélgetés Dr. Hernádi László osztályvezető főorvossal az oltás és a vírus körüli 
tényekről és tévhitekről

– Mit kell tudnunk a HPV vírusról?
– A Human Papilloma vírus röidítését jelenti, 

nem is nagyon kell kibontani, mert az emberek több-
sége már ismeri. Egy hosszú idő óta meglévő vírus. 
Kutatások kiderítették, hogy a vírus jelenléte és a 
méhnyak rák között szoros okozati összefüggés van. 
Ez a vírus képes rák megelőző állapotokat előidézni 
és az esetek jelentős részében ki is alakulnak a rákos 
sejtek. Ezt a felismerést követte viszonylag gyorsan a 
gyógyszergyárak fejlesztése. Az elmúlt években elér-
hetővé vált két védőoltás is. Szép remények vannak 
arra nézve, hogy az elkövetkező időben, felismerve 
ennek a jelentőségét az új védőoltás társadalmilag 
támogatott formában indulhat meg, ami ezt a típusú 
rákot minimumra szorítja és megelőzhetővé teszi.

– A HPV oltásról pro és kontra sokat lehet 
olvasni. Akik ellenzik, elégségesnek tartanak 
egy intenzív D vitamin kúrát a méhnyak rák 
megelőzéseként, feleslegesnek tartják az 
újabb védőoltást. A másik oldal a kimutatható 
eredményekkel igazolt hatásra hivatkozik.  Mit 
tegyen a szülő, aki nem biztos a döntésben, 
de olvas, hall mindkét oldal véleményéről?  

Főorvos úr szerint adassuk be lányainknak az 
oltást?

– Évente ma hazánkban 400 nő hal meg méhnyak-
rákban, nem idős korban, hanem 35–40-es éveikben. 
Minden olyan lehetőséggel, ami ezzel a komoly szen-
vedésekkel járó és nagyon nehezen kezelhető rák 
megelőzését szolgálja, egy édesanyának, aki a lányát 
védőoltások sorával eddig is ellátta, élnie kell! A TBC, 
himlő gyerekbénulás elleni oltásoknak hosszú múltja 
van. Ma már csak irodalmi alkotásokban olvashatunk 
a torokgyík kórjáról. Egyre inkább vannak új védőol-
tások, amik ha nem is 100%-osak, de a kockázatok 
enyhítése érdekében jók. A HPV vírusoknak több 
mint 100 fajtája ismert és ebből a leggyakoribb 2-4 
és további ritkábban előforduló 6-8 törzs ellen nyújt 
védettséget az oltás. Ha valakinek módjában áll, hogy 
olyan oltást beszerezzen, amivel meg tudja védeni 
gyermekét egy ilyen magas kockázatú vírusfertőzés-
től, akkor ezt figyelembe fogja venni. 

9–13 éves kor körül, amikor még nincs nemi élet, 
nincs fertőződés veszélye, ha ezt a korosztályt be-
oltjuk, jó esélyünk van rá, hogy az igen kellemetlen 
vírusos szemölcsök kialakulása is megelőzhető. A 

következő lépés az, hogy a 25 éven aluliak is kaphas-
sanak oltást. Ha a veszélyeztetett korosztály 50%-a 
beoltásra kerül, látványos javulás várható.  

Maga az oltás ártalmatlan, nincs mellékhatása, 
szövődménye. Nem magával a vírussal oltunk, csak 
burkának egyes fehérjéivel, így garantáltan nem 
okoz fertőzést, csak mintegy felkínáljuk a szervezet 
immunvédekezésének, hogy védekezni tudjon. Mert 
a fertőzés úgy történik, hogy a méhnyak hámja alá 
bújik be, és ott szaporodik a vírus, s ezzel elrejtőzik 
a szervezetünk védekezése elől, hiszen nem kerül be 
a véráramba, nem tud találkozni azokkal a sejtekkel, 
amik később felvennék vele a harcot.

Az oltóanyagot receptre fel lehet íratni és a 9–13 
éveseknél nem előzi meg nőgyógyászati vizsgálat. A 
18 életév, illetve a nemi élet elkezdése utáni korban 
lévő hölgyek egy rutinvizsgálatra számíthatnak.  

Nem mindenre képes a természet. Milyen egyszerű 
lenne, ha D vitaminnal gyógyíthatnánk a rákot.

Bizonyított tény, hogy a HPV vírus jelen van a nőknek a 
túlnyomó többségében, életének egy bizonyos időszaká-
ban. A fertőzés az esetek 80%-ában spontán megszűnik. 
A gond azoknál van, amikor nincs gyógyulás és egy el-
húzódó jelenlét van. A szűrővizsgálatok során vett kenet 
mikroszkópos vizsgálatakor észlelni lehet a vírus okozta 
sejtelváltozásokat, annak kiterjedését és súlyosságát is, 
de ekkor már csak műtéttel lehet pontosabb diagnó-
zishoz jutni. A védőoltás három oltásból áll, néhány éve 
még 100 000 Ft-jába került a családoknak. Most ez meg-
feleződött, mindenféle akciók révén. Aki hisz a védőoltá-
sok megelőző szerepében, az adassa be az oltást!

Én is így tettem a lányaimmal. 
– Tudok olyan törekvést (Szeghalom, Hód-

mezővásárhely, Vác…) hazánkban, hogy bizo-
nyos mértékig ingyenessé tették önkormány-
zatok a vírus elleni vakcinát, ezzel segítve és 
sarkallva az anyukákat a védőoltás beadására.

– Itt Egerben is van róla szó, mert ezt a kérdést 
nem lehet kikerülni, és nem lehet nemet sem monda-
ni felette. Ha kellőképpen tájékozottak az emberek és 
nem az akarat, hanem az anyagi lehetőség hiányzik 
az oltáshoz, abban az esetben az oltás első részét az 
önkormányzat támogatná, a másodikat a vállalkozók 
segítségével tennék térítésmentessé, csak a harmadi-
kat kellene kifizetnie a családnak. 

Kovácsné Somogyi Mónika
(Fotó: Bilku Krisztián)

Javulnak a betegellátás személyi 
feltételei
A Markhot Ferenc Kórház Kft. közel 200 millió Ft uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében a humánerőforrás 

fejlesztésére. A Foglalkoztatás támogatása az egri Markhot Ferenc Kórházban elnevezésű projekt megvalósulásával  több szak-
orvos és szakápoló segíti az eredményes betegellátást az intézményben 2012. október 1-től.

A Markhot Ferenc Kórház Kft. elsődleges célja a jó mi-
nőségű, szakmailag hatékony, eredményes betegellátás 
biztosítása, a mindenkor hatályos minimumfeltételek 
előírásai szerint. Heves-megye és az Észak-magyarorszá-
gi régió lakosságának egészségügyi ellátása szolgálatá-
ban 981 fekvőbeteg ágyon látja el a feladatát a kórház, 
melyben a fekvőbeteg-szakellátási kapacitáshoz tartozó 
ellátási terület növekedése miatt, elengedhetetlen a hu-
mánerőforrás folyamatos bővítése, fejlesztése.

A projekt lehetőséget biztosít a speciális betegsé-
gek kezelésére létrehozott mobil teamek létrehozásá-
ra, így több szakma együttes tevékenységével ered-
ményesebb, gyorsabb, hatékonyabb gyógyító mun-
kát tud végezni az intézmény. A kétszázmillió forintos 
támogatás segítségével elsősorban hiányszakmáknak 
minősülő területen 21 ápolót és egy tüdőgyógyász 
szakorvost vesz föl az intézmény. Emellett speciális 
betegségcsoportok kezelésére mobil teameket állíta-
nak föl: táplálkozási, dekubitus, illetve a dolgozókat 

segítő kiégés-prevenciós team segíti a betegek mi-
nél hatékonyabb gyógyítását. Több szakma együttes 
tevékenységével eredményesebben, gyorsabban 
kezelhetők bizonyos betegségek. A projekt megvaló-
sulásával  javul a betegellátás színvonala, ugyanakkor 
csökken az orvosok,  ápolók leterheltsége is.

A pályázat lehetőséget nyújt arra is, hogy a kórház 
dolgozóit az új képzés után  új munkakörben foglal-
koztassa az intézmény, valamint arra, hogy a túlmun-
kát végző szakdolgozók orvosi elrendelésre vizsgát 
követően önállóan lássanak el a beosztásuknál ma-
gasabb szintű tevékenységet.

Ezzel tehermentesítik az egyébként is leterhelt 
orvosokat, ráadásul az ezért kapható többletjövede-
lem kiegészíti az alacsony egészségügyi béreket. A 
pályázatban a Markhot Ferenc Kórház vállalta, hogy a 
most felvett dolgozókat négy évig kötelezően tovább 
foglalkoztatja, a pályázat jóvoltából megítélt plusz 
juttatások kifizetésére is legalább eddig biztosan 

számíthatnak a gyógyítók. A kétszázmilliós támoga-
tásból a sürgősségi, a hospice ellátásban dolgozók, a 
műtősök, aneszteziológusok munkafeltételei javul-
nak és 22 új szakember segíti a betegek gyógyu lását.

Új és korszerű sürgősségi osztállyal, központi laborral, gyermek- és higiéniai osztállyal bővülhet az egri kórház. Az intézmény 
ötmilliárd forintot nyert pályázaton, még 2010-ben, de az akkori fenntartó megyei önkormányzat adósságrendezési eljárása és 
a későbbi állami átvétel is lassította a fejlesztés elindítását. A kórház vezetése a napokban várja az NFÜ engedélyét mely után 
kiírhatják a közbeszerzési pályázatot.

Küszöbön a kórház ötmilliárdos fejlesztése

Több akadályba is ütközött az elmúlt két évben a 
Markhot Ferenc Kórház felújítása. 2010-ben az akkori 
fenntartó megyei önkormányzat nyert pályázaton öt-
milliárd forintot a fejlesztésre. Később a megye ellen 
indított adósságrendezési eljárás, majd az állami átvétel 
fagyasztotta be a forrást.  „Ezt a pályázatot eredetileg 2013 
június végéig be kellett volna fejezni. Tehát több mint egy 
éves csúszás van már most is. Aggasztó volt a helyzet pár 
hónappal ezelőtt, hogy egyáltalán ezt a pályázatot en-
gedik-e végigfutni. Mostanra elmondható, hogy minden 

fórumon zöld utat adtak a projektnek – mondta a kórház 
ügyvezető igazgatója. Dr. Fűtő László úgy fogalmazott: 
az elmúlt hónapok politikai lobbijának köszönhető, hogy 
most az engedélyekre várnak, ha megkapják azonnal ki-
írják a közbeszerzési pályázatot. A beruházásnak vélemé-
nye szerint óriási  jelentősége van a kórház szempontjából 
is, de elsősorban a betegek számára. „Köztudott, hogy 
minden kórház, de az egri talán különösebben sújtva van 
egy nagyon elöregedett műszerparkkal, épületekkel. Ez 
az ötmilliárdos pályázat nagyon sokat lendít ezen. Ennek 

a projektnek több mint másfél milliárd része műszerekről 
szól, a többi része meg egy technológiai tömb kialakításá-
ról” – mondja az igazgató. A jelenlegi étkezde és konyha 
helyén épül majd az új három emeletes kórházi tömb. 
A földszintre helyezik a sürgősségi és intenzív osztályt, 
az első emeleten a központi labor, a higiéniai osztály, a 
diagnosztika kap helyet. A régi épületből ide költöztetik 
a gyermekosztályt is. A tervek szerint az új tömb a hotel-
épülethez fog kapcsolódni, itt működik majd a radiológiai 
osztály is új CT és MR gépekkel. Létrehoznak egy új neu-
rológiai és stroke osztályt, de beköltöztetnék a kórház 
területére a tüdőgondozót is a Klapka utcai épületből, így 
telephelyet is csökkenthet a kórház. Az új tömb kiváltja 
majd a régit. A patakparti épületet lebontják, a helyén 
zöld terület és parkoló lesz. Az igazgató azt reméli, hogy 
a kivitelezés jövő januárban elindulhat és 2014. második 
felére befejeződhet.  Antal Anett

Az ötmilliárdos fejlesztésen kívül a Markhot Ferenc 
Kórház további 200 millió forintból alkalmazhat új 
szakembereket és másik 150 millió forintot fordíthat 
a dolgozók továbbképzésére. Mindezt a napokban 
elnyert friss pályázatok teszik lehetővé. 

Frank Mária emlékplakett
Dr. Rusai Krisztinának ítélték a Frank Mária em-

lékplakettet. A doktornő a Frank Mária emlékülésen 
vette át a díjat. 

A Gyermekek Gyógyításáért Alapítvány és a kórház 

tudományos bizottsága minden évben egy olyan fia-
talt választ ki, aki sokat tett a gyermekek gyógyítá-
sáért – akár a kórházi ágy mellett, akár tudományos 
munkával.  A díjat Dr. Renn Oszkár alapította, elhunyt 

felesége tiszteletére, aki gyermekorvosként, főorvos-
ként dolgozott az egri kórházban.  A kezdeményezés 
célja, hogy a a fiatal gyermekgyógyászok erkölcsi és 
anyagi elismeréshez juthassanak.
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Népszerűsítő programok az 
Érsekkertben
A második erdészeti nyílt napon
Az országban elsőként rendezett nyílt napot tavaly az erdők nemzetközi éve alkalmából az Egererdő Erdészeti Zrt. A hi-

ánypótló kezdeményezés bevált: szeptember negyedikén ismét a megyeszékhelyre, az Érsekkertbe várták az érdeklődőket, 
október 5-én az erdők hetében pedig a mátrafüredi erdészet látta vendégül az óvodásokat, iskolásokat és a felnőtteket. Pél-
dájuk néhány állami kezelésben lévő erdőgazdaságnál is követésre talált, és immár nemzetközivé szélesedett: idén a szlovákiai 
Rimaszombat erdészeti üzeme is bemutatkozott Egerben.

Az éltesebb felnőttek a bemutatón nosztalgikusan 
felidézték a hajdanvolt madarak és fák napját. Gyer-
mekkoruk szép emlékét. Már csak ezért is kíváncsiak 
voltak a 11 kiállítóhelyre. És nem csalódtak. Szűcs Lász-
ló hajdúszoboszlói mérlegkészítő vállalkozó például 
gyakran megfordul Egerben, de ez idáig nem tudott 
hasonló rendezvényről. – Az erdő lakói a barátaim! – 
mesélte a körülötte állóknak, akik szájtátva hallgatták 
szavait. – Gyerekek, ismeritek az égerfát és a tölgyet? 
Ezeket kedvelem a legjobban. A gyógynövények gyűj-
tésére édesapám tanított. Vele együtt szedegettem a 
földieper, a szeder levelét, a bodza és a hársfa virágát, 
a somot, a csipkét és még sokféle erdei termést. Alkal-
manként a gyermekeimmel és unokáimmal is ezt csi-
náljuk. Ma is megismerem a madarak énekét, a vadak 
hangját. Vigyázzatok nagyon a pacsirtára, a fülemülére, 
a harkályra, az egerészölyvre és a többi élőlényre!

Kívánsága összecsengett a megnyitó sokaságát 
köszöntők szavaival. Dr. Jung László, a társaság vezér-
igazgatója és Habis László, Eger város polgármestere az 
erdészekhez hasonlóan azt szeretné, hogy új minőségű 
kapcsolat alakuljon ki az erdő és látogatói között. A nyílt 
nap – hangsúlyozták – nagyszerű lehetőséget teremt 
arra, hogy „eltérjünk az eddig megszokott magatar-
tásformáktól, és összefogást, bátorságot, önuralmat 

Dr. Jung László, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója nyitot-
ta meg a bemutatót

Ismerkedés a méhek világával

Rovarnézőben

tanuljunk a természettől”. Ehhez szerintük már óvodás-
ként és kisiskolás korban ismerni kell az erdei környe-
zetet. Erdészeik szakmai segítséget nyújtanak azoknak, 
akik védik környezetüket, az erdők különleges világát.

Az Országos Erdészeti Egyesület 2012-ben a 
zselnicemeggyet választotta az év fájává; a vendé-
gek ebből ültettek el egyet az Érsekkertben – a város 
polgármestere, Habis László; Grédics Szilárd, a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság vezetője; Szabó Szilárd a 
kormányhivatal erdészeti vezetője és dr. Jung László, az 
Egererdő Zrt. vezérigazgatója.

A gyerekeknek játékosan és tanulságosan mutatták 
be az élményanyagot a kiállítóhelyeken. Miről lehet a 
gyilkos galócát felismerni? – kérdezték. A bocskoráról, 
gallérjáról, a lemezes kalapjáról – válaszolták kórusban 
az alsósok. Tudásuk nem csak a tanítók, a szülők érdeme 
is. Arra viszont már figyelmeztetni kellett legtöbbjüket, 
hogy az erdőben nem kézzel, hanem bottal kutakodja-
nak a levelek között. A nagyobbak szóvá tették, hogy 
kiránduláskor sok korhadt fát láttak az erdőben. „A 
korhadék a termeszek eledele. Nélküle elpusztulnának 
a hangyához hasonló hasznos rovarok” – volt a válasz. 
Nagy volt a tolongás az íjászok körül. – Mielőtt az íjat 
célra tartjuk, a testünkhöz kell hangolni – magyarázta 
a szakoktató. Sokan megcsodálták az elejtett szarva-
sok, őzek, muflonok trófeáit; vadászkutyákat ritkán 
simogatnak ennyien. A vállalkozó szelleműek kipróbál-

Ez az ő napjuk volt

ták a terepjárót, és működés közben figyelhették meg 
az LKT-vonszolót és a fakihordó szerelvényt. Szemtanúi 
lehettek a szálfák darabolásának, a tűzifa hasításának, 
és az aprítékolásnak is. A gyerekek vidámak voltak, bú, 
baj, rossz gondolat nem bántotta őket. Ez az ő napjuk 
volt. 

Mi volt a különbség az első és a második nyílt nap 
között? Például az, hogy művészek – csontfaragók, fa-
faragók, természetfestők – tették gazdagabbá a prog-
ramot. Égerből, törökmogyoróból, japánakácból, dióból 
készített fatálak, használati eszközök készítésébe avat-
ta be az érdeklődőket egy mesterember. Ki gondolná, 
hogy a Mátraparkett-nek több visszajáró üzletfele van 
Gyöngyösön, akik kedvtelésből különböző fajátékokat, 
sótartókat és kisméretű hordókat készítenek, hogy az-
tán a gyárnak ajándékozzák üzleti elégedettségük jelé-
ül. Az Érsekkertben óriásvásznon lehetett erdőt festeni 
egy-egy ecsetvonással. Meleg színek uralták az ég felé 
törő, gyermeki fantáziáról tanúskodó festett fákat. Akár 
azt is írhatták volna a kép alá: a mi erdőnk!

Mika István
(Fotók: Toronyai Péter Áron)
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Mesélő nyergek
Kincs a Töviskesben
A Töviskes-völgyben élő, magyarnyereg-készítő, népi iparművész Tamus Antal 

igazi jász, nehéz ember, eleinte féltem is a beszélgetéstől. De hamar rájöttem, 
nem kell mitől tartanom, hiszen arról kérdezem, ami az élete: a nyergek és a lo-
vak. Órákig mesélt, örömmel hallgattam. 

– A jászfényszarui tanyavilágban nőttem fel, az 
anyaghasználatot nagyapámtól lestem el, aki paraszt-
ember volt ugyan, de a szekértől a bocskorig mindent 
elkészített. Tizenévesen fafaragást tanultam a falusi 
iskolában, majd belekóstoltam a bőrműveskedésbe is.

– Hogyan merült fel a nyeregkészítés ötlete, 
hiszen ezt a családban senkitől sem láthatta, 
tanulhatta?

– Először tizenkét évesen olvastam a nyergekről 
a Magyar mondák könyvében, ez volt az első könyv, 
amit kikölcsönöztem a könyvtárból, teljesen elvará-
zsolt. Kisgyerekként saját lovakról álmodtam, mikor 
már itt laktam a Töviskesben, mindez megvalósult, de 
a lovakhoz nyereg is kellett, arra gondoltam, készítek 
magam. Elkezdtem különféle technikákkal kísérletez-
ni, többségük tévútnak bizonyult, rájöttem, hogy nem 
hajlítgatni kell a fát, muszáj a nyerget kifaragni a fából. 
Rengeteget jártam könyvtárba, leginkább a honfogla-
lás kora ejtett rabul. A fanyereg őseinkkel együtt jött be 
hazánkba, egy ilyet a Bodrog-közben, Karoson feltárt 
sírban találtak. Ez világosan mutatja, hogy a honfogla-
lók nyerge a 8–9. századi sztyeppei nyergekkel azonos 
szerkezetű volt. Egészen a kínai nagy falig ilyen típusú 
nyerget használtak, és mindez ma visszaköszön a wes-
tern nyeregnél is. A 13. századi magyar lovagi nyereg 
a sztyeppei nyereg megerősített változata. A farbőrös 
nyereg a 17. században jelenik meg a magyaroknál. 
László Gyula történész elnevezi tiszafüredi nyeregnek, 
ezért ezen a néven került be a köztudatba, tévesen, 
hiszen Szatmártól egészen a Bánságig készítettek ilyet. 
A történész azért nevezte így, mert Tiszafüreden, az 
utolsó nyeregkészítő mesternél, Kuli Mihály bácsinál 
találkozott ezzel a nyeregtípussal. Kutatattam, kísérle-
teztem, és végül sikerült jó nyerget készítenem.

– Mennyien űzik ezt a mesterséget az or-
szágban, lehet tudni, hogy hányan készítenek 
nyerget?

– Nagyon kevesen, talán még tízen sem vagyunk, 
ezt iskolában nem tanítják. Sokrétű tudás ez. Nagyon 
fontos, hogy ismerjük a fát, amivel dolgozunk. Legyen 
könnyű, ne legyen csomós, bütykös, mert akkor köny-
nyen eltörik. Legjobban a nyárfát, fűzfát, vadgeszte-
nyét, hársfát kedvelem. A nyeregnek egy egyensúlyban 

lévő szerkezetnek kell lenni, úgy kell ráfeküdnie a ló 
hátára, hogy azt ne törje meg. 

– Mekkora a ménes, milyen fajtájú lovakat 
tart?

– Már negyedszázada vannak lovaim, korábban 
húsz is volt, ma tízet sem tartok, magyar félvért és főleg 
hucult, ami szerintem a sztyeppei ló Kárpát-medencei 
örököse. Csontleletek alapján a honfoglalás kori lovak 
hasonlóak lehettek. Vastag nyakú, nagy fejű, erős, kis 
zömök ló, teljesen elbűvöl, bármikor lefut egy nagy 
lovat, ég alatta a föld. Teherbírására jellemző, hogy 
még este is vidáman kocog lovasával. Az egész világon 
mintegy kétezer példány van belőle. Szerencsém volt a 
lovakkal és a nyergekkel is, soha nem volt rossz lovam, 
és nyergeim is jól használhatóak.

– Egy faragott fanyereg elkészítése mennyi 
időt vesz igénybe?

– Három hétig készítek egy nyerget. Ha kifaragtam 
mindent, ragasztok, annak száradnia kell, ha szüksé-
ges, még összefűzöm nyersbőrrel, annak a száradását is 
ki kell várni, majd csiszolom. A díszítő faragás az össze-
állítás előtt kerül a nyergekre. A megrendeléstől is függ, 
mikor készül el, volt, aki ezüstborítású kápával kérte, az 
ötvösmunkát is igényel. Készítettem csontberakásos 
nyerget is. Furcsa elképzeléssel is találkoztam már, az 
volt a kérés, hogy a nyereg ne érjen a ló hátához, mon-
danom sem kell, hogy nem készült el. 

– Milyen díszítést használ, fellelhetők vissza-
térő motívumok a nyergeken?

– A növényi ornamentikát szeretem, ez teszi élővé 
a nyeregfát. Nagyon egyszerű, három motívumból áll 
az egész: a növény szára, az inda, és a bimbó, mégis na-
gyon kifejező. A magyar népművészet mindig a szere-
lemről, születésről, életről, halálról szól; ez köszön vissza 
a nyergeim díszítésein is. Húsz év alatt, amióta nyerge-
ket készítek, több kiállításon is szerepeltek már, a Nép-
rajzi Múzeumban, Egerben, Jászfényszarun, Karcagon, 
Ózdon, a szlovákiai Füleken. A nyergesség tárgyalkotó 
kézművesség, mestert igényel. A népi iparművész egy 
cím, ez az embereknek szól, nem nekem. Amire büszke 
vagyok, hogy bármilyen nyerget elkészítek, ami 1000 
év alatt hazánkban előfordult.

Szilágyi Melinda
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Test, lélek és szellem harmóniája

25 éves az Egri Jóga Klub
A jóga foglalkozások célja az egészséges életmódra nevelés, az egészségmegőrző módszerek 

elsajátítása. Ebben segít a negyedszázados fennállást ünneplő Egri Jóga Klub, amelynek veze-
tőjét Varga Miklósné, Marikát kérdeztük. 

Látásra nevelés /Képző- és 
iparművészet népszerűsítése Egerben
A „Múzeumok Mindenkinek” – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erő-
sítése (TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0007) programon belül a Látásra nevelés/
Képző- és iparművészet népszerűsítése Egerben című projektre 19 999 529 
Ft-ot nyert a Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Nonprofi t Ki-
emelkedően Közhasznú Kft.

A többféle foglalkozási formát alkalmazó projekt a Zsinagóga Galéria és a 
Vitkovics-ház következő hat képzőművészeti kiállítására, valamint a Vitkovics-
emlékszoba anyagára épül. A diákok különböző ábrázolási módokat tanul-
mányoznak, képző- és iparművészeti technikákkal ismerkednek meg, illetve 
a megújult Vitkovics-emlékszoba kiállításán keresztül élményszerű irodalmi 
kirándulást tesznek a reformkorba. A művészettörténeti korszakok, irányzatok 
és stílusok új szempontú bemutatásával értő múzeumlátogató közönséget sze-
retnének nevelni a Művészetek Háza Eger Kft. szakemberei.

Az egyéves projekt átfogó célja, hogy segítse a középiskolás diákok művészeti 
vagy más humán területű pályára orientálását, az emelt szintű érettségire való 
felkészülést.

– Mit értünk jóga alatt?
– A jóga gyakorlati filozófiai rendszer, amelynek közép-

pontjában a test, a lélek, és a szellem egészséget, teljességet 
adó egysége áll. 

A test egészségi állapota a különböző testtartások gyakor-
lásával javítható. A gyakorlatok a szervezet egészére hatnak: 
átmozgatják az izmokat, serkentik a vérkeringést és javítják az 
általános kondíciót. Az élet fizikai egyensúlyának megteremté-
sét követően, a jóga a mentális szféra felé fordul. Az egyes lég-
ző-gyakorlatok, légzéstechnikák az egyén békéjét, belső csönd-
jét teremtik meg, biztosítva a kihívások és problémák világában 
a helytálláshoz szükséges belső energiát. Az emberek minden 
életkorban igénylik ezt a mozgásformát. Ez az újra felfedezett 
ősrégi módszer valós igényeket elégít ki a testi-lelki egészség 
fenntartása érdekében. A nehezen mozgó embereknek is segít, 
hogy felismerjék a mozgás hasznosságát, a táplálkozásban rejlő 
egészség-forrásokat, majd a hallottakat mindennapi életükbe 
beépítve, tevékenyen vehessenek részt a közösségi életben. 

– Az Egri Jóga Klub mikor és kinek a kezdeményezé-
sére jött létre? 

– A  Jóga Klub 1987-ben alakult Kocsis Árpádné, Gizi néni 
vezetésével, aki  Dr. Weninger Antal tanítványa volt, az ő irá-
nyítása alatt klasszikus jógát oktatott. A Megyei Művelődési 
Központ 1988-ban fogadta be a csoportot. Én 1996-ban vettem 
át a jóga klub vezetését. Ettől kezdve egyre gyarapodtak a cso-
portok, most 29 + 1 (meridiántorna) csoport  működik Egerben 
és környékén, átlagosan 15-20 fő részvételével. Minden évben 
nyáron, és/vagy kora ősszel jógatáborokat rendezünk, melyek-
nek keretében a kezdő vagy haladó résztvevők elmélyíthetik 

ismereteiket. A csoport tagjai 1997-ben megismerkedtek a 
Szlovákiában működő új jógairányzattal, az Iyengar módszerrel, 
melyet Csendes Erzsébet jógatanár mutatott be számunkra. 
Ennek a metódusnak a jellemzői: az órákon a gyakorlás fóku-
sza az ászanákon (testhelyzeteken), illetve ezek helyes, precíz 
kivitelezésén van. Ehhez olyan eszközöket használunk, mellyel 
mindenkinek sikerül a jóga pózokat felvenni, hajlékonyságtól 
függetlenül. Így az idősebbek, nehéz mozgásúak, kezdők is ké-
pesek elvégezni a mozdulatsorokat. Jelenleg az Egri Jóga Klub 
keretében 11 oktató vezet foglalkozásokat a jóga különböző 
területeit felölelve.

– A 25 éves évfordulóról hogyan emlékeznek meg?
– A jubileumra két ünnepi programmal készülünk. Október 

13-án, szombaton egészségnapot rendezünk a Bartakovics Béla 
Közösségi Házban. Itt előadásokkal, bemutatókkal, szűrőprog-
ramokkal várjuk az érdeklődőket. 

November 11-én pedig Dr. Timcsák M. Géza, a Kassai Műsza-
ki Egyetem professzora, a Szlovák Jógaszövetség elnöke lesz a 
vendégoktatónk a jubileumi jóganapon. 

– Milyen további terveik vannak még? 
– Az Egri Jóga Klub felülvizsgálta működési körülményeit, 

lehetőségeit. A közeljövőben nem mennyiségi, hanem minősé-
gi fejlesztést tervezünk, a klubot szervezetileg kell megerősíte-
ni. Úgy gondoljuk, hogy a megváltozott pénzügyi-társadalmi 
körülmények között ebben a formában már nehéz lenne mű-
ködnünk. Szándékunk szerint még ebben az évben egyesületet 
alapítunk.

– Munkájukhoz sok sikert kívánok!
Somogyi Kinga

Hétszáz műtárgy károsodott 
Fertőtleníteni akartak, de felbecsülhetetlen kárt okoztak

Harmincezres nagyságrendű muzeális anyagot 
őriznek a vármúzeum Sas úti raktárbázisán. Az itt 
őrzött anyag egy része restaurálás után időszakos 
kiállításokon jelenhet meg. Vannak azonban olyan 
tárgyak is, amelyek elsősorban tudományos értékük 
miatt fontosak, és soha nem hagyják el a raktárat. A 
műkincseknek ezért megfelelő tárolási körülménye-
ket kell biztosítani, a folyamatos ellenőrzés mellett 
pedig védeni kell a raktárakat.

A problémát nem a raktári körülmények okozták – 
állítja Berecz Mátyás történész, muzeológus.

„Ezeket a raktárakat a kiállítási anyag folyamatos 
mozgatása miatt nem lehet légmentesen lezárni. 
Így nem tudunk kizárni minden károsító tényezőt. 
Bejuthatnak kórokozók, rovarok. Így kerülhetett be az 
a rovar- és gombafertőzés, amit észleltek a kollégák. 
A tárgyakat rendszeresen ellenőrzik, ezért idejében 
felfedezték a fertőzést. A gázosítás a mai múzeumi 
gyakorlatban rutinfeladatnak számít. Ilyenkor ezeket 
a kórokozókat minél előbb és minél hatékonyabban 
el kell pusztítani, hogy a továbbterjedést megaka-

dályozzuk. Mivel öt évvel ezelőtt a fertőzés az egész 
raktárban észlelhető volt, a kollégák úgy döntöttek, 
hogy az egészet gázosítják” – mondja Berecz Mátyás.

Ez után jelentkeztek a problémák. A tárgyak egy 
részén korróziót fedeztek fel, majd a többi műkincsre 
is átterjedt a fertőzés.

„Rögtön a gázosítás után észlelték a károsodást, 
ezt jelezték is a múzeum akkori vezetőjének, de ér-
demi lépések nem történtek. A kezdeti időszakban 
kifejezetten elhallgatták, bagatellizálták az ügyet” 
– veszi át a szót Benedek István, a Heves Megyei In-
tézményfenntartó Központ igazgatója. 

Az akkori fenntartót, a Heves Megyei Önkormány-
zatot csak 2011 év elején értesítették arról, mi történt 
a Sas úti raktárban. Belső vizsgálatot rendeltek el, és 
elindították a károsodott műtárgyak szelektálását és 
mentését.

„A vizsgálat 2012 nyaráig tartott külső szakértők 
bevonásával. A hazai múzeumi gyakorlatban nem 
volt még példa ilyen jellegű és mértékű károsodásra” 
– mondja Benedek István. 

„Sok irat nem került elő a gázosítás folyamatáról 
és körülményeiről, sem az akkor készült jelentés, sem 
a gázosítás jegyzőkönyve. Az megállapítható, hogy 
rengeteg visszaélés történt, már a gázosítás megren-
delésétől kezdve. Nem lehet pontosan tudni, hogy 
milyen anyaggal végezték a fertőtlenítést, milyen 
mennyiségben, mely helyiségekre terjedt ki, hogyan 
szellőztettek. Sok olyan információ van, ami egymás-
nak ellent mond. Ami biztos, hogy a gázosítást végző 
szakembernek 1 millió 200 ezer forintot fizettek ki a 
munkáért. Ameddig egy munkahelyi vizsgálat eljut-
hat, addig ez a belső vizsgálat eljutott. 2012 júliusá-
ban rendőrségi feljelentést tettünk, hogy a nyomozó 
hatóság tisztázza a nyitott kérdéseket ” – tette hozzá 
az intézményfenntartó igazgatója. 

A vizsgálat során kiderült az is, hogy a károsodást 
a gázos fertőtlenítés körülményei idézhették elő. Nem 
voltak megfelelőek az időjárási viszonyok és tisztázat-
lan a felhasznált vegyszer mennyisége és minősége is.

Szétfeslett zászlók és viseletek, korrodálódott ezüst 
és réztárgyak. Ez maradt a több száz éves történeti 
gyűjteményből. Hétszáz tárgy esett áldozatául a gon-
datlanságnak. A kárt felbecsülni sem lehet, mint ahogy 
a tárgyak értékét sem. Egy részük pótolhatatlan.

A múzeumi szervezet bejelentése alapján az Egri 
Rendőrkapitányság indított eljárást az ügyben. 
Számviteli rend megsértése és hanyag kezelés miatt 
nyomoznak. Most elkülönítve, speciális klímán őrzik a 
legkárosodottabb hétszáz kiállítási tárgyat, restaurá-
lással próbálják megmenteni ezeket az enyészettől.

Antal Anett

Súlyosan károsodott az egri vármúzeum hétszáz műtárgya egy négy évvel ezelőtt 
elvégzett fertőtlenítés során. A megdöbbentő hír szeptember 5-én jelent meg a 
megyei napilapban. A több éve raktárban őrzött muzeális tárgyakat 2007-ben ro-
var- és gombafertőzés támadta meg, amelyeket egy évvel később gázosítással fer-
tőtlenítettek. Az ennek során felhasznált vegyszer és a nem megfelelő körülmények 
okozhatták, hogy szinte teljesen tönkre ment az értékes kiállítási anyag egy része. 
A múzeum fenntartója belső vizsgálatot rendelt el, amely során sok ellentmondásra 
és szabálytalanságra derült fény. Feljelentést is tettek a rendőrségen, hogy a ható-
ság feltárja az ügyet és megtalálja a felelősöket.

Legyél te is Biomami!
Mai világunkban nehéz elmenni szó nélkül a kör-

nyezetvédelem mellett. A szelektív hulladékgyűjtés, 
a káros anyagok használatának elkerülése szinte 
mindennapjaink részévé vált. Szerencsére egyre több 
felől hallom; igen odafigyelek, milyen kozmetikumot 
használunk, nem öntöm le az étolajat a lefolyón, és a 
szemetet is külön kezeljük. Érdekességképpen leírom, 
mit tesz az étolaj, ami a lefolyónkon keresztül távozik. 
Először is a lefolyó falán lerakódva egy bizonyos idő 
után dugulást okoz, vizekbe jutva megakadályozza az 
oxigénfelvételt. Szerencsére már a legtöbb városban 
leadható a Mol benzinkutaknál ez a veszélyes anyag. 
Vigyázzunk bolygónkra hiszen ez az egy van belőle! 
Minél kisebb a gyermek annál fogékonyabb a világra 
és kíváncsiságát felhasználva megtaníthatjuk például 
arra miért is jó összetaposni a műanyag flakont. A 
gyermekeknek ez jó móka, mi pedig teszünk valamit 
környezetünkért. Arra is érdemes odafigyelnünk mi-
lyen termékeket használunk az otthonunkban. Ren-
geteg – sajnos gyermekeknek gyártott készítmény 

is – tartalmazhat káros anyagokat, melyek allergiás 
tüneteket is kiválthatnak. Érdemes vásárlás előtt 
megnézni az összetevőket. Ma már sok olyan termé-
ket vehetünk le a boltok polcairól, amely nem káros, 
vagy kevésbé káros ránk, és környezetünkre nézve. Az 
egészséges életmód is része életünknek, fontos már 
a gyermekeknél elkezdeni az erre való nevelést. Nem 
mindegy milyen alapanyagokból főzünk-sütünk. Bi-
zony mi édesanyák sokkal fogékonyabbak vagyunk 
ezekre a témákra a gyermekvárás, gyermeknevelés 
időszakában, és nagyon jól van ez így, hiszen a jövő 
nemzedékét tartjuk kezünkben. Mert mi mutatunk 
példát, mi vagyunk gyermekeink számára a példa-
képek a minták, akiket követni lehet. Nagy felelősség 
ez, ugyanakkor csodálatos feladat. Kívánom minden 
Édesanyának, legyen ereje kitartása ehhez a feladat-
hoz és általunk gyermekeink szebbé, jobbá teszik a 
világot. Égető Eszter

Csókos asszony 
egri módra
A Gárdonyi Géza Színház 2012/2013-as évadának nyitóbemutatója 

a klasszikus operettet kedvelőknek szól. Zerkovitz Béla – Szilágyi László 
Csókos asszonya Moravetz Levente rendezésében kerül színpadra. 



Eger megújul
Nagyszabású programsorozattal vette kezdetét a belvárosi rehabilitációs 

program. A nyitás előtti napokban az újraindult Kvaterka sorozat keretében 
a Valide Sultana fürdő felújításának terveit mutatták be az érdeklődőknek. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló projekt címe: „Dobó tér – Eger 
patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja”. Az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam 3,674 milliárd Ft-tal támogatja Eger Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának beruházását, amelynek az összköltsége megközelítőleg 5 milliárd Ft. Az 
Eszterházy Károly Főiskolán tudományos konferenciát tartottak, „Az élő egri törté-
nelem – Eger a megújuló város” címmel.  Habis László polgármester a beruházás 
terveiről, Dr. Hauser Zoltán rektor a Líceum felújításáról, Pajna Zoltán, Debrecen 
alpolgármestere a cívisváros tapasztalatairól adott elő. Emellett régészeti, szoci-
ológiai, történeti megvilágításban tartottak előadásokat egy-egy terület szakértői. 
A projekt hivatalos megnyitóján, a Városháza dísztermébe Habis László polgár-
mester beszédében hangsúlyozta: az 5 milliárdos fejlesztéssel felpezsdülhet Eger 
élete, még vonzóbb lehet a város az idegenforgalom számára és az itt élők kom-
fortérzete is nőni fog. Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: 
Eger úgy újul meg, hogy megőrzi és gyarapítja értékeit. A belvárosi rehabilitáció 
közönségprogramjai keretében Réz Lóránt teltházas orgonahangversenyét hall-
gatták meg az érdeklődők, míg a családosoknak a Dobó téren a Babszem Jankó 
Gyermekszínház előadása kínált szórakozást. A beruházás látványterveiből kiállí-
tás nyílt a városháza aulájában, melyet október végéig láthatnak az érdeklődők. A 
Dobó téren az Obsitos Fúvószenekar térzenéjét követően adták át az „Eger az én 
történetem” címmel meghirdetett pályázat díjait. A késő estig tartó koncertsoro-
zaton színpadra léptek a Kurul Dobosok, a Hungariddim, Gonda László és barátai, 
a Debrecen Dixieland Jazz Band és a Kerekes Band.

Kezdődik a munka
További tatarozások indulnak, jön a bontás-felújítás a Dobó tér 6/a-nál

Huszonöt, összefüggő, egységes koncepció alapján alakított fejlesztési elemből álló beruhá-
zás sorozat indult városunkban, ez az egri „belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációs program-
ja”. Ütemesen halad az elsőként megkezdett kivitelezői munka, a parkolóház építése a Katona 
téren. A munkagépek eddig megközelítőleg 2500 köbméter földet mozgattak meg, és hatalmas 
cölöpöket helyeztek el a munkaterületen, melyek a háromszintes építmény vázát alkotják majd.

Még az idén indulhat az Árva-köz és a Zalár utca – közmű rekonstrukcióval egybekötött – 
felújítása. Szintén 2012 őszén esedékes az Eger patak-mederrendezése és a kerékpárút építés 
elindítása ezen a részen. A kivitelezés startja minden esetben időjárás függvénye is, a munkakez-
dés előtt az érintett terület forgalmi rendjét megváltoztatják. Annyi már most is tudható, hogy 
a Zalár utca piac mögötti szakaszának teljes lezárása – rövid időre – feltétlenül szükséges lesz, s 
ezzel párhuzamosan, ideiglenes jelleggel megnyitják a forgalom előtt a Maczky Valér utcát.

Az egri városkép jellegzetes, jól ismert épületei közül többet is felújítanak. Ilyen a Bartakovics 
Béla Közösségi Ház, ahol a homlokzati rekonstrukció javában tart már. Habis László polgármester 
kérdésünkre hangsúlyozta: a Magyar Katolikus Egyház tulajdonában álló épület dísztermét a ta-
valyi évben újították fel, az önkormányzat és az egyház akkor is jó együttműködésben dolgozott. 
Most ugyanez a feladat, csupán a munka léptéke nagyobb: a Minaret mellett álló, számos civil 
szervezetnek otthont adó ház a rangjához méltó külsőt kap, még az ősz folyamán.

Október elején megkezdődött a munka a Senator-háznál. A Kis Dobó téren mind az egriek, 
mind a hozzánk látogatók egyedi hangulatú közegben fogyaszthatják kávéjukat, vagy éppen a 
kiváló egri borokat. Habis László kiemelte: arra számít, hogy más országok polgáraihoz hasonló-
an az egriek is a városfejlesztés természetes részének tekintik a tatarozás időszakát, és ez idő alatt 
is szívesen látogatják a közkedvelt belvárosi borházakat és éttermeket.

A Kálvin-ház és a Dobó tér 6/a szám alatti ingatlan homlokzatának megújítása a következő, 
viszonylag szűkre szabott időszak feladata. A bontás az Eszperantó sétány menti volt étterem 
esetében napokon belül elkezdődik. Voltaképpen már ezzel szebbé, rendezettebbé válik a jelen-
leg nem éppen ékes terület, ám ez természetesen csak a kezdet: a rehabilitációs program ré-
szeként itt ugyanis egy új patakhíd épül a Hibay Károly utcához, valamint egy egészen biztosan 
népszerű közösségi tér jön létre a későbbiekben.

Habis László polgármester jelezte: az Önkormányzat ötletládát helyezett el a Városháza aulá-
jában. Itt bárki megteheti észrevételeit, s a véleményeket, javaslatokat várják továbbá a brehab@
ph.eger.hu e-mail címen, valamint a Polgármesteri Hivatal ingyenesen hívható, 80/200-882-as 
zöld számán is. A rehabilitációs program részletes terveit bemutató kiállítás ugyancsak a Dobó 
téri hivatali épület előcsarnokában tekinthető meg.

a széchenyi István utcában 
az árva köz és a tűzoltó tér 
között mindkét irányban 

behajtani tilos, kivéve volán, 
taxi, építési forgalom!

az árva köztől a maczky valér 
utcáig egyirányú forgalom!



Metropolitan 
Opera 
előadások
2012/13 évad
12 élő közvetítés, melyek közül 7 új 

produkció, azon belül 2 Met premier az 
egri Uránia moziban.

A Metropolitan Opera Emmy-díjas élő közvetítései világhí-
rüket – a zenei élményen túl – a legmodernebb digitális tech-
nológiai megoldások alkalmazásával elért, lenyűgöző kép- és 
hangminőségnek, valamint a szereplők arcjátékát is közel hozó, 
briliáns operatőri munkának köszönhetik, és ezáltal valódi opera-
élményt nyújtanak.

A program különlegességét az előadások szüneteiben be-
mutatott, a közreműködő művészekkel készített, eredeti nyelvű 
interjúk fokozzák.

A Met élőben, HD minőségben, a Metropolitan Opera díjnyer-
tes sorozatában, mely élő közvetítéseket sugároz a világ számta-
lan mozitermébe.

Jegyek 3 600 Ft-ért kaphatók az Uránia mozi pénztárában. Le-
hetőség van 3 100 Ft-ért kedvezményes jegyvásárlásra azoknak, 
akik legalább 5 előadásra szeretnék megváltani a jegyüket. Érdek-
lődni és jegyet foglalni: személyesen az Uránia mozi pénztárában, 
vagy a 36/516-644-es telefonszámon lehet.

A Metropolitan Opera 2012/2013-as évadának 
előadásai

2012. október 13. Donizetti: Szerelmi bájital
2012. október 27. Verdi: Otello
2012. november 10. Thomas Ades:  

A Vihar
2012. december 1. Mozart: Titus kegyelme
2012. december 8. Verdi: Álarcosbál
2012. december 15. Verdi: Aida
2013. január 5. Berlioz: Trójaiak
2013. január 19. Donizetti: Stuart Mária
2013. február 16. Verdi: Rigoletto
2013. március 2. Wagner: Parsifal
2013. március 16. Riccardo Zandonai: Francesca da Rimini
2013. április 27. Händel: Julius Caesar

Színvarázs
Dr. Vágvölgyi Istvánné szemérmes ember. Bár élete nagy részében magyar-rajz szakos tanárként dolgozott és folyton ki kel-

lett állnia a gyerekek elé, „szerepelt” padsorok közt és tanári asztalok mögött, de az más, mondja. Ha az ajtó bezárult, a gye-
rekek között sosem érezte feszélyezve magát.

Ez a helyzet viszont zavarja. Mert rá vagyok kí-
váncsi. Az emberre, aki nyugdíjas korában absztrakt 
képeket fest. Az emberre, aki ott van a képekben, 
de a festmények csak kis mozaikokként mutatnak 
belőle valamit. Az emberre, akinek a kezéből ilyen 
mozdulatokat hív életre az ecset. Kissé nehezen indul 
a beszélgetés, mért is kell neki mesélnie, meséljenek 
helyette a képek, mondja és már majdnem igazat is 
adok neki, olyan esdeklően kéri, de szerencsére fel-
adja. Lehet, hogy zavaromban össze-vissza beszélek 
majd, mondja, de az első pillanattól minderre rácá-
fol. Úgy ül velem szemben, mintha ő maga is egy 
festmény lenne, szépséggel és titkokkal tele, aki az 
első befejezett mondattól kezdve kizárja a világot, és 
mesél. Könnyedén.

„Mindig is a művészet közelében éltem, de vala-
hogy csak a festészetre maradt időm. Pedig foglal-
koztam grafikával, 1987-ben nívódíjat is kaptam, és 
bár ez nagyon motivált, mégsem tudtam úgy a mű-

vészetnek élni, ahogyan szerettem volna. A tanítás 
mellett nem maradt idő más szenvedélyre.”

A nyugdíjas évek hozták el a számára a váltást; mire 
az egyik szenvedély elcsendesedett, feléledt a másik. 
Az addig finoman szunnyadó alkotási vágy 2004-ben 
tört elő, hogy aztán az akril, az ecset és a farostlemez 
találkozásából megszülessen dr. Vágvölgyi Istvánné 
színvarázsa a kisújszállási otthon falai között. 

„Kezdetben tájképeket festettem, de éreztem, 
hogy ez nem az igazi, és hagytam, hadd vezessen a 
kezem, hadd vezessenek az érzéseim. Bíztam bennük. 
Nem szoktam előrajzolni; a színek, a foltok és a vona-
lak lendítenek valamerre… Az alkotás csodálatos do-
log, létre hozni valamit, ami addig nem létezett. Nem 
mondom azt, hogy tökéletes képeket festek, de úgy 
érzem, egyedieket. Igaz, hogy a képeim absztraktak, 
de valamilyen módón kapcsolódnak a valósághoz. 
Nagyon távoli emlékként beszüremlik a valóság, és az 
én lelkemen keresztül is átmegy.

Miközben lelkesen beszél a titokról, a kép születé-
sének megfoghatatlan sejtelméről, kiderül: nem csak 
a technikát, a finomságokat tanulja az alkotás során 
az ember, hanem a folyamatnak egy keserű fázisát, a 
képtől való megválást is.

Van úgy, hogy elégedett vagyok, de van, hogy 
– bár leteszem a képet –, érzem, hozzá fogok még 
nyúlni. Megválni tőlük a legnehezebb, még ha tudom 
is azt, hogy jó helyre kerülnek, és örömet okoznak má-
soknak. Sokáig nem is adtam el belőlük, egyszerűen 
képtelen voltam rá. Mintha a gyerekeim lennének… 

Félmosollyal áll fel, hát, nem is volt olyan nehéz, 
mondja, de szinte hallani a megkönnyebbülést. Igen, 
beszéljenek most már a festmények, őket itt hagyja, 
a formák és a színek többet mondanak el róla, mint a 
szavak. Dr. Vágvölgyi Istvánné Színvarázs című tárlata 
március végéig látható a Hotel Flóra Eger éttermé-
ben.

Harsányi Judit

6. szombat  
11.00 „Gyere, mondok mesét neked” – A Népmese 
Napjának ünnepe családoknak, mesekedvelőknek. 
Gyermekkönyvtár (B.S. Könyvtár). 11.00 Shakes-
peare-mesék: Rómeó és Júlia. Nyilvános főpróba. 
Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 15.00 Shakespeare-
mesék: Rómeó és Júlia. Bemutató. Harlekin Bsz. 
(Harlekin Bsz.). 19.00 Zerkovitz Béla – Szilágyi Lász-
ló: Csókos asszony. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

7. vasárnap  
10.00–16.00 Könyves vasárnap. Rendhagyó nyitva 
tartás. Könyvtár Böngésző (B.S. Könyvtár). 10.00 
Kézzel-bábbal játszóház. Harlekin Bsz. (Harlekin 
Bsz.).

8. hétfő  
17.00 Bébillér mesekör családoknak. Mesemondás 
és kézművesség. Gyermekkönyvtár (B.S. Könyvtár).

9. kedd  
13.00 Rózsaszín szalagos séta a mellrák korai felis-
merése érdekében. Előadások, mozgósító séta, Moz-
gással a rák ellen c. program. BBKH, Dobó tér, Érsek-
kert (EKMK). 19.00 Zerkovitz Béla – Szilágyi László: 
CSÓKOS ASSZONY. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

10. szerda  
17.00 Filozófia és önismeret. Kassai Zita előadása. 
BBKH (EKMK). 19.00 Zerkovitz Béla – Szilágyi Lász-
ló: CSÓKOS ASSZONY. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

11. csütörtök  
16.00 Hatszáznégyen eger múltjából. Előadó: Kiss 
Péter levéltáros. BBKH (ESZE). 16.00 Heves megyei 
szépírók társaságában. Szamosvölgyi Márta és Sán-
dor József irodalmi délutánja. Könyvtár Böngésző 
(B.S. Könyvtár). 19.00 Zerkovitz Béla – Szilágyi 
László: Csókos asszony. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).  

12. péntek  
19.00 S. Maugham – Szenes I. – Nádas G.: Imádok 
férjhez menni. Zenés játék az Adáshiba Színját-
szó Csoport előadásában. BBKH (EKMK). 19.00 
Zerkovitz Béla - Szilágyi László: Csókos asszony. GGSZ, 
Nagyszínpad (GGSZ).  

13. szombat  
9:30 A 25 éves egri jógaklub jubileumi egészség-
napja. Előadások, mozgásprogramok, ingyenes 

szolgáltatások, szűrések, tanácsadások, tombola-
játék. BBKH (EKMK). 11.00 Sárkánykör. Mesekör 
felnőtteknek. Gyermekkönyvtár (B.S. Könyvtár). 
15.00 Zerkovitz Béla – Szilágyi László: Csókos asz-
szony. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ). 17.00 A magyar 
nyelv napja. Nyelvhelyesség-képtelenség? Batári 
Antal előadása.   

14. vasárnap  
10.00 Kézzel-bábbal játszóház. Harlekin Bsz. (Har-
lekin Bsz.).  

15. hétfő – 16. kedd 
Végvárkonferencia. Egri vár, Dobó-bástya (Vármú-
zeum).  

15. hétfő  
17.00 Felkészülés a télre gyógynövényekkel. Kaszab 
Katalin fitoterapeuta előadása. BBKH (EKMK).  

16. kedd  
14.00 Shakespeare-mesék: Rómeó és Júlia. Harlekin 
Bsz. (Harlekin Bsz.). 19.00 Török Ádám & Mini Trio 
koncert. Régi és új Mini dalok, blues & boogie számok. 
BBKH (EKMK).

17. szerda
Az egri vár napja. Kézműves és múzeumpedagógiai 
foglalkozások, haditorna bemutatók, koszorúzás, 
ki ál lítás megnyitó. Egri vár (Vármúzeum). 10.00 és 
14.00 Törpölő kézműves játszóház óvodásoknak és 
általános iskolásoknak. Forrás (EKMK). 10:30 Ciróka 
kör. Mondókák, kisdedjátékok 3 év alatti kicsiknek és 
szüleiknek. Gyermekkönyvtár (B.S. Könyvtár). 14.00 
Shakespeare-mesék: Rómeó és Júlia. Harlekin Bsz. 
(Harlekin Bsz.). 19.00 Pyramidon. Közép-Európa 
Táncszínház. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ).

18. csütörtök  
10.00 Játsszunk színházat! Gyerekelőadás és inte-
raktív táncfoglalkozás. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ). 
10.00 és 14.00 Törpölő kézműves játszóház óvo-
dásoknak és általános iskolásoknak. Forrás (EKMK). 
14.00 Harlekin kalandjai. Harlekin Bsz. (Harlekin 
Bsz.). 19.00 Egyszemélyes tömeg. A Szegedi Kortárs 
Balett ifjúsági előadása.   

19. péntek  
10.00 Harlekin kalandjai. Harlekin Bsz. (Harlekin 
Bsz.). 10.00 Az ezeregy éjszaka legszebb meséi. 

Gyermekelőadás. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ). 
16.00 Heiling Bea: Kaméleon-sors c. könyvének 
bemutatója. Könyvtár Böngésző (B.S. Könyvtár). 
19.00 Az ezeregy éjszaka virágai. GGSZ, Stúdiószín-
pad (GGSZ).  

19. péntek – 22. vasárnap 
Éneklő Magyarország 2012 Regionális Kórusfesztivál. 
BBKH (EKMK).  

20. szombat  
15.00 Rémusz bácsi meséi: Dél dala. Nyilvános fő-
próba. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 19.00 Zerkovitz 
Béla - Szilágyi László: Csókos asszony. GGSZ, Nagy-
színpad (GGSZ).  

21. vasárnap  
10.00 Kézzel-bábbal játszóház. Harlekin Bsz. (Har-
lekin Bsz.). 15.00 Rémusz bácsi meséi: Dél dala. 
Bemutató. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.).
19.00 Táncfantáziák. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ).

23. kedd  
11:15 Városi díszünnepség a nemzeti ünnep alkal-
mából. GGSZ, Nagyszínpad.

24. szerda  
10.00 Rémusz bácsi meséi: Dél dala. Harlekin Bsz. 
(Harlekin Bsz.). 10.00 és 14.00 Törpölő kézműves 
játszóház óvodásoknak és általános iskolásoknak. 
Forrás (EKMK). 17.00 A Vastu szabályai. Az indiai 
templomépítészetről Tóth Tünde előadásában. BBKH 
(EKMK). 18.00 A fájdalom arcai c. Dr. Csernus Imre 
előadása. BBKH (EKMK).

25. csütörtök  
10.00 Rémusz bácsi meséi: Dél dala. Harlekin Bsz. 
(Harlekin Bsz.). 10.00 és 14.00 Törpölő kézműves 
játszóház óvodásoknak és általános iskolásoknak. 
Forrás (EKMK). 16.00 Egri arcok. Vendég: dr. Nemes 
Lajos levéltáros. BBKH (EKMK). 18.00 Zerkovitz Béla 
– Szilágyi László: Csókos asszony. GGSZ, Nagyszín-
pad (GGSZ).  

26. péntek  
10.00 Rémusz bácsi meséi: Dél dala. Harlekin Bsz. 
(Harlekin Bsz.). 11.00, 14.00, 17.00 A ködbe 
kószált birodalom. A Gajdos Zenekar könyv- és le-
mezbemutató mesekoncertje. Forrás (EKMK). 19.00 
Zerkovitz Béla – Szilágyi László: Csókos asszony.

Programok

APRÓHIRDETÉSEK
ElADÓ IngATlAn! Felső tár kány ban, a Vár hegy la kó park ban 2005-ben épült, családi ház, 

900 m2-es parkosí tott telken szép kilátással és kerttel eladó. A ház ytongból épült, 160 m2 lakóte-
rű, 3 szobával, egy nappalival, 2 fürdőszobával. Irányár: 30 millió Ft. •  (+36 70) 336 5392.

TűzIfA REnDElHETő! Bükk, tölgy, konyhakészre hasítva! Kalodában 1 m × 1 m × 1 m = 
13 000 Ft! Ingyenes házhozszállítás! •  (+36 20) 529 7719. 

OTTHOnI bETEgáPOláST, idősgondozást, bevásárlást, takarítást, ház körüli munkát vál-
lalok! •  (+36 70) 377 2381.

TűzIfA HázHOz SzállíTáS! Korrekten, közvetlenül az erdőből. Cser, tölgy, gyertyán. 
1 mázsa = 2200 Ft. Hívjon, megegyezünk! •  (+36 30) 973 4240.

APRÓHIREDTÉSEK fElVÉTElE MInDEn TÉMábAn:  (+36 30) 254 0755 • fax: 
(+36 36) 786 558 • e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu. 15 szóig mindössze 1000 Ft + ÁFA. A 
következő Egri Magazin 2012. november 9-én jelenik meg.

Supra Vita Nyelviskola 
Velünk megértheti a világot már 12 éve!

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

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

Angol, német, spanyol gyermek-  
és felnőtt-tanfolyamok, 

nyelvvizsga-felkészítések indulnak!
Ingyenes szolgáltatások, 

kedvezmények, tortasorsolás, 
Supra Vita Nyelviskola!



Moziműsor
AGRIA MOzI

Október 4–10. A csodálatos pókember (16:30, 19:00) • Cosmopolis (17:00, 20:00) • Tüskevár 
(16:00, 19:30) • A természet IQ-ja (17:45) Október 11–17. Rómának szeretettel (16:00, 18:00) 
• Aglaja (16:30, 19:00) • A természet IQ-ja (17:00) • Tüskevár (18:30) Október 18–24. Lorax 
(15:30, 17:30, 19:30) • Magic Boys (16:00, 18:00, 20:00) • Szesztolvajok (16:30, 18:30) Október 
19. A Magic Boys című film díszbemutatója (18.00). Vendég: Koltai Róbert filmrendező, Pindroch 
Csaba színész. Jegyek elővételben már vásárolhatók az Agria mozi pénztárában. Október 25–
31. Lorax (15:30, 17:30) • Magic Boys (16:00, 18:00, 20:00) • Szerelem a hatodikon (16:30, 18:30) • 
Havanna, szeretlek! (19:30)

uRáNIA MOzI

Október 4–5. Hotel Transylvania – ahol a szörnyek lazulnak (15:00) • Vadállatok (17:00, 
19:30) Október 6–7. Vadállatok (17:00, 19:30) Október 8–10. Hotel Transyl va nia – 
ahol a szörnyek lazulnak (15:00) • Vadállatok (17:00, 19:30) Október 11–12. Hotel Transyl-
va nia – ahol a szörnyek lazulnak (16:30) • Elrabolva 2. (18:30) • Vadállatok (20:15) Október 
13. Elrabolva 2. (16:00) • Donizetti: Szerelmi bájital (18:55, élő közvetítés a Metropolitan Operából, 
várható adásidő: 125 perc) Október 14–17. Hotel Transylvania – ahol a szörnyek lazulnak 
(16:30) • Elrabolva 2. (18:30) • Vadállatok (20:15) Október 18–19. Asterix és Obelix – Isten óvja 
Britanniát (14:30, 16:45) • Parajelenségek 4 (19:00, 20:45) Október 20–21. Lorax 3D (12.45) • 
Asterix és Obelix – Isten óvja Britanniát (14:30, 16:45) • Parajelenségek 4 (19:00, 20:45) Október 
22–25. Asterix és Obelix – Isten óvja Britanniát (14:30, 16:45) • Parajelenségek 4 (19:00, 
20:45) Október 26.Asterix és Obelix – Isten óvja Britanniát (14:30) • Parajelenségek 4 (16:45) • 
007 – Skyfall (19:00, 21:30) Október 27. Asterix és Obelix – Isten óvja Britanniát (13:00) • 007 
– Skyfall (15:00) • Giuseppe Verdi: Otello (18:55, élő közvetítés a Metropolitan Operából, várható adásidő: 
185 perc) Október 28–31. Asterix és Obelix – Isten óvja Britanniát (14:30) • Parajelenségek 
4 (16:45) • 007 – Skyfall (19:00, 21:30)

ILLÉS GyÖRGy TEREM

Október 4–10. Bor, tangó, kapufa (17:30) Október 11–17. Barbara (17:30) Október 
18–24. Tüskevár (17:30) Október 25 –31. Kínai, elvitelre (17:30)

ARANyÉLETKORúAK MATINÉJA

Október 3. A Tízes Honvéd Gyalogezred Egerben. Előadó: ifj. Herman István. Október 
10. Hétköznapi hősök. Előadó: Szilvás István újságíró és meglepetésvendége. Október 
17. Egzotikus kisebbség Eger kultúrájában. Előadó: Kovács László docens. Október 24. Az Egri 
vár kultusza. Előadó: Dr. Petercsák Tivadar egyetemi tanár. Október 31. Miért fordul az ember a 
magnetizmus felé? Előadó: Várfiné Béres Eleonóra tanár.

21

TAKARÍTÓSZOLGÁLAT EGER
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
Kinek ajánljuk?

Közületeknek, magánszemélyeknek, 
időseknek, fiataloknak, 

gyermekeseknek, gyermekteleneknek, 
allergiásoknak, egészségeseknek. Lichtmatrix Technológia felhasználásával

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, olasz, eszperanto, 
spanyol, japán, svéd és magyar mint idegen nyelv 

tanfolyamok kezdő szinttől a felsőfokig!
Nyelvvizsgára és érettségire való felkészítés, 

gyerekcsoportok,  szakmai és beszédgyakorlat órák 
anyanyelvi oktatókkkal is,  mintha külföldön tanulna!

OXfORD MInőSÉg a kedvezményekben, 
nyelvoktatásban, fordításban és tolmácsolásban.

Próbálj ki egy 
Mesterfodrászt!
Setény Karolina 
szeretettel vár!
  trendi melír-

technikák

  új típusú 
hajfejtés 
férfi aknak

  extra kímélő 
dauer

Tel.: (06 20) 7757616
Eger, Íj u. 2.

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

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

Bartók tér 12. • Tel.: (36) 789 990
www.katedra.hu
MICSKI STUDENT 2000 KFT. AL 1561, NYSZ: 10-0020-07

Nyelvvizsgázz 
a Katedrában!

Készülj vizsgáztató 
tanárok vezetésével
egyéni és csoportos 

tanfolyamainkon!
Ne kockáztasd 

a vizsgadíjadat!
Vedd igénybe 

próbavizsgáinkat 
október 5-én és 19-én!

EGER LEGNAGYOBB 
NYELVVIZSGA
VÁLASZTÉKA!

Következő 
nyelvvizsgák:

vizsga: november 9.
jelentkezési határidő: október 12.
www.cityandguilds.hu

vizsga: november 24.
jelentkezési határidő: október 22.

www.telc.hu

vizsga: november 17.
jelentkezési határidő: október 17.



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

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

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

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

Trainer Fitness3 
az allergia doktora

– A múlt század második felétől kezdve egyre na-
gyobb teret hódít mind a humán, mind az állat gyó-
gyászat területén a hagyományostól eltérő ún. alterna-
tív gyógymódok alkalmazása, köztük a homeopátia is. 
Mi az előnye ennek a gyógymódnak?

– Az alapbetegség gyógyítása során nem egyszer – az al-
kalmazott gyógyszerek (antibiotikumok, hormonhatású készít-
mények, sokszor indokolatlanul adott lázcsillapítók és különféle 
vakcinák) mellékhatásainak következményeként számos új be-
tegség kialakulásának feltételeit teremthetjük meg betegeink-
ben. Ezek a – ma még sokan úgy gondolják elkerülhetetlen – 
gyógyszer mellékhatások egyaránt csökkentik a haszonállatok 
árú termelő és szaporodásbiológiai képességeit, a versenyzésre 
tenyésztett egyedek teljesítőképességét és megrövidíthetik a – 
sok ember számára egyetlen vigaszt jelentő – társállatok éle-
tét. A gyógyításnak e nem kívánatos velejáróit tudjuk elkerülni 
az alternatív gyógymódok alkalmazásával, melyek közül talán 
világszerte legelterjedtebb a homeopátia.

– Mi a homeopátia lényege?
– A módszert már Hippokratész is alkalmazta, azonban az 

újkori orvostudomány számára – a kétszáz évvel ezelőtt élt – S. 
Hahnemann német orvos-gyógyszerész tette ismertté. Ő fogal-
mazta meg a homeopátia első alaptörvényét az un. „szimile” 
elvet, mely röviden úgy hangzik, hogy „hasonlót a hasonlóval 
orvosoljuk”. Ennek lényege az, hogy ha az orvos, állatorvos a 
betegénél ahhoz hasonló tüneteket tapasztal, mintha egy szert 
túladagoltak volna nála , akkor ennek a bizonyos szernek spe-
ciálisan elkészített igen kicsiny mennyiségével ezek a tünetek 
megszüntethetők, a beteg meggyógyítható. A homeopátia 
ennek ellenére nem tüneti terápia, mert nem a betegség tüne-
teinek elnyomására törekszik, hanem az azokat előidéző külső 
és belső (idegi, lelki, anyagforgalmi stb.) okok felszámolása az 
elsődleges célja. Nem a betegséget, hanem a beteget gyógyít-
ja, s ha ez sikerül a betegség tünetei „önmaguktól” elmúlnak, s 
a bekövetkezett gyógyulás tartós, végleges. 

Az adott tünetek alapján – a közel négyezer lehetségesből – 
kiválasztott legmegfelelőbb (leghasonlóbb tüneteket kiváltani 
képes) szer információi az élő – még reakcióképes- szerveze-
tekben természetesen meglévő – de működésében valamiért 
gátolt – öngyógyulási energiát többszörösére képesek felerősí-
teni, a gyógyulási folyamatot megindítani, illetve annak idejét 
jelentősen lerövidíteni. 

– Ennek a gyógymódnak lehetnek káros mellékha-
tásai?

– Miután a homeopátiás szerek speciális gyógyszergyá-
rakban, természetes (növényi-, állati-, ásványi eredetű) alap-
anyagokból készülnek, nincs mellékhatásuk, s a kezelt állatok 
szervezetében nem képeznek káros maradványanyagokat. 
Emellett „edzik” az állat szervezetét, enyhe ingereikkel sti-
mulálják annak immunrendszerét is. „Szelíden”, kíméletesen 
hatnak. Használatuk során – az előírt adagolás mellett – nem 
alakulhat ki allergia, könnyen adagolhatók s olcsóbbak is, mint 
a hagyományos gyógyszerek.

– Mikor javasolt a homeopátiás gyógymód alkalma-
zása?

– A homeopátia alkalmazása bármikor javasolt, ha az ál-
latnak egyébként is szüksége van állatorvosi beavatkozásra.. 
Különösképpen ajánlható azonban azokban az esetekben, 
ha valamilyen makacs, idült, régóta tartó – s a hagyományos 
módszerekkel eredménytelenül kezelt – megbetegedés (bőr-, 
szőr-, sebgyógyulási probléma, emésztési, étvágybeli vagy 
légzőszervi rendellenesség, szaporodásbiológiai zavar stb.) áll 
fenn kedvenc állatunknál, vagy ha fiatal, vemhes vagy éppen 
idős, legyengült betegünknél a káros gyógyszer-mellékhatá-
sokat el akarjuk kerülni. Ez a módszer azonban eredményesen 
alkalmazható baleseti sérülések, sokkos állapotok, mérgezések 
gyógykezelésére, műtéti előkészítés vagy utókezelés során, 
rovarcsípések okozta túlzott reakció állapotában, de egyéb he-
veny esetekben is önállóan vagy kiegészítő terápiaként.

Aranyosi Éva

A homeopátia
A szelíd gyógymód



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

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

Balla Bútor Eger
www.ballabutor.hu

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!

Ülőgarnitúrák, kanapék, franciaágyak, étkezők 
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

tisztítás, festés, 
javítás,

bélés-, cipzár-
csere

(36) 314 492
 (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19.

BŐRRUHÁZAT

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!

GUMI NÍVÓ 
Gumiszerviz és kereskedés

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

TÉLIGUMIVÁSÁR
AKCIÓS GUMIABRONCSOK

már 9500 Ft -tól kaphatók

zÖLDSAROK
Dr. Danka Klára rovata

Felhívás
Az Eger és Környéke Takarékszövetkezet 

értékesíteni kívánja a

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

illetve az

2. –   Eger 6792 hrsz. (Deák F. u. 53.) 
lakóház, udvar, gazdasági épület,

 –  Eger 1211 hrsz. (Egri u. 18.) 
telephely

ingatlanok vonatkozásában jelzálogjoggal ren-
delkező két, hitelnyújtásból származó követe-
lését. Mindkét esetben csak az egész követelésre 

fogadunk el ajánlatot!

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

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

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

www.egertksz.hu

Kezdjen új lapot 
munkájában!munkájában!

10 éve segítünk jobb 
állást találni.

A nyereményjátékban kizárólag 18 éven felüli, természetes személyek vehetnek 
részt, és feltétele a Profession.hu oldalra való regisztráción túl az önéletrajz feltöltése, 

összesen 8 db Samsung Galaxy S III típusú mobiltelefont sorsolunk ki.  A tájékoztatás 

megtalálható  a www.profession.hu/nyeremenyjatek weboldalon.

Regisztráljon a 
Profession.hu-ra, 

és nyerjen hetente 
Samsung Galaxy 

S III-at!
Nyereményjáték

2012. augusztus 27. – október 21.

Eger lakossága szeptemberben nagy lépéseket te-
hetett a környezettudatos életmód megteremtésére. 
Rendezvények sora, kampánykörutak, előadássoro-
zatok itteni helyszíne, egészséges élet, megelőzés 
lehetőségeinek ajánlása mind a lakosságot szolgálja. 

Néha a közöny azt sugallja, hogy a hitetlen Ta-
mások és Tamásnék csak akkor hiszik el, ha látják a 
kényelmi zóna átkát. Nézzük a láthatatlan élelmiszer 
adalékanyagokat! 

A színezékek jobb minőséget sejtetnek, álta-
luk étvágygerjesztőbbé válnak az élelmiszerek. Az 
édességeknél (gumicukor!), fagylaltnál, pudingnál, 
margarinnál, sajtoknál és haltermékeknél gyakori 
a használatuk. Egészségügyi hatásuk: légzőszervi 
allergia, bőrallergia, vérképváltozás, látászavarok, 
májkárosodás, vesebetegség.

A tartósítószerek a penészgombák, baktériumok 
okozta romlás késleltetésével növelik a „szavatossági 
időt”. Ezeket haltermékekben, gyümölcslevekben, 
üdítőkben, kenyérfélékben, pékárukben, salátákban, 
margarinban, illetve gyümölcs- és zöldségfélékben 
alkalmazzák. Egészségügyi hatásuk: toxikus hatás 
(bórsavak); vesebántalmak, bélrendszeri panaszok 
(benzoesav és sói).

Sűrítőanyagok: zselésítésre, besűrítésre, az élel-
miszer optimális állagának beállítására használják. 
Felhasználási területük: pékáruk, tésztatermékek, 
instant italok, bébiételek, lekvárok, sajtok, húské-
szítmények, zselék, pudingok, fagylaltok, habok. 
Egészségügyi hatásuk: belek károsodása, légzőszervi 
és bőrallergia, emésztőrendszeri panaszok. Gumiará-
bikum, karayagumi, karragén, csak a legismertebbek 
a károsabbak közül.

Antioxidánsok: késleltetik az élelmiszerek romlá-
sát, így a zsírok avasodását, a gyümölcsök megbar-
nulását. Felhasználási területük: zacskós levesek, 
margarinok, rágógumik, majonéz, rágcsálnivalók, 
pékáruk, fagylalt, marcipán. Egészségügyi hatásuk: 
csecsemőknél cianózis, vesekőképződés (aszkorbin-
sav sói), pajzsmirigy-működési zavarok (tokoferol 
származékok, klór), légzőszervi, bőr és egyéb aller-
gia, vesekőképződés (aszkorbinsav sói).

Savanyúságot szabályozó anyagok: tartósítók és 
a savanyítást szabályozzák. Pufferanyagok, a lúgok 
és a savak sói idetartoznak. Felhasználási terület: 
pékáruk, fagylaltok, húskészítmények, burgonya-
termékek, szénsavas üdítők (a kóla erős foszforsavat 
tartalmaz!). Egészségügyi hatásuk: kalcium-anyag-
csere, csontritkulás (foszforsav és sói), vérképelvál-
tozás (ammónium-klorid – szalmiáksó), légzőszervi 
allergia, bőrallergia (citromsav és sói: citrátok).

Ismeretterjesztésünk nemcsak az ésszerűség, ta-
karékosság, klímatudatosság, hulladékminimalizá-
lás, víztakarékosság hosszú távú jövőjét célozza.  A 
megújuló energiák, energiatakarékos megoldások az 
építészetben, egészséges ételek, termékek fogyasz-
tása és a helyi termékek okos válogatása révén fenn-
tarthatóbb jövőt tesznek lehetővé.

Jónak lenni, jobbá tenni!

A kertben…
Az üvegházi molytetű

A parányi molylepkéhez hasonlító üvegházi molyte-
tű szárnyait és testét liszt-szerű viaszpor borítja, ezért is 
nevezik helyenként liszteskének. Lakásokban dísznövé-
nyeken, üvegházakban könnyen elszaporodhatnak. Az 
imágó és a lárva egyaránt károsít, szívogatják a növények 
leveleit, melyek elhalványulnak, majd lehullanak, végül 
az egész növény elpusztulhat. Mézharmatot ürítenek, 
majd erre koromharmat rakódik. Közvetlen kártételét ví-
rusvektor is fokozza. Az imágó 1,5 mm nagyságú, molyra 
emlékeztető. A tojás 0,24 mm körüli, kezdetben halvány-
ságra, később sötétbarna, hosszúkás alakú. A lárva áttet-
sző, lapos testű pajzstetűre emlékeztet. Fejlődése végén 
teste köré viaszból dobozszerű bölcsőt képez.

Mexikóból származik, Magyarországon a növény-
házakban általánosan elterjedt, de a szabadföldi növé-
nyeken is megfigyelték már. Egész évben szaporodhat, a 
nemzedékek száma így 10-12 is lehet. A levelek fonákján 
bújnak meg csapatosan. 

Sokféle növényt kedvel, különösen a paradicsomot és 
az uborkát, előfordul még babon, paprikán, dísznövé-
nyeken. Tél végén szokott tömegesen megjelenni. 

Az üvegházi molytetű ellen nehéz védekezni, a per-
metezés úgy eredményes, ha 10-14 naponként ismétel-
jük buprofezin, piriproxifen, pirimifosz-metil hatóanyagú 
készítményekkel. Javasolt szer: Mospilan 20 SP.

Kérdéseikkel továbbra is keressenek bizalommal, sze-
mélyesen is!

Szép őszt és jó egészséget kívánok! Misi bácsi

Hirdetésfelvétel: (06 30) 254 0755
egrimagazin@mediaeger.hu



MEGNYÍLT
EGER 1552 AJÁNDÉKÜZLETE

KÉZZELFOGHATÓVÁ TESSZÜK 
AZ EGRI TÖRTÉNETED!

EGER, DOBÓ TÉR 2.  
EGER1552@EGERTERMAL.HU

TEL.: +36 (30) 755 7757  
1552.EGER.HU

E���, T������h�� ú� 1.
T�� .: (+36 20) �3�5 3�9
SZ�P k�� yá� �lfoga����!
Aj�n���ut��v��� k��hat�!

SALON BRIGITTE
w��.s�l����i��� � .��

Me���i�ot ����!
Eger legjobb áraival várjuk kedves Vendégeinket!

Szolgáltatásaink:
•  Alakformáló testkezelések (rádiófrekvenciás zsírbontás, 

ultrahangos kavitáció)
•  Masszázs (frissítő, relax, mézes, csokis, cellulit, sport, talp…)
• Ceragem
• Flabi – testvibrációs tréner
• Fodrászat, manikűr, pedikűr, műköröm

Női hajvágás akció!
Rövid haj 2800 helyett 1900 Ft
Félhosszú 3000 helyett 2200 Ft
Hosszú 3200 helyett 2500 Ft

Anita: (06 20) 4646 080
Zsanett: (06 30) 329 8140

Manikűr-pedikűr akció!
Gél lakkozás 3000 helyett 2700 Ft

Pedikűr 2500 helyett 2000 Ft
Pedikűr lakkozással 2800 helyett 2500 Ft

Dr. Simonné Budavári Zsuzsa:
(06 30) 948 3838

Közgazdász 
vándorgyűlés
A magyar gazdaság átalakulásáról tanácskoznak Egerben gaz-

daságpolitikusok és közgazdászok három napon át a Magyar Köz-
gazdasági Társaság 50. vándorgyűlésén.  A gyűlésen a tervezett IMF 
megállapodásról is szó esett. Kovács Árpád a Magyar Közgazdasági 
Társaság elnöke azt mondta: nem tekinti diktátumnak a megálla-
podást, véleménye szerint Magyarországnak ez most inkább egy 
védőhálót jelent.

 Jelenlegi és volt kormánytagok, szakpolitikusok, gazdaságkuta-
tók tartottak előadásokat a hazai és határon túli közgazdászoknak. 
A tanácskozás témái között szerepelt az államháztartás és a bankok 
helyzete, valamint a külkereskedelem és a vállalati gazdálkodás.

KSH felmérés
European Health and Social Integration 

Survey (EHSIS) – Európai egészség és társa-
dalmi részvétel felmérés (KSH által használt 
rövidítése: TÁRS)

Az Európai Unió finanszírozásával gyűjt 
adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. Az 
EU több országában is végeznek hasonló 
felmérést.  Ennek célja, hogy a társadalmi 
részvétel akadályozottságának okairól szol-
gáltasson adatokat, s speciális kérdésekkel 
vizsgálja egyes válaszadók helyzetét. Az 
adatgyűjtés célja, hogy az EU esélyegyenlő-

ségi, fogyatékosságügyi és egészségpolitikai 
döntéseihez szolgáltasson információkat.  A 
felmérés október végéig tart, hazánkban 
több mint tízezer válaszra számítanak, 530 
településről. Heves megyében 317 fő vála-
szát várják, 25 településről.  Az érintetteket 
levélben értesítették, a válaszadás ön-
kéntes, az adatokat bizalmasan kezelik.  A 
kérdezőbiztosok névre szóló igazolvánnyal 
keresik fel a válaszadókat. Bővebb informá-
ciók: tars@ksh.hu, telefon: 06-1-487-4358 
(Eger).

Megyei Prima Díjak
Idén is kiosztják Heves megyében a  Prima díjakat – erről már tavasszal tájékoztatta 

Bodnár Pál megyei elnök a nyilvánosságot.  A  sport, kultúra, a művészet, illetve a tudomány 
terén kiemelkedőt alkotó Heves megyeiek kaphatják meg a díjat alapító Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetségétől, ebben az évben hetedik alkalommal.

Az elmúlt években számos kiválóság vehette át a rangos elismerést a VOSZ gáláján. 

2011. díjazottjai:
– Magyar népművészet: Szakács Józsefné Mészáros Magda népművész
– Magyar zeneművészet: Kovács István, a Musica Aulika Régizenei Együttes vezetője
– Magyar képzőművészet: Rostás Beáta szobrászművész
– Különdíj: Grassalkovich Énekegyüttes

A jelölteket kuratórium választja ki, s a közönség szavazataira is számítanak. 

Szüret Felnémeten
Tizennyolcadik alkalommal ünnepelték a szüretet Fel-

németen, a mulatság kiállítással, borversennyel, kulturális 
műsorokkal  és természetesen szüreti felvonulással várta az 
érdeklődőket.

Nagykorú lett a rendezvény, és ez minden felnémetit 
büszkeséggel és örömmel tölthet el-mondta Rázsi Botond 
alpolgármester a Felnémeti Szüreti Napok ünnepélyes 
megnyitóján, a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázi-
um aulájában. A köszöntő után néprajzi kiállítás nyílt  Far-
kas József népi fafaragó és Eged András citerakészítő mester 
munkáiból. 

A három napos program már hagyományos eseménye 

a szombati szüreti felvonulás volt, a szüreti koszorút Szabó 
József plébános szentelte meg.

A szüreti menetben a Felsőtárkányi Rézfúvószenekar ze-
néjére egyesületek, népdalkörök,  óvodások, iskolások járták 
be Felnémet utcáit. A programot a kezdetektől a  Felnémet 
Kultúrájáért Alapítványa szervezi. Takács Zoltán elnök szerint 
van ok az örömre, hiszen a rendezvény minden évben egyre 
népszerűbb, a városrész egyik központi eseményévé nőtte ki 
magát, és a tavalyi évtől a hagyományos programok mellett 
új  színfoltja is van a rendezvénynek. A gyerekeket a nap fo-
lyamán játszóházzal, a felnőtteket kulturális programokkal 
várták, az ünneplés szüreti mulatsággal zárult.

Heiling Bea regényének könyvbemutatója Egerben:  
2012. október 19. 16 óra Bródy Sándor Könyvtár
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Végignéz a kerten, s elégedetten látja, hogy a napi 
penzum nyomán megint szépek az ágyások. A kapáról 
leveri a rátapadt földet, beteszi a sufniba, az órájára néz, 
mert sietni kell, mindjárt jön a busz. Gyors mosakodás, 
elő a kis táskát és az elmaradhatatlan szatyrot, ami 
mindent elnyel, s irány a buszmegálló. Zötyög Ostoros-
ról Eger felé. Ahogy a busz hupáról hepére zöttyen, úgy 
változik meg Hernádi Ferenc tanár úr arca. Az ostorosi 
kertet kapálgató, gazdálkodóból pár perc alatt lényegül 
át filmtudóssá, tanárrá, a legjobb beszélgetőpartnerré, 
mert tudja, jön a délután és jön az igazi szerelem. Jön 
a film, jönnek a mozik és azok az emberek, akik immár 
huszonegy éve térnek be a felsővárosi – na jó, mondjuk 
magyarul, a Csebokszáriban 1991 őszén, egy garázsban 
nyitott – videotékába.

Persze korábban nem az ostorosi kert csöndjéből, ha-
nem a Dobó Gimnázium gyerekzsivajából indult el, hogy 
délutánonként kedves videoszalagjai közt várja a filme-
ket szerető  fiatalokat, idősebbeket, akik tán céltalanul 
tértek be Hernádi Ferenc kölcsönzőjébe, a VideoTopba, 
hogy valami jót találjanak a polcokon. Persze, hogy kinek 
mi jelenti a jót, azt az igazi filmszerető és –ismerő tanár 
úr sem mondhatja meg, de ajánlani mindenképpen tud 
és akar is. Állítja, minden műfajban vannak jó és rossz fil-
mek. S persze mindenkinek személyre szabottan ajánlja 
a mozit, legyen az romantikus, thriller, krimi, történelmi 
alkotás vagy filmdráma. Mindenből meg lehet találni a 
legjobbat.

Hogy honnan tud mindent, honnan csalhatatlan az 
ízlése? Ez bizony egy élet munkájának és szerelmének a 
gyümölcse.

Mert egész életét a film töltötte és tölti ki. Szerve-
zett filmklubot az iskolában, az „Ifiházban” megalapí-
totta és szervezte a Művész Mozit, filmajánlókat írt az 
újságba, filmes vetélkedőműsort vezetett a tévében, 
nemzedékekkel szerettette, ismertette meg, mi az igazi 
érték, hogyan lehet megtalálni az igazgyöngyöt a filmek 
tengerének mélyén. Tette ezt mindig igazi tanárként, 
pedagógusként, akiért diákjai tűzbe mentek. Volt olyan 
eset – s ez még abban a boldogtalanabb világban történt 
–, amikor a kedves, katonai osztályát, mely addig a Dobó 
Gimnáziumot erősítette, át akarták helyezni a Szilágyi 
Gimnázium, ma Angolkisasszonyok épületébe, s Hernádi 
tanár úr tiszte lett volna, hogy közölje ezt a fiúkkal. Ám 
erre az osztályfőnök nem volt hajlandó. Jöttek hát az elv-
társak, s ők adták ki a verdiktet. Ekkor az osztály tagjai egy 

emberként álltak föl tüntetőleg a padok tetejére, kiállva 
osztályfőnökükért, ahogyan azt a Holt költők társasága 
című film legendás jelenetében, a Johk Keatinget meg-
formáló Robin Williamsért teszik a fiúk. – Csak épp azt 
nem kiáltották, Kapitány, kapitány… – emlékszik vissza 
Hernádi Ferenc. 

Csak az emberségben hisz, meg a művészetben. Ezért 
élt mindig úgy, hogy távol tartsa magát a politikától. 
Persze aki beszélgetett már vele, az pontosan tudja, 
merre járnak a gondolatai, merre húz a szíve, de mindig 
fontosnak tartotta, hogy ez sem az órákon, sem a filmes 
életében ki ne derüljön. A művészet, a művészi érték az 
egyedüli, ami fontos az életben – állítja. –  A filmek pe-
dig az életre valók. Gyógyszerként kéne fölírni őket, hogy 
gyógyítsák a beteg lelkeket. 

A tanítványok nem is feledkeznek meg róla. Most is 
rengetegen ismerik. Ha egy kicsit visszatérünk a zötykö-
lődő ostorosi buszhoz, melyről az egri buszpályaudvaron 
kászálódik le a tanár úr, akkor azt láthatjuk, hogy amint 
baktat a városon át, hogy újra megtárja a filmes kincses-
ház kapuit a nagyközönség előtt, lépten-nyomon rákö-
szönnek fiatalok, és idősebbek. Azok, akiket tanított, akik 
hajdan ott ültek a francia, angol, orosz és még ki tudja, 
hányféle filmklubon, akik részesei lehettek valamilyen 
formában az Eger Vetélkedőnek, melyet három évtize-
den át irányított, szervezett, akik időről időre betérnek 
a videotékába, vagy hajdan részt vettek azokon a film-
művészeti nyári egyetemeken, amiknek Hernádi Ferenc 
volt a motorja. Meséli, hogy éppen ezért ő mindenkinek 
köszön, aki csak ránéz, akkor is, ha nem biztos abban, 
honnan is ismeri az illetőt. Így történt ez akkor is, amikor 
még Seregély István volt az egri érsek, az érsek atya szo-
kásos sétáinak egyikén épp szembe jött Hernádival, aki 
tisztelettudóan, s az ismeretlen ember nyugalmával kö-
szönt rá Seregély Istvánra: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Mire az érsek úr a lehető legtermészetesebben válaszolt: 
Mindörökké, ámen, tanár úr! 

Mert Hernádi Ferencet, aki egy életet áldozott a film-
nek, fogalommá vált a városban. Azt vállalta, s e szerint él 
ma is, hogy hitet adjon a filmek által a bizalomban meg-
roppantaknak, hogy megmutassa a mozikkal, mennyire 
szép lehet a mindennapok valósága, minden gyötrelmek 
között is. S ezt az tudhatja csak, átérezni és továbbadni, 
akinek a sors úgy hozta, hogy kellett már embernek len-
nie!

Őt bizony megpróbálta az élet, de a filmek és az évek 

Az ostorosi John Keating
Hernádi Ferenc, a mozis tanár

során összegyűlt barátok segítségével minden körülmé-
nyek közt ember tudott maradni. Néha ugyan úgy érzi, 
modern, filmes Don Quijoteként halad tovább az ön-
maga által kijelölt úton, melyről nem hajlandó letérni, s 
talán néha fáj, hogy olyanokat bőséggel elismertek, akik 
tizedét sem tették annak, amit ő, de szelíd mosolyú ko-
noksággal halad tovább. Este bezárja a boltot, otthagyja 
azt a több ezer filmet, mely DVD-k formájában sorjázik 
a hajdani garázsban. Újra buszra ül, irány az ostorosi 
otthon, ahol hajnalig nézi kedves filmjeit, hogy másnap 
e mozikból merített erővel mehessen ki a kertbe, majd 
vissza a 21 éve az életet jelentő videotékába, hogy új és 
régről ismert emberekkel találkozzon, s segítsen a film- 
és életválasztásban.

Hogy ez a hobbiból, szakmává, hivatássá nemesedett, 
filmekben való élet teljes-e, arra a tanár úr csak ennyit 
mond: – Nem gazdagodtam meg. Busszal  járok, de ad-
tam valamit… Egres Béla

(Fotó: Szántó György)
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Communication Pure and Simple

Pataktakarítás
2010. májusában nagy sikerrel szervezett takarítási akciót a  Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 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 azóta minden év tavaszán és őszén is foly-
tatódik. A takarítási akciót együttműködő partnerként segíti a Kaptárkő Egyesület, s a sikeres lebonyolítást, 
szállítást a Városgondozás Kft. biztosítja.

Legközelebb 2012. október  13-án, szombaton 10 órától lesz pataktakarítás. Gyülekező 9 órától a Zene-
pavilonnál. Mindenkit várunk!



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.

 Több mint üzlet.
*Egy időben több sorozat is megvásárolható. Közülük a 2017/I jelű 5 éves kötvény esetében az első teljes kamatperiódusra (2012. 03. 05 – 

2013. 03. 05-ig terjedő időszak) meghatározott kamatbázis mértéke 5,5%, a kamatprémium mértéke 4%, így az éves kamat mértéke 9,5% (EHM 
9,5%). A Prémium Magyar Államkötvény forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az aktuális Ismertető és a Nyilvános 
Ajánlattétel tartalmazza, mely megtekinthető a forgalmazó helyeken, illetve a www.allampapir.hu honlapon. Jelen tájékoztatás a tőkepiacról 
szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek. 
A Kibocsátó felhívja a befektetők � gyelmét, hogy valamennyi befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek fel kell mérnie.

Nem csak a fedélzeten, az életben is a biztonság az egyik legfontosabb 
dolog. Jól kell megválasztanom a befektetéseimet, mert azt szeretném, 
hogy az Apámtól kapott hajó egyszer majd a � amé lehessen.

A Prémium Magyar Államkötvény 3 és 5 éves futamidővel jegyezhető. 
Az in� ációt magasan meghaladó, akár 9,5% kamattal, valamint állami 
garanciával jár. Megvásárolható a Magyar Államkincstár � ókjaiban 
és a Webkincstáron keresztül.

06-1-452-29-00
www.allampapir.hu

az én történetem
9,5%*

Keresse a Magyar Államkincstár � ókját Egerben, az Eszterházy tér 5. szám alatt!

Egri Magazin 200x140.indd   1 9/26/12   10:58 AM

Mixer Háztartási gépek és Szépségápolás
3300 Eger, Dr. Sándor Imre u. 6. • Tel./fax: 36/516-088

Újdonság: 

Konyhafelszerelés

lamart kerámiabevonatos serpenyő
(28 cm) 4 990 Ft

Pataki kerámia sütőtál 3 990 Ft

Csatos tortaforma (35×23 cm)
2 490 Ft

10%
beváltható konyhafelszerelési 

termékek vásárlásakor

bonyhádi zománcozott fazék 
(5,5 literes) 3 890 Ft





Újra középiskolákban koncertezik 
az Obsitos fúvószenekar!!!

Október 17-én szerdán 17.30-kor a Keriben 
Műsor: musical – � lmzene

Október 24-én szerdán 18.00 órakor a Wignerben
Műsor: operettek, zenés játékok dalai

Vendégeink: Az ADÁSHIBA Színjátszó Csoport énekesei
A belépés diákoknak ingyenes, felnőttek adományát megköszönjük.

www.egerobsitos.com • (06 30) 492 6267

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
Amit az Ifi Pontban megtalálsz:

Információk: továbbtanulásról, álláskeresésről, önkéntességről, rendezvényekről és még sok 
másról! Szolgáltatások: ingyenes internet használat, pályaorientációs tanácsadás, önismereti 
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 el-
tölteni 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.

Könyvtári infrastruktúrafejlesztés a Szent Lőrinc Szakközépiskola 
könyvtárában

Nagyteljesítményű nyomtatót, szerverszámítógépet, 
asztali számítógépeket, külső háttértárolót és könyvtrári 
szoftvert, valamint a fogyatékkal élők számára képernyő-
olvasó szoftvert szerzett be pályázati úton a Szent Lőrinc 
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyv-
tári Szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fej-
lesztése a „Tudásdepó Express” című pályázati felhívás 
keretében nyertes projekt címe: Könyvtári infrastruk-
túrafejlesztés a Szent Lőrinc Szakközépiskola könyvtá-
rában”. Azonosító száma TIOP-1.2.2-11/1-2012-013. Az 
Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege: 5 489 930 Ft.

Az intézmény könyvtárában nagy példányszámban ér-
hetők el a szükséges szakmai könyvek, kötelező és aján-

lott olvasmányok, nyelvkönyvek. Ezek nagyban segítik a 
diákok munkáját, valamint a különféle szakmai verse-
nyekre való alapos felkészülést. A könyvtár 5000 kötetes 
állománya mellett elektronikus hordozókon is megtalál-
hatóak a szükséges anyagok, s internet-elérhetőség is 
biztosított.

A pályázat célja az volt, hogy a XXI. századi elvárások-
nak teljes mértékben megfelelő eszközökkel bővüljön az 
intézmény könyvtára, s az oktatási-képzési lehetősége-
ket tovább erősítse. A fejlesztésben meghatározott célo-
kat is a diákok igényei, a működés tapasztalatai alapján 
fogalmazták meg. Egyúttal az is elérendő, hogy a diákok 
számára továbbra is vonzó legyen a könyvtári szolgál-
tatások használata, s növekedjen a könyvtárlátogatók 
száma.



Eger Csillagai
Ismét meghirdeti az Egri Lokálpatrióta Egylet az Eger Csillagai programot, melyben egy-egy terület kiválóságait keresik. Szavaz-
ni az www.egrilokalpatriotak.hu honlapon lehet, regisztrálás után, vagy papíron, (helyszíni kitöltéssel) a Patika Múzeumban, 
az Uránia  Filmszínház épületében. Csak az a jelölő lap érvényes, ahol mindegyik kategóriában  egy-egy név melletti kockában X 
szerepel. Határidő: 2012. november 7. Eredményhirdető, díjátadó gála időpontja: 2012. december 2.
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Szervezet kategória
KOLPING Egri Szervezete
152 éves az Egri Kolping Család Katolikus Legényegylet, 
az átértékelődött és újrafogalmazódott program négy 
alappillére, a kezdetektől fontos célkitűzés, a vallásos 
életre való nevelés, a jó szakemberek képzése, a haza-
fias érzés erősítése és a családi életre való nevelés ma is 
meghatározó a szervezet életében. Eger város nagyon 
sokat köszönhet a nagy múltú szervezetnek.

Cukorbetegek Egri Egyesülete
A Cukorbetegek Egri Egyesülete a város egyik legna-
gyobb civil szervezete, amelynek célja, hogy felvilágosító 
munkájával, korai kiszűréssel a cukorbetegség és szövőd-
ményei napjainkban tapasztalható rohamos terjedését 
csökkentse, a cukorbetegeket pedig segítse abban, hogy 
az egészségeshez hasonló teljes értékű életet élhesse-
nek. Rendezvényei és nemzetközi kapcsolatai révén az 
egyesület mindent megtesz azért, hogy Eger jó hírét és 
népszerűségét növelje bel- és külföldön egyaránt.

Dsida Jenő Baráti Kör
A Dsida Jenő Baráti Kör 1997-ben alakult a Dsida-
kultusz, a határon túli magyar kultúra népszerűsíté-
sére és Eger kulturális életének gazdagítására.
Az egri szellemi élet, a magyar irodalomkutatás 
kiemelkedő alakja Dr. Lisztóczky László tanár, iroda-
lomtörténész a vezetője.

Fiatalok kategória
ifj. Bolyki János (borász)
Bolyki János, az egyik legtehetségesebb borászok 
egyike nem csak Eger, de ország szerte. Nevéhez több 
díjnyertes bor, számos elismerés (Az Év Fiatal Borásza 
2009, az Év Egri Bortermelője 2010) és 2012 –ben az 
Év Gsztroborásza cím, méltán büszke tulajdonosa. Elké-
pesztően ötvöződik, a humor, az elegancia és a maxi-
malizmus a boraiban. Nemcsak borász, hanem segítő 
is, játszótér „építő” a fogyatékkal élő gyerekeknek.

Antal Dóra (vízilabdázó)
Fiatal kora ellenére már felnőtt válogatott, ezen kí-
vül a bajnok ZF-Eger OB I-s női vízilabda-csapatának 
meghatározó játékosa. 2012-ben magyar bajnok-
ságot nyert és 64 góllal megszerezte a gólkirálynői 
címet. Tagja volt az Európa-bajnokságon bronzérmet 
szerző válogatottnak, amely áprilisban az olimpiai 
selejtezőn kiharcolta az ötkarikás indulás jogát. Az 
olimpián negyedik helyezést ért el.

Sándor Péter (tésztahídépítő világ-
bajnok)
Különleges szenvedélynek hódol az egri születésű 24 
éves fiatalember, tésztahidakat épít. A Nyíregyházi 
Főiskola IV. évfolyamos repülőmérnök hallgatója 
rendszeresen megméretteti magát versenyeken, pá-
lyafutása során 3 világbajnoki arany-, 2 világbajnoki 
ezüst- és 1 világbajnoki bronzérmet szerzett. Idén 
januárjától Ő tartja a híd kategória Világrekordját is!

Gazdasági társaság kategória
Média Eger Kft. (Városi Televízió, Egri 
Magazin)
A TV Eger közel negyedszázada szolgálja az egrieket, 
híreket közöl, informál, szórakoztat. Az Egri Magazin 
kiadásával is foglalkozó szerkesztőség a társadalmi 
szerepvállalást is fontosnak tartja: stratégia part-
nerekkel közösen évek óta rendszeresen szervez pa-
taktakarítást, véradást, s emellett segíti, támogatja a 
városban szervezett jótékonysági, karitatív akciókat. 
A társaság küldetésének tekinti, hogy Eger város jó 
hírnevét ápolja, öregbítse.

IMOLA Cégcsoport  
A 21 éve működő Imola cég sokat kapott Eger város-
ától, vallják. Akárhol is dolgoznak, Egerhez hűsége-
sek. A válságos időszakban több lábon állnak, hogy 
nagyobb esélyük legyen a túlélésre. Ebben a nehéz 
időszakban is jelentős összeggel támogatják az egri 
sportélet kiválóságait. 

OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft.
Az OMYA Eger Kft. 1992-ben alakult meg, miután az 
ausztriai OMYA Gmbh. megvásárolta a 60-as évek ele-
jén létesült mészkőbánya és őrlőüzem üzletrészének 
jelentős részét. A mészkőbánya és feldolgozó fejlődé-
sének története, a társadalmi, gazdasági és kultúrtör-
téneti jelentősége, a környezetkímélő bányászat és a 
termékfeldolgozás technológiája kiemelkedő. A város 
kulturális, sport és épített értékeinek felújításának 
támogatásában is jelentős szerepet vállal.

Intézmény kategória
Egri Szimfonikus zenekar
Az Egri Szimfonikus Zenekar 1963-ban alakult a Gár-
donyi Géza Gimnázium színvonalasan működő ifjúsági 
zenekarának nyomdokain. A Megyei Művelődési Köz-
pontban otthonra talált, jelenleg több mint 50 tagú 
együttest főleg zenetanárok, katonazenészek és főis-

kolai hallgatók alkotják. Az együttzenélés öröméből 
fakadó lelkesedés mára a zenekart Eger és a megye 
kulturális életének meghatározó szereplőjévé tette.

Egri Városi Sportiskola
A 2001-ben megalakult Egri Városi Sportiskola életé-
ben több mérföldkő volt: a képzés annak idején még 
öt szakosztállyal indult, 2006-ban azonban a labdarú-
gók kiváltak a sportiskola szakosztályai közül. Jelenleg 
nyolc szakosztállyal, közel 420 ifjú sportolóval és 23 
edzővel dolgoznak. Az iskola 2010-ben és 2011-ben is 
az év Sportiskolája címmel büszkélkedhet.

Kereskedelmi, Mezőgazdasági,  
Ven dég látóipari Szakközép-, Szakiskola 
és Kollégium
Még 2003-ban két intézmény a 25 éves múlttal ren-
delkező Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközép-, 
Szakképző Iskola és a több mint 100 éve alapított Mező-
gazdasági Szakképző intézmény összevonásából alakult 
alma mater generációk sokaságát nevelte fel. A közel 
1500 tanulójával a megye legnagyobb oktatási intéz-
ménye. A mintegy 30 szakmára felkészítő intézmény-
ben a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztése, a Rákóczi 
Szövetséggel együttműködve kiemelt jelentőségű.

Magánszemély kategória
Simándi Gyula (nyugalmazott tűzoltó)
A Tűzoltó Múzeum – melyet egy időben a temetke-
zési vállalat használt – nem lett az enyészeté, hanem 
műemléki védelmet kapott, majd mára szépen felújí-
tották, főleg Simándi Gyula nyugalmazott tűzoltó al-
ezredes buzgólkodásának köszönhető, aki alapítványt 
is létrehozott a nemes ügy érdekében.

Dr. Lengyel Gyula (plébános)
A Fájdalmas Anya Plébánia plébánosa, a Fertály-
mesteri Testület, az Egri Bencés Diákszövetség tagja. 
Rendszeresen szervez kulturális rendezvényeket, 
hang versenyeket, irodalmi estéket. A város közéle-
tének is meghatározó személyisége.

Anga Mária (meseíró, mesemondó, 
óvónő)   
Ritka kincse Anga Mária a magyar gyermekiroda-
lomnak. Ő ugyanis nem a meseírók, hanem a mese-
mondók leszármazottja. Akinek a mese élő „valami”, 
hiszen először a publikumnak elmeséli őket – köny-
nyen teheti: óvónő!
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