
EGRI MAGAZIN
   A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 

2013. augusztus 6. évfolyam 8. szám

Strand Fesztivál – a megújult Egri Termálfürdőben: augusztus 10–11.



2

Az ember természetes igénye a pihenés, a kikapcsolódás, szinte minden beszélgetés része a kérdés: nyaraltok, nyaraltatok? 
Erre sokféleképpen kapunk választ. Van, aki valami egzotikusnak vélt helyre megy, van, aki a magyar tengert keresi fel, vagy 

környékünk kedvelt vizénél, a Tisza-tónál tölti szabadságát. S persze nemcsak víz mellett lehet ezt elképzelni a kikapcsolódást.
Sajnos olyan is van, hogy azt kénytelen mondani valaki: nem lesz nyaralás, nincs rá idő, nincs rá pénz.
A nyaralás arra is jó sokaknak, hogy egy kissé dicsekedjenek: milyen exkluzív helyen töltötték az időt, mennyit költöttek. A valódi 

élményeket jó hallgatni, ötleteket lehet kapni a következőkben esedékes pihenéshez.
Szerintem akkor volt jó a nyaralás, amikor mások mondják: látom, jó színben vagy, kipihented magad. Ennél pedig csak az a jobb, 

amikor a családom mondja: nagyon jól éreztük magunkat, menjünk másokor is!

Jól megérdemelt
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Leállás, átállás
Tisztelt Nézőink!
A  TV  Eger  2013.  augusztus  13-ig  műszaki  karbantartás  miatt 

szünetelteti napi négy órás adását. Ebben az időszakban 20 órától 
láthatnak csatornánkon szerkesztett műsort. Augusztus 13-án ked-
den 20 órától az eltelt  időszak hírösszefoglalóját  láthatják, 14-én 
18 órától a megszokott műsorrend szerint láthatják adásunkat. 

Ezalatt a televízióban megkezdődik a digitális átállás újabb elő-
készítő fázisa. Mint ismert: a  digitális átállás során a hagyományos, 
analóg földfelszíni műsorterjesztés helyébe a korszerűbb, jobb kép- 
és hangminőséget és több ingyenesen fogható csatornát jelentő 
digitális műsorszórás lép. Ennek keretében a TV Eger is  ily módon 
továbbítja majd műsorát a földfelszíni sugárzásban.

A digitális átállás után a hagyományos szoba- vagy tetőanten-
nával és régi típusú televízióval csak akkor lesznek elérhetőek a 
jelenlegi csatornák, ha a nézők egyszeri költséggel beszereznek 
egy megfelelő vevőkészüléket, úgynevezett set-top-boxot. A set-
top-boxot az antenna és a televíziókészülék közé csatlakoztatva 
a legrégebbi típusú tévékészülékkel is fogható lesz az adás. A 
manapság forgalmazott televíziók nagy része már eleve beépítve 
tartalmazza ezt a vevőegységet. Ha tehát valaki új tévét vásárol, 
érdemes rákérdeznie arra, hogy a készülék tartalmazza-e ezt a ve-
vőegységet (DVB-T MPEG-4 HD tuner). Bővebb információt a www.
digitalisatallas.hu oldalon lehet találni.

Heves megyében legkésőbb 2013. október 31-én történik meg 
a digitális átállás. A TV Eger adása várhatóan október elejétől lesz 
elérhető digitális sugárzásban.

Türelmüket megköszönve, további figyelmükre számítva, tiszte-
lettel:

Bérczessy András
ügyvezető igazgató, főszerkesztő

Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
tisztelettel meghívja Eger város polgárait a 
Szent István-napi és az azokhoz kapcsolódó 
ünnepi programokra!

18.00 órakor  az Egri Lokálpatrióta
 Egylet szervezésében (Dobó téri színpad)

19.25 órakor Ünnepi beszédet mond: Habis László az ELE elnöke

19.40 órakor Fáklyás felvonulás az egri várba, koszorúzás Imre király 
 sírjánál

Az állami ünnep eseményei:

17.30 órakor  Ünnepi Szentmise a várbeli székesegyház falai között
 A misét bemutatja: Dr. Ternyák Csaba érsek
18.20 - 19 óráig  Térzene a Dobó téren

Karnizs Csaba

19 órától  VÁROSI DÍSZÜNNEPSÉG (Dobó téri szabadtéri színpad)
 Himnusz

 Endrédy Gábor
Habis László polgármester

 Ünnepi beszédet mond: Dr. Nyitrai Zsolt
 Kitüntetések, díjak átadása
 Szózat

20.20 órától  Szórakoztató dallamok 

21 órától  a Dobó téren

21.50 – 24 óráig  UTCABÁL a Dobó téren
  Kálloy-Molnár Péter – Hrutka Róbert és
 barátaik  zenekara

SZENT ISTVÁN-NAPI
ÜNNEPI PROGRAMOK
2013. AUGUSZTUS 19-20.Tábla 

Felnémeten
Felnémetet jelző kiegészítő táblákat helyzetek el a város-

rész határainál. A Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület kezde-
ményezése főképp a turisták tájékozódását segíti.

A  táblaavató-ünnepségen  Habis  László  polgármester  kiemelte:  Eger  Fel-
németre,  Felnémet  Egerre  lehet  büszke,  a  városrészben  zajló  kulturális,  civil 
programok Eger hírnevét is gazdagítják. A felnémetiek továbbra is szeretnék 
megőrizni identitásukat, a helyi civil kezdeményezések segítik a városrész ha-
gyományainak átörökítését. A táblák költségeit az egyesület és egy helyi vállal-
kozó fedezte. (Fotó: Nemes Róbert)

Egerbe 
költöztek
A  „Költözz  Egerbe!”  pályázati  fel-

hívásra több mint egy tucatnyi pár 
jelentkezett. A feladat igen vonzó: egy 
hónapon át élvezni a város vendég-
szeretetét, kipróbálni mindent és az 
élményeket megosztani a világhálón. 
A koltozzegerbe.blog.hu oldalon bárki 
követheti  Balizs  Kata  és  Horváth  Ders 
egri történeteit. (Fotó: Nemes Róbert)

Mokka – Egerből
Egy héten át Egerből jelentkezett az a TV2 reggeli műsora.  Nyári, vi-

déki turnéjuk utolsó állomásán Eger és környékének látnivalóit mutat-
ták be, de szó volt a kulturális programokról, sportról és természetesen a 
hős egri várvédőkről, s a nekik emléket állító Gárdonyi Gézáról is. 

Elhanyagolt részek
Építési törmelékkel és szeméttel vannak tele a közte-

rületek, sok az illegális reklámelhelyezés, a vandalizmus 
és a belvárosban parkoló autók is rontják a városképet. 
Erre a következtetésre jutott Sós István alpolgármester és 
Csathó Csaba képviselő belvárosi szemléje során. Azokat 
a részeket vizsgálták amelyeket nem érint a belváros re-
habilitáció, az eredményt elkeserítőnek nevezték.

Ugyan van szabályozás a megállító táblák és rek-
lámhordozók elhelyezésére a belvárosban, sok helyen 

mégsem tartják be az előírást. Sós István alpolgármester 
szerint probléma az is, hogy túl sok autót engednek be a 
belvárosba, ezen is változtatni szeretnének. 

Elszomorítónak nevezték a belső udvarok állapotát. 
A  legtöbb  kapualj  szeméttel  és  falfirkákkal  van  tele.  A 
közterületet elzáró elemek, gondozatlan társasházi bel-
ső kertek, otthagyott törmelékek csúfítják a belvárost. A 
legszemetesebb részeket néhány napja kitakaríttatták. 
Az alpolgármester szerint mielőbb meg kell oldani a 

problémát. A megújuló belváros és a rendezett közterü-
letek mellett éles lesz a kontraszt. Csathó Csaba képviselő 
szerint az igénytelenséget és a vandalizmust kellene 
visszaszorítani.  Együttműködést  kezdeményeznek  a 
társasházakkal, segítenének a helyreállításban. Az al-
polgármester és a képviselő is kiemelte, hogy a belvárosi 
állapotfelmérés egy folyamat kezdete. Hamarosan a vá-
ros minden részét végigjárják, rögzítik és az érintettekkel 
együttműködve idővel javítják is a hibákat.

Rázsi  Botond  alpolgármester,  a  12.  számú  választókörzet  képviselője  augusztus 
13-án, kedden 17 órától fogadóórát tart előzetes bejelentkezés szerint a Pásztorvölgyi 
Iskolában. Telefonszám: 36/523-702.

Megújul a vár
Eger városa – mint a Dobó István Vármúzeum fenntartója – 

képviseletében Habis László polgármester aláírta a 217 millió Ft-
os önerő biztosításáról szóló szerződést a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséggel, ezután pedig az ÉMOP-program 1,746 millió Ft-os, 
100%-os támogatási intenzitásról szóló Támogatási Szerződését is 
a közreműködő szervezet, a NORDA képviselőjével.

A projektben szerepel a Szép-bástya 
romszerű  helyreállítása,  a  „Setét  kapu” 
épületében vizesblokkok kialakítása, a 
Törökkert, kapuvédő bástya, a Fegyvertár, 
a Dézsmapince helyreállítása.  Külső vár-
falsétányt építenek ki az északi és nyuga-
ti  várfal  körül,  teljes  közműcsere  lesz  és 
térfigyelőrendszert  is telepítenek a terü-
letre.Több attrakciós projektelemkészül: 

titkos, föld alatti világ, történelmi idő-
utazások címen, múzeumi tanösvényt 
alakítanak ki a várfalsétányon.

A projekten túl Eger Önkormányzata a 
kormányzati  szervekkel  együttműködés-
ben  szisztematikus,  tervszerű  munkával 
kívánja biztosítani az Egri Vár állagmeg-
óvását.

Közlekedés – 
játékosan
Közlekedési játszóteret adtak át Egerben 

a  Tittel  Pál  utcában.  Az  1200  négyzetmé-
teres területen minden olyan mint a való-
ságban, csak lekicsinyítve, a gyerekekhez 
méretezve.  Kerékpárral,  kisautóval  vagy 
gyalogosan próbálhatják ki a tanpályát. A 
gyerekek itt sajátíthatják el a biztonságos 
közlekedés alapjait.

Dr. Misz Mihály a városrész önkormányzati 
képviselője évek óta lobbizott a felújításért. A 

közlekedési játszótér kialakítását teljes egészé-
ben az önkormányzat fizette, 11 millió forintba 
került. A polgármester azt mondta: örül annak, 
hogy egyre több játszóteret tudnak rendbe 
tenni. Tavaly négy játszótér újult meg a város-
ban. Idén a Tittel Pál úti közlekedési játszótér 
mellett az Almagyar dombon építenek majd 
egyet, a Szépasszonyvölgyben pedig a Márai 
Központhoz kapcsolódó kalandparkot hoznak 
létre. (Fotó: Nemes Róbert)



Lendületben a Kerekes szekere 
Ezen a nyáron új lemezzel jelentkezett a Kerekes Band. A Folklore Man című album dalaiból és régebbi számokból a XVII. Egri 

Bikavér Ünnep közönsége is hallhatott koncertet. Ahogy a furulyaszó felhangzott a színpadon, a dobjáték beindult, a lányok felsi-
koltottak a színpad előtt, már lehetett tudni: hamarosan kezd a Kerekes… Fehér Zsomborral a koncert előtt beszélgettünk.

– Több mint két évig érett ez a lemez…
– Ez a tizenkét szám az együttes utóbbi két évének 

naplóbejegyzéseiből, feljegyzéseiből született. Legjobb 
napjaink termései. Természetesen sok szám végezte a ku-
kában, ennek legalább a háromszorosa, de a megmaradt 
dalok szinte elindultak magukból és kiteljesedtek. Ez az al-
bum már nem olyan népzenei eredetű, mint a Pimasz vagy 
a Fel a kalappal!, inkább a What the folk?! útját folytatja. 
Szép lassan haladunk egy úton, amit még mi se tudunk, 
hogy merre megy, hiszen saját magunknak tapossuk ezt 
az ösvényt, az etno-funk ösvényét… Az albumon egyéb-
ként saját szerzeményeink találhatók, a Mátra Volán-szám 
kivételével, ami egy Ködellik a Mátra-feldolgozás. 

– Ezen az albumon is vannak vendégelőadók. 
Kiket hallhatunk a lemezen?

–  A  közreműködők  között  szerepel  Farkas  Bertalan, 

Fábián Juli, Paul Shields, egy country rádió műsorvezető-
je, és Mike Finnigan Hammond-játékos, aki Jimi Hendrix 
Electric  Ladylandjén  orgonált.  Mike  Finnigan  a  Betyár 
Hero számban énekel, vokálozik, valamint a To Be Mine 
számban  Hammond-orgonán  játszik…  Fantasztikus 
rockesszencia született ezzel a számmal, nagyon büszkék 
vagyunk rá. Farkas Bertalan előtt a Cpt. Space Wolf című 
dallal tisztelgünk. Ő a szám elején az űrrepülés előtt el-
hangzott beszédével jelentkezik be. A beszédet rögzítő 
lemezt egy egri régiségvásáron találtam, és azonnal tud-
tam, hogy ezzel a hangfelvétellel teljes lesz az anyag.

– Fábián Juli főképp a dzsessz és az elektroni-
kus zene énekesnőjeként ismert. Őt hogyan nyer-
tétek meg ehhez a műfajhoz?

–  Nem  is  gondolkodtunk  azon,  hogy  lenne-e  más 
előadó, aki ezt jobban el tudná énekelni, rögtön elsőre az 

ő neve ugrott be, sőt másodjára is… Ezt csak Fábián Juli 
tudja így elénekelni, és szerintem ő is ugyanígy gondolta, 
mert rögtön elsőre igent mondott. A szöveget még nem 
is ismerte, csak az alapdallamot, és azt mondta, ha nem 
valamilyen káromkodást kell énekelni, akkor vállalja. Így 
született meg a Waiting for the Sunshine, a nyár egyik 
slágere. 

– Ha már a nyárnál tartunk… Gondolom, bu-
likból nem lesz hiány…

– Rengeteg fellépésünk lesz, itthon is, külföldön is 
koncertezünk, fesztiválokra megyünk.  Május végén volt 
koncertünk a Müpában is, amit épp ma, az egri bulink 
idején  ad  le  a  televízió,  elmondhatjuk,  (nevet),  hogy  a 
csapból is a Kerekes Band folyik… 

Harsányi Judit
(Fotó: Vozáry Róbert)

Visszakerültek a levelek
Ahol a régmúlt kincsei rejtőznek, ott mindenképpen érdemes körül-

nézni, hiszen soha nem lehet tudni, milyen érdekesség, különlegesség 
tárul az ember elé. Persze nem árt a szerencse sem.

– Éppen a fővárosban, egy Múzeum körúti 
antikvárium előtt sétáltam, gondoltam, benézek 
az üzletbe, hátha valami régi, érdekes könyv akad 
a kezembe. A boltban azonban legnagyobb meg-
lepetésemre két ismeretlen, Egerben kelt Gárdo-
nyi-levélre bukkantam, melyeket egy aukció 
keretében árult az antikvárium – mesélte Nyitrai 
Zsolt országgyűlési képviselő.

Miután egy árverésen vetélytársak is akadhat-
nak, fontos a gyorsaság, ezért felhívta telefonon 
Habis László egri polgármestert, akivel közölte 

a hírt. Megbeszélték, hogy ajánlatot tesznek a 
levelekre, hogy azok a legméltóbb helyre, Eger 
városába kerüljenek.

Így is történt: a polgármester „követet me-
nesztett” Budapestre, így sikerült megszerezni a 
felbukkant kincseket. A történet külön érdekes-
sége,  hogy  éppen  Gárdonyi  Géza  születésének 
150. évfordulója előtt sikerült meglelni a levele-
ket, így az augusztus 3-i programok mellett ezek 
a ritkaságok még gazdagabbá teszik az évforduló 
rendezvényeit.

„Mindenki találjon rá a varázslatra!” 
 A XVII. Egri Bikavér Ünnepe Szent Donát Napján
–  Kellemes, élénk savak, üde bor – fordul egy fiatal 

férfi a mellett álló  lányhoz a tömegben egy pohár Egri 
Csillaggal.    Délutánonként  sokan  kezdték  az  új  fehér 
cuvée-vel vagy rozéval a kóstolást. Ahogy csökkent a 
hőség, úgy kerültek elő a testesebb borok. Összesen 38 
borászat csaknem száz borát kínálták az ünnepen. 

–  Nagyon kevés az olyan borfesztivál az országban, 
amelyik csak a saját borait vonultatja fel – mondta Tar-
soly József hegybíró. Az egri  ilyen. Már a nyitónapon  is 
meglepően sokan mentek ki az Érsekkertbe. A hegybíró 
alig titkolt örömmel mesélte, hogy az ünnep előtt már 
érezhető volt a várakozás. 

A fák alatt lengyel, angol, német szavakat lehetett 
hallani. Egy kisebb csoportról kiderül: kimondottan a 
Bikavér Ünnepére jöttek Svédországból.

Huszonegy étterem kínált kimondottan egri borhoz 
komponált  ételeket.  Meskó  Norbert  mesterszakács  a 
szarvasból készült töltött káposzta mellett döntött. 

– Leültünk borozni, és megálmodtuk, hogy milyen 
ételt készítsünk a borhoz, mi az, ami legjobban kiadná 
az ízét, zamatát. 

„Naplementés heveredés, nemes egri leányka száraz, 
kézzel fogható álma ez” – slam poetry az Ethnofillel az 
Egri Csillag színpadon.  Idén a tavalyinál is több élő ze-
nét lehetett itt hallani. Fellépett a Grabanc, a finn Antero 
Lindgren.  

Az Érsekkerten belül jól elkülönült egymástól négy 
helyszín.  A  nyüzsgő „borutca”,  a  piknikhangulatú  tókör-

Díjak
A 2012-es év egri szőlőtermelője: Rozsnyai Mihály
Az év borgasztronómusa: Bányai Róbert
Az év bortermelője: Tóth Ferenc
A legjobb Egri Bikavér: 2009-es Egri Bikavér Superior, Thummerer Pince
A legjobb étel-bor párosítás: a Kiss Pincészet 2009-es Egri Bikavére és az 
 egerszalóki Piroska étterem gránátalma-mártásos rozé kacsamelle

Felújítják 
Gárdonyi sírját
A Gárdonyi-sír felújítását tervezi két civil szerve-

zet. A kerítés, a sír maga, a kereszt és a környék 
mind megújul – közadakozásból, cégek és egri 
polgárok támogatásával.  Sós István alpolgármes-
ter még kéri az egriek segítségét: akár adomány, 
akár munka – mindkettőt szívesen fogadják a 
szervezők.

A sír környékét húsz éve alakították ki, megérett a felújításra – 
mondta el Berecz Mátyás, a múzeum igazgatója. Két civil szervezet 
fogott össze, hogy  rendbe  tegyék a Gárdonyi-sírt és a környékét: 
az Eger Vára Barátainak Köre és az Egri Városszépítő Egyesület. Azt  
szeretnék – mondta Szalainé Király  Júlia,    a várbaráti  kör  titkára 
–,  ha  közös üggyé válna Gárdonyi sírjának a felújítása. Sós István 
alpolgármester, a városszépítő egyesület elnöke azt mondta: októ-
ber végére szeretnék a munkát befejezni, és itt emlékezni Gárdonyi 
Gézára  halálának  évfordulóján.  A  vállalkozásokra,  a  város  lakóira 
és a  civilekre  is  számítanak, minden segítség  jól  jön. Kivágják az 
elöregedett ecetfát, helyette Agrádról egy gesztenyefát hoznak, 
azt ültetik el. Jelképezni fogja a két település – Agárd és Eger – ösz-
szefogását is. Rendbe teszik az emlékhely környékét teljeskörűen. 
Sós István elmondta még: több cég is jelezte már segítőszándékát. 
Most viszont tervezőre lenne szükségük, aki lerajzolná: milyennek 
képzelik a felújított sírt, a kerítést, hogy ezt továbbítani tudják az 
örökségvédelemnek.  

Az ünnEp VEnDéGEinEK GonDoLATAi
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes: „Nagyszerű dolog az, hogy itt a borünnepen nemcsak egy termék-

ről van szó. (…) A borászat és a gasztronómia együttműködése olyan nemzeti karakter jelenít meg, amely az 
egész nemzet számára, és ezen keresztül az egész egyetemes kultúra számára üzenettel bír. (…) A bor nem 
pusztán egy üzleti produktum, hanem kultúra és egy olyan reklám is, amivel az egész nemzetnek a jó hírét 
tudjuk kelteni. Az egri borünnepen itt van az egész Kárpát-medence. Találkoztam itt emberekkel Erdélyből, 
Felvidékről, Délvidékről is. Az országon belüli és a Kárpát-medencei teljes magyarság találkozója.”

Zilai Zoltán főtitkár, Magyar Bor Akadémia: „Azt gondolom, hogy az egyik meghatározó borvidéke az 
országnak Eger. Nagy értéke a sokszínűsége, hogy fehér és vörös borokban, rozéban gazdag a kínálata. A 
szőlőterületet, minőséget tekintve nagyon dinamikusan változó, fejlődő a borvidék. Azt gondolom, hogy 
az új márka, az Egri Csillag újabb lökést adott a borvidéknek, felpezsdítette az életet. Szerintem nagyon jó 
úton halad Eger. A következő állomás a borturizmus fellendítése kell, hogy legyen.” 

nyék, a nagyszínpad és a zenepavilon vidéke. Mindegyik 
mást adott. Az Egri Bikavér Színpadon egymást váltották 
a zenekarok, többek között koncertezett a  Kerekes Band, a 
Vivát Bacchus,  a Besh O Drom. Idén a borünneppel együtt 
rendezték meg az Agria Nemzetközi Folkhétvégét. A török, 
szerb és magyar táncosok felvonultak a belvárosban, gála-
műsorukra a Fölszállott a páva győzteseit is meghívták. 

Két év után újra versenyeztek a traktorok gyorsaság-
ban és szépségben a színház előtt.  A legkülönösebb 
traktor címet egy repülőnek álcázott gép kapta, amely-
nek platóján Gárdonyi dolgozószobáját rendezték be. Ott 
pipázott maga az író is. A legszebb jármű Kirk kapitány 
alufóliával bevont galaktikus űrtarktora  lett.   A gyorsu-
lási versenyen a két évvel ezelőtti győztes, Pásztor László 
megvédte a címét, a hatvanméteres távot 8,45 másod-
perc alatt gyűrte le. 

A szervezők azt mondják: soha ennyien még nem 

jártak az Egri Bikavér Ünnepén. Bor, étel, zene, társaság, 
ráérősség – ez a Bikavérünnep. Régen látott ismerősök, 
akikkel meg lehet vitatni, hogy melyik borász rozéja a leg-
jobb, melyik Egri Bikavérből vagy Csillagból érdemes a kö-
vetkező kortyot inni. Kóstoltad már? És itt egy borász neve 
jön, meg egy eskü, hogy az a bor egyszerűen fantasztikus, 
és semmiképpen nem lehet kihagyni. Mindenki savakról, 
gyümölcsösségről, évjáratról, tanninokról beszélget. 

Hamvas Béla azt írta, hogy az egri bor – főként a vörös 
– minden alkalomra tökéletes: lehet inni egyedül, ket-
tesben, ünnepre. Ezt most tízezrek igazolták. 

Keszthelyi Valéria
(Fotó: Vozáry Róbert)
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Embert próbáló 
időjárás
Beszélgetés Rázsi András 
meteorológussal az időjárás 
emberi szervezetre való 
hatásairól

– Hogyan befolyásolja az emberi szervezetet az 
időjárás?

– A poláris hideg és meleg légtömegek keveredése cik-
lonokat eredményeznek. A meleg-és a hidegfront egymást 
követi. A változásokhoz való alkalmazkodást a vegetatív 
idegrendszer végzi.

Ha a szimpatikus hatás érvényesül, akkor szapora szív-
verés, vércukorszint emelkedés, gyorsuló anyagcsere jel-
lemző.

Ha paraszimpatikus, akkor ezeknek a tüneteknek az el-
lenkezőjét tapasztalhatjuk.

A frontátvonulás és fronthatás két különböző dolog. Ha-
zánkban a meleg frontra való érzékenység jellemző. A hi-
degfront hatása: szívroham, infarktus, gutaütés, epilepsziás 
rohamok, ájulásos rosszullétek.

Egy soproni vizsgálat kimutatta, hogy több mint tízszer 
annyi gyerek születik fronthatásban. De van pozitív hatása 
is, ilyenkor tettrekészebbek az emberek, aktívabbak.

– Mit kell tudnunk az úgynevezett Ovi-projektről?
–  29 ovis csoportban zajlott a vizsgálat 1 hónapon ke-

resztül. Óvónők segítettek a vizsgálati szempontok kiválasz-
tásában. 

Figyeltük a gyerekek spontán játékát, a szabályok betar-
tását,  alapzajt  és  az  ebéd utáni  alvást.  5-ös  skálán  osztá-
lyoztuk. Az agresszivitást, figyelmet, aktivitást, agresszivi-
tást, rendtartást és az ebéd utáni alvást is figyeltük. Ez adta 
a mintát.

E mellett néztük az Országos Meteorológiai Szolgálat 
időjárási adatait, és a két adatot vetettük össze. A konklúzió 
az volt, hogy az ovis gyereknél az egyéb hatások sokkal in-
kább befolyásolják a délutáni alvást, mint az időjárás.

Agressziónál a kimutatható eredmények, a meleg front 
hatására a gyerekek kezelhetőbbek lesznek. Légtömeg 
analízist is végeztünk. A meleg légtömegben sok a pozitív 
hatás. 

Összességében kijelenthetjük, hogy az óvodás korú gye-
rekeken is tetten érhető az időjárás-érzékenység.

Kovácsné Somogyi Mónika

ismerjük meg együtt cseh testvérvárosunkat!
Szeretné angol nyelvtudását fejleszteni? Szeret 

megismerni új tájakat? Szeret beszélgetni? El tud 
szállásolni testvérvárosunkból érkező vendégeket? Ha 
minden kérdésre a válasz igen, és szeretne részt venni 
új kezdeményezésünkben, a cseh testvérvárosunkkal, 
Kutná Horával történő cserekapcsolatban, akkor Ön a 

megfelelő személy, hogy jelezze részvételi szándékát 
e-mailben  az  urban.eva@ph.eger.hu  címen  vagy  a 
36/521-925-ös telefonszámon. A csereprogram rész-
leteit a jelentkezést követően ismertetjük a résztve-
vőkkel. 

Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését 

és szeretne részt venni a testvérvárosi cserekapcsolat-
ban, kérem, hogy augusztus 31.-ig jelezze részünkre. 

Kutná Hora és Eger 2001 óta testvérvárosok. A kez-
deti gazdasági kapcsolat alakult kulturális kapcsolat-
tá, baráti együttműködéssé.

Tanulmány a nőkről
Új nyári bemutatóval jelentkezett a Pinceszínház az Érsekkertben. A hatvanas 

években készült Keleti Márton-film forgatókönyvét írta át Szabó Tamás, ebből 
született egy könnyed, nyári darab, egy zenés válóok két részben. A Tanulmány 
a nőkről valójában nem csak a nőket tanulmányozza; megmutatja a férfi lelke-
ket is. A darabban korabeli híres slágerek adják vissza a kor hangulatát. 

Az előadásról Tatár Gabival, a Pinceszínház vezetőjével és Lendvai Zoltánnal, 
a darab rendezőjével beszélgettünk.

Az Egri Kulturális 
pályázati Alap kiírása
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Kulturális 

Pályázati Alap 2013. II. félévi támogatásának elnyerésére. Várjuk a város 
kulturális, művészeti értékeit ápoló – legalább három éve színvonala-
san működő – alkotók, az amatőr művészeti ágakban tevékenykedő, 
jogszabályban meghatározott módon nyilvántartásba vett civil szerve-
zetek jelentkezését. A Kulturális Alap feladata, hogy a civil szervezetek 
által kezdeményezett, Eger város kulturális életében jelentősnek ítélt 
rendezvények, programok megvalósítását lehetőségeihez képest tá-
mogatásban részesítse.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati adatlap kitöltése, 
amely a benyújtás helyén, vagy a www.eger.hu önkormányzati honla-
pon érhető el és a részletes pályázati felhívás is ugyanitt olvasható. Nem 
nyújthatnak be pályázatot azok, akik az elmúlt évi támogatásokkal 
határidőre nem számoltak el. A Kulturális Pályázati Alapból 2013. év 
II. félévében igényelt támogatások odaítéléséről a Kulturális és Idegen-
forgalmi Bizottság a pályázatok beérkezését követően, augusztus hó 
folyamán dönt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. augusztus 12. 
Helye:  az  egri  Polgármeseri  Hivatal  Humán  Szolgáltatási  Irodája 

(3300 Eger, Dobó tér 2.)
Kapcsolattartó: Agyagási Dezső – 36/521-927, 20/465-7826

– Miért ezt  a darabot választottátok 
az idei nyárra?

Tatár Gabi:  –  Igazából  én  már  tavaly  is 
ezt szerettem volna, csak nehéz volt a jogokat 
megszerezni. Reméljük, a nézők is megér-
zik, hogy érdemes volt rá várni. Ha azokat a  
slágereket hallom, amelyek megszólalnak a 
darabban,  akkor  elfog  a  romantikázás…  Jó 
érzés visszagondolni a régi időkre… Ez már 
egyébként a harmadik érsekkerti előadásunk, 
és a célunk továbbra is az, hogy egy könnyed, 
felszabadult nyári estét töltsenek el a nézők, 
szórakozzanak, feltöltődjenek. Hihetetlen 
jó hangulatban teltek a próbák, felhőtlenül 
szórakoztunk, örömszínház jött létre. Azért 
választjuk minden évben az érsekkerti  tavat 
helyszínnek, mert gyönyörű hátteret és hangu-
latot ad az előadásnak. Természetesen  élőze-
nét hallanak majd a nézők Gonda László zenei 
vezetésével, ez számunkra nagyon fontos, mert 
ettől teljesen más a lüktetése lesz a darabnak. 
A koreográfus Szent-Ivány Kinga, akivel  tavaly 
ismerkedtünk össze, és egész évben együtt dol-
goztunk. Az ő koreográfiája mindig garancia a 
minőségi munkára.

– Korábbi kollégádat, a most Miskol-
con játszó Szatmári Györgyöt is felkérted 
egy szerepre.

Tatár Gabi: – Olyan embert kerestünk, 
akit nagyon szerettek Egerben, akinek a hangjá-
ra, személyiségére emlékeztek a nézők, kötődik 
a városhoz és játéka sokat ad az előadáshoz.

– Rendezőként mire törekedtél?
Lendvai Zoltán: – Ez egy nagyon kedves 

darab, sok humorral, rövid, majdnem kabaré-
szerű jelenetekkel… Egy fiatal, egy középkorú 
és egy  idősebb pár életében figyelhetjük meg 
az emberi kapcsolatok változásait. A korabeli 
táncdalokkal vígjáték kerekedett ki az eredeti 
prózából, egy furcsa keverék született, vicces, 

– Honnan a név? Milyen hagyománya 
van ennek a technikának?

– Amikor egyesületté alakultunk sokat 
ötleteltünk rajta, mi legyen a nevünk. Erre jutot-
tunk, mert a foltvarró az tündérkedik, varázsol. 
Angolul patchworknek, magyarul foltvarrásnak 
nevezik.  Igazából,  az  Európából  kivándorolt 
amerikai telepes asszonyok fejlesztették ki 
kényszerből, mert minden kis miszliket, anyag-
darabot fel kellett használjanak. Később ez fej-
lődött népművészetté, ma már alig van ország, 
ahol ne lenne ismert. Bontott anyagokból is 
készíthetjük, de fontos az anyag minősége.

– Ezt a technikát az ügyetlenebb kezű 
hölgyek is elsajátíthatják?

–  Igen,  mert  más  készségeket  igényel, 
mint mondjuk egy zokni stoppolás, nincs ösz-
szefüggésben azzal, hogy valaki szeret-e meg-
varrni elhasadt ruhákat. Ez egy kreatív, alkotó 
munka,  nagyon  meg  lehet  szeretni.  Köztünk 
csak egy hivatásos varrónő van, létezik olyan is , 
aki eleinte nem is tudta használni a varrógépet.

– Sok pszichológus szerint, ha valaki-
nek van valamilyen hobbija, jobban elvi-
seli a mindennapokkal járó stresszt, mert 
van honnan töltődnie.

– Ez pontosan így van. Szoktuk mondani, 
hogy ezt szedjük nyugtató helyett. Mesél-
hetünk róla mennyire pihentető és remek 
kikapcsolódás.  Nemcsak  ezzel  a  technikával 
foglakozunk, van nálunk baba- és macikészí-
tés is, melynek a ruháit díszítjük foltvarrással, 
de Waldorf-babát is készítettünk már. A macik 
szoknyái rizzsel vannak megtömve, ebben egy 
óvodás is tud segíteni. Ajándékba szánjuk őket, 
nem eladásra. Annyi munkaóra van ezekben a 
darabokban,  hogy  ezt  nem  lehet megfizetni. 
Érdekességképpen: a japánok minden fázisát 
a patchworknek kézzel varrják, alig használnak 
varrógépet. 

– Mi a munkafolyamata ennek a 
technikának?

– Vannak tradicionális minták, amelyek 
mindenütt a világon ugyanazon névvel illet-
nek. Ezeket lehet variálni, továbbfejleszteni. 
Olasz  eredetű  trapunto  technikát  is  alkalma-
zunk, ami kitömött kézimunkát jelent. Sokat 

megyünk közös varrásokra, ahol egymástól 
tanulunk, lesünk el mintákat, amit aztán át-
tervezünk, megrajzolunk és megvarrunk. Egy 
nagy takaró akár 4 hónapig is készül. Kitartás 
nélkül ez elképzelhetetlen. Van olyan, ami 964 
darabból áll, ennek a feldarabolása is rengeteg 
időbe kerül. Van például olyan minta, amit tük-
rözéssel lehet csak tökéletesen formásra varrni. 
Sokszor nem is gondolnánk magunkról, hogy 
mennyi türelem lakik bennünk.

– Mennyire próbálják átörökítni a fia-
talabb generáció számára a tudásukat?

– Mivel tanítónő is van köztünk, tart a gye-
rekeknek is foglalkozást, illetve városi rendez-
vényeken is és az Eger Ünnepe rendezvényen 
is megmutatjuk a közönség számára a technika 
szépségeit és foglalkoztatjuk a gyerekeket.

– Van megmérettetés is, esetleg zsű-
rizési lehetőség is?

–  Hogyne, nagyon komoly. 20 éve létezik a 
Magyar Foltvarró Céh, aminek többen is tagjai 
vagyunk, szép múltra tekint vissza, rendszere-
sen ír ki országos pályázatokat. A céhmesteri 
rangot szigorú zsűrizés után osztanak ki.

– Kiállításokra is sokat járnak.
–  Igen,  kiállításokra,  találkozókra  járunk. 

Nyári tábort is szervezünk június utolsó hétvé-
géjén.  Jönnek hozzánk az ország minden tájá-
ról és csattognak az ollók. Persze programokat 
is szervezünk nekik. Gyakran látunk el karitatív 
feladatokat is, varrtunk már az árvízkárosultak-
nak, ovisoknak, gyerekkórháznak, Dévára, Böjte 
atya pártfogoltjainak. Bár a Civil Ház helyet ad 
nekünk, mégis nagy problémánk, hogy nem 
áll rendelkezésünkre egy állandó helyiség, ami 
csak a miénk, ahol találkozhatunk rendszere-
sen. Jelentősen megkönnyítené a helyzetünket, 
ha nem kellene cipelnünk a varrógépet hetente 
többször. Nem kérnénk sokat, csak elférjen egy-
két varrógép az asztalon és legyen néhány szék. 
Így ott tudnánk hagyni az anyagokat, és nem 
kellene cipelnünk a nehéz felszerelést.

Nonprofit, szerelemből tartják fenn, és még 
adományoznak is… Tényleg tündérek!

Kovácsné Somogyi Mónika
(Fotó: Korsós Viktor)

Folt-tündérek

Együttműködés 
Együttműködési megállapodást kötött a Kle bels berg Intézmény-

fenntartó Központ és az Esz ter házy Károly Főiskola. A két intézmény 
a pedagógusképzés színvonalának emelése érdekében dolgozik 
együtt. A megállapodás érinti többek között a főiskolai hallgatók 
gyakorlati helyének biztosítását és a már állományban lévő peda-
gógusok térítésmentes képzését.

A Klebelsberg  Intézményfenntartó  feladata a köznevelés minőségi 
megújítása, de ez nem képzelhető el minőségi pedagógusok nélkül 
– mondta Marekné dr. Pintér Aranka az  intézményfenntartó központ 
elnöke a főiskolán. Hozzátette, hogy egy együttműködő rendszer épít-
se a cél. A főiskolának a tankerülethez tartozó tíz pedagógus ingyenes 
szakmai oktatását kell vállalnia, az intézményfenntartó pedig megszer-
vezi a tanárok regionális továbbképzéseit a főiskolán, valamint gyakorló 
tanítási lehetőséget biztosít az iskolákban. Dr. Liptai Kálmán a főiskola 
rektora úgy  fogalmazott: ez az együttműködés újabb  lehetőség arra, 
hogy a tanárképzés megújuljon, az EKF pedig a pedagógusképzés fel-
legvárává váljon. Az együttműködés az Egri Tankerületben összesen 31 
intézményt, 13 ezer diákot és 1700 pedagógust érint. A közös munka 
már a következő tanévtől megkezdődik, a megállapodást határozatlan 
időre kötötték, de évente felülvizsgálják.

rövid jelenetekkel... Igyekeztem ezt a hangula-
tot visszaadni. Egyre több ilyen darab van, mert 
egyre többen igénylik az ilyen könnyedebb szó-
rakozást. A jelmezekkel, a habitusokkal adjuk 
vissza a kort, díszletekre nincs nagy lehetőség. 
Az egri színészek mellett Nyíregyházáról, Zala-
egerszegről is érkeztek kollégák. 

– Milyennek láttatja a nőket a darab?
Lendvai Zoltán: – A szöveget alapvetően 

férfi írta, ez igazából mindent elárul… (nevet) 
Valójában  nem  csak  a  nőket „tanulmányozza”.
Ugyanúgy  benne  van  a  férfiak  véleménye  a 
nőkről, mint a nőknek a férfiakról... Megfigyel-
hetjük,  hogyan változnak a viszonyok, hogyan 
fáradnak el, a különböző életszakaszokban 
milyen problémák merülhetnek fel egy kapcso-
latban.  Nevetünk,  miközben  elgondolkodunk 
saját kapcsolatunkon is. Valójában ez a darab 
mindig aktuális lesz. Harsányi Judit

6
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„Egeré is volt szívének minden dobbanása, lelkének 
minden világossága”

Maczki Valér (1847–1921)
Maczki Valér  Ignác ciszterci szerzetes,  tanár,  író 1847. 

december 30-án született Egerben. Elemi iskolába és gim-
náziumba szülővárosában járt. 1864-ben belépett a cisz-
terci rendbe. Teológiai tanulmányait a Zirci Hittudományi 
Intézetben  végezte.  Szerzetesi  fogadalmat  1869-ben 
tett. Ezt követően a Pesti Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának hallgatója volt. Veszprémben 1870-ben áldozó-
pappá szentelték. Főpásztora Hercegfalvára küldte, káp-
lánnak. 1871-ben rendje pécsi főgimnáziumának tanára 
lett. 1875-től a helybeli püspöki joglíceumban bölcseleti 
erkölcstant  és  művelődéstörténetet  oktatott.  1876-ban 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1877-ben visszakerült 
Egerbe, ahol a rend főgimnáziumának tanára lett. Ezzel 
párhuzamosan a helybeli érseki joglíceumban bölcseleti 
erkölcstant,  művelődéstörténetet  és  újkori  történelmet 
tanított. Az 1888-90-es  tanévet átmenetileg a pécsi  fő-
gimnáziumban töltötte, de a következő tanévtől ismét 
Egerben  oktatott,  1907-ig  nyugalomba  vonulásáig.  A 
jogakadémián egészen 1918-ig tartott órákat.

Több évtizedes tanári tevékenysége alatt magyar 
nyelvet és irodalmat, franciát és bölcseletet oktatott. 
Jellemző  volt  rá  a  páratlan nyelvérzék,  a mély  stiliszti-
kai, esztétikai és poétikai tudás. A tehetséges gyerme-
kekért a gimnázium Vitkovics Mihály Önképző Körének 
elnökeként munkálkodott. Tudós ember volt. Tehetsége 
kibontakozását elősegítette az alkotó környezet, kiváló 
tanártársai: Nagy Béni  történész, Mátrai Rudolf fizikus, 
Horváth Zsigmond természettudós, Szvorényi József iro-
dalomtörténész, nyelvész stb. Az esztétikát, a bölcseletet 

és az irodalomtörténetet magas színvonalon művelte. A 
Költészettan című műve 1876-ban látott napvilágot. A fi-
lozófia tárgyköréből való A bölcselés előtana (Eger, 1887) 
című könyve, melyet iskolai használatra dolgozott át. Iro-
dalomtörténeti vizsgálódásainak eredménye a Népszerű 
felolvasások  a  magyar  irodalom  köréből  (Eger,  1894) 
című kötete. Eger irodalmi hagyományait ő dolgozta fel 
először Eger városa és a magyar nemzeti irodalom (Eger, 
1894) címmel. A regény elméletéről szóló nagy munkája 
kéziratban maradt fenn. Számos tanulmánya és cikke 
jelent meg tudományos folyóiratokban, hírlapokban 
(Magyar Philológiai Szemle, Bölcseleti Folyóirat, Zenelap, 
Zeneirodalmi  Szemle,  Közoktatás,  Katholikus  Szemle, 
Eger, Eger és vidéke, Hevesvármegyei Hírlap), és a gim-
názium értesítőiben. 

Tanári  és  tudományos  munkája  mellett  széleskörű 
közéleti tevékenységet folytatott. Nagy lokálpatrióta volt. 
Szülővárosát kultúrközponttá akarta fejleszteni. Elnöke 
volt  az  Egri  Dalkörnek,  tagja  volt  az  Országos  Magyar 
Dalárdaegyesület  központi  választmányának,  a  Magyar 
Képzőművészeti  Társulat  Heves  megyei  Állandó  Bizott-
ságának,  az  Országos  Középiskolai  Tanáregyesületnek, 
Hevesvármegye Törvényhatósági Bizottságának és Eger 
város képviselőtestületének.

Nagy  tudásával,  aktív  társadalmi  tevékenységével 
elnyerte  Gárdonyi  Géza  barátságát  is.  Dr.Kilián  István 
egyetemi tanár szerint: „Az író a ciszterciek közül Maczki 
Valérral lehetett a legközvetlenebb kapcsolatban. Mély 
baráti kapcsolat  fűzhette Gárdonyit Maczki Valérhoz, aki 

1890-től 1921-ig élt Egerben. Gárdonyi egyik hozzá cím-
zett levele arról győz meg, hogy a szerzetes tanár és az egri 
író gyakran meglátogathatták egymást, s ha hosszabb 
ideig nem találkoztak, akkor a kölcsönös beszélgetés hi-
ányozhatott az írónak.”

A hosszú évtizedekig páratlan szorgalommal dolgozó 
tudóstanár 1921. december 4-én hunyt el. Ebből az alka-
lomból Gárdonyi  részvétlevelet  intézett  a  tanári  karhoz, 
amelyben ezt írta: „A főtisztelendő szerzet gyászában 
megilletődött szívvel osztozom. Valér bátyánk és barátunk 
immár az Úr előtt állva mondja alázatos beszámolókép-
pen: Szántottam, vetettem… Az ő emléke nem oszlik el 
itt – lent a fáklyafüsttel.”  Földi maradványait a hatvani te-
metőben helyezték örök nyugalomra. A hálás utókor Eger 
belvárosában utcát nevezett el róla, s 1942-ben tiszteleté-
re emléktáblát helyeztek el. Szobrát, amely neves rokona 
Kő Pál alkotása, 2010. április 23-án avatták  fel  a  ciszter 
templom előtt.  Szecskó Károly

A fénykép a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium 
gyüjteményéből való

Vadásznapok az ország tetején
Idén Galyatetőn rendezte meg az Országos Vadásznapokat a Magyar Vadász Kamara Heves megyei Területi Szervezete, a 

megyei Vadászok Vadgazdálkodók és Természetvédők Szövetsége és Mátraszentimre Község Önkormányzata. Fővédnökök dr. 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter voltak. A háromnapos kitűnő hangulatú 
rendezvény központi ünnepségét július 13-án tartották, több ezer érdeklődő részvételével. 

A  megnyitón  a  Magyar  Vadászkamara  Kürtegyüttes 
„Üdvözlet” című szignálját a vándorzászló és a muflonterí-
ték behozatala követte, majd a Vadászhimnusz elhangzása 
után Koncz Gábor Kossuth-díjas érdemes művész szavala-
tai és Berkovics Zoltán énekes magánszámai kötötték le a 
hallgatóság figyelmét. Farkas László Márton a Heves me-
gyei Területi Szervezet elnöke köszöntötte a közönséget és 
a meghívott vendégeket, köztük a kínai állami erdészet de-
legációját. Hangsúlyozta, a vadásznapok célja a vadászati 
kultúra népszerűsítése, értékeinek bemutatása. A területi 
szervezetek s az erdészetek sokat tesznek azért, hogy a 
vadászat, a vadgazdálkodás, a természetvédelem össze-
hangoltan működjön szerte az országban – tette hozzá dr. 
Semjén Zsolt az Országos Magyar Vadászati Védegylet el-
nöke ünnepi beszédében kijelentette: a vadásztársadalom 
bevonásával készülő új törvény megalkotásával hazánk is-
mét vadászati nagyhatalommá válhat. Mint mondta, egy 
sor kedvező intézkedés lépett életbe a vadászok és a vadá-
szat érdekében. Jogosítvánnyal együtt intézhető például a 
fegyvertartás és az egészségügyi alkalmasság, az utóbbiak 
térítésmentesen. A fegyvereket eladáskor már nem kell 
műszakilag  vizsgáztatni,  és  az  eddigieknél  súlyosabban, 

3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik az orvva-
dászokat. Szólt arról is, hogy Hatvanban a Grassalkovich-
kastélyban jövő tavasszal átadhatják rendeltetésének a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeumot, melyet élete fő művének nevezett. Az esemé-
nyen együttműködési megállapodást  írtak  alá  a  területi 
szervezetek és a hagyományos vadászati módok gyakor-
lói. Itt mondjuk el: a rendezvényt számosan támogatták, 
köztük a Média Eger Nonprofit Kft, az Egererdő Zrt, a Bükki 
Nemzeti Park és az OMVK Heves megyei Szervezete.

Az év legnagyobb vadászünnepén kitüntetéseket, elis-
meréseket adtak át. A legmagasabb kitüntetést, a Nemzeti 
Vadászrendet dr. Semjén Zsolt a védegylet elnöke vehette 
át Németh János vadásztól, az Alkotmánybíróság volt elnö-
kétől. A gyöngyössolymosi dr. Nyilas János a 7017. számú 
Társult Vadászati Jogközösség képviselője a vadászkamara 
aranyérmét kapta. A Magyar Vadászatért Érdemérem ki-
tüntetésben részesült Fürész Attila, a Fejér megyei kamara 
és  szövetség  elnöke.  Nimród  Éremmel  jutalmazták  Kis 
Józsefet a Zágon Vadásztársaság elnökét; Krizsó Sándort a 
Domoszló-Kisnána  Földtulajdonos  Vadászok  Egyesületé-
nek tagját; dr. Lóczi Lászlót, a Pélyi Tiszatáj Vadásztársaság 

elnökét; Szabó Bertalant, a Kanázsvár Vadásztársaság gaz-
daságvezetőjét; Zrónik Istvánt, a Verpeléti Vadásztársaság 
elnökét. Nimród Díjat kapott Valaczkai Erzsébet festő – és 
grafikusművész, aki 2002 óta maga is vadász.

A gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettet az Egererdő 
Zrt.  Mátrafüredi  Erdészete  érdemelte  ki.  Dudás  Béla 
erdőmérnök, erdészetvezetőnek dr. Semjén Zsolt adta 
át az elismerést. A méltatásban elhangzott: az erdé-
szet a Mátra délnyugati részén 12 ezer hektáron végez 
vadgazdálkodást. Munkájukban 3 erdőmérnök, két 
hivatásos vadász és 11 erdész osztozik. A gazdálkodó 
egység alapvető feladata az erdei életközösség és a 
nagyvad állomány, - gímszarvas, őzbak, vadkan, dám-
szarvas, muflonkos – közötti összhang megteremtése. 
Eredményeiket számos érmes trófea bizonyítja.

Az ünnepség második részében megkoszorúzták a 
három éve felállított kopjafát, amellyel emléket állítot-
tak a természetvédőknek és azoknak, akik lerakták a 
vadászat, a vadgazdálkodás alapjait. Dr. Jung László, az 
Egererdő Zrt. vezérigazgatója arról beszélt: nem felejtik 
el  azokat  a  vadásztársakat  –  Zádor  Oszkárt,  dr.  Nagy 
Gyulát, Divéki Sándort, és a többieket –, akik sokat tet-
tek a maiakért. Miközben tartott az ünnepség, a sátrak 
előtt már javában készültek az ínycsiklandozó fogások. 
Gazdag és színes programok közül válogathatott a kö-
zönség. Az egri s a mátrafüredi szakközépiskolások vad-
gazdálkodási szakcsoportjainak kiállítását a látogatók 
figyelemmel kísérték a Hungest Grandhotel Galya ter-
meiben. A zöldruhások és zöldkalaposok vadásztörté-
neteket meséltek egymásnak, miközben szépen fogyott 
a Solybor kiváló nedűje. Volt vadászkutya kiállítás, soly-
mászbemutató; Kovács Kati még mindig kitűnően szó-
rakoztatja a fiatalokat és időseket egyaránt. Dr. Maczkó 
Ferenc  a  Felső-Tarna  Vidéki  Vadásztársaság  nyugdíjas 
tagja sérülten, mankóval is felkereste barátait. 

A vadászat a világ egyik legnagyobb ellentmondása. 
Ne szépítsük a dolgot: a vadász örömét leli zsákmányában. 
Ugyanakkor azonban rajong is az őt körülvevő természeti 
szépségekért. Élet-halál ura, ám az ezzel járó felelősséget 
mindenkor  éreznie  kell.  Ez  egyértelműen  kifejeződött  az 
Országos Vadászati napokon. Mika istván

(Fotók: Pádár Sándor)

Egri kopjafa a csíki Nyerges-tetőn
„Nem tud róluk a nagyvilág,
hőstetteikről nem beszélnek,
hírük nem őrzi legenda, 
dicsőítő harci ének...”

(Kányádi Sándor)

Az erdélyi Csíkkozmás közelében, a Háromszéki-medencében 
1849. augusztus 1-jén 200 székely honvéd igyekezett feltartóztat-

ni élete feláldozásával a több ezres osztrák–orosz sereget. Halált 
megvető  bátorságukért  a  helyet „székely  Thermopülai”-ként  is 
emlegetik. A hazáért egy szálig elveszett hősök csonthalmain az 
elmúlt évtizedekben kopjafák sokaságából Emlékhely létesült. 

Az  Egri  Fertálymesteri  Testület  az  elmúlt  hónapban  példa-
mutató összefogással díszes kopjafát állított a 878 méter magas 
Nyerges-tetőn.  Lőrincz  József  szárított  tölgyéből  az  egri  Kiss 
István  jeles  faszobrász méltó  kopjafát  faragott,  amit  v.  Krupa 
Sándor míves kovácsolt vasalattal  látott el,  s Trembeczki Gyula 
technikai eszközeivel a helyszínre szállított. A felállított díszes 
emlékoszlopot  Oláh  István  vicekapitány  emlékező  szavai  után 
Fehér Mátyás  Csíkkozmás plébánosa  szentelte meg. A  kopjafa 
erdő fölött hirtelen felcsapó sólyom madár a csillagösvényen 
járók háláját jelezhette…

A faragvány motívumainak olvasata az alkotó szerint: A 
Szűzanya óvó  szeretetében a  székely mesterek a haza hívó 
szavára vitézzé lettek és hősi halálukban ragyogó csillagként 
emelkedtek az örök halhatatlanságba. A kopjafa rézfelirata 
méltán hirdeti az utánunk jövőknek is – prof. dr. Cs. Varga 
István  javaslatára  –  Balassi  Bálint  üzenetét: „Emberségről 
példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak”.

Dicsőség honvédő hőseinknek!

Elhunyt Fejes Anikó óvónő, 
Waldorf pedagógus, az Egri 
Egészség-  és  Környezetvédő 
Egyesület  titkára,  az  Egri  Jó-
gaklub tagja, a cukorbetegek 
tornájának vezetője.

E verssorokkal búcsúznak tőle 
szerettei, kollégái:
„Olyan csönd van így nélküled,
hogy szinte hallani,
amit még utoljára
akartál mondani.”

(Váci Mihály: Nélküled)

A vándorzászló és a muflon-teríték

Dudás Béla erdészetvezetőnek dr. Semjén Zsolt adta át az emlékplakettetA kopjafánál dr. Jung László méltatta az elődök emlékét
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„A betegek mosolya minden 
fáradtságért kárpótol”
Beszélgetés dr. Kovács Sándor szülész-nőgyógyásszal
Nem készült orvosnak, repülő- vagy autómérnök szeretett volna lenni. Mivel akkoriban erre Magyarországon nem volt lehe-

tőség, negyedikes gimnazistaként úgy döntött, elkötelezi magát a gyógyítás mellett.  1981-ben végzett a  Debreceni Egyetem 
orvosi karán, 1989-ig maradt a cívisvárosban, ahol a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán helyezkedett el. 1993-ig Münsterben, 
majd Regensburgban dolgozott, ezt követően költözött haza Egerbe, ahol nőgyógyászként tevékenykedik.  Kiemelkedő mun-
kája elismeréseként idén a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet  Semmelweis-napi ünnepségén főorvossá nevezték 
ki. Azt mondja, évről évre egyre súlyosbodó probléma, hogy nincs utánpótlás a szülész-nőgyógyász szakmában,  pedig ez a 
hivatás a nehézségeken kívül számtalan gyönyörűséget rejt. Tanúi lehetnek két élet feledhetetlen találkozásának, egy új élet 
megjelenésének, a születésnek.  Kovács doktorral beszélgettünk. 

– Hogyan látja a nők egészségügyi helyze-
tét? Miért van nagy jelentőségük a rendszeres 
nőgyógyászati szűrővizsgálatoknak?

– A nőgyógyászati rákos megbetegedések követ-
keztében évről évre a nők tízezrei veszítik életüket a 
világon, holott ezen súlyos betegségek időben felis-
merve 100%-os túlélési eséllyel gyógyíthatók. Ennek 
azonban elengedhetetlen feltétele az évenkénti rend-
szeres nőgyógyászati  rákszűrés. Ezalatt a méhnyak-, 
méhtest-, petefészek- és az emlőrák-szűrés egyidejű 
elvégzését értem. 

– Egyre több nő szül későn. Mitől más húsz, 
harminc vagy negyven év fölött gyermeket vál-
lalni?

–  A női szervezet 18 és 32 éves kor között a leg-
alkalmasabb egy egészséges gyermek kihordására. 
A szülés időpontját viszont legalább ennyire befo-
lyásolja a megfelelő partner megtalálása, a karrier 
alakulása és az egzisztenciális körülmények is. Azt 
tapasztaltam, hogy a 30-as éveikben járó nők jobban 
tudnak figyelni a családra, mint a náluk tíz évvel fi-
atalabbak, akik még másféle szempontokat tartanak 
szem előtt, mint például a karrierjük kérdését. Ezen-

kívül nagyobb a felelősségérzetük is. Beszédes szám, 
hogy  Heves  megyében  tavaly  1449  élveszületésre 
996  abortusz  jutott.  Az  esetek  nagy  többségében  a 
védekezés hiánya, a felelőtlen szexuális viselkedés 
okozza egy meg nem született gyermek halálát. A 
terhességmegszakítás  kérők  többsége  fiatal  lány 
vagy többgyermekes anya. 

– Napjainkban a meddőségi számok emel-
kedő tendenciát mutatnak. Mi az oka ennek?

– A meddőség általában szervi vagy hormonális 
okokra vezethető vissza. Megállapításához mindkét 
fél vizsgálata elengedhetetlen. Nőknél a meddőség 
hátterében számos esetben az endometriózis nevű 
probléma áll, amelynek lényege, hogy a méhnyál-
kahártya a méh üregén kívülre kerül, és ott ugyan-
úgy növekszik, mintha az eredeti helyén lenne. 
Mindez komoly fájdalmakat okozhat. Tulajdonkép-
pen egészséges szövetek nem megfelelő helyen 
történő elhelyezkedéséről van tehát szó, amely da-
ganatszerűen viselkedik – de nem valódi daganat. 
A panaszok jelentősen csökkenthetőek. A kezelés 
formáját és mértékét, azonban mindig egyénileg 
kell megszabni.

– Van-e olyan mottó, ami meghatározza 
életét, a mindennapi munkáját?

– Empátiára törekszem, minden betegemmel 
igyekszem  közvetlen  kapcsolatot  teremteni.  Fontos, 
hogy a páciens érezze kellő időt szánok rá és pana-
szaira, hogy megszűnjön benne a kiszolgáltatottság 
érzése és az ebből eredő szorongás. Egy elégedett, 
egészségét újra visszanyerő beteg mosolya engem is 
feltölt, minden fáradságért kárpótol. 

Somogyi Kinga

Cybergyermekeink
Hamarosan vége a nyári szünidőnek, bizonyára minden-

kinek gondot okoz megoldani a gyerekek nyári elhelyezését, 
megszervezni  a  programokat.  Pláne  ha  gyermekeink  már 
nagyobbak, és nehéz őket a számítógép elől elrángatni. Pe-
dig, ahogy a televízió nézésnek, úgy az internetes világnak is 
megvannak a veszélyei. 

Agyunkban az önmagunkról alkotott képünk és a világ 
felé fordulás késztetése, és az ezekért felelős úgynevezett 
neuronális áramkörök 6 éves kor körül  fejlődnek ki. A té-
vézés és számítógépezés ezt a fejlődést akadályozza, még 
pedig oly módon, hogy a test használatának minimalizá-
lásával csökken a testérzet. Ez azt jelenti, ha gyermekünk 
nem mozog eleget, hanem a számítógép vagy tévé előtt 
ülve éli mindennapjait, bizony később jóval nagyobb ne-
hézségekkel kell megküzdenie. A számítógép világa egy 
valótlan, kitalált világra épül, ez pedig igen nagy veszélyt 
hordoz az agy fejlődése, és a szocializáció szempontjából 
is. Hiszen egy elszeparált képzelt világban bármi megtör-

ténhet, sok esetben büntetlenül, a valós kapcsolatok pedig 
elsorvadnak. 

Érdemes odafigyelni gyermekünkre, ha szívesebben ül a 
számítógép előtt mint játszana a barátaival, és egyre több 
időt tölt az internet előtt. Sok esetben az éhség és fáradtság 
jeleit sem képesek reálisan kezelni ezek a gyerekek. Órákon át 
képesek étlen-szomjan ülni egy-egy játék előtt. Persze nem 
biztos, hogy a tiltás a megoldás. Használjuk ki gyermekünk 
ügyességét és kérjük meg, tanítson időseket a környezetünk-
ből az internetezésre, esetleg vigyük el egy kihívásokkal teli 
kalandra. Ki kell zökkenteni a nem való világból, hogy újra 
képes legyen felfedezni a való világot. Ne felejtsük el, gyer-
mekeink nem születnek számítógépfüggőnek, hanem azzá 
válnak, és a mi felelősségünk a fejlődésük segítése. 

Égető Eszter
Egrimami Egyesület

Közösségi tér 2013 
Az  Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, AMI és 
Kollégium  rendezvénye az Agria Park Bevásárló Központban

2013. június 6-án második alkalommal rendezte meg 
az  Eventus  iskola  a  Közösségi  tér  elnevezésű  eseményt, 
melynek célja, hogy az iskola tanulóinak eredményeit 
bemutassa, propagálja az iskola falain kívül is. 

A megye számos prominens képviselője megtisz-
telte a rendezvényt, illetve közreműködésével emelte 
az esemény színvonalát. Szabó Róbert, a Heves Me-
gyei Közgyűlés Elnöke díszoklevelet adott át a külön-
böző országos versenyen díjazott tanulók számára, 
ilyenek  például:  XXIII.  Országos  Rajzverseny,  Művé-
szeti Szakközépiskolák Vizuális Alkotási - Tervezési 
Versenye,  IV.  Országos  Fotó-Videó  Verseny.  Oklevél 
valamint könyvjutalom által elismerésben részesültek 
a III. Blaskó János Képzőművészeti Verseny, valamint 
a  II. Merkva László Tipográfia verseny nyertesei  is. A 
díjakat  átadták  összesen  29  diáknak:  Rázsi  Botond, 
Eger  Város  alpolgármestere;  Fülöp  Gábor,  a  Heves 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára; Blaskó 
Balázs a Gárdonyi Géza Színház ggazgatója; Püski Vik-
tória, az Egri Kulturális és Művészeti Központ szakmai 
vezetője. Nem csupán művészeti versenyeken képvi-
selték az iskolát a tanulók, hanem egyéb közismereti 
tárgyakhoz, illetve sporthoz kötődő eredmények is 
születtek:  Idegennyelvű  Szépkiejtés  Verseny,  Karate 
Diákolimpia. 

Az iskolában párhuzamos művészeti képzésben 309 
tanuló jár, érettségi utáni évfolyamokon 29 fő. A díja-
zottak eredményei által meggyőző keresztmetszetet 
kapunk  az  intézmény  falain  belül  zajló  szakmai-mű-
vészeti tevékenységről, hiszen minden évfolyamról 
szép sikereket értek el a tanulók. De nem csupán helyi 
kihatású eredményről van szó, hiszen az ország 9 me-
gyéjéből származnak a tanulók (Heves, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Nógrád, Békés, Pest, Csongrád, Somogy, Jász-

Nagykunk-Szolnok). Ők sugározzák a környezetükbe is 
a szellemi muníciót amit magukba gyűjtenek.  

Az elismerések átadását Sidló Dorottya végzős tanuló 
szakmai  prezentációja  követte  (számítógépes  grafika), 
majd több sikeres vizsgaanimációt és vizsgafilmet tekint-
hetett meg a szépszámú nézősereg. 

Az eseményt zenés-táncos összeállítást színesítette, 
melyet a Miénk a tér megyei – versenyen adtak elő a gye-
rekek. Mindeközben Kiállítás is látható volt az elismertek 
munkáiból.  (X)

nemzetközi kapcsolatok

Az Eventus diákjainak versenyeredményei

Az  Eventus  Üzleti,  Művészeti  Középiskola, 
Szakiskola,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és  Kollé-
gium  a  Tempus  Közalapítvány  COMENIUS  Iskolai 
együttműködések az Egész életen át  tartó tanulási 
program keretében meghirdetett pályázati felhí-
vásában a „Rediscovering vanishing handicrafts 
– contemporary  tribute”,  azaz „A kihalófélben  lévő 
kézművesség  újrafelfedezése  –  kortárs  tisztelet-

adás” című projektje a nemzetközi egyeztetés során 
eredményesen szerepelt. Ennek köszönhetően az 
intézmény  20000  EUR  támogatási  összeget  nyert 
cserekapcsolatok  kialakítására  a  2013/2014  és  a 
2014/2015-ös tanévekre. 

A program megvalósítása során 20 tanuló és 4 ta-
nár  látogathat el  számos országba  (Lengyelország, 
Észtország, Törökország, Spanyolország és Ciprus) és 

ismerkedhet meg kultúrájukkal, valamint ezen belül 
az eltűnő kézműves szakmák szépségeivel. 

Emellett az iskola egy másik cserekapcsolat 
megvalósításán  is  fáradozik  a  lengyel  Gimnazjum 
im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy középiskolával, 
melynek kapcsán a 9. és 10. évfolyamos tanulók an-
gol nyelvi kommunikációjának fejlesztését tűztük ki 
célul.

EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
OM azonosító: 031631 • Nyilvántartási szám:10-0004-06 • Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0690

3300 Eger, Cifrakapu tér 24. • Tanulmányi osztály: (06 36) 517 510 • Kollégiumvezető: (06 36) 313 435 • 
Eger, Servita u. 28. Telefon: 36/313-128 • E-mail: eventus@eventus.hu

www.eventus.hu info@eventus.hu

Országos Grafikai Verseny (Badacsonytomaj)  Sza-
mosi  Dóra    13/a  –  2.  hely  (felkészítő  tanára:  Bugyi 
István), Vincze Dóra 13/b – 3. hely  (felkészítő  tanára: 
Halász Noémi, Bugyi István).

Heves Megyei Amatőr Tárlat  Vincze Dóra 13/b – he-
lyezett (fel ké szítő tanára: Halász Noémi, Bugyi István).

A  Művészeti  Szakközépiskolák  Vizuális  Alkotási-
Tervezési Versenye  Vincze Dóra 13/b – 2. hely (felké-
szítő tanára: Halász Noémi, Bugyi István), Suriny Balázs  
11/a – 1. hely, Schlachter Stefánia 11/a – 2. hely, Őz 
Mária 14 Szakképző – 2. hely, Tűzkő Kristóf  10/a – 3. 
hely, Toldi Ádám  10/a – 3. hely, Ujhelyi József  13/b – 3. 
hely (felkészítő tanáruk: Bugyi István).

Megyei  Rajzverseny  (EKF)  Tóth  Enikő  –  1.  hely, 
Urbán  Viktória  12/a  –  különdíj,  Kölcze  Renáta  12/a 
–  különdíj  (felkészítő  tanáraik:  Halász  Noémi,  Ónodi 
Mátyás)

Mesefa Pályázat  (Eger)  Tóth Enikő  (felékszítő  ta-
nárai: Halász Noémi, Ónodi Mátyás)

Szivárvány 2012 Nemzetközi pályázat  Urbán Vik-
tória 12/a – különdíj (felékszítő tanárai: Halász Noémi, 
Ónodi Mátyás)

II. Merkva László Tipográfia Verseny  Androvics Ág-
nes  13/b – 1. hely Csendes Lajos 13/a – 2. hely, Korim 
Cintia  13/a – 3. hely, Juhász Bendegúz  13/b – 4. hely

IV. Országos fotó-videó verseny  Sivák Zsófia 13/a – 
3. hely (felkészítő tanára: Szilágyi Rudolf)

XXIII. Országos Rajz Verseny  Szűcs Dóra 13 Szak-
képző – 2. hely és közönségdíj (felkészítő tanára: Halász 
Noémi).

Orpheus Állatvédő Egyesület Országos plakáttervező 
pályázata  Tóth Eszter 11/a – 3. hely (felkészítő taná-
ra: Dudás Kriszta).

Karate Diákolimpia  Kobolák Anna – 2. hely

Karate Világbajnokság (Milánó)  Kobolák Anna – 
4. hely

Kollégiumok  Közötti  Sakkverseny  Szűcs  Kitti  – 
csoportos 2. hely, egyéni 1. hely

III.  Blaskó  János  Képzőművészeti  Verseny  Tóth 
Enikő 12/b – 1. kategória 1. hely, Tóth Eszter 11/0 – 1. 
kategória 2. hely, Határ Attila 11/a – 1. kategória 3. hely, 
Csikós Alex 10/a – 2.  kategória 1. hely,  Sálek Marcell 
10/a – 2. kategória 2. hely (felkészítő tanáraik: Halász 
Noémi, Ónodi Mátyás), Papp Dalma 9/a – 2. kategória 
3. hely (felkészítő tanára: Dudás Kriszta)

Istenes versek az ifjúság életében  Molnár Csenge  
11/a – 1. hely (felkészítő tanára: Tóth Bernadett)

Idegen nyelvű szépkiejtési verseny  Gherdán Teo-
dóra  9/a – 2. hely  (felkészítő tanára: Horváth Edit)

Városi Novellaíró Pályázat  Zsiga Alexandra  11/b – 
3. hely (felkészítő tanára: Bartáné Prokaj Krisztina)

Lapozó 
napozó

A Bródy Sándor Könyvtár 
az egri strandon

Ne csak csobbanjon, olvasson!

Strandkönyvtár
Egerben
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Olykor igen látványosan, máskor pedig kevésbé szembetűnően 
zajlik a belváros megújítása. Egy-egy építési, rekonstrukciós mun-
ka előtt komoly előkészítő munkálatokat kell elvégezni ahhoz, hogy 
minden a lehető legmagasabb műszaki színvonalon és a pályázat fel-
tételeinek megfelelően készüljön el. Aki rendszeresen járja a várost, 
napról-napra látja, hogyan változik, szépül egy-egy épület. Sokan 
talán már nem is emlékeznek arra, milyen állapotban volt. Ha össze-
vetjük a felújítás előtti és utáni képet, jól láthatjuk, hogy miért is volt 
fontos elindítani ezt a nagyszabású programot.

A belvárosi rehabilitációs programban  szerepelnek úgynevezett 
mini-projektek, melyek azt szolgálják, hogy a megújuló belváros 
valódi közösségi tér legyen.  A Greenside Környezetvédő Egyesü-
let „Patakparti zenés esték” programja is ennek jegyében alakult ki, 
pontosabban folytat egy régóta élő hagyományt. A célokról a prog-
ram megálmodója, Mészáros Ákos úgy fogalmazott:  szeretnénk a 
zenét közelebb vinni az emberekhez.  Sokan azt hiszik, hogy a zene 
valami rendkívül bonyolult dolog, pedig ez nem így van. Duncan 
Lorien ismert zeneszerző és előadóművész alkotta meg azt a peda-
gógiai módszert, amivel nagyon rövid idő alatt eligazodhat az ember 

a zene világában, persze a gyakorlás csak ezután jön. Ez a példa fon-
tos számunkra, mert a zene öröm, s azt valljuk, hogy valahol minden-
ki zenész, és a ritmus a legegyszerűbb hangszer. Több éve működik a 
Csakragenerátor Dobkör, rendszeresen megjelenünk az Érsekkert-
ben, zenélünk. Az embereket szeretnénk a zene élményéhez eljuttat-
ni, mert a közös zenélés megváltoztatja a viszonyokat. Akivel egyszer 
már együtt zenéltél, más kapcsolatod alakul ki vele. 

Az új közösségi térben, a Szúnyog-közben ezt mutatjuk meg, má-
justól októberig, hetente legalább egyszer. A pályázaton nyert pénzt 
hangszerek bérlésére fordítjuk, az a célunk, hogy be tudjuk vonni az 
embereket a közös ritmusba, bárki csatlakozhat majd hozzánk.  Az 
ilyen együttléteken azt tapasztaljuk, hogy először a gyerekek veszik a 
bátorságot arra, hogy csatlakozzanak, aztán szüleik, családjuk is fel-
bátorodnak. Ez a fajta közös rituálé közelebb hoz mindenkit a másik 
emberhez, s egy megújult, újjászületett közösségi tér is élményekkel 
telítődik. Az ilyen közös, ritmus jegyében szervezett programokat 
egyébként már komoly cégek csapatépítőként is használják, mivel 
felismerték, hogy ezek az együttlétek olyan légkört tudnak kialakí-
tani, amely teljesen egyedivé teszi az emberi kapcsolatokat. Aki arra 
jár majd, csatlakozik  hozzánk, biztos, hogy élménnyel távozik. 

Megújul a város
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(Sport)Egyesületek Egerben a 19. század végéig 
1763 • Egri Polgári Lövésztársaság – Löbliche 
Gesellschaft  Herrn  Bürgerlichen  Schützen  in  der 
Bischöflichen Frey Stadt Erlau
1769. július 28. – a városi magisztrátus elfogadja az 
egyesület szabályait

1873 • Egri Korcsolyázó Egylet
1873. március 2. • Egri Torna Egylet – meg-
szüntetve: 1891
1886. szeptember 5. • Egri Athletikai Club 
(Klub)

1891 • MKE Egri Bükk Osztály – leválás az MKE-
ről: 1907-ben Egri Bükk Egyesület
1896. április 1. • Egri Dobó Kerékpár Egye-
sület 
1898 • Egri Testgyakorlók Köre  –  megszűnt: 
1901. július 2.
1899 • Egri Joghallgatók Torna és Vívó Egylete 
– megszűnt az 1900-as évek elején

Az egri (sport)egyesületek kialakulása és megjelenése 
zömében a 19. század végére tehető, mint ahogy ez a fenti 

kis összeállításból is kitűnik. Mindegyik megérne egy külön 
cikket, de az augusztusi Egri Magazinban csak az egyikről 
lesz szó. Az első a sorban – és itt szándékosan nem sport 
egyesületet írok – több mint 100 évet „ver” a többire. Az 
Egri  Polgári  Lövésztársaságról  van  szó,  akik  idén – mint 
Egri Polgári Lövészegylet – ünneplik fennállásuk 250 éves 
évfordulóját! Azt hiszem, nem tévedek nagyot, ha azt állí-
tom, hogy városunk legrégebbi – mai értelemben vett – 
sportegyesülete a lövészeké. Hogy miért kerülgetem olyan 
körülményesen az egyesület és a sportegyesület szavakat, 
annak is megvan a maga oka, de erről majd később…

Egri polgári Lövészegylet 1763–2013
Ha bármely egyesület megér legalább 100 évet egy vá-
rosban, arról általában nagy ünnepségekkel, különböző 
kiadványokkal emlékeznek meg. Az a minimum, hogy 
több újságcikk is születik ilyenkor. Éppen ezért nem is ér-
tettem, hogy miért hanyagoljuk el mi, egriek ezt a jubile-
umot, a 250 évet, ami az Egri Polgári Lövészegylet mögött 
áll! Minden bizonnyal Magyarország második legrégebbi 
sportegyesületéről beszélünk, amit az egri polgárok hiva-
talosan 1763-ban alapítottak. A héttérről bővebben „Az 
első magyarországi sportegyletek” című cikkünkben lehet 
olvasni. 

Egerben a majd 100 éves török uralom, majd a Rákóczi-
szabadságharc utáni bizonytalan helyzet megakasztotta a 
városi fejlődést, ami csak fokozatosan, az 1730-as évektől 
kezdett kialakulni. A püspöki építkezéseknek köszönhető-
en egyre több külhoni betelepülő, mesterember – elsősor-
ban a német nyelvterületről – kereste itt a boldogulását. 
Ezek a mesterek aztán nagyon gyorsan asszimilálódtak, 
magyarrá lettek. Jó példa erre Matthias Franz Gerl, vagy 
éppen unokaöccse,  Joseph  Ignaz Gerl – Gerl Mátyás  és 
Gerl József – a két osztrák építész, akiket mi is a magyar 
nevükkel ismerünk. Ebben az időben egyre újabb és újabb 
városnegyedek, hóstyák jöttek létre. Ekkor már létezett a 
negyedmesteri, vagyis fertálymesteri testület. Ez is német 
eredetre utal, mint ahogy az 1763-ban megalakult Egri 
Polgári Lövésztársaság is, hiszen az alapító okiratot néme-
tül és magyarul készítették. Az Egerbe betelepülő javarészt 
német mesteremberek magukkal hozták családjaikat, 
szokásaikat  és  hagyományaikat.  Ilyen  hagyomány  volt 
német nyelvterületen a céllövészet, amit általában egye-
sületi  formában műveltek  ezek  az  emberek.  Ezt  persze 
általában bátorították is új lakóhelyükön, hiszen például 
1701-ből ismert az a rendelet, amely kötelezi a céheket, 
hogy „mestereiket minden vasár- és ünnepnapon elküld-
jék egy kiadós lövöldözésre” – sőt, a távolmaradókra pénz-

bírságot ró ki. Ezt a hagyományt viszi tovább Mária Terézia, 
amikor 1740-ben minden felnőtt férfipolgárnak elrendeli, 
hogy egy éven át jelenjenek meg a lövészeteken.

Az egri  lövésztársaság 1763-as megalapításánál  töb-
ben is közreműködtek, de talán a legtöbbet Robetzmüller 
Mátyás pékmesternek köszönhetjük. Ő volt ugyanis a ke-
zes, amikor az egylet megvásárolta azt a telket, amin ma 
is az Egri Polgári Lövészegylet  lőtere található a Legányi 
úton.

Milyen volt az egyesületi élet? Az éves nagy verseny, 
vagy írhattam volna névelővel is – a verseny – mindig 
nyáron volt. Erre készült a tagság egész éven át. Az ilyen 
versenyeken  a  18.  században  a  céllövészet  több  válfaja 
szerepelt, külön a lövészegyesületi és külön a már emlí-
tett céhtagok részére. Kezdetben a madárlövészetben élő 
madarakra lőttek, de ezt később elhagyták. Ekkor jöttek 
a különféle céllövészetek pisztolyokkal és puskákkal. A 
verseny rendszerint három napig tartott, a győztes el-
nyerte a lövészkirály címet. A „Schütten Campagnia”-nak, 
vagyis Lövész Társulatnak külön egyenruhája is volt, ami 
„vöröshajtókás, fényes pitykés, rövidszárnyú zöld frakkból, 
vörös mellényből, és fehér pantallóból állott, kakastoll 
bokrétával díszített kalappal, minőt ma a közös hadse-
regbeli lovasok viselnek. Az uniformist bőrtokon kard, 
piros patron  táska, a  lövészfegyver egészítette ki”  (Eger, 
1866). Amikor Egerbe nem volt katonaság, akkor a polgári 
lövészszázad teljesített helyőrségi szolgálatot. 1809-ben a 
császári és királyi család egri látogatása idején a püspöki 
palotában ők adták az őrséget.    

Az 1848/49-es szabadságharcban tevékeny részt vál-
laltak az Egri Lövész Társulat tagjai (példaként felhozhatjuk 
Csiky Sándor országgyűlési képviselőt, aki az egri önkéntes 
vadász zászlóalj tagjaként részt vett a kassai és szikszói üt-
közetekben), ezért a kiegyezésig az úgynevezett nemzet-
őrségi törvényre hivatkozva működését korlátozták.  

1867 után a versenyeket vasárnaponként tartották. 
Ekkor igen divatos volt az ún. szöglövés. A céltábla 
többnyire a közhiedelemmel ellentétben nem kerek, 
hanem szögletes volt, és a közepébe egy szög volt 
verve: aki a  szöget  találta el,  tehát szöget  lőtt  (fején 
találta a szöget), az nyert; a lőtáblát ilyenkor kifoltoz-
ták. Csak a győztes lövés nyoma maradt, ráírták a lö-
vész nevét és a dátumot, sokszor pedig ki is kifestették. 
Egerben Joó János, rajztanár, publicista készített ilyen 
táblaképeket. Ezekről Breznay Imre írt „Eger múltjából 
(1926)”  című  könyvében.  Ekkor  alakult  ki  a    városok 
közötti versengés. Az Eger-Miskolc-Kassa csaták min-
dig nagy érdeklődést váltottak ki. Ebben az időben 
Fekete  Sándor  és  Polereczky  Gyula,  Gáspárdy  Gyula, 
Grónay Sándor rendőr főkapitány, Mednyánszky  Sán-
dor voltak a legjobb egri mesterlövészek. A működés 
a második világháború végéig töretlen volt. 1947-ben 
az akkori belügyminiszter különböző törvényekre hi-
vatkozva  feloszlatta  az  Egri  Polgári  Lövésztársulatot. 
Később a SZOT, a Magyar Szabadságharcos Szövetség, 
majd a Magyar Honvédelmi Szövetség keretei között 
működhetett tovább az egyesület. 1970-től MHSZ Egri 
Csillagok  TSZ  Lövész  Klub-ként  működtek  1990-ig. 
1990-ben  a  társadalmi  változások  következtében  az 
MHSZ-t  megszüntetik.  Az  Egri  Polgári  Lövészegylet 
önálló egyesületként alakult meg, felvállalva az egri 
lövészsport 250 éves tradícióit. 

A sikerekről és elvégzett munkáról beszélnek az ered-
mények. Tóth Tamás  1985-ben, Nemesi  Zsolt  1995-ben 
Európa-bajnok, ha csak a csúcsot nézzük, de számtalan 
országos bajnoki címet szereztek az EPLE és a jogelőd klu-
bok sportolói. Az egri Takács Tibor pedig most is ott van az 
eszéki sportlövő Európa-bajnokságon, ahol a válogatott-
ban a gyorstüzelő pisztoly versenyszámban számítanak a 
tudására és tapasztalatára. Turay zoltán

A lőtér
Az EPLE Legányi úton található, négy pályát magába 
foglaló lőtere az alapítás óta, vagyis 250 éve a lövé-
szeket, a lövész sportot szolgálja.

Magyarországon már nem sok olyan lőtér van, ahol 
több fegyvernem is a mai kor követelményeinek meg-
felelő módon versenyezhet. Az eredeti, 250 éve is hasz-
nált pályát  jelentősen átalakították.  Itt az 50 méteres 
puska-,  pisztoly-,  standardpuska,  kisöbű  sportpuska 
fekvő és összetett, valamint szabadpisztoly versenyszá-

mokat rendezik. Mellette található az 50 és 25 méteres 
versenyekre is alkalmas pálya, majd a fedett 10 méte-
res lövölde légpisztolyoknak és légpuskáknak, illetve 
e mellett  az  újabb  25 méteres  pálya  a  sportpisztoly, 
központigyújtású pisztoly, gyorstüzelőpisztoly és stan-
dardpisztoly versenyszámoknak. Tz



Egri polgári Lövészegylet – 2013
Antal Tibor, Rapcsák Róbert, Kálmán Péter, Kovács László – elnök, Zele Imre – elnökhelyettes, Román Ádám, Szöllősi Henrik, Oroszi Ábel, 

Bónusz György – IPSC szakosztályvezető, Troskin Nyikoláj, Juhász Péter, Dorkó László, Takács Tibor – pontlövő szakosztályvezető.

http://egriloveszegylet.hu
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idén is 
emelkedtek 
a bevételek
A múlt év hasonló időszakához képest 2013-

ban is emelkedtek a befolyó önkormányzati 
adóbevételek.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátását 
a saját bevételek – ennek legjelentősebb része a helyi adókból 
befolyó bevétel –, az állami támogatások, valamint az áten-
gedett központi adók biztosítják. Az önkormányzati adóható-
ság által beszedett központi adók és bírságok (gépjárműadó, 
adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési 
bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben 
szintén az önkormányzatot illették meg.

A  2013.  évre  tervezett  adóbevételek  előirányzata  3  750 
millió  Ft. A helyi  adóbevételek  tervezett  előirányzata a múlt 
évihez képest 162 millió forinttal nőtt. A befolyt adóbevételek 
27 394 708 forinttal meghaladták a tavalyit,  összegszerűen a 
féléves zárásig 1 708 507 709 forint adóbevétel realizálódott.

Közlekedésfejlesztés
Eger közlekedéséről kérdőívet állított össze 

az Életminőségért Alapítvány, azzal a cél-
lal,  hogy  a „közlekedő  többség”  véleményét, 
akaratát  megismerjék.  A  válaszok  figyelem-
bevételével civil és szakmai szervezetek köz-
reműködésével  alakítják  ki  Eger  közlekedési 
koncepcióját. 10 tagú szakértői munkacsoport 
állította össze a 25 kérdést. Ezek a szolgálta-
tások színvonalával, a fejlesztések lehetséges 

irányaival kapcsolatosan kérik a válaszadók 
álláspontját.

A kérdőívet nyomtatott formában számos 
helyre eljuttatták, október 15-ig várják az Ala-
pítvány címére a kitöltött íveket: Életminőségért 
Alapítvány  3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

Lehetőség van arra is, hogy on-line adjanak 
válaszokat az érdeklődők, az egerkozlekedes.
eck.hu oldalon.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A végéhez közeledik az Egri Termálfürdőben zaj-
ló fürdőfejlesztési beruházás, ami az Új Széchenyi 
Terv Észak-magyarországi Operatív Programja 
keretében valósul meg. „Az Egri Termálfürdő 
Turisztikai fejlesztése” című pályázat eredmé-
nyeinek bemutatására nem szokványos módot 
választott a fürdőt üzemeltető Eger Termál Kft.

Idén a projekt záróeseményeként rendezik meg a 
már hagyományosnak mondható Egri Strand Fesz-
tivált, ahol augusztus 10-én és 11-én neves fellépők, 
mókás vetélkedők, szépségverseny és egyéb sza-
badtéri programok keretében ismerhetik meg és 
tesztelhetik a fürdő új élményelemeit a látogatók. 
A látogatóknak a belépésért ugyan fizetni kell, de a 
belépőjegyek ára tartalmazza a programokon való 
részvételt valamint az új élményelemek használatát 
is. Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult szol-
gáltatások között a hárompályás csúszdarendszert 
és a hozzá tartozó medencét, a játékokkal felszerelt 
bébi medencét, valamint a megújult és két részre 
bontott gyógyvizes, közismertebb nevén kavicsos 
medencét próbálhatják ki a látogatók felár nélkül.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
www.egertermal.hu

‘Egri Hitel’ mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal

Maximum igényelhető hitelösszeg:  
– Beruházási hitelcél esetén 10 000 000 Ft
– Forgóeszköz hitelcél esetén 6 000 000 Ft 
Futamidő:  
– Beruházás esetén: maximum 10 év
– Forgóeszköz hitel esetén: maximum 3 év
Hitelkamat: 2,5% (Az első 3 évben. Hosszabb futamidő esetén a  3. évet követően 4,5%)

Feltétel: Egri helyi adót folyamatosan és pontosan fi zető vállalkozások részére
Saját erő mértéke: 10%
Hitel biztosítéka: forgalomképes ingatlan (A konstrukció a forrás erejéig tart.)

Az Alapítvány elérhetőségei:
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 
3300 Eger, Trinitárius u. 2.  Tel.: (06 36) 410 724  www.hmvk.hu

Veszprém szívében a vásárcsarnok és az autóbusz pályaud-
var szomszédságában, családi környezetben várjuk vendé-
geinket. Az újonnan épített szállóban önkiszolgáló étterem, 
recepció, szobáinkban kábel TV és zárt parkoló biztosítja 
vendégeink kényelmét. Gyalogosan – parkolási gond nélkül 
– néhány perc alatt elérhető a város sétáló utcája és neveze-
tességei. Vendégeinket személyre szabottan segítjük további 
programjaik szervezésében.

Áraink:
Egyágyas szoba 6.300,- Ft/éj
Kétágyas szoba 9.000,-Ft/ éj
Pótágy 1.900,-Ft/ éj

Gyermekkedvezmények:
6 év alatt ingyenes,
6–14 év között 50%,
Csoportok (6 főtől) 10%,
Diákcsoport (6 főtől) 15%.

Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Hotel Garni • 8200 Veszprém Jutasi út 13.
Tel.: (06 88) 424 136, 06 30 28 60 641, 06 30 811 7678

www.hotelgarni.hu  • E-mail: hotelgarni@hotelgarni.hu 
hotelgarni@chello.hu

Hotel Garni Veszprém

Az első magyarországi sportegyletek
Az Egri Polgári Lövészegylet történeténél már megemlítettük, hogy a ma Magyarország területén működő lövészegyesüle-

tek közül az egri a második legrégebben alakult – és még ma is működő – egylet az 1696-ban létesült Budai Lövész Egyesület 
után. Abból a szempontból viszont az első, hogy saját lőtérrel rendelkezik 1763, vagyis az alapítás óta, ami most is az eredeti 
helyén, a Legányi út végén található. Olyan különlegesség ez, amivel nem sok város büszkélkedhet. Vagyis van még néhány, de 
azok a történelmi Magyarország területén, a Felvidéken találhatók. Mi ennek az oka? Ennek felidézésére az 1941-ben kiadott, 
Pluhár István által szerkesztett Magyarországi sportegyesületek története című könyvet, annak is az első fejezetét hívjuk 
segítségül. 

Az első magyarországi sportegyesületnek Késmárk 
lövészegyesületét kell tekintenünk. A késmárki lövész-
egyesületnek a szabályzata 1510-ből való. Azokból az 
időkből származik a késmárki lövészek zászlaja is. Ez a 
két körülmény tehát ezen a téren Késmárk városának és a 
Felvidéknek az elsőségét hirdeti. Az, hogy a Felvidék volt 
hazánkban a lövészegyletek divatjának első otthona, a lö-
vészegyletek életének kiépítője, azt más adatok is hirdetik. 
Selmecbánya lövészegylete csaknem egyidős a késmárki-
val, Lőcse 1516-ból, Körmöcbánya 1527-ből, Besztercebá-
nya 1549-ből, Igló 1587-ből őriz adatokat a városi lövészek 
működéséről, a lövészegyletek életéről. Igaz, hogy Sopron 
lövészegyletére vonatkozó első adatok is 1523-ból valók, 
az is bizonyos, hogy a tizenhatodik század végén már 
Székesfehérvár, Pozsony és Vác is azok közé a városok közé 
tartozott, amelyekben lövészegyesület működött, mindez 
azonban nem változtatja meg a Felvidék elsőségét. Ez az 
elsőség azt is jelenti, hogy azokban az időkben hazánkban 
a Felvidéken volt legerősebb a városiasodás folyamata, 
ami egyet jelentett a polgárosodás lehetőségével.

A lövészegyletek keletkezésének nem a mai értelemben 
vett sportszeretet volt az oka. Aminthogy a lövészet mind a 
mai napig erősen őrzi azt a nemes hagyományt, hogy an-
nak űzése csupán eszköze azoknak a magasabb céloknak, 
amiket vele és általa szolgálni kitűnően lehet. Ez a szolgá-
lat a puskapor feltalálása, a lőfegyver használatbavétele 
óta mindenkor a közélet érdekeinek a védelme, az egyén-
nek az összesség javára való fegyelmezése és fegyveres 
kiképzése volt. A felvidéki városok – hazánknak akkoriban 
jórészt legvirágzóbb városai – a kor kívánalmait szolgál-

ták, amikor polgáraikat lövészegyesületekbe tömörítették, 
hogy ezzel a városok korszerű védelmét elláthassák. Min-
den város egy-egy vidék életének, fejlődésének, virágzá-
sának középpontja volt. A benne lakó polgárság jólétének, 
békességének, nyugodt munkásságának fokától függött 
magának a vidéknek is a virágzása, fejlődése, haladása. 
Á városi polgárságnak azonban magának kellett gondos-
kodnia arról, hogy a maga békéjét és nyugalmát minden 
időkben megvédje és fenntartsa. Maga a középkori város 
körfallal, bástyával, tornyokkal körülvett valóságos vár 
volt, ami a védekezés szempontjainak, a kívülről jövő 
támadások kivédésének, elhárításának kiválóan megfe-
lelt. Kapuit könnyen lehetett védeni mindaddig, amíg a 
puskapor feltalálása új harci eszközöket nem teremtett, 
új harcászati megoldásokat nem követelt. A városi pol-
gárság hamar megértette az idők szavát s amint a városi 
fegyvertárak gazdagodtak, amint a lövész-szerszámok 
tökéletesedtek, az új időkhöz igyekezett idomítani védel-
mi rendszerének belső tartalmát és szerkezetét is. Ezek az 
okok keltették életre a városi lövészegyesületeket, amelyek 
azonban tagadhatatlanul – sportszemmel nézve – sport-
tevékenységet is folytattak. Működésük a városi élet színe-
ződésének és változatosabbá válásának éppen úgy egyik 
forrása volt, mint ahogy a városuk védelmének ügyét 
mindaddig irányították és ellátták, amíg ezt a szerepet az 
állandó hadsereg intézményesítése feleslegessé nem tette. 
A lövészegyletek élén a városok legtekintélyesebb polgárai 
állottak s bizonyos tekintetben maga a lövészegylet is, an-
nak vezetői is komoly jogokat gyakoroltak. 

Sporttevékenységüknek azt tekinthetjük, hogy a lövész-

egyletekben tömörült városi polgárság a fegyverforgatást 
rendszeresen gyakorolta. Szabad idejének bizonyos részét 
tehát arra fordította, hogy várost védő feladatát betanul-
ja, feladatkörében tökéletesedjék. Maga a lövészegyleti 
tagság is díszt és tekintélyt jelentett, amit a kötelességek 
hűséges és tisztességes teljesítése mindenkinek a szemé-
ben értékessé tett, az egyletekben elnyert tisztségek pedig 
már társadalmi kiemelkedést koronáztak meg. Magának 
a társadalmi életnek jelentős része is a lövészegyletben 
vagy az egylettel kapcsolatban zajlott le, ami erős össze-
tartó és toborzó erő volt.

Ha a magyarországi sportegyesületek történetét a 
késmárki lövészegyesületből származtatjuk, akkor el-
mondhatjuk, hogy annak a több mint három évszázados 
korszaknak az életében, ami valójában Széchenyi koráig 
tartott, a sport terén csupán lövészegyletekről beszélhe-
tünk. Ezek a lövészegyletek is elsősorban annak a városi 
lakosságnak az életében alakult ki, amely német eredetű 
volt. Ebből, a Szepességből elindult egyleti mozgalomból 
sem országos, sem nemzeti irányú, átfogó erejű sport-
mozgalom nem fejlődött. A törökdúlás évszázadokra ki-
ható pusztítása egyrészt az ország igen jelentős részében a 
városodás folyamatának a megakasztója, másrészt pedig 
az elnéptelenedésnek az okozója volt. Budavár visszavéte-
le után pedig az új települők is azt a lövészegyleti rendszert 
hozták magukkal, amely volt hazájukban, Németország-
ban virágzott s amit a magyarországi, németlakta városok 
életéből már ismerünk. 

pluhár istván
Budapest, 1941

Sportegyleteink kialakulása

FoGYASzTÓi TÁJéKozTATÓ 
a hulladékszállítási díjat érintő rezsidíjcsökkentés végrehajtásáról

A Városgondozás Eger Kft., mint a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző közszol-
gáltató, tájékoztatja a Tisztelt Lakosokat, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve 
2013. július 1-től csökkenti a szilárd kommunális hulladékszállítás díját.

A díjcsökkentés módjáról a „rezsicsökkentések” végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tör-
vény rendelkezik, mely összhangban van a hatályos hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény paragrafusaival, és annak módosításaival.

A rezsicsökkentés hatálya kizárólag a lakossági ügyfelekre, mint természetes szemé-
lyekre terjed ki. Mértéke min. 10%, mely 2013. július 1. napjától a közszolgáltató által ki-
bocsátott számlán jól láthatóan, színes mezőben (sárga) kiemelve kerül feltüntetésre. 
Ebben a kiemelt sávban találja meg a Tisztelt Fogyasztó a rezsicsökkentés eredménye-
képpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, vala-
mint a 2013. július 1. napja óta eltelt időszakban.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy észrevételeikkel keressék társaságunkat az alábbi el-
érhetőségek valamelyikén:
web: www.varosgondozaseger.hu
e-mail: varosgondozas@varosgondozaseger.hu
3300 Eger, Homok u. 26. Tel.: (36) 411-144, 516-849
3300 Eger, Bródy Sándor utca 4. Tel.: (36) 311-427



proGrAMAJÁnLÓ
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ, a Dobó 
István Vármúzeum, a Gárdonyi Géza Színház, a 
Harlekin Bábszínház és a Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár programjai.

6. kedd  19.30 Muzsika a teraszon.  Közre-
működnek: Halmos András, Gonda László. 
Kis-Dobó tér (EKMK).

13. kedd  19.00 Kávészünet együttes + vo-
nósok a Zenepavilon koncertsorozatban. 
Érsekkerti zenepavilon (EKMK).

15. csütörtök – 20. kedd Végvári vigassá-
gok történelmi fesztivál. Vár (Vármúzeum).

16. péntek 19.30 Muzsika a teraszon.  Köz-
reműködik:  Petruska  András,  a  2010-es 
Veszprémi Utcazene Fesztivál szakmai dí-
jának nyertese. Kis-Dobó tér (EKMK).

20. kedd Városi ünnepség, Pezsgős Tűzijáték, 
Mise a várban. Vár (Városi Önkormányzat, 
Vármúzeum, Belvárosi Plébánia).

23. péntek – 25. vasárnap XI. Egri Bor-
mustra és szüreti mulatság.  Felvonulás, 
utcabál,  táncműsor,  népzenei  koncertek, 
kézműves vásár. Eszterházy tér (EKMK).

24. szombat – 25. vasárnap XVII. Egri Nép-
zenei Gála és Szakmai Napok. Aranypávás 

hangversenyek rádiófelvétellel Eszterházy 
tér, BBKH (EKMK).

27. kedd 19.00 A Pély Barnabás Quintett a 
Zenepavilon koncertsorozatban. Érsekkerti 
zenepavilon (EKMK).

29. csütörtök 18.00 A magyar fotográfia 
napja. Kiállítás megnyitó BBKH (EKMK).

30. péntek 16.00 Magyar fotótörténet II. 
XIX. századi magyar fotográfusok. Előadó: 
Demeter  Pál  Könyvtár,  Böngésző  (Könyv-
tár).

Időszaki kiállítások 

Augusztus 16-ig Bródy  kiállítás  Könyvtár, 
Galéria (Könyvtár).

Augusztus 21. – szeptember 7. Feit Bálint 
festményei Könyvtár, Aula (Könyvtár).

Szeptember 10-ig A VII. Kárpát Nemzetközi 
Gyermek  és  Ifjúsági  Grafikai  Biennále 
válogatott kiállítása Forrás (EKMK).

Szeptember 15-ig Cseh Tamás kiállítás 
Líceum, Aula (EKMK).

Szeptember 22-ig Az én utam címmel 
Nagy  Ernő  festőművész  életmű  kiállítása 
Templom Galéria (EKMK).
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A veteránozás igazi szerelem
A legtöbb ember szíve megdobban, amikor a régmúlt idők egy-egy emlékét meglátja, különösen, ha egy patinás régi járműről 

van szó. Nemrég Gyöngyösön tartottak hagyományos találkozót a veteránosoknak. Ennek kapcsán Koltai Ottóval, a Magyar 
Autóklub Észak-magyarországi Régiós Szervezetének elnökével és Csobod László régióigazgatóval beszélgettünk.

–  1886-ra teszik az autózás kezdetét, Daimler és 
Benz  akkor  szerelték  járműre  az  első  motorokat.  A 
szakma egy része 1888-at tekinti a gépkocsi születé-
sének, amikor szabadalmaztatták a találmányt. 

Magyarország is kivette részét a fejlesztésekből: a 
porlasztó  feltalálójaként  Bánki  Donát,  Csonka  János 
az első magyar autómobilok készítőjeként. 1895-ben 
Hacsek Béla optikus vásárolta az első magyar auto-
mobilt. Ezután nem sokkal megalakult az Autóklub 
elődje,  1890-ben.  Minderre  nagyon  büszkék  lehe-
tünk.  1986-ban Gyöngyösön szervezte meg a Magyar 
Autóklub veterános találkozóját. A Mátrai Veteránau-
tó Találkozót azóta is minden évben megtartják – is-
merteti a hazai autózás és a program történetét Koltai 
Ottó.

– Miért kell ezeket a „régi vasakat” szép ál-
lapotba hozni, s találkozóra menni?

– Ezek koruknál fogva is értékek, annyi különb-
séggel, hogy ezek élettartama – mivel használati 
cikkekről van szó – sokkal behatároltabb, mint egy 
más értéktárgynak. A veteránozás a nyugat-európai 
országokban indult. Amerikában nincs ilyen tisztelete 
a koros  járműveknek, s ennek egyszerű oka van: ott 
nem dúltak háborúk, sokkal több régi autó maradt 
meg – teszi hozzá  Csobod László.

A háborúk, a nyersanyaghiány sok járművet eltün-
tetett, van olyan autó, amelyről tudunk, de egyetlen 
példány sem maradt fenn.  A magyarországi gyártású 
járművek, autók, motorok közül sok nyomtalanul el-
tűnt. Az európai gyárak igyekeznek saját múzeumban 

összegyűjteni  a  gyártott modelleket,  több-kevesebb 
sikerrel.

A veteránautókat a Magyar Autóklub minősíti, itt 
lehet képet kapni arról, hogy milyen a hazai felho-
zatal, illetve a találkozók, versenyek mutatják, hogy 
itthon milyen a veterános állomány – mondja a re-
gionális szervezet elnöke.

A Mátrai Veteránautó Találkozón a legidősebb autó 
egy korai Ford volt, 1928-ból, összesen hat muzeális 
kategóriába  tartozó,  vagyis  1941  előtti  jármű  volt 
jelen.  

Koltai Ottó németországi tapasztalataira utalva el-
mondta: az ottani autók műszaki állapota jellemzően 
nagyon  jó. Látni  lehet  találkozókon üzemképes Ford 
T-modellt,  a  közösség  is  többször  találkozik.  Itthon 
sokszor  így-úgy rendbehozott  járműveket  látunk, de 
mindenki nagy szeretettel csinálja, dédelgeti autóját, 
motorját. 

– Mennyire költséges ez a műfaj?
–  Változó, természetesen függ az adott járműtől.  

A karosszéria rendbehozatala, a belső kárpit helyre-
állítása és a kopó alkatrészek, a gumielemek pótlása 
a legnehezebb Csobod László szerint. Adott esetben 
persze jó üzlet is lehet egy modell felújítása, érté-
kesítése.  Például  egy  hétköznapinak  számító  Zsiguli 
pár tízezer forintért elérhető, s felújítva, úgynevezett  
OT-s  rendszámmal milliós értékké válik. Egy ritkább 
modell esetében majdnem azt mondhatjuk, hogy a 
határ a csillagos ég. 

– Mi történik a minősítéskor?

–  Egyfajta műszaki  vizsgához hasonlít,  szakértői 
bizottság a szigorú minősítési szabályok szerint meg-
vizsgálja a járművet, fő szempont az eredetiség. Kizáró 
ok például, ha nem eredeti a motor. A tulajdonosnak 
bizonyítania kell, hogy gyártósorról lekerült járműről 
van szó, továbbá az adatok és a tulajdonságok erede-
tiségét is. Ez például a motorkerékpárok, különösen a 
szovjet gyártmányok esetében okoz néha nehézsé-
get.  De olyan is van, hogy sorozatgyártásban egyedi 
igényeket szolgálnak ki, ez például az Audi esetében 
jellemző. Ennek néha nagyon nehéz utánanézni. 

– Egerben melyik volt a legérdekesebb jár-
mű  a minősítésen?

– Mindegyik alkalommal van egy-egy külön-
legesség. Legutóbb például egy eredeti állapotba 
visszaállított  ZIL  teherautó  volt  számomra  érdekes, 
ezt a gazdája azért állította talpra, mert réges-régen 
ilyennel kezdett. A Wartburg elődjeként megjelent IFA 
személyautó is ritkaság, ilyen is volt. Volt egy amerikai 
autó, amit kinézete alapján a 30-as évekre taksáltunk, 
s kiderült, hogy egy 70-es években gyártott retró jár-
gányról van szó. 

– Hogyan néz ki a veteránozás jövője?
– Mindenképpen több lesz ezekből, mivel a felté-

tel, hogy legalább 30 éves legyen az autó. A magyar 
utakon  futó  járművek átlagéletkora 14-15 év. Ez azt 
hozza  magával,  hogy  most  sok  idősebb  jármű  van 
használatban. Aki egy kicsit előregondol, megtartja 
a korhatárt közelítő járművét. Egyre több gyűjtő kezd 
szakosodni. Bérczessy András

Eger Otthon Ingatlanközvetítő 
Továbbra is Eger egyik legnagyobb lakás- és házkínálatával

A kérdésekre Zalánki Gábor, az Eger Otthon Barkóczy úti irodájának ve-
zetője válaszol.

– Milyen szolgáltatásokat kínálnak az ingatlan 
értékesítést, vásárlást tervező ügyfelek részére?

–  Az Eger Otthon 14 éves múltjával szerzett tapaszta-
latokat az egri ingatlanpiacon. Ezt a tapasztalatot használ-
juk fel szolgáltatásaink frissességének biztosítására.

Eladni szándékozók részére ingyenes helyszíni felmé-
rést, fotózást biztosítunk, széles vásárlói körünknek tudjuk 
kínálni az eladandó lakást, házat. Ügyfeleinket tájékoztat-
juk az adózással, illetékfizetéssel kapcsolatosan. Segítünk 
a felmerülő jogi kérdésekben és az adásvétel lebonyolítá-
sában. Az eladáshoz szükséges energetikai tanúsítvány 
elkészítését is vállaljuk, rövid határidővel is.

– A leendő vásárlók számára mit ajánlanak?
– Vásárlást tervezőknek széles ingatlan választék 

mellett, irodánkban tájékoztatást kapnak az aktuális 

hitellehetőségekről, támogatásokról, ezek igénybevétel-
ének módjáról. A teljes banki ügyintézést is ránk bízhatják. 
Természetesen ez is díjmentes szolgáltatás.

Javaslom, hogy kérdéseikkel kapcsolatban keressenek 
fel irodánkban, ahol részletes tájékoztatást tudunk adni. 
A Barkóczy úti irodánkban egyéb hitelekkel kapcsolatos 
kérdéseikre is szívesen válaszolunk.  (X)

Eger Otthon ingatlanközvetítő
Eger, Barkóczy u. 9. 20/4000-534

Eger, Széchenyi u. 24. I/1. 20/371-1515
Eger, Széchenyi u. 24. I/2. 30/472-0617

www.egerotthon.hu

Civil Sarok
•   Megtekinthető  a  Nemzeti  Együttműködési  Alap  civil  szervezetek  részére  kiírt  szakmai 

pályázatok eredménye és a nyertesek listája. A http://www.civil.info.hu/web/nea/
tamogatasok  honlapon tájékozódhatnak az eredmények felől.

•   MOZDULJ! Válassz Sportot Egerben!  2013.augusztus  8-án  14-18  óráig  Téged  is 
szeretettel várunk az Érsekkertbe a Kemény Ferenc Sportcsarnokba egy aktív kikapcsoló-
dásra. Gyere el és hozd barátaid, szüleidet is! Résztvevő szervezetek: Egri Sport Iskola, dr. 
Bátorfi- Agria Kerékpár és Triatlon Klub, Egri Kék Oroszlánok Kosársuli Utánpótlás SE, Egri Ví-
zilabda Klub és az Egri Városi Sportiskola szakosztályai… A PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTEL 
INGYENES! Információkért keress minket: Civil Információs Centrum, Egri Norma Alapítvány 
– normaalapitvany@gmail.com vagy a 06 36/420-660-as számon.

•  Ismeri Ön a Civil Rádiót?  http://www.civilradio.hu/ 
20 21



Think big, pay littlewww.dacia.cz
www.daciaeger.hu

DACIA. ÚJ ÉLMÉNYEK, 
MEGFIZETHETŐEN.

 Európa leggyorsabban fejlődő autómárkája 
az eladások alapján*
 Kedvező árú karbantartás, már 27 690 Ft-tól***
 3 év garancia**

Dacia Logan
már 1 990 000 Ft-tól

Dacia Dokker
már 2 590 000 Ft-tól

Dacia Lodgy
már 2 790 000 Ft-tól

Dacia Sandero
már 1 990 000 Ft-tólDacia Duster

már 2 740 000 Ft-tól

A feltüntetett kezdőárak és az ajánlatok 2013 július 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek. *Az Európában 
regisztrált gépjárművek száma alapján 2004 és 2012 között. **A garancia alapesetben 3 év vagy 100 000 km, Dacia BOX 
fi nanszírozással 5 év vagy 100 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig.  ***A feltüntetett ár egy átlagosan éves 
20 000 km futásteljesítményű autó karbantartási költsége. Logan vegyes fogyasztás l/100km: 3,5 – 7,5; CO2-kibocsátás 
g/km: 99 – 135. Sandero vegyes fogyasztás l/100km: 3,8 – 7,5; CO2-kibocsátás g/km: 99 – 137. Duster vegyes fogyasz-
tás l/100km: 5,0 – 8,9; CO2-kibocsátás g/km: 130 – 185. Lodgy vegyes fogyasztás l/100km: 4,2 – 7,1; CO2-kibocsátás 
g/km: 109 – 165. Dokker vegyes fogyasztás l/100km: 4,5 – 7,5; CO2-kibocsátás g/km: 118 – 175. A feltüntetett üzem-
anyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható 
autók illusztrációk! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek részletek márkakereskedésünkben! 

SHICK-R KFT., 3300 EGER, KISTÁLYAI ÚT 20.
TEL.: 06 36 511 980, FAX: 06 36 511 981

Dacia BOX
3 szuper előny egy csomagban

RENAULT
Credit

+Felár nélkül + Meghosszabbított garancia 
5 évre, vagy 100 000 km-re** DVENTURE PACK OUNTRY PACK TYLING PACKvagy vagy

3 választható tartozékcsomag

acia Duster Range_2013 JUL_105x148_ShickR Eger.indd   1 7/9/13   11:54 AM

www.renaulteger.hu

ÚJABB ÖTÖSRE VIZSGÁZÓ AJÁNLATOK!

RENAULT CLIO
már 2 990 000 Ft-tól

RENAULT CAPTUR
már 4 050 000 Ft-tól

RENAULT FLUENCE
már 3 340 000 Ft-tól

RENAULT SCÉNIC XMOD
már 4 930 000 Ft-tól

• 5 ÉV VAGY 60 000 KM KARBANTARTÁS PLUSZ, 
VAGY 200 000 FT KEDVEZMÉNY ***

• 5 ÉV KITERJESZTETT COMFORT 
ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS ** 

• AKÁR 5% THM 

Az ajánlat a 2013.07.01-től az ajánlat visszavonásáig megkötött szerződésekre érvényes, kizárólag magánszemélyek részére. Renault Crédit 5% THM - A Renault Crédit fi nanszíro-
zási ajánlat változó kamatozású, Forint alapú konstrukció. A THM 5%, ami 24 hónapos futamidő esetén minimum 45% önerővel, 36 hónapos futamidő esetén minimum 55% önerő-
vel érvényes, az egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. A Renault Crédit fi nanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. *A garancia 5 év, vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték 
erejéig. A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek” tartalmazza. **Az Assistance szolgáltatások nyújtását, terjedelmét és az egyes kedvezmények térítését a Renault 
Comfort Assistance szolgáltatás biztosítására vonatkozó érvényes általános biztosítási feltételek szabályozzák. Fedezett eseménynek nem tekinthető az autó mechanikus meghibá-
sodása és a közlekedési baleset. ***A Karbantartás Plusz szolgáltatás tartalmazza a Renault által előírt kötelező szerviz-beavatkozások, az azokhoz szükséges anyagokat és a 
munkadíjat, kizárólag hivatalos magyarországi Renault márkaszervizben elvégzett beavatkozások esetén. A kedvezmény és az 5 év vagy 60 000 km Karbantartás Plusz választható, 
a két ajánlat nem vehető együttesen igénybe. Clio és Clio Grandtour vegyes fogyasztás l/100 km: 3,6 – 5,5; CO2-kibocsátás g/km: 93 – 127. Captur vegyes fogyasztás l/100 km: 
3,6 – 5,4; CO2-kibocsátás g/km: 95 – 125. Fluence vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4 – 6,8; CO2-kibocsátás g/km: 114 – 155. Scénic XMod vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4 – 7,7; 
CO2-kibocsátás g/km: 114 – 178. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések 
eredménye. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek Márkakereskedésünkben!

SHICK-R KFT., 3300 EGER, KISTÁLYAI ÚT 20., TEL.: 06 36 511 980, FAX: 06 36 511 981

a RENAULT 
ajánlásával

RENAULT MOTOROK FORMA 1-ES TECHNOLÓGIÁVAL
Dízel Energy 1,5 dCi 90 LE motor, akár 3,6 l/100 km vegyes fogyasztással 
Benzines Energy 0,9 TCe 90 LE motor, akár 4,5 l/100 km vegyes fogyasztással
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Kedvesség. Báj. Kecsesség. Stílus. Vidámság. Szere-
tet. Szépség. Szinte egyetlen másodperc alatt jutottak 
eszembe ezek a szavak, amikor először találkoztam és 
pár szót váltottam Csömör Bogival. Ezt az egy szóval 
csak harmóniának is nevezhető személyiséget egy 
divatbemutatón ismertem meg. Sugárzott belőle a 
magabiztosság, ugyanakkor végtelenül szerény is 
volt egyben. Pedig lenne oka arra, hogy minden nap 
a saját vállát veregesse. 

Bogi Laarka néven már négy éve foglalkozik divat-
tervezéssel. Nevét az egész országban  ismerik azok, 
akik egy kicsit is jártasak a divat világában. Ebből 

adódóan a rajongótábora is elsősorban nőkből áll. 
Azt hiszem én is közéjük sorolhatom magamat. Soha 

nem vágytam arra, hogy valaki megmondja mi áll jól 
nekem, vagy mit mivel kellene viselnem, hogy hord-

jam a hajamat, stb. Az ő tanácsait viszont elfogad-
nám. Olyan jól látja a világot és a benne élő embe-

reket (elsősorban a nőket), hogy öt perc beszélgetés 
után azt is megértem miért olyan népszerű stylist. Ő 
nemcsak megmondja mi áll jól, a véleménye egyben 
olyan stíluslecke is, amiben biztosan megtalálhatjuk 
önmagunkat. Rendszeres olvasója lettem a blogjának 
a http://laarka.blogspot.hu -nak. Az alábbi cikket pe-
dig kölcsön kértem tőle, hogy ne csak az internet vilá-
gában jártasak okuljanak. Akkor hölgyeim (és uraim) 
kezdődjék az önbizalomtréning Laarka módra.

Szépség, szépségünk, más szépsége
A  szépség nehezen definiálható. Az,  hogy  valami 

nehezen  definiálható,  nem  jelenti  azt,  hogy  nem 
létezik. Az, hogy valaki szép, az azt jelenti, hogy sok 
embernek tetszik. Az, hogy csúnya, pedig azt, hogy 
kevésnek. Mindenkinek más az esete, a szubjektivi-
tás szinte határtalan, mégis vannak olyan helyzetek, 
amikről tudjuk, hogy szépek. Ez közmegegyezésen 
alapul.  Nem  univerzális  közmegegyezésen,  hanem 
emberin. Mivel emberek vagyunk.

„Mindannyian hibázunk. De a lényeg, hogy 
tanuljunk a hibáinkból. Mert ha nem hibázol, 
az azt jelenti, hogy soha nem próbáltál ki 
semmi újat.”

Felfelé  sétálok  a  Dobó  utcán,  azokon  a  szívemnek  oly 
kedves macskaköveken. Szeretem ezt az utcát, szeretem a 
hangulatát, az érzést ami elfog amikor benne járok. Mindig 
izgatottan várom a közepét. Már messziről megpillantom a 
selymek varázslóját. Biztos kezében a színnel teli ecset csak 
úgy siklik az anyagon, elterül rajta, s zöldre, lilára, égszínkékre 
festi. A szél meg csak úgy lágyan simogatja a szivárványos, 
selymes sálak hadát. Mintha Alíz csodaországa elevenedne 
meg az orrom előtt, le sem tudom venni a szememet a színes 
csodákról. Gabi egy nagy keret mögött áll. Alkot. Színeket fest 
a selyemre. És minden neki engedelmeskedik. Megállok egy 
pillanatra és csak nézem. Közelebb lépek, rám mosolyog, szin-
te hív, hogy maradjak. Beszélgessünk kicsit. Megkérdezem 
mit fest, milyen minta kerül a sálra?

Azt mondja: még ő sem tudja. Improvizál. Majd kialakul.
Szinte látszik az arcán a szenvedély. Imádja amit csinál, rá 

van írva. Végig mosolyog közben. Ez az imádat, alázat ahogy 
az anyaghoz ér minden munkáján ott van.

„Van amikor tudom, mert előre eldöntöm mit szeretnék 
csinálni – mondja. Mi az a színkombináció ami rákerül az 

anyagra. Ez függ attól  is, hogy mit festek. Pólót, ruhát, füg-
gönyt vagy sálat. Bár sálat szeretek festeni a legjobban. Sok-
szor van olyan, hogy elkezdem, de eltérek a tervtől. Erős a bel-
ső inspiráció, de a külső hatások is. Az emberek akik elmennek 
előttem, a ruházatuk, az összkép, vagy csak ahogy a nap süt, 
bármi hatással lehet a kezemen keresztül az ecsetre. Minden 
egyes sálamban egy érzés van, úgy érzem ebbe a saját önálló-
ságomat is bele tudom vinni.”

Színes lehet a világod – gondolom magamban – színesek 
az érzéseid és boldogságról tanúskodnak. Ezt már hangosan 
ki is mondtam.

„Egyszer valaki azt mondta nekem: Gabi, nyugodt szívvel 
csináld a sálakat, mert minden egyes darabban olyan érzés 
van, hogy ha azt valaki a nyakába teszi, csak pozitív gondola-
tai lesznek. Erre törekszem. Arra, hogy egy könnyed életöröm 
érzés legyen a sálakban. Az, ami bennem is van.”

Mit jelent neked a munkád? – kérdezem. Huncut mosoly 
jelenik meg az arcán. Felemeli az ecsetet egy pillanatra, majd 
a szemembe nézve azt mondja: boldogságot.

„Olyan napi boldogságot, amit semmi másban nem 

találnék meg. Minden nap festek. Ha nem tudnék megélni belőle akkor is ezt 
csinálnám. Én meg vagyok arról győződve, hogy ez az én utam. Ebben talál-
tam meg önmagamat.”

Kíváncsi vagyok, így hát megkérdezem mit gondol. Csak itt Egerben tud így kitel-
jesedni, vagy bárhol máshol sikerülne neki a világban?

„Kisváros ez – kezdi és közben lágyan megvonja a vállát. Vannak előnyei, hátrá-
nyai. De itt nagyobb esélyem van arra, hogy boldog legyek. Ha elmennék gyökérte-
lennek érezném magam. 44 éve itt élek. Furcsa, de épp ma reggel hajszárítás közben 
jött a gondolat, hogy mit is jelent nekem Eger. Miért vagyok én itt? Mindig mes-
terkéltnek találtam a város új jelmondatát: Eger a Te történeted. De rájöttem, hogy 
valóban mekkora tartalom van ebben a mondatban. Eger valóban az én történetem. 
Az emberek rám mosolyognak, megállnak, megismernek. Mindig megdöbbenek 
azon, hogy ha például egy iratot kell kitölteni a postán, az ügyintéző sokszor nem 
kérdez semmit, csak írja a nevemet a papírra. Honnan tudja? Mindig meglepődök, 
de ez nagyon jóleső érzés.”

És szerinted, mit jelentesz Te Egernek? Gondolkodtál már ezen?
„Valójában még soha. Ha azt kérdezed, hogy hol van a helyem a városban, azt 

nem tudom. Vannak sikereim, amelyek boldoggá tesznek. Nem érzem, hogy elha-
nyagolnának, nem erről van szó. Csak nem tudom mit gondolnak rólam.”

De ez Téged érdekel? Mármint, hogy mit gondolnak rólad?
„Már nem. A saját utamat járom. És jó irányba haladok, tudom. Jó az út és min-

den egyes lépés amit előre teszek rajta boldogsággal tölt el.”
Idő közben a sál is elkészült. Nyers még, várni kell vele picit, de látni akarom, ahogy 

lekerül a keretről. Lassan engedi a fa, majd élvezni kezdi azt, amiért készült. Belekap 
lágyan a szél és viszi tovább általa a boldogság és az öröm érzését. Antal Anett

Tükörképben Laarka, vagyis Csömör 
Boglárka divattervező, stylist

„Ha nem tudnék megélni belőle akkor is ezt csinálnám”

Varró Gabi csodaországa

A bennünk rejlő szépség felfedezéséhez vezető út első lépcsőfoka az, hogy 
megtanuljuk észrevenni a szépséget a környezetünkben is. Ez nem is olyan 
nyilvánvaló, mint elsőre gondolnánk. Mindenki igyekszik megfelelni a fo-
gyasztói kultúránk agyonkozmetikázott és agyonretusált szépségideáljának, 
de az igazság az, hogy a szépség sokkal, de sokkal több ennél.

Amikor nagyon fiatal voltam, úgy tűnt, hogy a világ tele van tökéletes em-
berekkel, akiknek korlátlan az önbecsülésük és végtelen az önbizalmuk. Ké-
sőbb rájöttem, ez nem egészen így van. Tizenéves koromban főleg a testem-
mel nem voltam megelégedve. Ma már tudom, hogy az önértékelésemmel 
volt  problémám.  Keskenyebb  csípőre,  laposabb  hasra  és  nagyobb mellekre 
vágytam, mert az enyém csak maroknyi. Aztán rájöttem, hogy a maroknyi 
pont elég. Fontosabb, hogy törődjek magammal és jól érezzem magam a bő-
römben, mint az, hogy valamiféle elérhetetlen tökéletességre törekedjek.

Minden teljesítmény mögött – legyen az egy szakmai siker, egy finom va-
csora, vagy egy hibátlanul összeállított szett – ott van egy történet, telis-tele 
kísérletekkel, olykor hibákkal, vagy akár kudarccal. Mindannyian hibázunk. 
De a lényeg, hogy tanuljunk a hibáinkból. Mert ha nem hibázol az azt jelen-
ti, hogy soha nem próbáltál ki semmi újat. Soha meg sem próbáltad túllépni 
a határaidat. Soha nem néztél szembe a kihívással. Ha azt gondolod, hogy 
egy hiba mindennek  a  végét  jelenti,  akkor  elveszett  ember  vagy. De ha  az 
elkövetett hibáidra úgy tekintesz, mint valaminek a kezdetére, akkor sokkal 
közelebb kerülsz önmagadhoz.

Sok fiatal arról álmodozik – ahogy én is tettem – hogy a világ tudtára adja, 
hogy ki is ő. De először magunknak kell elmondanunk. Ki vagyok? Mi dolgom 
az életben? Miben hiszek?

Nem lenne kellemesebb egy olyan világban élni, ahol mindenütt szépségre 
bukkansz, mint egy olyan világban, amely a szépséget alig néhány kiváltságos 
arcra korlátozza? Fejleszd magad, hogy képes legyél meglátni a szépet a kon-
venciók és a közízlés által belénk sulykolt szépségideál mögött is. Elnézőbb 
leszel az iránt is, amit most még szépséghibának látsz. Megváltozik a világ. 
Egy olyan hely lesz, ahol jó élni, amit jó megcsodálni. És ami a legfontosabb, 
amíg a testi szépségről alkotott képedbe te magad nem férsz bele, addig a 
látásmódod beszűkült és még bőven van rajta tökéletesíteni való.

Csömör Boglárka – Laarka
Antal Anett
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Faller Etelka
diplomás

parapszichológus

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

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

éLET – MÓDi

A hirdetés felmutatóinak 

5% KEDVEZMÉNYT 
biztosítunk a bérletek árából! 

SÓTERÁPIA a következő problé-
mákra: légúti megbetegedések; 

allergiák; szénanátha; asztma; 
légzéselégtelenség; tüdőtágulás; 
füll-orr-gége fertőzések; hörghu-

rutgyulladás; arcüreggyulladás; do-
hányzás okozta irritációk; alvászavar

Bejelentkezés és érdeklődés: 
(06 70) 563-2852
3300 Eger, Kertész út 147.

www.kristalysosziget.hu

Kristály Sósziget – ahol elegendő 
mennyiségű és minőségű só van 

a terápiás hatás eléréséhez!

– Hány éve foglalkozol kutyakiképzéssel?
–  2003-ban kaptam első német boxer fajtájú kutyámat szüle-

imtől, Crazy Vadász Pigmeust, akivel kölyök kora óta rendszeresen 
jártam kutyaiskolába. Szinte minden hétvégémet a kutyaiskolán 
és a versenyeken töltöttem. 2009 októberében kvalifikáltuk ma-
gunkat a 2010. évi Atibox Boxer Munkakutya világbajnokságra, 
ahol 5. helyezést értünk el. 2010-ben végeztem el a Kutyakiképző 
és Kiképzésvezetői tanfolyamot. 

– Mik azok a leggyakoribb problémák, amivel felke-
resnek?

– Leggyakrabban a megfelelő szocializáció hiányából adódó 
problémákkal, sétáltatási nehézségekkel keresik fel iskolánkat, 
illetve számos gazdi alapfokú engedelmességre szeretné tanítani 
kutyáját.

– Miben segíthet a kutyaiskola?
– A kutyakiképzés jelentős szerepet játszik abban, hogy ha-

zánkban is kialakuljon egy fejlett kutyatartási kultúra. Kutyaisko-
lánkban nem csak kiképzési, hanem nevelési tanácsokat is kaphat-
nak a gazdák kiképzőinktől. A kutyaiskola ideális hely a kutyák és 
a kutyatartók számára, hogy szakszerű irányítás mellett tanulják 
vagy javítsák az egymással történő kommunikációt.

– Milyen módszerrel dolgoztok?
– Számos kiképzési módszer létezik, de mivel minden kutya 

különböző, ezért mindig az adott kutya-gazda párosnak legmeg-
felelőbb módszert alkalmazzuk, illetve megpróbáljuk a lehető leg-
jobb együttműködést létrehozni kutya és gazda között, melynek 
az alapja a pozitív megerősítésen alapuló kiképzés. Fő célunk, hogy 
a kutyák igazi, jól nevelt társak legyenek az emberek mindennapi 
életében.

– Milyen csoportokat indítotok, mikortól lehet elkez-
deni a képzést?

–  Jelenleg iskolánkon kezdő, középhaladó és haladó csopor-
tokban folyik az engedelmességi és őrző-védő képzés, ezen belül 
is külön választjuk a kölyök és a felnőtt kutyák oktatását.

Amint megkapta a védettséget jelentő kombinált oltást. Ez 
kb. három hónapos korban történik. Már akkor kölyökoviba lehet 
vinni kutyánkat. Ebben az időszakban nagyon fontos számára a 
helyes szocializáció és magatartás megtanulása más kutyáktól.
Meg lehet ismertetni őket különböző feladatokkal, és tárgyakkal. 
Ekkor még jobban ragaszkodnak hozzánk, bár már kezd megnyílni 
a világ előttük. Azok a kutyák, akiket nem időben hoznak iskolába, 
sajnos nagyon sokszor sérülnek, rossz magatartást tanulnak meg. 
Ezeket a kutyákat nagyon nehéz, és sokszor hosszú idő helyreál-
lítani, megtanítani nekik a helyes viselkedést. Amíg egy kutya 
nem helyesen szocializált, sajnos a képzését sem lehet érdemben 
elkezdeni.

– Milyen feltételekkel lehet beiratkozni az iskolába?
– Tanfolyamainkon való részvétel feltétele, hogy a kutya érvé-

nyes veszettség elleni oltással rendelkezzen. 
– Aki úgy érzi, kutyatrénerre van szüksége , milyen el-

érhetőségeken találja meg a Crazy Dog Kutyaiskolát?
Honlapunkon  (http://crazydog.sokoldal.hu),  illetve  a  Face-

bookon  is  megtalálható  kutyaiskolánk:  www.facebook.com/
CrazyDogKutyaiskola/info. Tel.: (06 30) 504 22 76, E-mail: istvanyi.
nora@gmail.com

A Tv Eger és a Crazy Dog Kutyaiskola közös sorozat forgatását is 
tervezi, melyben megoldást kínálunk majd egy-egy jellemző problé-
mára. A sorozat várhatóan ősztől látható a Tv Eger műsorában.

„Kutyatrénerre van 
szükségem!”

A jó kutyaiskola valójában gazdiképző – látszólag a kutya a főszereplő, igazá-
ból a gazdákat tanítják meg rá, hogyan irányíthatják a kutyájukat. Úgy, hogy 

közben mindenki jól érzi magát. Istványi Nórával, a Crazy Dog kutyaiskola vezetőjé-
vel beszélgettünk a városi kutyatartás legjellemzőbb problémáiról, mikor, kinek ajánlott 

kutyaiskolába vinnie kedvencét?

Ébredj
velünk!

Az ÉbredÉs Holisztikus 
Életmód központ 

 progrAmjAi:
gyermek pszicHoterápiA

női intim jógA
deeksHA progrAmok
Ébredés Holisztikus

Életmód Központ
Szálloda u. 5. IV. emelet 5.

tel.: 06205791688
www.ebredes-eger.hu

Állatvédelem
Eger Megyei Jogú Város 

 Ebrendészeti Telep
(06 36) 411-144, (06 36) 516-849 

Állatok nevében Fajta-és Díszállat 
Mentő Egyesület

(06 30) 610-1051, (06 20) 586-6003

Állatokat Védjük Együtt Alapítvány
(06 36) 317-838, (06 30) 9676-012, 

 (06 20) 361-0848

Vidám Mancsok Állatvédő egyesület
(06 30) 935-0530, (06 30) 434-2473

A környezettudatos ember jellemzői hulladékcsökkentés terén: 
Lehetőség szerint nem vásárol olyan dolgokat, amire nincs szük-
sége, ezért listát csinál. Vásárlásai során magával viszi bevásárló 
szatyrát, valamint a korábban kapott műanyag zacskókat, hogy 
ne kelljen feleslegesen újabb zacskókat kérnie. A használt zacskót 
otthon újrahasználja, például szemetet rak bele. 

Igyekszik  olyan  termékeket  vásárolni,  melyek  visszaváltható 
csomagolásban vannak, különösen akkor, ha ugyanazon termék 
esetén lehetősége van a választásra a visszaváltható és az eldob-
ható csomagolás között. 

Jobban kedveli az utántöltő csomagolásban lévő termékeket a 
drágább készre csomagolt termékeknél. 

Igyekszik  környezetbarát  emblémával  ellátott  termékeket,  il-
letve olyan termékeket vásárolni, melyek

 a belőlük képződő hulladék kezelését nehezítő veszélyes össze-
tevőket nem tartalmaznak,  illetve kevesebbet  tartalmaznak és/
vagy hulladékként történő kezelésük egyszerűbb módszerekkel is 
biztonságosan megoldható. 

Megnézi a termékek minőség megőrzési idejét, s csak olyan és 
annyi terméket vesz, amennyit a minőség megőrzési idő elteltéig 
felhasznál. 

A termékek hulladékká válása előtt törekszik azok újra-hasz-
nálatára (például a konzerves üvegekbe befőttet tesz el, vagy más 
dolgok  tárolására  használja),  a  vissza-váltható  csomagolásokat 
visszaváltja, a használt termékeket értékesíti vagy karitatív szer-
vezeteknek vagy más rászorulóknak elajándékozza, illetve elviszi 
a hulladék-kezelési rendszerek keretén belül kialakításra kerülő 
újrahasználati központokba. 

Akinek lehetősége van a biológiailag bontható hulladékok ke-
zelésére (pl. kertes házban lakik), az a mindennapi élet során kép-

ződő biológiailag bontható melléktermékeket – mint például az 
élelmiszer feldolgozás maradék anyagait – házilag komposztálja, 
s a képződő komposztot talajerő utánpótlásra és a talaj vízvissza-
tartó képességének javítására felhasználja. 

A képződő hulladékkal a környezettudatos ember többek kö-
zött a következőket teheti:

Elolvassa a termékismertetőket, s amennyiben azokon a kép-
ződő hulladék kezelésére vonatkozó előírások vannak, a későbbiek 
folyamán az abban foglaltaknak megfelelően jár el. 

Az önkormányzat által tervezett hulladékkezelésnek megfe-
lelően szelektíven gyűjti a hulladékokat, s azokat az arra kijelölt 
központi gyűjtőhelyekre viszi: a műanyag-, üveg-, fém- és papír-
csomagolást  a  hulladékgyűjtő  szigetekre  és  a  hulladékbegyűjtő 
udvarokra, a veszélyes hulladékokat és az egyéb speciális kezelést 
igénylő hulladékokat a hulladék-begyűjtő udvarokra, illetve a gyár-
tók által kijelölt gyűjtőhelyekre, a komposztálható szerves hulla-
dékokat a hulladékbegyűjtő udvarokra, illetve az önkormányzatok 
által kijelölt edényzetekbe, az egyéb hasznosítható hulladékokat 
pedig a hulladékkezelők által kihelyezett edényzetekbe helyezi el. 

Új elektromos és elektronikus termék, elem és akkumulátor, 
gyógyszerek vásárlásakor a régit, lejártat visszaviszi a kereskedő-
nek, forgalmazónak. 

A ronccsá vált gépjárművét autóbontóba viszi. 
A háztartási hulladékkal együtt nem kezelhető hulladékot hul-

ladékbegyűjtő udvarba viszi, vagy a szervezett lomtalanításokkor 
rakja ki az önkormányzatok által meghatározott módon. 

A hasznosítható hulladékok egy részét (például fémeket) hulla-
dékkereskedőknek is értékesítheti. Ügyel arra, hogy a szelektíven 
gyűjtött hulladékok – a hasznosításuk elősegítése érdekében – 
tisztán és megfelelően előkészítve (összenyomva, összerendezve, 
megfelelően csomagolva stb.) kerüljenek összegyűjtésre. 

Nem szemetel, és környezetét tisztán tartja. Fellép a szemete-
lőkkel és az illegális hulladéklerakókkal szemben

JÓNAK LENNI, JOBBÁ TENNI!
Gyulai iván ökológus tarsolyából

zöldsarok
összeállította: danka klára

nyári házi 
feladat

Vitál fodrászat
Vörösmarty 75. 
Szonja Szalonja

Vitál női-férfi-gyermek fodrászat, hajhosszabbítás, haj-
kereskedés! Női hajvágás 3000 Ft-tól, férfi vágás 1400 
Ft. Hajhosszabbítás, hajdúsítás gyönyörű EURÓPAI 
és MAGYAR hajból MEGFIZETHETŐ ÁRON! Nagy pót-
haj választék mikro gyűrűs és hüvelyes technikával! 
Ingyenes konzultáció, garancialevél és póthajápolási 

útmutató!

ÁLLAnDÓ AKCiÓK!
100 gramm haj (40–65 cm-ig) felrakással együtt 55 000 Ft

Bejelentkezés telefonon: (06 20) 926 7726 Heni
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Mintha külföldön tanulna!
Angol és német pályázati tanfolyamok, TÁMOP 2.1.2, www.tudasodajovod.hu. 
Céges és lakossági nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgára és érettségire való felké-
szítés, matematikaoktatás, gyerektáborok, szakmai és beszédgyakorlat órák, 
anyanyelvi oktatókkal is! OXFORD MINŐSÉG a kedvezményekben, nyelvokta-

tásban, fordításban és tolmácsolásban.

MOzIMűsOr
AGriA Mozi

augusztus 1–7. Pain & Gain  (16:00, 18:30, 21:00) •  Szörny egyetem  (17:00) • Másnaposok 3  (19:30) • Ember-
rablás  (18:00) augusztus 8–14. Magányos lovas  (16:30) • Pain & Gain  (19:30) • Gru 2 (15:30) • Tűzgyűrű  
(17:15) • Bennfentes játék  (19:45)  augusztus 15–21. Red 2 (16:00, 21:00) • Mielőtt éjfélt üt az óra  (18:45) 
• Elysium – zárt világ (16:30, 18:30, 20:30) • IV. Henrik – Navarra királya  (17:30) augusztus 22. és 24–
28. Kick-ass 2. (16:00, 21:00) • Red 2 (18:45) • Percy Jackson: Szörnyek tengere 3D (18:00) • A végzet ereklyéi: 
Csontváros (15:30, 20:30) • The Master (17:30)  augusztus 23. Repcsik 3D (10:00, 12:00) • Kick-ass 2. (16:00, 
21:00) • Red 2 (18:45) • Percy Jackson: Szörnyek tengere 3D (18:00) • A végzet ereklyéi: Csontváros (15:30, 20:30) 
• The Master (17:30)  augusztus 29. – szeptember 4. Kick-ass 2. (17:00) • Családi üzelmek (19:30) • 
Elysium – zárt világ (16:00, 20:30) • A végzet ereklyéi: Csontváros (18:00) • Cézárnak meg kell halnia (17:30)

iFi Mozi – Mozizz féláron minden kedden IFI kedvezménnyel a Cinema Agria Moziban, ha egri fiatal illetve egri 
diák vagy! A kedvezmény 29 éves korig vehető igénybe. Az Ifi Mozi belépő ára: 595 Ft/fő augusztus 6. 
Másnaposok 3 (19:30)  augusztus 13. Gru 2 (15:30)  augusztus 20. Red 2 (16:00)  augusztus 
27. Percy Jackson: Szörnyek tengere 3D (18:00) szeptember 3. Elysium – Zárt világ (16:00)

urÁniA Mozi
augusztus 1–7. Hupikék törpikék 3D (15:30, 17:30) • Farkas 3D (20:00)  augusztus 8–14. Hupikék 
törpikék 3D (16:00) • Red 2 (18:00, 20:30) augusztus 15–21. Repcsik 3D (15:00, 17:00) • Percy Jackson: 
Szörnyek tengere 3D  (19:00, 21:00) augusztus 22. és 24–28. Repcsik 3D (15:00, 17:00) • Családi 
üzelmek (19:00, 21:00) 

augusztus 23. – 100 éves az egri Uránia mozi – non-stop ünnepi filmprogram
URÁNIA NAGYTEREM 10.00  óra  Egri csillagok (Gárdonyi  Géza  filmadaptáció)  157  ’  •  14.00  óra  Ida regénye 
(Gárdonyi Géza filmadaptáció) 75’  • 15.30 óra  Isten rabjai  (Gárdonyi Géza filmadaptáció) 88’  • 18.00 óra ÜNNEPI 
DÍSZELŐADÁS – Vetítésre kerülnek: Némafilmek: Hevessy Sándor 1913-ban bemutatott filmjei (15 perc); A megfagyott 
gyermek – Balogh Béla filmje (44 perc), készült: 1921. A filmeket zongorán kíséri: Szepesi György • Hangosfilm: Göre 
Gábor visszatér – Gárdonyi Géza filmadaptáció (74 perc) Rendezte: György István, készült: 1940.
ILLÉS GYÖRGY TEREM  10.30 óra Víg egyveleg, avagy Pusi cipőt vesz (10’), készült: 1914. Mire megvénülünk (49’), 
készült: 1916. 15.00 óra Csak egy kislány van a világon (78’), készült: 1929. 16.30 óra Bátori Tamás Béklyóban című 
dokumentumfilmjének bemutatása (90’). A 100 éves évforduló filmjei a nagyteremben 1000 Ft-os, az Illés György 
teremben 500 Ft-os napijeggyel tekinthetők meg.

augusztus 23. Családi üzelmek (22:00) augusztus 29. – szeptember 4. Repcsik 3D (16:00) • Az 
elnök végveszélyben (18:00, 20:30)

iLLéS GYörGY TErEM
augusztus 1–7. Renoir (18:00)  augusztus 8–14. Moliére két keréken (17:30) augusztus 15–21. 
Mielőtt éjfélt üt az óra  (18:00) augusztus 22–28. Temetésem szervezem  (18:00)  augusztus 23. 
Repcsik 3D (10:00, 12:00) • Kick-ass 2. (16:00, 21:00) • Red 2 (18:45) • Percy Jackson: Szörnyek tengere 3D (18:00) 
• A végzet ereklyéi: Csontváros (15:30, 20:30) • The Master (17:30)  augusztus 29. – szeptember 4. 
Asztal két főre (17:30)



TAKARÍTÓSZOLGÁLAT EGER
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
Szalagfüggöny-, szőnyeg-, 

kárpittisztítás és épülettakarítás.
Magánszemélyeknek és cégeknek 

egyaránt.
Lichtmatrix Technológia felhasználásával

www.hajduhegy.hu Egy városrész mindennapjai…
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MASSZÁZS ÉS TESTKEZELÉSEK! 
Masszőrképzés: svéd-frissítő és 

reflex-talp tanfolyamok Egerben!
www.uraimasszazs.5mp.eu

Stressz és feszültség 
OLDÁSA

Minőségi
SZŐNYEGTISZTÍTÁS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Esküvők
Ballagási vacsorák 
Családi rendezvények
Konferenciák

Ködmön Csárda Borétterem – Kultúra és gasztronómia
Tel. / Fax: (36) 413 172 kodmoncsarda@szepasszonyvolgy.eu

www.szepasszonyvolgy.eu
www.szepasszonyvolgy.eu

HANNA
tisztánlátó jósnő
(+36 30) 439 2069

Eger, Kossuth L. u. 22.

Próbálj ki egy mesterfodrászt!
Új szolgáltatásaim: 
•  A prémium minőségű hajszerkezet-újjáépítés, hogy a HAJAD 

a LEGJOBBAT kapja!
•  Extra ápolás a szuper érzékeny hajra és fejbőrre: színezék-, 

glutén- és szulfátmentes hajápolók.
•  Kímélő dauer a puha és lágy hullámokért.
•  A legtrendibb melírtechnikák.

Bejelentkezés: Setény Karolina, (06 20) 775 7616 
Technika Háza – Angelika szalon • Eger, Klapka Gy. u. 1.



Ki a függő? – Alkoholizmus és társfüggőség 
Gyakorlati szempontból jól használható az a meghatározás, hogy az az ember 
tekinthető alkoholbetegnek, akinek más személyekkel való kapcsolatában 
problémát okoz az italfogyasztása. A betegségnek sokféle súlyossági foka 
van. Aszerint értékeljük a betegség súlyosságát, hogy mennyire károsodott a 
személyisége, milyen állapotban van a szervezete biológiailag, milyen a viszonya 
más emberekhez, különösen a családtagjaihoz, mennyit romlott a társadalmi 
helyzete, jövedelmi viszonyai.

Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, 
hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 
jelenségének önmagában nincs pozitív, vagy negatív értéke, 
jelentését a szó szövegkörnyezete adja. A szenvedélybetegség 
– másként addikció vagy kóros szenvedély – hátrányos hely-
zetbe hozhatja az érintett személyt és környezetét is, mivel 
kényszeres viselkedési mintákból áll, melyekben a viselkedés 
irányítása, abbahagyása sikertelen. Pszichológiai értelemben 
véve a kóros szenvedély azt jelenti, hogy egy a hétköznapokban 
elterjedt és normálisnak vagy csak enyhén eltérőnek látszó 
viselkedésmód mintegy elszabadul, meghatározóvá válik. A 
függés gyökere a személyben, nem pedig az adott szerben kere-
sendő. Az alkohol esetén például: az alkohol mindenki számára 
elérhető, legális és elfogadott szernek minősül a mai társadal-
munkban, a társas összejövetelek és a szórakozás elhagyha-
tatlan kelléke. Az alkoholizmus hazánkban népbetegségnek 
számít. Okai között lehet a szorongástól, a mindennapos prob-
lémáktól való félelemek, depressziótól való menekülés. 

A függő ember mindennapjait a szer irányítja, a családtagok 
működését viszont a szerfogyasztóhoz való kapcsolat minő-
sége, megszokott sémái, szabályszerűségei, azaz a kialakult 
élethelyzetek határozzák meg. Ezt a bonyolult kapcsolat-
rendszert hívjuk kodependenciának, azaz társfüggőségnek. A 
kodependencia jellemzően női betegség, és ebben nagy része 
van annak a társadalmi elvárásnak, hogy az nő minden körül-
mények között tartsa össze a családot. A társfüggő helyzete 
halmozottan nehéz: szenved a partnerétől, saját tehetetlen-
ségétől. Általában úgy tűnik, hogy az ilyen kapcsolatokban 
egyértelműen a társfüggő az áldozat. Ezt az érintett valóban 
így éli meg, de a helyzet ennél bonyolultabb. A viselkedésmin-
ták generációkon keresztül öröklődhetnek. Régóta kutatják a 
szakemberek, hogy mi jellemzi az úgynevezett egészséges csa-
ládokat, és milyen veszélyeztető tényezők, magatartásminták 
figyelhetők meg a társfüggő családok esetében. Közismert 
tény, hogy egy szenvedélybeteg családja milyen lelki, gazdasá-
gi, társadalmi, szociális megrázkódtatásokon megy keresztül. 
Egy családban sok minden miatt alakulhat ki probléma: pl. egy 
fiatal házaspárnak nem sikerül a szüleiktől leválniuk, vagy a 
házaspárok egymással versengenek, vagy valaki elégedetlen 
a házastársával stb. Az alkoholbeteggel élő személy, aki több-
nyire a házastárs/élettárs ritkábban a gyermek vagy az szülő 
az évek múlásával elkezd egészen más szerepeket betölteni a 
közös életükben. Az alkoholista italozása miatt energiáinak 

egyre nagyobb részét 
fordítja a következmé-
nyek eltusolására illetve 
azok enyhítésére. Elein-
te rejtegeti a problémákat a külvilág elől és próbálja leplezni 
erősödő szégyenét mások előtt. Egyre több pénzt kell előte-
remteni, hogy a kieső anyagiakat, költekezéseket pótolja. Fo-
kozatosan felügyelete alá vonja a társát, hiszen az egyre inkább 
megbízhatatlanná válik. Akadályozza az ital beszerzését, el-
dugja a pénzt. Egész élete ettől a másik embertől vált függővé. 
A társfüggő élete mindennap megpróbáltatás az addikcióban 
(függőség) szenvedő oldalán, a romboló kapcsolatból mégsem 
képes kilépni: ez az ő betegsége. A szenvedélybeteg számára 
függősége kibúvót jelent a felelősségek alól, általában eléri 
környezeténél, hogy a világ körülötte forogjon – még ha ez 
veszekedést, szenvedést jelent is. A társfüggő egyrészt az ál-
dozat szerepét vállalja magára, míg a szenvedélybeteg partner 
oldalán átveheti az irányítást, ezáltal kielégítve saját kontroll-
igényét és azt a tudatot, hogy nélküle az egész rendszer össze-
omlana. 

Az önismeret, a személyiségfejlesztés a megfelelő és elen-
gedhetetlen eszköz arra, hogy képes legyen valaki megváltozni. 
Változás kizárólag akkor kezdődhet el, ha az egyén, elhiszi ma-
gáról, hogy képes a változásra, és van ereje új megküzdési min-
ták tanulására. Az alkoholizmust szokták nevezni a tagadás 
betegségének is. Az alkoholfüggő tagadja maga és mások előtt 
is szenvedélybetegségét. A problémát általában a közvetlen 
környezet, a hozzátartozók érzékelik először, így segítségért 
fordulni is elsőként nekik van lehetőségük. Ha tudjuk, hogy 
baj van fontos, hogy megtegyük az első lépést és segítséget kér-
jünk. Helyi szinten a témával kapcsolatban segítséget, illetve 
tanácsot kérhetnek a Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV 
Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat munkatársaitól. Egri vi-
szonylatban lehetőség van hozzátartozóként, és alkoholprob-
lémával is segítséget igénybe venni. A Kolozsvári út 49. alatt 
hétfő délután 17:00 órától Al-Anon hozzátartozói csoport, va-
sárnap délelőtt 10:00 órától AA (Anonim alkoholisták) csoport 
működik, AA nyílt gyűlés minden hónap első vasárnapján van.

A Caritas Hungarica Eger Alapítvány európai uniós pályázat 
keretében, folyamatosan programokat valósít meg a lelki egész-
ség témakörében. További információ: Caritas Hungarica Eger 
Alapítvány • (+36 36) 518 328 • caritas.egeszseg@gmail.com

Simon-Bunda Zsófia
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Balla Bútor
Eger, Cifrakapu u. 164.

(a DIEgo és az EuRoNICs mellett)

(06 36) 537 160
www.ballabutor.hu

minőségi bútorok  verhetetlen áron

Akció!

*Az akció egyes bemutató termékekre vonatkozik  2013. 08. 31-ig, illetve a készlet erejéig!

Kollekcióváltás miatt 

BEMUTATÓ BÚTOROK 

KIÁRUSÍTÁSA –50%!!!*




