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A hősöket legtöbbször legendákból ismerjük, képüket idealizáltam formálják meg, ügyelve arra, hogy az ábrázolás erősítse a mí-
toszt.  Nemrég antropológus és szobrász Dobó István arcvonásait rekonstruálta. Különleges élmény volt szemtől szembe találkozni 
kedvelt regényem egyik főhősével.

S hogy egy kicsit dacoljunk saját korunkkal, ahol az a trend, hogy agyonsminkelt, ismert, vagy ismeretlen celebek mosolyognak 
édesen a címlapon, nálunk a hős egri várkapitányé az első oldal. Ha úgy tetszik, nálunk Dobó István a sztár. Mindig.

Egy ember arca

Szökőkutat 
kapott a város
Augusztus 20-a idén is bővelkedett a felemelő eseményekben. A 

munkamentes ünnepnap ellenére már kora reggel nagy sürgés-forgás 
volt a Szépasszonyvölgyben. Egy hófehér lepel fedte azt a különleges 
alkotást, amelyet Nagyszőllős adományozott Egernek. A kárpátaljai te-
lepülés nem testvérvárosunk, mégis régi jó kapcsolatot ápol egymással 
a két város. Jelentős közös pont a borászat, ezért is került a szőlőtaposó 
lányt tartó szökőkút a Szépasszonyvölgybe. A díszkutat a völgy bejára-
tánál, a Bacchus-szobor helyén állították fel.

Sokan voltak kíváncsiak az ajándékba kapott szökőkútra, amely a 
kárpátaljai Seregi család ajándéka. Bocskai István Nagyszőllős polgár-
mestere a két város baráti kapcsolatát emelte ki ünnepi beszédében, 
amelynek egyik fontos pillére a szőlő- és bortermelés. Reményét fejezte 
ki aziránt, hogy a jövőben ezen a téren is gyümölcsöző lesz az együttmű-
ködés Eger és Nagyszőllős között.

Habis László polgármester köszönetét fejezte ki a szökőkútért, mint 
mondta: a közös kút tovább erősíti a két település kapcsolatát.

A díszkút látványára sem kellett sokat várni. A lepel alól egy szőlő-
taposó női szoboralak tűnt elő, amely Kolodkó Mihály kárpátaljai szob-
rászművész munkája, akinek kétszer is el kellett készítenie ugyanazt az 
alkotást. A kút pontos mását ugyanis Nagyszőllősön egy évvel ezelőtt, 
a város alapításának 750. évfordulóján avatták fel. A művész annyira 
meghatódott a díszkút fogadtatásán, hogy örömkönnyeivel küzdve 
köszönte meg az egrieknek, hogy befogadták az alkotást.

Már csak abban bízhatunk, hogy a választott hely hosszú távon is 
megfelelő lesz. A szép új kút a hányatott sorsú Bacchus-szobor helyére 
került. Személy szerint csak abban bízom, hogy ez a valóban szemet 
gyönyörködtető alkotás nem jut a bor és a mámor istenét formázó szo-
bor sorsára. Antal Anett

Augusztus 20.
Díszpolgári címeket, kitüntetéseket adtak át a 
városi díszünnepségen

Az ünnep előestéjén hagyományosan fák-
lyás királyköszöntőt tartottak Egerben. 

Augusztus 20-án az államalapítás ünnepe 
alkalmából szentmisét celebrált a várban dr. 
Ternyák Csaba egri érsek. Eközben a Dobó té-
ren az Egri Obsitos Fúvózenekar térzenéjével 
kezdődött a városi díszünnepség. Az ünnep 
nyitányaként Szuhanics Albert Szent István 
ünnepe című versét Endrédy Gábor színmű-
vész szavalta el. 

Habis László polgármester köszöntőjében 
az országunkban és az Egerben zajló változá-
sokról, a fejlődésről beszélt. 

„Meggyőződésem, hogy ma olyan dönté-
seknek van helyük országunkban és városunk-
ban a melyek világos, határozott értékrendről 
és ehhez méltó célokról szólnak. Ezekhez kell 
megtalálnunk a mindennapok megoldásait, 
azoknak a tetteknek sorát, melyekkel Egert, 
szeretett városunkat szolgálhatjuk” – fogal-
mazott beszédében a városvezető.

A díszünnepségen beszédet mondott dr. 
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő is. Szólt 
a hagyományok tiszteletéről, a közösség épí-
téséről. „Hozzá kell szoknunk, hogy ne úgy 
fogjuk föl a nemzeti egységet mint lagymatag 
együttélést, hanem mint dinamikus rendszert. 
Fenntartásához épp oly fontos, hogy augusz-

tus 20-án a magyar állam születésnapján azt 
mondjuk: együtt az ország” – mondta köszön-
tőjében dr. Nyitrai Zsolt. 

A díszünnepségen kitüntetéseket, díjakat 
adtak át azoknak, akik nagy elkötelezettséggel 
dolgoznak a városért, eddigi életük, munká-
juk során sokat tettek Egerért. A közgyűlés 
díszpolgári címet adományozott Kovács Kati 
Liszt Ferenc-díjas előadóművésznek és Gömöri 
Zsoltnak a Magyar Paralimpiai Bizottság elnö-
kének. Kiemelkedő közéleti és szakmai mun-
kássága elismeréseként Pro Agria Életműdíjat 
adományoztak dr. Ringelhann György főorvos-
nak, Eger korábbi polgármesterének. Pro Agria 
szakmai díjat vehetett át dr. Martinovits János 
fül-orr-gégész főorvos, Ácsné Dobó Magdolna 
mentálhigiénés munkatárs, Bögös Piroska cse-
csemő-és kisgyermeknevelő, Erdei Gyula infor-
matikus. Az „Eger Kiváló Orvosa” kitüntetést dr. 
Csomós Mária főorvos és dr. Kozma Pál főorvos 
kapta. Eger Kiváló Rendőre kitüntetést vehe-
tett át Gyetvai Ferenc rendőr törzszászlós, az 
Eger Kiváló Tűzoltója kitüntetést Kovács András 
tűzoltó főtörzsőrmester kapta. A polgármester 
70. születésnapja alkalmából díszoklevelet 
adományozott Szelényi Károly fotóművész-
nek.  Antal Anett
 (Fotó: Nemes Róbert)

Közgyűlés

Új játszótér
Új játszóteret adtak át Egerben, az Íj és az Ágas utca kereszteződésében. A 

11 millió forintos beruházásnak köszönhetően, a környéken lakó gyerekek most 
már hintázhatnak, csúszdázhatnak és mászókázhatnak is. A Félholdas Pagony 
nevet viselő  játszótér a nyolcvanhatodik városunkban. (Fotó: Nemes Róbert)

Meghívó 
Bervai közösségi hely létrehozásáról 
szóló fórumra
A bervai „ötös” lakótelep volt kocsmája helyén létrehozandó közösségi hely 

ügyében 2013. szeptember 7-én szombaton 14:00-kor fórumot tartunk a hely-
színen (Bervavölgyi Óvoda épülete, földszint), amelyre minden érdeklődő ma-
gánszemélyt és civil szervezetet szeretettel várunk.

Rázsi Botond, a 12. vk. képviselője

Digitális átállás
Az országos átálláshoz igazodva hamarosan digitális földfelszíni sugárzás-

ban is látható lesz majd a TV Eger adása. A tervek szerint szeptember végétől  
lesz ilyen módon fogható a műsor. A régebbi tévékészülékekhez úgynevezett 
set-top boxot kell csatlakoztatni, s tájékozódni kell arról, hogy a meglévő an-
tenna alkalmas-e a vételre. 

Az átállás szerelési munkálatai idején alkalmanként zavar lehet a vételben.

A közgyűlés, a város nevében Habis László polgár-
mester a napirendek tárgyalása előtt az Egerhez kötődő 
kiváló vízilabdázókat, a sportág segítőit köszöntötte. 

A testület ülésén módosították a költségvetést, a 
június végi főösszeg 17,2 milliárd forint. A módosítás 
összege 3,2 milliárd forint. A tavalyi pénzmaradvány 2,8 
milliárd, a központi támogatások 266 millió, a közgyű-
lési döntések 12 millió, az intézményi módosítások 39 
millió forinttal emelték a költségvetést. Így több mint 
1,1 milliárd Ft-tal többet fordíthat Eger beruházásra, 
fejlesztésre a 2013-as évben – emelte ki Habis László 
polgármester.

Több rendezési terv módosításáról döntöttek a Haj-
dúhegyet, a déli iparterületet, a Hatvani városrészt és a 
Szépasszonyvölgyet érintően.

Az alapokmány változik a testület döntése szerint, a 
bizottsági ülésekről hiányzó tagok többszöri távollétét 
szankcionálják ezzel, a tiszteletdíj megvonásával. Csá-
szár Zoltán módosító indítványa szerint ez az igazolatlan 
mulasztásra vonatkozik. 

Az első fél évben 7,5 milliárd volt a bevétel, a kiadás 
6,5 milliárd volt – mondta el Habis László polgármes-
ter. Jelentős változások történtek a feladatellátásban, 
finanszírozásban, intézményfenntartásban, ezek még 
sok feladatot jelentenek a jövőben. Az első félévben 
nem kellett hitelt felvenni, 698 milliót törlesztett a 
város.  Elindulhat az ipari park kármentesítése, mely 
az ipari park bővítését teszi lehetővé, 158 milliót nyert 
a város a Lenkey Iskola tornatermére, több mint 300 
milliót bölcsődék felújítására. Több projekt előkészí-
tése, közbeszerzési eljárása van folyamatban. Óvatos 
optimizmussal lehet értékelni a féléves gazdálkodást, 
eredményesen zárhatja a város az évet – mondta el 
a polgármester. Állami adósságátvállalási programban 
vesz részt a város, 2,6 milliárdos tartozást engedhetnek 
el az összeg 7 százalékáért kedvező esetben – ez másfél 
éves kamatnak felel meg.

Elfogadta a testület az EVAT és cégei féléves beszá-
molóját. 50 milliós működési támogatást kap az Agria 
Volán a képviselők döntése szerint. Új nonprofit társa-

ságot alapít a Városgondozás Kft., mert a törvényi sza-
bályozás szerint jövőre csak ilyen formában működő cég 
láthat el hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 

Kormányrendelet írja elő vízkorlátozási terv megal-
kotását, egyhangúlag szavazta meg a testület az elő-
terjesztést.

Módosították több intézmény előirányzatát, elfogad-
ták a helyi iparűzési adó adózók rendelkezése szerinti 
célirányos felhasználásáról szóló előterjesztést. Bőví-
tették az Egri Kulturális és Művészeti Központ, illetve az 
óvodák létszámkeretét. A képviselők tájékoztatást kap-
tak a város nyári kommunikációs kampányáról.

Mintegy 8000 könyvet kap Eger az államtól, ezeket 
határon túli magyar iskolák, könyvtárak kapják meg a 
Segít a Város Alapítvány segítségével.

Az Érsek utca 8. szám alatt létesül  Új Nemzedék Köz-
pont Nonprofit Közhasznú Kft. egri irodája. Az IFI Pont 
feladataihoz hasonló tevékenységet végez majd, me-
gyei szinten. Az iroda nyitását októberre tervezik.

Bérczessy András
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– Hogyan alakul a főiskola jövője szeptem-
bertől?

– 2013. július elsejétől az oktatási és a tanulmányi 
ügyeket felügyelem.

A főiskola új vezetése számára a legfőbb cél a ta-
nárképzés fejlesztése, tökéletesítése. A pedagógus-
képzés teljes profiljának a megteremtését szolgálja a 
sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola hozzánk 
csatlakozása. Ez év július 1-től főiskolánk ötödik kara-
ként (Comenius Kar) működik tovább. A Comenius Kar 
felzárkóztatása területén még nagyon sok a tennivaló. 
A Magyar Akkreditációs Bizottság egy korábbi ellenőr-
zése alkalmával megállapította, hogy Sárospatakon 
a tanítóképzésben számos tényező nem felel meg a 
követelményeknek (tantervek, tantárgyfelelősök stb.). 
A követelményeknek való megfelelés érdekében mun-
kabizottságot hoztunk létre, amelynek munkáját az EKF 
Tanárképzési és Tudástechnológiai Karának munkatársai 
segítik. 

Nemcsak a sárospataki csatlakozás kapcsán van 
tennivaló; az egri intézményünkben több szervezeti 
átalakítást hajtottunk végre annak érdekében, hogy 
hatékonyabban működjön a főiskola. 

„…a legjobbak szeretnénk lenni…”
Beszélgetés dr. Pajtókné dr. Tari Ilonával, az Eszterházy Károly Főiskola oktatási 
rektorhelyettesével

Gárdonyi-fesztivál
Kiállítások, koncertek, filmvetítés, felol-

vasások és még számtalan program várta a 
közönséget négy nap alatt az I. Gárdonyi Géza 
Irodalmi Fesztiválon. Nemcsak Gárdonyit, az 
életművét, hanem az olvasást, a magyar iro-
dalmat is népszerűsítette a fesztivál.

Gyermekszínpadi előadások, irodalmi vár-
túra, vitézi próba és kreatív foglalkozások – 
ezzel kezdődött az I. Gárdonyi Géza Irodalmi 
Fesztivál. Az első napon nyílt meg az Arcon 
formált világkép című időszaki kiállítás, amely 
Hatvany Lajost mutatja be, és halálának 50. 
évfordulójára készült. 

Felavatták a Gárdonyi kuckót is, itt játékok-
kal teszik kézzelfoghatóvá Gárdonyit, az élet-
mű legfontosabb üzeneteit. 

A fesztiválon kétnapos tanácskozást tartot-
tak az irodalmi emlékházak képviselői, ehhez 
kapcsolódva kiállítás is nyílt a Zsinagóga Galé-
riában. Szombat délelőtt a novellista Gárdonyit 
egriek mutatták be egymásnak. Kedvenc novel-
láikból olvastak föl részleteket. Bródy Sándor, 
aki hosszú időn keresztül volt Gárdonyi barátja, 
szintén 150 éve született. Rá a Születtem Eger-
ben, amire büszke vagyok című kiállítással em-
lékeztek a könyvtárban. Több gyerekkoncert is 
volt, óriási sikert aratott az Alma együttes. Dés 
László koncertjén jazz improvizációk hangzottak 
el Gárdonyi műveire. A négy nap alatt a város-
ban bárhol találkozhattunk portyázó törökökkel 
vagy várvédő egriekkel. A fesztivál két utolsó 
napján idén is újrajátszották az ostromot.

Százéves az egri 
Uránia mozi
A jubileumot régi filmek vetítésével ünnepelték: a nézők láthattak 

többek között némafilmeket és Gárdonyi-művek alapján készült alkotá-
sokat is. 

Az évforduló alkalmából egy kiadvány is megjelent, mely a mozi törté-
netét mutatja be.

Hajdanán a filmvetítések előtt mutatvá-
nyosok csalogatták a közönséget a moziba, lá-
nyok kínálták a pereceket a nézőknek – ezeket 
elevenítették fel az Uránia százéves születés-
napjára megrendezett ünnepen. Az ország-
ban az Uráninán kívül öt olyan mozi van, mely 
százéves múlttal rendelkezik.

Kiss Lajos, az Agria Film Kft. ügyvezetője 
szerint a fennmaradás az ésszerű gazdálko-
dásnak és a fejlesztéseknek köszönhető. 

Az Uránia 1913. augusztus 23-án nyitott 
meg, a mozit az Egri Kereskedelmi és Ipa-
ros Kör építette. Első átalakítása 1958-ban 

történt a szélesvásznú film megjelenésekor, 
a legnagyobb átalakítást 1968-ban, az Egri 
csillagok című film bemutatója alkalmából vé-
gezték. Jelenlegi formáját 2001-ben érte el. A 
százéves jubileumra egy kiadvány jelent meg, 
mely a mozi történetét mutatja be. A kiad-
vány szerkesztői egy korábbi kutatómunkára 
támaszkodtak.

Az ünnepen többek között Gárdonyi Géza 
műveiből készült filmeket, és  Hevesy Sándor 
némafilmjeit vetítették, de kisfilm készült a 
mozi korábbi dolgozóinak visszaemlékezé-
seiből is.

Kész a fürdő
Végéhez ért a termálfürdő – az Új Széche-
nyi Terv keretében megvalósult – fejlesz-
tése. Több mint 700 millió forintból több 
elemmel is bővült az egri strand. 

Lugosi Dénes ügyvezető igazgató úgy fogal-
mazott: éppen ideje volt, hogy megújuljon a 
fürdő. Sok szolgáltatással bővült a paletta, a 
fürdőházzal például elérték, hogy az időjárás-
nak sincsenek kiszolgáltatva. A munkát ta-
valy októberben kezdték, a bekerülési költség 
700 millió forint volt, az unió ennek csaknem 
felét adta. 

A bor, a víz és a szerelem meggyötör, de 
meg is gyógyít – ezzel a latin közmondással 
kezdte a beszédet Habis László polgármes-
ter. Ezek Eger értékei is. Azt hangsúlyozta: 
a város nemcsak a kitűnő borok hazája sze-
retne lenni, hanem fürdőváros is. Most már 
a termálfürdő minden korosztály számára 
minden évszakban nyújt élményeket. Úgy 
látja: a fejlesztés hozzájárul a város idegen-
forgalmához. 

Megújult a kavicsos medence, babameden-
cét, napozóteraszt építettek, a kétszáz méte-
res, hárompályás csúszda is újdonság a láto-
gatóknak. A fürdőház felépítésével nemcsak 
a kínálat bővült, hanem a strand az időjárás-
tól is függetlenné vált.

Az egyes medencét megosztották egy ter-
málvizes ülőmedencére és egy úszásra alkal-
masabb hideg vizűre. 

A fejlesztést a kétnapos Strandfesztiválon 
is népszerűsítették.

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

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény előírja Ta-
nárképző Központok létrehozását a tanárképzést foly-
tató felsőoktatási intézményekben. Az egri főiskolán 
az elmúlt évben ez megalakult ugyan a Tanárképzési és 
Tudástechnológiai Karon, ám az új vezetés álláspontja 
szerint ennek az egységnek karok felettinek kell lennie. 
Ezt a főiskola legfőbb döntést hozó testülete, a Szená-
tus határozatával megerősítette. A következő időszak 

feladata a Tanárképző Központ felépítése, tényleges 
működtetése.

Szándékaink szerint a minőségi tanárképzés öt pillé-
ren nyugszik majd, amely egyenlőre három szervezeti 
egységben ölt testet.

1. A Képzési és Tanár-továbbképzési Osztály, a tanár-
képzési programok koordinálását végzi a képzés teljes 
spektrumára vonatkozóan. Együttműködik a szakmai, 
pedagógiai és pszichológiai tanszékekkel. Regionálisan 
és országosan is kínál lehetőséget a pedagógusoknak, 
hogy megújítsák az ismereteiket, módszertani kultúrá-
jukat. Mozaikrendszerű, rugalmasan fejleszthető kép-
zési rendszert dolgozunk ki és működtetünk majd, hogy 
a pedagógusok az igényeik szerint választhassanak, s 
mindez a pedagóguséletpálya-modellhez illeszkedve a 
tanárok szakmai fejlődését szolgálja. 

A közelmúltban szerződést írt alá az intézmény a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, amely 
szerint a tankerülethez tartozó, meghatározott szá-
mú pedagógus ingyenes szakmai képzését vállalja az 
Eszterházy Károly Főiskola, az intézményfenntartó pe-
dig megszervezi a tanárok regionális továbbképzéseit a 
főiskolán, valamint gyakorló tanítási lehetőséget bizto-
sít az iskoláiban. Ez az együttműködés garanciát jelent a 
regionális, országos szerepvállalás megvalósítására.

2. A Gyakorlati-képzési Osztály a gyakorlóiskolai fel-
adatok szervezésében tevékenykedik. Ezek közé tartozik 
a „tanárjelöltek összefüggő tanítási gyakorlatával” kap-
csolatos feladatok szervezése, mentorok koordinálása.

3. A Szakmódszertani és Kutatási Osztály az új típu-
sú osztatlan tanárképzés feltételeinek megvalósítását 
biztosítja. Ilyenek pl. a módszertani eszközök fejlesztése, 
kipróbálása. Ez az osztály szervezi a szakmódszertanos 
kollégákkal való rendszeres kapcsolattartást is. Szakér-
tői és tanácsadói tevékenységet is végez a gyakorlóisko-
lában tevékenykedő vezető tanárokkal karöltve. 

Elvárás, hogy korszerű ismereteket kapjanak a hall-
gatóink. A pedagógus életpályája akkor lesz teljes, ha 
az oktatási munkán túlmenően továbbképzi magát, 
tudományos munkát is végez, amelynek koronája a 
tudományos fokozat megszerzése. A pedagógus te-
vékenységhez kapcsolódó pedagógiai-pszichológiai 
és szakmódszertani kutatások tervezését, megvalósí-
tását, követését végzi majd ez az egység. Felkészíti a 
tanárokat a Neveléstudományi Doktori Iskolába való 
belépésre. 

Nem túlzás azt mondani, hogy a szeptembertől elin-
duló Tanárképző Központ stratégiai fontosságú egység 
lesz a Főiskolán. Főigazgatója Ütőné dr. Visi Judit, akinek 
a szakmai múltja garancia arra, hogy ez az egység betöl-
ti majd a szerepét és példaértékűen működik majd. 

A Tanárképző Központ feladatai kiteljesítéséhez külső 
anyagi segítségre is szükség lesz, amelyhez pályázat for-
májában igyekszünk hozzájutni.

– A kollégák hogyan fogadják a változáso-
kat?

– A kollégákkal egyetértünk abban, hogy a peda-
gógusképzésünk tökéletesítése a legfontosabb célunk. A 
tanárképzés országos központja szeretnénk lenni, bizo-
nyos értelemben azok is vagyunk, de a legjobbak szeret-
nénk lenni. A kollégáink támogatnak, minden szakmai 
segítséget megkapunk tőlük a célok eléréséhez. 

További nagy munka kezdődik ősszel a képzéseink 
vonatkozásában. A főiskolán meglévő összes szakot 
ellenőrizzük abban a tekintetben, hogy mindenben 
megfeleljenek a Magyar Akkreditációs Bizottság el-
várásainak. Egy-egy szak elindítása, folyatatása szi-
gorú követelményrendszerhez kötött. A tantervnek 
a törvényben előírt ún. Képzési Kimeneti Követelmé-
nyeknek megfelelő színvonalúnak kell lennie, a tan-
tárgyfelelős oktatók óra- és kreditterhelése – a kredit 
szó eredeti jelentése elismerés, a kreditrendszerben a 
kötelező és választható tárgyak teljesítését pontok-
kal, kreditszámmal ismerjük el – nem haladhat meg 
egy bizonyos értéket, képzettségük, tudományos 
minősítettségük az adott szak elvárásaihoz kell, hogy 
igazodjon. 

Szeretnénk egy olyan adatbázist létrehozni, melyben 
mindig naprakész információk állnak rendelkezésre 
a tantárgyfelelősök és azok kreditterheléseinek a vo-
natkozásában. Az elmúlt hónapban alakult Felvételi 
és Képzésszervezési Osztály feladata lesz, hogy egy 
olyan rendszert működtessen, amely ezt lehetővé 
teszi. Ebbe a munkába be kell vonni a dékánokat, 
dékánhelyetteseket, szakfelelősöket, tanszékvezetőket 
és valamennyi kollégát. 

Az akkreditációs követelmények is változtak időköz-
ben, ennek megfelelően kell dolgoznunk. Ez a feladat 
nincs előírva, de a minőség folyamatos fenntartása ér-
dekében ezt fontosnak tartjuk.

– A másik oldalt nézve: a hallgatók mivel 
szembesülnek szeptembertől?

– Reményeink szerint pozitív folyamatokat fog-
nak érzékelni, a szervezeti változások kapcsán. Szep-
tembertől az Oktatásszervezési Osztály intézi ügyeiket, 
s bízunk abban, hogy a beiratkozás, a tantárgyfelvétel 
folyamata, az órarendek kialakítása is teljesen zökkenő-
mentes lesz. 

Elégedettek vagyunk a hallgatói létszámmal, sokan 
keresik az intézményünket. Az Eszterházy Ká roly Főiskolán 
szeptembertől 6500 aktív hallgatóval kezdődik az új tan-
év, több mint kétezer elsőéves kezdi meg tanulmányait a 
2013/2014-es tanévben. A jelentkezők számát tekintve – 
országos átlagban – az idén mintegy 20%-os csökkenés 
volt tapasztalható. Örvendetes, hogy az intézményünkbe 
felvettek létszáma gyakorlatilag nem csökkent az előző 
évhez képest! Úgy vélem, hogy ez köszönhető részben az 
előző vezetés által elért eredményeknek, a főiskola jó hír-
nevének és infrastruktúrájának, a kollégáink által nyújtott 
magas színvonalú oktatásnak és hallgatóbarát szemlélet-
módunknak. Bérczessy András
 (Fotó: Korsós Viktor)

Támogatás a megye kórházainak
A z egri Markhot Ferenc Kórház 935 millió forintos kiegészítő pályázati támogatást, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház 254 millió 

forintot kapott a kormány döntése alapján – tudatta Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő,  Habis László egri polgármesterrel 
tartott sajtótájékoztatóján.

Az országban összesen 11 kórház kapott hasonló 
támogatást arra, hogy a még el nem indult fejlesz-
téseket biztonsággal megvalósíthassák. A kórházak 
közül az egri kapta a legtöbb segítséget.

Nyitrai Zsolt bevezetőjében úgy fogalmazott: míg 
az előző szocialista kormányok az ágazat privatizáci-
ója során romba döntötték, eladósították az egész-

ségügyet – ezt különösen az egriek tapasztalhatták 
a HospInvest-ügy kapcsán –, addig a Fidesz-KDNP 
kormánya lehetőségeihez mérten támogatja az in-
tézményeket.

 Habis László, Eger polgármestere kiemelte: a közel 
egymilliárdos támogatást az egri kórház már zajló 
nagy rekonstrukciós beruházásához használják fel. 

Egy háromemeletes tömbben kap majd helyet az új 
sürgősségi osztály, egy modern diagnosztikai labor, 
a felnőtt ellátástól elkülönülő gyermek sürgősségi 
ambulancia, továbbá 10 korszerűen felszerelt műtő. A 
kapott pénzből alakítanak ki egy 40 ágyas stroke köz-
pontot is, amely az agyi katasztrófán átesett betegek 
számára életmentő lehet.
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Szomszédünnep 
és utcanap
A Rác-hóstyán július elsején szom-

szédoltak az Európa-szerte meghirde-
tett szomszédünnep jegyében. Színes 
programok várták az érdeklődőket, s 
persze egy kis harapnivaló, s lehető-
ség a beszélgetésre.

Több mint félszázan hallgatták 
meg a fertálymesterek kórusának 
előadását a Mária szobornál, köszön-
tötték a városrész legidősebb lakóját, 
s fellépett a novaji asszonykórus. A 
szervezők célja az volt, hogy minden 
korosztály számára vonzó programot 
kínáljanak, így kerékpáros vetélkedőt, 
vércukorszintmérést, kutyaszépség-
versenyt is tartottak. 

Először tartottak a Lajosvárosban 
István király utcai napot, utcabeliek 
és a környéken lakók együtt ünne-
peltek. Az utcát negyven éve maguk 
építették az akkori lakók. A szervezők 
szerint fontos, hogy legyen alkalom 
olykor közösen ünnepelni. Az utca 
alapítására ugyan csak az idősebbek 
emlékeznek, a fiatalok is lelkesen ké-
szültek a programra.

A kondérokban háromféle pörkölt 
készült vacsorára. Az elmúlt évtize-
dek emlékeit paravánon összerende-
zett fotók idézték. 

Az első István király utcai nap egyik 
díszvendége a postás volt.

Szentmise és agapé 
a Hatvani hóstyában
A Hatvani hóstya Szent János negyedének fertálymesterei 

Nagyboldog asszony ünnepének búcsújára hívták össze a kör-
nyék lakóit. Az ünnepi szentmise után agapét is tartottak: üdí-
tővel, süteményekkel vendégelték meg az egybegyűlteket.

A Farkasvölgy utcai Mária szobor-
nál tartott szabadtéri szentmisén 
Máriának az üdvösségben betöltött 
szerepét hangsúlyozta Csizmadia 
István, a bazilika plébánosa. Úgy 
fogalmazott: „Isten fölveszi Máriát a 
mennybe és megkoronázza őt a di-
csőség koronájával, elérkezik az em-
ber a céljához”.

A fertálymesterek másodjára 
hívták össze a környék lakóit Nagy-
bol dog asszony ünnepének búcsú-
jára,  mellyel egy régi hagyományt 

elevenítettek fel. Az ünnepet közös-
ségépítő rendezvénynek szánják, 
ahol a résztvevők megbeszélhetik 
gondjaikat, élményeiket. Cseh Ist-
ván, a program szervezője elmond-
ta: az emberek kiéheztek arra, hogy 
szót váltsanak, ennek egy alkalmas 
helye Nagyboldogasszony ünnepe. 
Hozzátette: a fertálymesterek szá-
mára fontosak az ilyen közösségépítő  
programok, legközelebb az adventi 
rendezvényükre várják majd a kör-
nyék lakóit. 

Tibet Kincsei 
A Tibet–Európa Alapítvány szervezésében 

2013. október 14. és október 26. között az Agria 
Park bevásárlóközpont galériájában rendezik 
meg a Tibet Kincsei című ismeretterjesztő kiál-
lítást. A kiállítás témája Tibet szellemi és kultu-
rális öröksége, melynek legszebb alkotásaiból 
országos, de európai szinten is ritka gazdagságú 
anyagot sikerült ezen alkalomra összegyűjte-
nünk. A tibeti kultúra egyetemes emberi ér-
ték, az emberiség szellemi és kultúrkincseinek 
egyik legfontosabb darabja. A kiállítás számos 
országból érkező anyaga közel hozza a látoga-
tóhoz eme mai napig elzárt és veszélyben lévő 
világot.

A kiállított szobrok csodálatosan meg-
munkált művészeti alkotások, melyek gazdag 
szimbólumrendszerrel bírnak. A buddhákat 
ábrázoló szobrok Buddha legmagasabb szintű 
tanításainak – a Gyémánt Útnak – a meditációs 
eszközei, a mindenkiben benne rejlő lehetősé-
gek kibontakoztatására szolgálnak. 

A műalkotások mellett érthető, hiteles ma-
gyarázatokat talál az érdeklődő. Az alapvető in-
formációkat fényképek, tablók és szakemberek 
által tartott előadások teszik mindenki számára 
érthetővé és még változatosabbá. 

A kiállítás és a programok megtekintése 
mindenki számára ingyenes; célunk az isme-
retterjesztés és az időtlen szépséget hordozó 
alkotások bemutatása minél szélesebb körben. 
Hasonló kiállítás nemzetközi szervezésben ha-
zánk és Európa több városában is megvalósult. 
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Pataktakarítás
Évek óta hagyomány, hogy összefogás-

sal önkéntesek megtisztítják az Eger patak 
medrének városi szakaszát.  Először 2010 
májusában szervezett ilyen akciót a  Heves 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a 
TV Eger. A „Tisztán szeretem” című kezde-
ményezés keretében mintegy 170 segítő 
közreműködésével több mint 6 tonna sze-
mét gyűlt össze. A program azóta minden 
év tavaszán és őszén is folytatódik. Ebben az 
esztendőben az időjárás nem tette lehetővé 

a tavaszi akciót, így ezúttal biztosan még 
több feladat vár az önkéntesekre.

A takarítást együttműködő partnerként 
segíti a Kaptárkő Egyesület, s a sikeres lebo-
nyolítást, szállítást a Városgondozás Eger Kft. 
biztosítja. Legközelebb 2013. szeptember 21-
én, szombaton 10 órától lesz pataktakarítás. 
Gyülekező 9 órától a Zenepavilonnál. A mun-
kálatokhoz zsákokat, gumikesztyűt és ásvány-
vizet biztosít a Városgondozás Eger Kft. 

Minden segítőt várnak a szervezők!

Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó
A Cukorbetegek Egri Egyesülete az Eger Ünne-

pe Civil Fesztiváljának programjaihoz kapcsolódva 
idén nyolcadik alkalommal rendezi meg az ország 
minden részéből, a határon túli magyar és a test-
vérvárosok diabetes szervezeteinek részvételével 
szakmai találkozóját. Przemysl, Gyergyószentmiklós, 
Marosvásárhely, Magyarkanizsa és Szabadka cukor-

beteg egyesületei képviseltetik magukat. Kiállítással, 
sétával, a Mézvirág kórus előadásával ünnepelnek, s 
az Érsekkertben tanácsadással, mérésekkel várják az 
érdeklődőket. 

Szakmai konferenciájukon neves orvosok, szakem-
berek tartanak előadásokat, s a programot kulturális 
műsorral zárják. A program zárónapján partnerségi 

megállapodásokat kötnek, s megnyitják a Diabetes 
Tanácsadó Irodát a Dobó tér 9. szám alatt. 

További Információ: Jakabné Jakab Katalin, elnök, 
Cukorbetegek Egri Egyesülete
Tel.: (06 70) 366 3778. E-mail: diabklub@agria.hu, 

Honlap: egridiab.egalnet.hu

Világbajnokság
Egerben
Női-Férfi Erőemelő és Fekvenyomó, RAW és ruhás GPC Világ-

bajnokság helyszíne lesz 2013. szeptember 22–28. között a Hotel 
Eger&Park.

A versenyre határidőre 27 országból több mint 500-an nevez-
tek.

Magyarországot 150–200 versenyző képviseli, köztük szűkebb 
hazánkból, Heves megyéből 18 versenyző indul.

Számos újdonsággal találkozhatnak a tanárok, diákok 
és szüleik. Az új Nemzeti Alaptanterv kerettantervei, helyi 
tantervei szerint kezdik az elsős, ötödikes, kilencedikes és a 
hatosztályos gimnáziumok hetedikesei a tanulmányaikat. 
Bevezették az erkölcstan, illetve a helyette választható hit- 
és erkölcstan oktatását. A tankerületünkbe tartozó intéz-
ményekben már tavasszal felmérték, hogy mely tantárgyat 
választják a tanulók, s minden intézményben biztosítottak a 
megfelelő felvételek ehhez.

A tanítási idő utáni foglakozások délután 4 óráig tar-
tanak, a szülők ez alól felmentést kérhetnek. Felmenő 
rendszerben vezették be a mindennapos testnevelést, ez 
az 1–2., az 5–6. és a 9–10. évfolyamosoknak lesz. A heti 
öt órából kettő kiváltható sportkörökben való részvétellel, 
táncoktatással, vagy számos más mozgásformával.

Az állam felmenő rendszerben térítésmentesen biztosít-
ja a tankönyveket a diákok számára. Rá szo rult sági alapon 
továbbra is jár  az ingyenes tankönyvellátás. Köznevelési 
Hídprogramok indulnak, ezek célja a középfokú nevelés-
oktatásba, a  szakképzésbe való bekapcsolódás segítése. 
Megyénkben a Bor nemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola 
és Kollégium, a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium és a Lőrinci Március 15. Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium érintett ebben.

Akik 2016. január 1-je után kezdik meg az érettségi vizs-
gáikat, legalább 50 órás közösségi szolgálaton kell részt ven-
niük. Ennek megszervezése, koordinálása minden esetben a 
középiskola feladata.

Életbe lép a pedagóguséletpálya-modell, melyben a pe-
dagógusképzés, a pályakezdők mentorálása, támogatása, 
valamint a pedagógusok folyamatos – egész pályafutásuk 
alatt zajló – szakmai fejlődése, továbbképzése egységes 

rendszert képez. A kiszámítható életpályát biztosító modell 
az egyéni teljesítmény értékelésén alapul, célja a pedagó-
gus pálya vonzóvá tétele, a pálya presztízsének növelése, a 
jó pedagógusok megtartása a pályán.

Tanévkezdés

Egerbe beköszöntött az ősz, amely 
az egri civileknek az újabb találkozást 
jelenti. Nyáron felröppentek a hírek, 
hogy nem is lesz civil ünnep, hogy nem 
is a kerekasztal rendezi, hanem a pol-
gármesteri hivatal, illetve a kulturális 
központ. Igaz, hogy már a kezdetektől 
hordozott némi bizonytalanságot az 
ünnep a megrendezése, de a város 
képviselőtestületében töretlen az ün-
nep elfogadottsága. Kérdés ismét csak 
az, hogy az évről évre újjáválasztott 
szervezőbizottság az idén miként tud 
megfelelni a feladatnak. Nem kis fele-
lősség, ezt kevesen tudják. Talán csak az 
a közel tíz-tizenöt ember, akik már leg-
alább egyszer feláldozták nyarukat az 
egri civilek és polgárok találkozásának 
megszervezésében. No, meg az azok 
az egyesületek, alapítványok, amelyek 

kitartanak az ünnep mellett. Ezért 
biztos, hogy lesz újra Eger Ünnepe, ott 
lesznek a szolgáltató sátrakban a szer-
vezetek, színpadra állnak a művészeti 
élet csoportjai, fellobbannak a tüzek a 
bográcsok alatt és alkalom lesz talál-
kozásokra a fórumsátrakban. Az EKMK 
jóvoltából újra láthatjuk az Eger kiscsil-
lagai előadást. Meggondolandó, hogy 
az egriséget híven tükröző játék miként 
válhatna garantált produkcióvá, éppen 
úgy, mint az Eger Ünnepe, amely a civil 
összefogás fényes kiscsillaga immár ti-
zennyolc éve. Hitelességét erősíti, hogy 
immár másodszor lesz civil kitüntetettje 
a városnak az ünnepen. Ez Eger valós 
– részvételi és választott – önkormány-
zatának közös akarata, mert falak ereje 
bennünk vagyon. 

F. Gál Sándor

Mert a falak ereje 
bennünk vagyon 

Az Egri Tankerületben 25 intézmény (székhely) 39 
feladatellátási helyén 1700 alkalmazott dolgozik és 13 
ezer diák tanul.

Általános iskolai nevelés-oktatás A tan-
kerületben 14 intézmény 20 fel adat ellátási helyén 
259 tanulócsoportban közel 5300 diák általános iskolai 
nevelése-oktatása folyik. A korábban Bélapátfalvai 
Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tag-
intézményeként működő Egerbocsi Tagiskola az Egri 
Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 
tagiskolája szeptembertől.

Az első évfolyamra 634 kisiskolás iratkozott be. 
Gimnáziumi nevelés-oktatás A tankerület 

három intézményében folyik gimnáziumi nevelés-ok-
tatás. 51 osztályban 1700 tanuló van, szeptembertől  
350 tanuló kezdte meg gimnáziumi tanulmányait, 
közülük 36 diák 6 évfolyamos képzésre nyert felvételt.

Szakképzés Az Egri Tankerülethez – mint 
megyeközponti tankerülethez – tartoznak a korábbi 
önkormányzati fenntartású szakképző intézmények. 
Egerben 3, Gyöngyösön, Hatvanban és Lőrinciben 1-1 
szakképző intézmény végez nevelő-oktató munkát. 
Az Egri Tankerület szakmai irányítása alatt működik 
ezentúl a Heves Megyei Pedagógiai Intézet, valamint a 
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. 

Ünnepre készülnek 
a civilek
Felnőtt korba érkezett Eger civil 

ünnepe, hiszen tizennyolcadik alka-
lommal rendezik meg szeptember 
20–22-én a közösségek találkozóját.

Pénteken kerékpáros versenyre 
várja a középiskolás diákokat a Dr. 
Bátorfi–Agria KTK, és mint ilyenkor 
mindig, a városházán átadják a virá-
gos Egerért verseny díjait, melyet az 
Eger idegenforgalmáért Egyesület 
ajánl fel azoknak, akik így is szeret-
nék vonzóbbá tenni lakóhelyünket. 
Az igazi nagy ünnep szombaton az 
Érsekkertben lesz, de új helyszíneket 
is bevonnak A Vakok és Gyengénlátók 
Integrált Sportegyesülete jóvoltából 
Magda Dávid koncertorgonista est-
jére várják az érdeklődőket az EKF 
dísztermébe. Ezúttal is hívtak külföldi 
vendégeket a testvérvárosokból, el-
sősorban Przemyslből, ám az egyes 
szervezeteknek is lesznek vendégei, 
Rimaszombatból, Marosvásárhelyről, 
Magyarkanizsáról. 

Somodyné Jámbor Ildikó, kulturá-
lis szekcióvezető, a szervező bizottság 
elnöke elmondta, hogy nem térnek 

el a hagyományoktól: az idén is lesz 
tanácsadás, főzés, továbbá kézműves 
foglalkozások, és bemutatók.

 A sátrak a Klapka György út fe-
lőli sétányon sorakoznak majd, és 
két színpad is lesz. A szökőkút előtti 
nagyszínpadon a szervezetek mutat-
koznak be, a tó melletti „nézőteres 
pódiumon” a Gárdonyi Géza Színház 
művészei adnak gálát – hiszen ezen 
a napon ünneplik a Magyar Dráma 
Napját is – s az érdeklődők az idén 
még utoljára megnézhetik a népsze-
rű gyerekszereplős musicalt az Eger 
kis csillagait. 

A kertmozinál is lesz meglepetés, s 
a Bartakovics Béla Közösségi Házban 
a cukorbetegek tanácskoznak majd, s 
este a Lajtha László Néptáncegyüttes 
színvonalas produk ció jával zárul az 
ünnep.

A vasárnapi Európai Autómentes 
Nap programjaira a Szabadidő Szek-
ció várja a lakosokat, a bátrabbak 
pedig részt vehetnek a Barokk Futó-
parádén, melyet az Egri Testedző Club 
hirdetett meg.
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Szív egyesületek országos 
sporttalálkozója Miskolcon

Egri sikerek
Sikeresen szerepeltek az Egri Szív Egyesület tagjai a Miskolcon 

rendezett országos sporttalálkozón: a különböző sportágakban ösz-
szesen tíz érmet, közöttük négy aranyérmet szereztek.  

Több évtizedes hagyományt ápolnak évenkénti találkozóik szer-
vezésével a szív- és érrendszeri betegek rehabilitációjáért dolgozó 
egyesületek. Az augusztus elején több napon át tartó rendezvény 
házigazdája ezúttal Miskolc volt, ahol az első napon szakorvosok 
tartottak fórumot és előadásokat a több mint háromszáz résztve-
vőnek. Ezt követően az egyetemvárosban sportversenyeket tartot-
tak, ahol az egyesületek tagjai igazolhatták a rendszeres mozgás, a 
sport egészségmegőrző szerepét. Az Egri Szív Egyesület a miskolci 
testvérszervezettel egyébként évek óta szervez közös orvos-szak-
mai találkozókat is.

Képünkön a sporttalálkozó egri résztvevői

Komoly segítséget jelent a Markhot Ferenc Oktató-
kórház és Rendelőintézet számára, hogy az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár célzott műszerbeszerzés-
re közel 60 millió forintot biztosított az intézmény 
számára, mely összeget ezév júniusáig a támogatási 
szerződés értelmében  fel is használt az intézmény.

Dr. Bauer Kálmán orvosigazgató tájékoztatása 
szerint 58 millió forintot fordítottak teljesen új mű-
szerek beszerzésére. Több kisebb értékű eszköz mel-
lett 7,5 millió forintot költött a kórház endoszkópos 
műszerekre. Nagyon fontos a betegellátás biztonsága 
szempontjából, hogy sikerült  beszerezni 22 millió fo-
rintból egy kardiológiai őrző monitor rendszert, mely-
lyel kiváltották a koronária őrző régi monitor rendsze-
rét. Lehetővé válik ily módon az egy épületben lévő 
Infektológiai osztályon és a Belgyógyászati osztályon 
fekvő betegek monitorozása is.

Közel hatvanmilliós 
fejlesztés a kórházban

A négy telemátriás készülék segítségével a bete-
geket mozgás közben is udják monitorozi, megfigyel-
ni. Az orvosigazgató kiemelte: a műszerfejlesztéssel 
a Sürgősségi Betegellátó osztályról biztonságosan 
lehet szállítani a betegeket a transzport monitornak 
köszönhetően.

A közel 60 millió forintból 8 millió forintért vásárolt 
a kórház egy szemfenéki kezelésre alkalmas lézer ké-
szüléket, 1,7 millió forintból egy speciális hallásvizs-
gáló eszközt az újszülöttek számára és jutott 7 millió 
forint egy mobil kórtermi röntgenre is, valamint 10 
milliós értékben ortopédiai műtétekhez használt 
eszközökre, ágytálmosó berendezésekre. Dr. Bauer 
Kálmán elmondta: a folyamatban lévő uniós pályá-
zati forrásokból is fejleszti a kórház a műszerparkját, 
s a  most felhasznált támogatással együtt jelentősen 
javultak a gyógyítás feltételei a kórházban.

Kitüntetések

A koronária őrző egyik betegágy melletti monitora a 
Kardiológiai osztályon 

Egerben a Dobó téren augusztus 20-
án megtartott városi díszünnepségen a 
markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelő-
intézet orvosai is kitüntetéseket vehettek át 
Habis László polgármestertől.

Pro Agria Szakmai díjat kapott az egész-

ségügy területén végzett kimagasló mun-
kásságáért dr. Martinovits János fül-orr-
gégész főorvos, Eger Kiváló Orvosa kitün-
tetést vett át dr. Csomós Mária belgyógyász 
főorvos és dr. Kozma Pál traumatológus 
főorvos.

– Az élet néha utakat kínál fel nekünk, és ilyenkor 
döntenünk kell. Én az orvosi pályát választottam – idé-
zi fel a kezdeteket, és nosztalgikus mosoly jelenik meg 
az arcán. – Édesapám szülőfalumban, Verpeléten volt 
körorvos. Dolgozhattam vele, láttam mit tud, mire ké-
pes. Hozzátartozott az egész település, amíg orvosként 
a teher felét át nem vettem a válláról. Számtalanszor 
előfordult, hogy ebéd közben is a betegeihez sietett. 
Csodáltam. Mindent tudott, amit egy körzeti orvosnak 
tudnia kellett. Fogorvoslással is foglalkozott. Amikor a 
gondozottjait kezelte, mintha tűz lett volna benne és 
elhivatottság. Szinte elnyűhetetlen volt…

Édesapja 36 évig gyógyított, Verpelét díszpolgára 
volt. Fiában idejekorán felfedezte az érdeklődést, a rá-
termettséget, a tehetséget. És nem csalódott. Az érett-
ségit az orvosegyetem követte, diplomáját summa cum 
laude eredménnyel 1961-ben szerezte meg. 

Dr. Szemerkényi László Vécs-Kisnána körzetében ta-
lált rá a legelső munkahelyére. Azt mondja, a falubeliek 
barátsággal fogadták, ám nem volt könnyű dolga, mert 
nem rendelkezett kórházi gyakorlattal. Ott tanulta meg, 
hogy a betegekre soha nem szabad megharagudnia, de 
szigorú lehet az érdekükben. Vállalható tulajdonságaim 
egyike az együttműködési készség. Ennek nagy hasznát 
veszem mindenkor  – meséli. Később Verpelétre került 
a feleségével, aki akkortájt orvosírnokként segítette 
munkáját. Ott apa és fia is sokáig együtt dolgozhatott. 
„Igazi tanítómesterem volt, nagyon jól kiegészítettük 
egymás munkáját”. – A főorvos 42 éve él családjával 
Egerben.

– Izgalmas, változatos és felelősségteljes a 
családorvosi munkám – mondja, miközben bemutatja 
az általa 1982-ben kiviteleztetett rendelőt. A vállalko-
zó doktornak ugyanis két praxisa van Egerben: egyik a 
Pacsirta úton, a másik az otthonában. Gyorsan hozzáte-
szi: egyelőre egyiktől sem szándékozik megválni. – Az 
országban az enyém volt az első rendelő, amelyben 
elkülönült az úgynevezett recepciós helyiség a vizsgá-
lótól. Ezeket ma már mindenütt így építik. Ismétlem: 
a négyszemközti, a diszkrét orvos-beteg találkozásokra 
én adtam először lehetőséget a pácienseimnek. 

A társadalombiztosítás által finanszírozott rendelő-
jébe a napi négyórás rendelési idő alatt átlagban 40 és 
80 fő közötti a betegforgalom – magyarázza. (A 10-12 
órás munkaidő többi részét beteglátogatással tölti.) A 
betegekkel való közvetlen foglalkozásra – az indokolt 
vizsgálatok kivételével – az előbbi esetben személyen-
ként mindössze hat perc, az utóbbinál három perc jut 
elvileg. Ezzel szemben a privát rendelésen – ha jut még 
rá ideje és energiája – 30-50 percet fordít egy-egy be-
tegre – válaszolja arra a kérdésre, hogy szüksége van-e 
a lakosságnak a magánorvoslásra. 1982-ben összesen 
hárman praktizáltak magánorvosként a városban, je-
lenleg már több tucatnyian vannak – fűzi hozzá. 

Aranyat érő évek az orvoslásban
Van recept a gyógyításra, a megelőzésre
Kevesen lehetnek olvasóink között, akik egyszer sem futottak még össze városunkban dr. Szemerkényi László főorvossal, s 

akikben ne élne elevenen a vele való találkozás. Kollégái, barátai és betegei kiváló diagnosztának, egyenes beszédű, közvetlen 
embernek tartják. Az aranydiplomás doktor 52 esztendeje szolgálja hivatását, háziorvos Egerben a Pacsirta úti rendelőben.

A rendelés csapatmunka, ám a feladatok személyre 
szólóak – tudtam meg. Ketten segítik a főorvos mun-
káját: a feleség, Márta, évtizedek óta biztos családi 
hátteret jelent férjének, az elismert szakembernek. Ő a 
praxismenedzser. A nővér, Majoros Valéria is szakkép-
zett, megbízható, kedvelik a betegek. Eger déli negyede, 
a Lajosváros belső utcáinak lakói alkotják a körzetet. A 
rendelők technikai-technológiai felszereltsége világ-
színvonalú. A többi között a legmodernebbnek tartott 
EKG-kat, számítógépeket, nyomtatókat működtetik. 
Lézerterápiát is alkalmaznak, ami nagyon népszerű a 
gyógyulni vágyók körében. 

– A családorvoslás önálló szakma lett. A rendszer-
váltás idején nagy nehezen kivívtuk, hogy a családi 
orvosoknak a kórházi orvosokhoz hasonlóan kötelező 
szakvizsgát tenniük. Csak akkor küldöm kórházba a be-
tegeimet, ha ambulánsan már minden terápiás lehető-
séget kimerítettem – jegyzi meg.

Dr. Szemerkényi László világot járt ember. Hajtotta a 
vágy, közelebbről is megismerte Amerika, Anglia, Né-
metország orvostudományi eredményeit, az alkalma-
zott medicinákat. Annak idején az amerikai egyetemen 
tanuló lányával videós riportokat készített a kintiekkel. 
(Két gyermeke közül a lánya kül- és biztonságpolitikai 
tanácsadó, fia biztosítási szakember a fővárosban. A 
főorvos úréknak 6 unokájuk van.) 

– A tanulmányi úton kíváncsi voltam, hol tartanak 
külföldön, milyen irányba fejlődjön a magyar egészség-

ügy. Állíthatom: a világ 10 legjobbja között vagyunk! Jó 
az alap- és orvosellátás, a háziorvosok az első hívó szóra 
a betegeknél teremnek, nálunk is kaphatók a legkivá-
lóbb gyógyszerek. Ellenben Angliában az orvosok csak 
vegyi alapanyagot írhatnak fel, amelyből a patikusok 
készítik el a gyógyszert. Ráadásul egy 10 tagú orvos 
csoport „sorsolja ki”, hogy ki melyik beteget fogadhatja. 
Nálunk az a gond, hogy a háziorvosi praxis alulfinanszí-
rozása mellett meglehetősen sok az idejétmúlt rende-
let, ami terhet jelent orvosnak és betegnek egyaránt. 
Megromlottak a vállalkozás feltételei is. Tapasztalata-
imról szakmai előadásokon számoltam be, publikáltam 
az Orvosi Hetilapban is. 

Az aranydiplomás főorvos az általános orvostan és 
az üzemorvostan szakorvosa, egészségügyi alkalmas-
sági vizsgálatokat is végez. A budapesti és a debrece-
ni egyetem megbízásából családi orvostant oktat, a 
szakorvosképzés mentora. „Van recept a betegségek 
gyógyítására, megelőzésére” – jelenti ki magabizto-
san. Elhízás esetén például azt ajánlja az érintetteknek, 
hogy ha lehetőségük van rá, gyalogoljanak legalább 
fél órát étkezés után. A rendszeresen szedett gyógy-
szerekkel így csökkenthetik az agyi szövődményeket, a 
szívinfarktus esélyét. 

Dr. Szemerkényi László több kultúrás ember. Szabad 
idejében akvarelleket fest, zongorázik, operarajongó. 
Derűs lélekkel éli az életét a családjával. 

Jó egészséget, főorvos úr!  Mika István 

Dr. Szemerkényi László aranydiplomás főorvos (Fotó: Vozáry Róbert)Leválás-elválás
Ha szeptember, akkor óvodakezdés. Nagy 

lépés a család minden tagjának az első 
óvodai nap, a rákészülés, a ráhangolódás. 
Azonban szükséges folyamata a gyermek 
életének az elválás, leválás a szülőktől. Mi 
szülők pedig féltőn, óvón próbálunk segíteni 
gyermekünknek. Vajon, hogyan segíthetünk 
nekik a legjobban? Megkönnyíthetjük gyer-
mekünk beilleszkedését, ha már az ovi előtt 
gyakran járunk közösségbe, így megtanulja 
máshol is jól érezni magát. Fontos a rendsze-
resség, és a szokások kialakítása, megtartása, 
hiszen az óvodában is megvan mindennek az 
ideje, helye. Az óvodába indulás előtti közö-
sen elfogyasztott reggeli jó kiindulási pontja 
lehet a napnak. Ezzel is a biztonságérzetet 
növeljük gyermekünkben. Aztán hazafelé 
az oviból jöhet az élménybeszámoló. Segít-
sük gyermekünket nyitott kérdésekkel, az 
óvodai napról, ezzel is feldolgozza az átélt 
élményeket. A beszoktatás után is figyeljünk 
gyermekünkre, hiszen rengeteg jel mutatja, 
hogyan érzi magát az óvodában. A lehetsé-

ges sérelmekről óvodástársaitól, az esetleges 
konfliktusokról beszélgessünk el vele, hi-
szen annak kezelésében és feldolgozásában 
fontos szerepünk lesz. Az óvónénikkel való 
kapcsolattartás pedig elősegíti ezeknek a 
helyzeteknek a kezelését. 

Az első napokat, heteket próbáljuk nyu-
godtan kezelni, ne aggódva várni ezt az 
időszakot, ha érzi rajtunk gyermekünk a fe-
szültséget, ő is átveszi azt, így új helyzetben 
nehezebben oldódhat. Hiszen minden kezdet 
hoz újat, szépet. Gyermekünk elindul egy 
úton, láthatjuk, nyomon követhetjük szemé-
lyiségének kibontakozását. Elengedjük a ke-
zét, de csak azért, hogy újra megfoghassuk. 
Fontos, hogy bízzunk abban, gyermekünk 
képes megbirkózni a rá váró kihívásokkal. Mi 
pedig ott állunk mellette, hol távolabb, hol 
közelebb és vigyázunk rá. 

Égető Eszter
Egrimami Egyesület
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Minden év szeptemberében a vonuló madarak pontos-
ságával érkeznek meg városunkba az osztálykirándulók 
csoportjai, akik szokásukhoz híven, harsány lelkesedéssel 
veszik birtokba a várat és ellepik a palota előtti teret.

1939 szeptemberében is megtelt ez a tér, buszokkal, 
teherautókkal, személygépkocsikkal. Első ránézésre 
a korabeli szemlélődő joggal vélhette volna kirándu-
lóknak az ideérkezőket. Ebben az évben azonban nem 
vidám turisták jöttek, hanem kiéhezett elcsigázott len-
gyel menekültek, katonák és civilek vegyesen.

Akkoriban két falánk birodalom kerítette hatalmába 
Lengyelországot. Nyugatról a Hitler vezérelte harmadik 

birodalom hadigépezete indult meg, míg keletről Sztá-
lin vörös hadserege hozott létre úgynevezett biztonsági 
zónát 300 km-es mélységben, gyakorlatilag bekebelez-
ve az ország elfoglalt területeit. Európa szeme láttára, 
mint elszorított sebből kiserkenő vér, úgy indultak meg 
lengyel menekültek százezrei a bizonytalan jövőbe, a 
még szabad útvonalakon. A Kárpátokon, a Felvidéken 
és Románián keresztül több hullámban, folyamatosan 
érkeztek Észak-Magyarországra.

Mint arról a korabeli sajtó beszámolt, 1939 szeptembe-
rében érték el az első kontingensek a vármegyét és Eger 
városát. A Dobó István Vármúzeum területén ezekben az 
években laktanya működött, és mint ilyen, alkalmas volt 
nagyobb tömeg fogadására. Magyar katonatisztek és vá-
rosi előjárók várták őket. Lengyel katonatisztek szoros gyű-

Testvérek a vérzivatarban
Lengyel menekültek Egerben 1939.

rűjében tartott eligazítást a város katonai parancsnoka, 
majd megkezdték a menekültek számbavételét, valamint 
a járművek és főleg a hadianyagok leltározását és zárolá-
sát. A városi vezetők csoportjával érkezett Hevesy Sándor 
főmérnök is, aki hivatalos teendői végeztével szokásához 
híven elővette kis kézi kameráját, és halkan berregni 
kezdett a felvevő. Megörökítette, amint a lengyel tisztek 
első csoportja találkozik a városi helyőrség magas rangú 
parancsnokaival. Egy tüzér szakasz állománya fáradtan 
pihen meg tábori lövegük mellet a fűben elheveredve. 
Közkatonák körömre égő cigaretták füstjébe burkolózva. 
Egy asztal fölé gyűlve feszülten hallgatják, amint egy 
magyar tiszt a maga elé kiterített helyi újságból olvassa 
a híreket, melyeket tolmács fordít. Ezek a hírek semmi jót 
nem ígértek. Katasztrofális hadi helyzetről, a lengyel hon 
megsemmisüléséről tudósítanak. Az arcokon keserűség és 
feszültség. Két katona az előtérben sakkal próbálja elütni 
az időt, egyikük tenyerébe rejti arcát. Egy másik csoport-
ban katonák és civilek próbálnak vidámabb képet eről-
tetni magukra. Érződik, hogy a fogadtatás szívélyessége 
némi reménnyel és megnyugvással tölti el őket.

Valóban elmondható, hogy a háborús helyzet dacára 
mindent tőlük telhetőt megtettek a város vezetői és pol-
gárai egyaránt. A legénységnek ideiglenes körleteket ala-
kítottak ki várban, a tiszteket a Buttler-házban és a Korona 
szállóban helyezték el. A civileket családok fogadták be, 
míg további sorsuk alakításáról maguk dönthettek belá-
tásuk szerint. A folyamatosan érkező lengyel menekültek 
száma egyre nőtt, ezért a kormány rendeleteket hozott az 

őket érintő kérdésekben, jogaik és biztonságuk védelme 
érdekében. Megakadályozták, hogy a kiszolgáltatott 
menekültek vagyontárgyait uzsorások szerezhessék meg, 
és köteles volt mindenki, aki napszámosként alkalmazta 
őket, munkájukért tisztességes bért fizetni.

Az 1939-ben érkezőket továbbiak követték, és so-
kan folytatták kálváriájukat Európa útjain a biztonságot 
keresve. Voltak azonban olyanok, akik a váro sunkban 
maradtak, és alapítói lettek a lengyel diaszpórának, mely 
Eger kulturális és művészeti életétben máig meghatározó 
szerepet játszik.

A ma emberének a katyińi erdő és a haláltábo rok 
borzalma csupán történelem. Azoknak a lengyel mene-
külteknek, akik 1939 szeptemberében Egerben kerestek 
menedéket, ez a történelem maga volt a végzet. További 
sorsuk megismerésén Egerben kutatók dolgoznak ma is, 
éppen úgy, ahogy az őket megörökítő filmkockák meg-
őrzésén és restaurálásán. 2014 tavaszán városunk ad 
otthont a Lengyel–Magyar Barátság jegyében tartandó 
ünnepségeknek. Ez kiváló alkalmat adhat a kutatások 
legújabb eredményeit reprezentáló kiadvány és doku-
mentumfilm publikálására.

A háború történéseire emlékezve főhajtással szokás 
tisztelegni. A várban emléktábla hirdeti, hogy van egy 
hely Európában, ahol a magyar szív és a lengyel lélek kö-
zös ünnepén, testvérként, emelt fővel kell és lehet a közös 
múltunkra tekinteni.

Szöveg és kép: Kamrás Lajos

A közelmúlt nihilista, pesszimizmust sugárzó 
színházi történései csak még jobban megerősítettek 
abban a hitemben, hogy a ma színházának igenis 
meg kell próbálnia kiutat felmutatni, reményt adni. 
A színház az egyik legfontosabb lehetőség és eszköz: 
a művészet erejével kisugárzó gondolatok ronthat-
nak, vagy javíthatnak egy közösség lelki állapotán, 
csorbíthatják, vagy erősíthetik egy nép lelkierejét, 
mentális egészségét. Nekünk az utóbbi a feladatunk, 
fontos küldetésünk! – fogalmazott Blaskó Balázs az 
egri Gárdonyi Géza Színház 2013/2014-es évadját 
megnyitó társulati ülésen.

Az igazgató örömmel számolt be róla, hogy bár 
sok munkával telt a nyár, de hozadékaként sikerrel 
vendégszerepelt a társulat többek között Miskolcon, 
Budapesten és Szarvason is, a most induló évad során 
pedig Budapesten, Salgótarjánban és Százhalombat-
tán is várják az egrieket. 

Idén ünnepli az ország Gárdonyi Géza születésé-
nek 150. évfordulóját. Névadójának emléke előtt az 
egri színház a Balassi Intézettel közösen szervezett 
felolvasómaratonnal, s – az évad zárásaként – az író 
Annuska című színművének bemutatásával tiszteleg. 

Nagy várakozás előzi meg Kocsis István A fény éj-
szakája című új drámájának bemutatóját. Színpadra 
kerül a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című 
musical, a Hyppolit, a lakáj, a Hajmeresztő, A Padlás, a 

Csongor és Tünde, A képzelt beteg című táncjáték, s a 
Holle anyó című mesedarab. 

Tímár Éva Jászai-díjas, Érdemes és Kiváló művészt 
A pillangók szabadok című színműben az évad végén 
láthatjuk a Stúdiószínpadon, de több előadásban 
is számítanak rá Egerben. Kascsák Dóra – egyelőre 
egy évre – megválik a társulattól, Trokán Annával és 
Urbán Zizivel egészül ki idén az egri csapat. A Magyar 
Dráma Napján, szeptember 21-én nagyszabású prog-
ramsorozattal várja nézőit a Gárdonyi Géza Színház. 
Az évad során megrendezésre kerül a tavaly nagy 
sikert aratott Országos Stúdiószínházi Táncfesztivál 
is, melynek megvalósítását idén kétmillió forintos 
TÁMOP-os és egymillió forintos önkormányzati támo-
gatás segíti. Pilisy Csenge

Új évad

Földre néző szem, égre néző lélek
Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójára
Gyémánt esze és arany szíve volt, ezért is válhatott 

már életében legendává. Minden idegszálával arra 
kereste a választ, hogy miként lehetnénk őszintén 
boldogok. Írásaiból sugallatos erővel árad az életmű 
aranyfedezetét adó művészi, emberi hitvallás: ne akarj 
fontos lenni, csak szeress, és fontos leszel. 

Gárdonyi Géza az értékteremtő magány áldott emlé-
kű klasszikusai között az egyik legbölcsebb, legbátrabb 
és legmagyarabb szerző. Művészi, emberi formátum-
ban csak a legnagyobbakkal mérhető alakja mindmáig 
a tisztesség, a tartás, a tisztaság példája, a hit, a hűség 
és a helytállás etalonja. „Nem születhet mindenki eg-
rinek, de mindenki kivívhatja az egri nevet” – üzeni 
egyik közismert szállóigéjével Gárdonyi Géza. Ha az 
író szellemében értjük a mondást, akkor bizony a mi 
kis maradék várunkat a korábbinál jóval nagyobb 
éberséggel és eltökéltséggel kell védenünk. Olyasféle 
elszántsággal és éberséggel, ahogyan azt Eger csillagai 
tették 461 évvel ezelőtt. Hogy példaadó eleinket követ-
ni tudjuk, a hírlapíró Gárdonyi kőbe véshető szentenciá-
ját is meg kell szívlelnünk: „Ne a politikából csináljatok 
hazafiságot, hanem a hazafiságból politikát!” 

Amikor Nagy Terézia 1863. augusztus 3-án Agárd-
pusztán világra hozta Ziegler Géza nevű gyermekét, 
nemigen sejthette, hogy az apai ágon sváb felmenők-
kel bíró másodszülöttje lesz majd a magyar széppróza 
egyik legnagyobb mestere. Még kevésbé gondolhatta 
azt, hogy az Egri csillagok, A láthatatlan ember és az Is-
ten rabjai szerzőjeként elhíresült, 1922. október 30-án 
elhunyt fiát neki kell majd eltemetnie. A halál döbbe-
netében és anyai fájdalmában aligha hihette, hogy Is-
ten vigasztaló kegyelme a családjának érkező táviratok 
egyikében, a talán legváratlanabb és legmeghatóbb 
részvétnyilvánításban imígyen ölt testet: „Gárdonyi 
Géza elhunyta súlyosan érintett minket. Engedjék meg, 
hogy fájdalmukban osztozzunk. Nemzetem nevében is 
legőszintébb részvétemet tolmácsolom. Djemal Eddin 
török konzul, Nadir és Djelal titkárok”.

Gárdonyi Gézát gazdag talentummal és magány-
ra hajló természettel áldotta meg a Fennvaló. A falu 
visszhangja című versének utolsó strófája önportrénak 
is kiváló: „Magános fa a pusztában álldogál. / Leveléről 
sűrű harmat hulldogál. / Bánatommal úgy állok a vi-
lágba, mint az a fa a kietlen pusztába. // – Magános 
fa, mondd mi történt teveled: / miért olyan harmatos a 
leveled? / – Azért olyan harmatos a levelem: / nem tu-
dom én, mi a boldog szerelem!” Az Emlékkönyvbe című 
vers mintha ikerdarabja lenne az előzőnek: „Másnak a 
boldogság: / virágos valóság. / Az én boldogságom: / 
le-leszálló madár, / tovatűnő álom.”

Gárdonyi keresetlen szépséget, kontemplatív nyu-
galmat sugárzó, fokozottan természet- és valóságközeli 
verseit olvasva azt a bensőséges otthonosságot élhet-
jük újra, ami a szülői ház fészekmelegével és az anya-
nyelv lebírhatatlan varázsával mutat megfelelést. Az 
„egri remete” lírai remeklései (A bogár; Éjjel a Tiszán; 
Március; Ének a Holdhoz; Éjjel a mezőn; Szeptember) 
nemcsak Kosztolányi Dezső és Juhász Gyula fölöttébb 

elismerő véleményét támasztják alá, de a próza- és drá-
maíró Gárdonyihoz, A kék pille; Az én falum; az Ábel és 
Eszter; Az öreg tekintetes; A bor; az Annuska szerzőjéhez 
is közelebb vihetnek bennünket. 

Gárdonyi Géza rendkívül sokoldalú egyéniség volt. 
Az írói hivatás mellett szívesen rajzolt, festett, fényké-
pezett. Gyakran játszott hegedűjén, Dankó Pista cigány-
prímásnak dalszöveget is írt. A legfőbb szenvedélyének 
tekintett pipázás közben pedig különleges éberséggel, 
éles szemmel és filozófus elmével reflektált a külső és 
belső világ történéseire. 

Világképét, művészi, emberi habitusát legközvetle-
nebbül Titkosnaplójából, illetve a fiainak ajánlott Füves-
könyvéből ismerhetjük meg. Gárdonyi szentenciózusan 
szemlélődő természetének igazi gyöngyszemei olvas-
hatók ezekben a könyvekben. Lényeglátó pontosság, 
csillámló játékosság, elegáns szellemesség, spirituális 
mélység és magasság találkozik az író szívet-lelket 
gyönyörködtető aforizmáiban. Íme, néhány különösen 
emlékezetes és épülésünkre szolgáló mondás: „Csak 
az az óra a miénk, amelyikben jól érezzük magunkat, 
a többi az ördögé”; „A könyvre adott pénz látszólag el-
dobott pénz. Mint a vetőmag”; „A házasság bizonyára 
szentség, de a papírost az ördög gyártja hozzá”; „A vi-
rágot a napfény fejleszti ki, az emberi lelket a szeretet”; 
„A rossz asszony lány korában: vipera üvegben. Esküvő 
után: vipera szabadon”; „A házasság többnyire azért 
szerencsétlen, mert a nő elfelejti, hogy angyal. A férfi 
pedig még azt is elfelejti róla, hogy nő”; „Semmiféle 
bűnt nem büntet annyira az Isten, mint azt, amelyet 
az ember a saját szíve ellen követ el”; „Az író hatalma 
nem abban rejlik, amit mond, hanem amit az olvasó 
fantá ziá jával mondat: ahogy az olvasó fantáziáját mű-
ködteti”; „A boldogság egyik neme: a jól végzett munka 
látása, a siker érzése. A munka mutatja meg, mi az ér-
téke az embernek”. 

Miközben a „foghatatlan, véghetetlen irgalmasságú 
Isten” az író műveiben folyamatosan jelen van, gond-
viselésszerű mozzanatokat Gárdonyi életében is bőség-
gel találunk. Ezek közül emelek ki néhányat: 

1. Lapindítás huszonhárom évesen Győrött. Példát-
lan sikertörténet, hogy A Tanítóbarát című lapra néhány 
hónap alatt 25 000 tanító fizet elő. Az újságban meg-
jelent fohászt, a Tanítók miatyánkját csak egy Gárdonyi 
formátumú néptanító vethette papírra. A kiválasztott-
ság és elhivatottság nyilvánvaló jele, hogy Gárdonyi 
először tanító, utána a tanítók újságírója, majd a Lám-
pás című regény írója lesz. 

2. A millennium évében tisztelgés Petőfi segesvári 
sírjánál. Felemelő, sőt torokszorító még elképzelni is: 
ott áll született Ziegler Géza született Petrovics Sándor 
emlékkeresztjénél és könnyeivel küszködve veti papírra 
a Zarándoklás című riport legragyogóbb, leginkább szí-
vem szerint való mondatát: „Ő a mi nagy költőnk, a mi 
fényességünk, a mi ezerévünknek legszebb csillaga”. 

3. 1897-ben új és végleges otthonra talál Egerben, 
a vár fölötti Hóhérdombon. A hátralévő 25 év a magá-
nyé, az alkotásé, a kiteljesedésé. 

4. A nyugalmas egri dolgozószobában születik 
meg az életmű hármaskoronájának nevezett tör-
ténelmi nagyregények sorozata. Maga Gárdonyi a 
„legkedvesebb” A láthatatlan ember és a „legszebb” 
Isten rabjai mellett az Egri csillagokat ítélte a „legjobb” 
alkotásának. Mint tudjuk, 2005-ben „A Nagy Könyv” 
szavazáson ez a regény lett az olvasók által legkedvel-
tebb szépirodalmi alkotás. Napjainkig mintegy húsz 
nyelvre fordították le, idén törökül is megjelent. 

5. Életének utolsó 15 évében hűséges társra talált 
a nálánál húsz évvel fiatalabb tanítónő Mátékovics 
Józsefné Tóth Ilona személyében. Mila, ahogy az író 
nevezte, haláláig hű lelki társa, betegségében gon-
dozója volt. Mila alakja megjelenik az Isten rabjaiban, 
az Ida regényében, de a Hosszúhajú veszedelem című 
elbeszéléskötetben is felbukkan. 

6. Gárdonyi Géza holttestét 1922. november 
1-jén az egri líceum dísztermében bronzkoporsóban 
ravatalozták fel. Az érsekkel az élen huszonnégy pap 
temette, és tiszteletére a város minden templomtor-
nyában megkondultak a harangok. Kosztolányi Dezső 
gyászbeszéde után a számára oly kedves egri várban, 
a Bebek bástyán helyezték örök nyugalomra. 

A 150 éve Egerben született barát és pályatárs, 
Bródy Sándor szokatlanul terjedelmes nekrológban 
búcsúzott a nagy írótól. A Gárdonyi Géza című írás 
méltán tekinthető a 20. századi magyar esszéiroda-
lom egyik ékkövének. Néhány szövegrészt idézek be-
lőle: „Áhítat fog el, csak szavam nincs, sírni is tudnék, 
csak könnyem nincs. De vízióm van, látom a menetet, 
és őt, a barátomat, legfőképpen meggyötört testét. 
(…) A magam fáradt hangján elrecitálom: a kovács 
(majd falusi masiniszta) fia kántortanító lett. Sokat 
küzdött aztán, hogy valami más formába változzon 
át: író, sőt újságíró lett. A kezdet kezdetétől ismertem 
és nagyon megszerettem, még a tökéletlenségeit is. 
Mind magasabbra nőtt, és mind terebélyesebb lett 
az élete fája, mind mélyebbre eresztette gyökereit a 
földbe. (…) És nem tudom elfelejteni a magacsinálta 
sírfölírását: ’Csak a teste!’ Ő valóban könnyen tudott 
tőle elválni, erősen spiritualista, sőt spiritiszta volt. 
(…) Olyan gyöngéd lény volt, amilyen csak egy finom 
poéta lehet. (…) Petőfi, ha megöregedett volna, azt 
hiszem, olyan lett volna, mint ő. (…) A legtöbb ma-
gyar szót tudta mindnyájunk között, a pompás és erős 
nyelv a vérévé vált.”

Legvégül a magyarságban és emberségben 
Gárdonyival mélységesen rokon Móra Ferenc Élőfa 
ünnepén című írását idézem: „Inkább mondom Gár-
donyit a magyar élet élőfájának, mert az az élőfa, 
amire én gondolok, többet jelent a csillagoknál. 
Mert idelent van, köztünk, mindnyájunknak elérhe-
tően, akik szépségek éhesei és enyhülések szomja-
sai vagyunk.” 

Ködöböcz Gábor

Elhangzott a Tokaji Írótáborban 2013. augusztus 
16-án, Gárdonyi Géza emléktáblájának avatásán
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Nem sztárkülsejű, de 
hősies tettekre volt képes
Arcot adott Dobó Istvánnak a Magyar 

Turán Alapítvány és a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Embertani Tára. Az 
antropológus és a szobrász a koponya 
másolatára építette vissza az arcot. Az 
alapítvány az Ősök Napján adta át Eger-
nek a szobrot. A témáról, Dobóról Berecz 
Mátyással, a vármúzeum megbízott igaz-
gatójával beszélgettünk.

Berecz Mátyás: – Az arc nagyon hasonlít a szarkofág 
fedlapján levőre. Sejtettük, hogy ez pontos ábrázolás le-
het, de nem volt bizonyíték. Ez a Dobó-szobor más, mint 
Sinkovits Imre a filmben. Nem sztárkülsejű, hétköznap-
inak tűnik. Az antropológus szerint ez egy karakán arc, el 
lehet képzelni, hogy hősies tettekre volt képes. 

– Mennyire más az igazi Dobó, mint az, akit 
az Egri csillagokból ismerünk? 

– Dobó egy valódi XVI. századi főúr.   Rengeteg konf-
liktusa volt, a Perényiekkel szinte egész életében perben 
állt. A birtokvitákat nemcsak jogi úton rendezték, néha 
fegyverrel is. Negyvenéves kora körül kapcsolódott be a 
közéletbe. Kiváló hadvezér, kiváló szervező és nagyon jó 
vezető. 

– A győzelem után rögtön kialakult Dobó 
kultusza?

– A győzelem híre gyorsan elterjedt, Dobót a 
kereszténység Herkuleseként kezdték emlegetni. 
Kultusz alakult ki körülötte, ez befolyásolta a politikai 
pályáját is. Ahogy a törökellenes harcok lezárultak, az 
egri győzelem emléke kezdett elhalványulni. A XVIII. 
század végére már itthon sem nagyon beszéltek róla. 

Augusztus 29., a magyar fotográfia napja
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) 2003-ban kezdeményezte a fotográfusok napjá-

nak kiválasztását, és évenkénti megünneplését. Olyan dátumot választottak, amely valószínűleg nagy hatással volt a magyar-
országi fotográfia kialakulására. Ez pedig 1840. augusztus 29-e volt. Mi is történt ekkor, mintegy 172 évvel ezelőtt?

A francia Daguerre találmányát, a fény alapú képrög-
zítést (dagerrotípiát) 1839 augusztusában tette közzé a 
Francia Tudományos Akadémia, mely nagyon gyorsan 
ismertté vált Európában.

Daguerre-től függetlenül Bólyai Farkas is eljutott va-
lamilyen fotózási eljáráshoz. Ezt bizonyítja Bolyai 1839. 
február 21-én kelt levele, melyet a sepsiszentgyörgyi ál-
lami levéltárban őriznek: „Gyönyörű találmány a Obszcura 
Camera kép fixírozása: edj fehéret & feketén fixálok”. 

Magyarországon, a Magyar Tudós Társaság 1841. évi 
nagygyűlésén Vállas Antal matematika–fizika tanár au-
gusztus 29-én bemutatta, miként lehet a fénysugarak 
segítségével maradandó képet alkotni egy ezüstözött 
rézlemezre.

Ezt a nyilvános bemutatót a Magyar Tudós Társaság 
évkönyve is rögzítette: „Vállas Antal rendes tag a Nemzeti 
Casinó Duna felé fekvő termeiben egybegyűlt társaságnak 
két olajozás és égetés nélkül általa készített Daguerre-féle 
fényképet mutatott elő…” A képek a pesti partot, vala-
mint a Dunát és a királyi várat ábrázolták. A levegő magas 
páratartalma miatt „csak a pesti part mutatkozott teljes 
fényében”. Sajnos az elkészült képek nem maradtak fenn.

Vállas Antal 1809-ben született Pesten. Az elemi 
iskola elvégzése után a kegyes szerzetesrendbe lépett 
be. Kiemelkedő tanulmányi eredményei miatt 17 éve-
sen Sátoraljaújhelyre második osztálybeli tanárnak 
nevezték ki. Itt ismerkedett meg Kazinczy Ferenccel, 
akinek hatására költészettel és a görög klasszikusok-
kal kezdett foglalkozni. Tanulmányait Kassán, majd 
Pesten, végül Bécsben folytatta. Itt bölcsészdoktori 
diplomát szerzett, de később a természettudományok 
felé fordult az érdeklődése. „A felsőbb egyenletek egy 

ismeretlennel” című munkáját elismerve a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező majd rendes tagjává 
választotta a matematikai osztályba. Szorgalmazta 
a magyar központi műegyetem felállítását. Kezde-
ményezője volt az Iparegyesület létrehozásának. 
1846-ban visszavonul, nevelő a dunapentelei Rosti 
családnál. 

A forradalom idején báró Eötvös Józseftől tanári kine-
vezést fogadott el a pesti királyi egyetemre, ahol mennyi-
ségtant tanított. A szabadságharc bukása után kivándorol 
Amerikába, és New Orleansban telepedik le. Részt vett az 
amerikai tudományos akadémia létrehozásában, mely-
nek 11 évig a titkára volt. A polgárháborúban nem vett 
részt, addig tanított, míg a tanítványai ki nem mentek a 
harctérre. Semlegessége miatt megfosztották állásától 
és vagyonától. 1869-ben hunyt el elfeledve, haláláról 
csak három évvel később értesült a Magyar Tudományos 
Akadémia.

A fotografálás nagyon gyorsan terjedt. Sok festő és 
gyógyszerész lett dagerrotipista. Közöttük az egyik leghí-
resebb arcképfestő Marastoni Jakab, aki 1841-ben olyan 
tökéletesített dagerrotip készüléket hozott magával, 
mellyel a portrét árnyékban 2 perces expozícióval készí-
tette, majd az év közepére 8 másodpercre csökkentette a 
felvétel idejét. 

Marastoni festészeti akadémiáján tanult Sajóssy Alajos, 
az egri Katolikus Főgimnázium (ma Gárdonyi) rajztanára, 
aki sok oltárképet festett az egri egyházmegye területén. 

Jedlik Ányos szintén megismerkedett az eljárással. 
A korabeli híradások szerint 1842-ben Bécsből hozatott 
daguerrotyp készüléket 229 pengőforintért és fejtámasz-
tékot az arcképfelvételekhez 3 pengőforintért. Nemcsak 

kedvtelésből fényképezett, hanem az oktatásban is 
felhasználta. (Egyetemi tanár évi fizetése 1000 Ft volt 
akkor.)

A magyar fotográfia kezdeti szakaszában élt és alkotott 
Rosti Pál. Tehetős szülei jó nevelést biztosítottak számára. 
Nevelője volt Vállas Antal is. Fiatalon, 18 évesen huszár 
kapitányként harcol a szabadságharcban, melynek bu-
kása után külföldre emigrál. Hazatérése után a Magyar 
Földrajzi Társulat tagja lesz. Huszonhat évesen Közép- és 
Dél-Amerikában tesz utazást, és élményeit fényképeken 
örökítette meg. Felvételeit négy sorozatba gyűjtötte össze. 
A Fényképészeti Gyűjtemény első példányát 1861-ben a 
Nemzeti Múzeumnak adományozta. Még ebben az évben 
a Tudományos Akadémia rendes tagja lett.

Az erdélyi br. Orbán Balázs ugyancsak a szabadság-
harcban vállalt szerepe miatt kényszerült emigrálni az 
angliai Jersey szigetére. Itt tanul meg fényképezni Victor 
Hugótól.

Hazatérése után bejárja egész Erdélyt, fényképez, jegy-
zetel, rajzol. A Székelyföld leírása című munkáját 1868–
1873 között hat kötetben adja ki. A korabeli nyomdai 
problémák miatt a köteteket a fotókról készült metszetek 
illusztrálják.

A kolozsvári születésű Szathmári Papp Károly négy 
román uralkodót szolgált, mint udvari festő és fotográfus. 
1843-ban Borszéken időzik, és az itt pihenő román bojárok 
számára készít portrékat. Itt ismerkedik meg Gheorghe 
Bibescu román fejedelemmel, aki meghívja Bukarestbe. 
A fejedelem biztosítja számára a szükséges feltételeket az 
országjáráshoz, melynek során lerajzolja a romániai város-
okat, falvakat, vásárokat, népviseleteket és tájakat.

Szathmári kamerájával is beutazza egész Romániát, és 

gyakorlatilag ugyanazt teszi, mint a festészeti felszerelé-
sével. A balkáni háborúban a fronton fényképez. A fronton 
készült negatívokból 200 képet kétkötetes albumba fog-
lalt. Az albumokból több példányt is készített. Egyiket az 
1855-ös párizsi világkiállításon kiállította. A háború még 
tartott, de a nagyközönség már láthatta az eredeti hely-
színen készült háborús képeket.

A korabeli magyar fotográfia legmeghatározóbb alakja 
– akár a magyar Nadarnak is nevezhetnénk – Veres Fe-
renc, aki 1832-ben született Kolozsvárott. Haláláig itt élt és 
dolgozott. Először aranyművességet tanult és megismer-
te a dagerrotípiát. 18 évesen kapta első fényképezőgépét. 
Megtanult németül és franciául, hogy a szakirodalmat ta-
nulmányozni tudja. Huszonegy évesen önálló műtermet 
nyitott. 

Foglalkozott portré és tájfotózással. Nevéhez kötődik 
az első névvel jegyzett hazai fotókerámia elkészítése. 
Megalakította a Fényképészeti Lapok újságot, melyben 
technikai újdonságok mellett esztétikai kérdésekkel is 
foglalkozott. A folyóirat hét évfolyamot ért meg, de anya-
gi problémák miatt megszűnt. A lap 140 előfizetője nem 
tudta eltartani az újságot. 1882-ben a kolozsvári F. J. Tu-
dományegyetemen a fotográfia egyetemi magántanára 
lesz.

A színes fényképezés technikája 40 éven keresztül fog-
lalkoztatta. Sorra próbálta ki a külföldi kutatók módsze-
reit. Elfogadható levonatokat készített (készen kapható) 
üvegfestményekről, ezeket „heliocromiának” nevezte. A 
heliochromia nem felvételi, hanem pozitív másolási mód-
szer volt. Színes üveglapról, üvegre festett képről tudott 
másolatot készíteni. A végeredmény azonban még nem 
volt tökéletes, mert a kép kissé zöldes-barnás árnyalattal 
rendelkezett. Megoldotta a színek rögzítését is.

A dagerrotípiák megjelenését követő dicséretek 
mellett megjelentek az első bírálatok is. A felvéte-
lek nem voltak sokszorosíthatóak, és az expozíciós 
idő hosszúsága miatt csak mozdulatlan tárgyakat, 
épületeket lehetett fényképezni. Ez utóbbin segített 

egy magyar származású tudós, Petzval József, a bécsi 
Műszaki Egyetem matematikaprofesszorának talál-
mánya. Tudományos alapokon, matematikai módsze-
rekkel látott hozzá az objektív tervezéshez. Az általa 
megalkotott Petzval-képlet ma is alapja az objektív 
tervezésének. Számításai és kutatásai eredménye-
képp olyan objektívet szerkesztett, melynek fényereje 
tizenhatszorosa volt Daguerre eredeti lencséjének. 
Ennek köszönhetően egy percen belülre csökkent a 
„levétetés” ideje (expozíciós idő).

Egerbe Horváth Zsigmond Lajos ciszterci paptanár ré-
vén jutott el a fényképezés. Horváth Zsigmond 1822-ben 
született Győrben. A gimnáziumot szülővárosában vé-
gezte, majd 18 éves korában felvételét kérte a ciszterciek 
zirci rendházába. Szerzetesi fogadalma után 1845-ben 
áldozópappá szentelték. Mivel érdeklődése a fizika és 
a matematika felé vonzotta, rövidesen elöljárói a rend 
székesfehérvári gimnáziumába küldték, ahol fizikát, 
matematikát és kémiát tanított. Az 1846–1848 közötti 
években rendjének egri gimnáziumában oktatott, majd 
lelkész lett Bakonynánán. 1850-ben a rend pécsi gimná-
ziumában, s 1854-től ismét Egerben tanított, 1884-ben 
bekövetkezett nyugalomba vonulásáig. 1886. február 
19-én hunyt el Egerben. Földi maradványait a Hatvani 
temetőben helyezték nyugalomra. 

A fényképészetet minden bizonnyal Jedlik Ányos tudós-
fizikusnál ismerte meg a pesti egyetemen, ahol őt Horváth 
Zsigmond többször felkereste, s részt vett kísérleteiben. A 
fényképezés műveleteit és művészetét az 1850-es híres 
pesti fényképészétől, Simonyi Antaltól (1821–1892) sajá-
tította el. Az egri gimnázium 1859–60. évi programjában 
„A fényképészet” címmel tudományos szintű részletes 
gyakorlati útmutatást írt a fényképezés technikájáról. 
Tanulmánya nagy érdeklődést váltott ki, ezért 1861-ben 
népszerűbb formában is megjelentette alapismereteit az 
Egri Értesítőben. A kollódium-réteg készítését is közread-
ta, amely szintén az Egri Értesítőben jelent meg. 

Horváth Zsigmond bizonyára sok fényképet készített 

életében. Sajnos azonban jelenleg csak egyetlen felvéte-
lét ismerjük az 1880-as évekből, melyen Károly Iréneusz 
József (1854–1929) premontrei rendi fizikust örökítette 
meg, a drót nélküli távíró (el nem ismert) feltalálóját, és az 
első hazai röntgenlaboratórium létrehozóját. 

Egerben az első fényképészeti műtermet Kovács 
Ferencz festő nyitotta 1862-ben a mai Szarvas téren.

1840. augusztus 29-én elindult egy folyamat, 
melynek során az elmúlt 173 évben Magyarorszá-
gon tízezrek sajátították el a fényképezés ismereteit. 
Olyan fotográfusokat adva a világnak, mint Robert 
Capa (Friedmann Endre), André Kertész, Kepes And-
rás, Moholy-Nagy György, Munkácsi Márton, Lucien 
Hervé (Elkán László), Baricz Katalin, Jung Zseni, Tóth 
István, Eifert János, Máté Bence és még folytathatnánk 
a felsorolást. Nem hagyhatók ki azok a feltalálók, sem 
akik munkásságuk révén a fotográfia technikai fejlő-
dését segítették (Petzval József, Dulovits Jenő, Mihályi 
József…). Méltán nevezhetjük ezt a napot a Magyar 
Fotográfia Napjának. Ebben az évben a MAFOSZ-hoz 
tartozó fotóklubok és fotókörök szakmai programokkal, 
kiállításokkal köszöntik a Magyar Fotográfia Napját. 

 A Heves Megyei Fotóklub – melyet a múlt évben 
Konkoly-Thege Miklós-plakettel tüntettek ki – szintén 
megemlékezik erről a napról. Augusztusban Ludoviť 
Hruška (Homonnai Fotóklub – Szlovákia) kiállítása 
volt látható a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A 
megyei könyvtárban augusztus 30-án Demeter Pál a 
Heves Megyei Fotóklub vezetője tartott előadást „XIX. 
századi magyar fotográfusok” címmel. A Bartakovics 
Béla Közösségi Házban, megyénk legfiatalabb fotó-
klubja, a pétervásárai Klösz György Fotókör kiállítása 
nyílt augusztus 30-án. Szeptemberben pedig az ózdi 
Városi Könyvtárban Demeter Pál, a Heves Megyei 
Fotóklub vezetője tart előadást „A magyar fotográfia 
kezdetei” címmel, és nyílik fotókiállítása „Lekapott 
pillanatok” címmel. Demeter Pál

a Heves Megyei Fotóklub vezetője

A reformkorban kezdték el újra értékelni az egri várat 
és a győzelmet. 

– Nem tudsz egy jó pletykát Dobóról? 
– Egy kicsit anyagias ember volt. Az ostrom elő-

estéjén többen levélben elbúcsúztak a családjuktól.  
Mekcsey és Dobó levele is fennmaradt. Dobó arra hívja 
fel az öccse figyelmét: van egy illető, aki nyolc forinttal 
tartozik neki, ne felejtse el behajtani rajta. 

Kelemen Csaba: Csak akkor tudod elját-
szani, ha minden gondolatát ismered…

1998 nyarán mutatták be Egerben először az Egri 
csillagok történelmi musicalt. Kelemen Csaba és Pálfi 
Zoltán játszotta Dobót. 

– Sokan voltak a Líceumban, kellemes, szép előadás 
volt – emlékszik vissza Kelemen Csaba, aki azóta is fo-
lyamatosan játssza a várkapitány szerepét. 

2003-tól nyaranta a várban adják elő a darabot. 
– Hihetetlen élmény, hogy estéről estére ott van 

lehetőségem elmondani az esküt, ahol Dobó is tette – 
mondja Kelemen Csaba. – Minden előadásra újra kell 

szülnöm magamban a várkapitány alakját. Koncent-
ráltan, az életét átgondolva újraformálom. Csak akkor 
tudod eljátszani, ha mindent tudsz róla, minden gon-
dolatát ismered.  

Oláh Tibor, Furé: Csínján kell vele bánni, 
mégiscsak egy ikon!

– 2002-ben kerültem az Egri Vitézlő Oskolához, az 
első pillanattól kezdve Dobót alakítom – meséli Oláh 
Tibor, Furé. 

– Jártunk történelemórákra, ahol rengeteg kérdést 
tettek fel a gyerekek. Nem akartam szégyenben marad-
ni, elkezdtem Dobóról olvasni. Ha valakit az a megtisz-
teltetés éri, hogy Dobó Istvánt játszhatja, készüljön föl 
– vallja Furé. 

Az emberekben él egy Dobó-kép, ahhoz szeretne ha-
sonlítani. Szerinte tartás, méltóság jellemzi az egri várka-
pitányt. A casting előtt Furé kiment a Dobó-szoborhoz. So-
káig nézte, próbálta megérezni, hogy mit ad a várkapitány 
a városnak, mit ad neki.  Keszthelyi Valéria

(fotó: Nemes Róbert)



Mit tehet a szülő? 
Új drogok, új kihívások, állandóan lebegő félelmek. Hogyan lehet odafigyelni egy fiatalra? Ezen alkalommal nem 
a „milyen fontos jeleket vegyünk észre a gyerekünkön” jellegű megközelítést szeretném bemutatni, hanem olyan 
lehetőségekre rávilágítani, amelyek segítségünkre lehetnek a megelőzésben.

Elsődleges feladat a szülők részéről a stabil, rendezett lelki 
háttér biztosítása a családban. Azért is, mivel a családi légkör 
milyensége egész életre nyomot hagy a gyermekben. A szülő 
felelős a gyermeke testi-lelki fejlődéséért, harmónikus sze-
mélyiségének kialakulásáért. Neki kell elsődlegesen továb-
bítani az erkölcsi értékeket gyermekei számára. És nemcsak 
szóval, hanem mindenekelőtt saját példájával. Fontos, hogy  
a gyerekek szemével is lássuk magunkat, hogy magunkban 
is keresgéljünk, ha hibázunk, és ha szükséges. A gyermekek 
és szülők kapcsolatát éppúgy, mint minden fontos emberi 
kapcsolatot, erkölcsi, jogi és viselkedési normák szabályoz-
zák. A gyermek tisztelete épp ugyanolyan fontos, mint min-
den ember tisztelete. A szülő akkor tiszteli gyermekét, ha 
annak szükségleteit, képességeit, adottságait és a gyermek 
érdekeit figyelembe véve követel, irányít és segít. A gyermek 
megbecsülése azt jelenti, hogy a szülő megfelelően (igazsá-
gosan, a körülmények és a lehetőségek figyelembevételével) 
értékeli gyermeke magatartását, teljesítményét. Bízik benne 
és őszinte hozzá, és az is természetes, ha ő is ugyanezt várja 
gyermekétől. Mi a célja a szülőnek? A hatékony megelőzés 
nem a drogokról szól, hanem a szülő-gyerek kapcsolatról, 
arról szól, hogy problémáik megoldásában segítséget kapnak 
szüleiktől. Ez a segítség azonban ne akadályozza meg őket az 
egyéni megoldásokban és döntéshozásban sem, vállalva az 
estleges rossz választásokat is és azok következményeit. Fel 
kell készítenünk a gyerekünket, mert amikor először kipró-
bál valamilyen szert, mi nem leszünk ott, hogy mutassuk neki 
a helyes irányt. A gyereknek magának kell meghoznia a saját 
döntéseit, ehhez pedig az kell, hogy szülőként sokat beszél-
jünk vele, és visszajelzéseket kapjon.

A fiatalok drogfogyasztásának különböző összetevői lehet-
nek, és a kérdés természetesen nem független attól, hogy a fi-
atalok mit tartanak fontosnak. Ez számos dolog lehet: szemé-
lyek, élethelyzetek, viszonyok, anyagi javak, események, stb., 
ám hogy ezek közül melyeket és milyen mértékben részesíte-
nek előnyben, az egyrészt attól függ, hogy a környezetük, azaz 
családjuk, barátaik, haverjaik; oktatóik milyen értékeket köz-
vetítenek feléjük, másrészt attól, hogy ezek a dolgok milyen 
összhangban állnak egymással. 

Arra a kérdésre, hogy a fiatalok miért nyúlnak kábítószer-
hez, a tipikus válaszokon és okokon túl a szakirodalom kü-
lönböző irányzatai különböző mellék okokat is felsorolnak. 
Nincs meghatározható ugyanis egyetlen vagy kizárólagos oka 
a kábítószer-fogyasztásnak. Az érintett fiatalok a kérdésre 
leggyakrabban a következő okokat nevezik meg: kíváncsiság, 
kalandvágy, lázadás, a felnőttektől, a valóságtól történő eltá-
volodás, menekülés a családi, iskolai problémák, megoldatlan 

konfliktusok elől, kortársak rábeszélése (szociális befolyáso-
lás), unalom, önbizalom hiányának pótlása; önigazolás, új kö-
zösségbe történő bekerülés érdekében.

A drogok az elején valóban adnak valami pluszt a kamasz-
nak, valamit, amit eddig máshol, máshogyan nem tudott 
megélni. Vagyis a kezdeti jó érzés, az eufórikus állapot, az a 
későbbiekben szépen lassan elmúlik, és helyette marad a füg-
gőség.  Egy szülő azon felül, hogy egészséges, normális családi 
életet biztosít a gyermekének, azt tudja még megtenni, hogy 
megtanítja a mértékletességre és őszinteségre, ez egy reális 
cél lehet a szülő-gyerek kapcsolatban.

Ha felismerték a problémát, hogy baj van fontos, hogy meg-
tegyék az első lépést és segítséget kérjenek. Helyi szinten a 
témával kapcsolatban segítséget, illetve tanácsot kérhetnek 
a Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedélybeteg- 
segítő Szolgálat munkatársaitól. Egri viszonylatban lehető-
ség van hozzátartozóként, és drogproblémával is segítséget 
igénybe venni. A RÉV épületében (Kolozsvári u. 49.) hétfő 
délután 17:00 órától Al-Anon hozzátartozói csoport műkö-
dik.

A Caritas Hungarica Eger Alapítvány európai uniós pályá-
zat keretében, folyamatosan programokat valósít meg a lelki 
egészség témakörében. 

További információ: Caritas Hungarica Eger Alapítvány • 
(+36 36) 518 328 • caritas.egeszseg@gmail.com

Simon-Bunda Zsófia

– A Magyar Búvár Szakszövetség másfél éve pá-
lyázta meg a 18. víz alatti hoki világbajnokság ren-
dezését. A CMAS, vagyis a  Vízalatti Tevékenységek 
Világszövetsége a sportág népszerűsítése érdekében 
az utóbbi időben rendre olyan európai országoknak 
adta a rendezés jogát, amelyekben a sportág még 
gyerekcipőben jár. Így kapta Olaszország, Portugália 
és Szlovénia után Magyarország, Eger a rendezést.

– Rendezőként mi vagyunk az első olyan ország, 
amelynek nincs saját tengere! A többi országban 
mind nagy hagyományai vannak a búvárkodásnak. 
Ezzel szemben a hagyományosnak mondott vizes 
sportokban – úszás, vízilabda – jók vagyunk, így a 
sportág űzéséhez szükséges infrastruktúra – vagyis a 
jó minőségű fedett uszoda – rendelkezésre áll, pláne 
Egerben. Nem egy uszonyos- és búvárúszó világkupa, 
vagy Európa-bajnokság rendezése után a Magyar Bú-
vár Szakszövetség – élén az elnökkel, az egri dr. Nyíri 
Ivánnal – úgy döntött, az egriekkel, Egerrel pályáznak 
a vb-re.

– Ez volt minden idők legnagyobb víz alatti hoki 
világbajnoksága, hiszen úgy a nőknél, mint a férfiak-
nál négy korosztályban – U19, U23, Elit, Szenior – le-
hetett csapatokat nevezni.

– Az új-zélandiak rekordot döntöttek! Hat csapa-
tuk indult a vb-n és mind a hat bejutott a döntőbe, 
közülük négy (női U19, női U23, férfi U23, női Elit) 
világbajnoki címet szerzett. A női elit mezőnyben a 

döntőben ráadásul hosszabbításban verték a világ-
bajnoki címvédő Nagy-Britanniát. A rendes játékidő 
(2×15 perc) vége előtt 25 másodperccel egyenlítet-
tek, majd a ráadás 2×5 percben csak ők lőttek gólt és 
nyertek 3-2-re. Ezzel az eredménnyel a Kiwik nyerték 
az éremtáblázatot és a vb legeredményesebb nem-
zete lettek. Tristan Reynard versenyigazgató – aki 
egyébként új-zélandi – azt mondta, nem emlékszik 
ilyen vb-szereplésre.

– Az ausztrálok is kitettek magukért. Ők hét csa-
patot hoztak és mind a hét bejutott a legjobb négy 
közé. A szenior kategóriát – a nőknél és a férfiaknál 
– ők nyerték, e mellett egy-egy ezüst és bronz, vala-
mint három negyedik hely volt a mérlegük.

– A feltörekvő nemzetek közül a kolumbiai U19-
es fiúcsapat az ország első világbajnoki címét szerez-
te azzal, hogy a nagy esélyes új-zélandiakat 1-0-ra 
legyőzték a döntőben. A díjátadón a hakát – ami 
egyébként a maorik harci tánca, tehát többnyire az 
új-zélandiak adják elő – most kolumbiai „kiadásban” 
láthatták a nézők!

– Apropó nézők és résztvevők. Öt földrész, 17 or-
szágából, 68 csapat, több mint 900 sportoló nevezett 
a vb-re. Ha még hozzávesszük a több mint 700 kísérőt, 
akik a Fülöp-szigetektől Argentínáig elkísérték a csapa-
tokat, akkor az már egy jelentős látogatói létszám. Ez 
az 1600-1700 ember két hétig Egerben élt, itt költötte 
a pénzét. Jelentős bevétel volt ez a városnak és rek-

lám, hiszen például a 2,5 milliós kolumbiai városban, 
Medellínben állandóan ott voltak a sporthírekben az 
Egerben készült felvételek. Szinte minden csapatnak 
megvolt a maga saját csatornája (közösségi oldalak, 
video megosztók), ahol az eredményekről beszámoltak 
és általában videós, TV-s formában.

– Bármelyik csapatot is kérdeztük, egyöntetűen 
az volt a válasz, hogy a Bitskey uszodát úgy ahogy 
van, a legszívesebben becsomagolnák és elvinnék 
haza. Tökéletes a medence alja, sérülésmentesen 
lehet „száguldozni” a víz alatt. A strandi medence 
hagy némi kívánnivalót, másfajta korongot kellett ott 
használni, de ezt is megoldották a szervezők.  

– A sportág népszerűsítésének egyik nagy hátul-
ütője volt, hogy a lényeg a víz alatt, a nagyközönség 
számára láthatatlanul történik. Az utóbbi időben a 
technika fejlődésének köszönhetően mindenki szá-
mára láthatóvá vált ez a sport. A vb ideje alatt a cso-
portmeccsek egy részét és a helyosztókat interneten 
és a helyszínen, nagy kivetítőkön is nyomon lehetett 
követni a víz alatti kamerák bevetésével. A döntőket 
pedig már három víz alatti és két víz fölötti kamerával 
adták. A brit közvetítő csapat információi szerint

– Az utolsó két mérkőzésre a centerpálya, vagyis 
az eredményjelző körül egy gombostűt sem lehetett 
leejteni. A helyszínen legalább 1000 nézője volt a 
Nagy-Britannia – Új-Zéland női és Franciaország – 
Új-Zéland férfi döntőknek. Turay Z.

Érdekességek 

A sportban járatos legtöbb ember, ha meghallja azt 
a szót, hogy „hoki”, akkor lelki szemei előtt megjelenik 
a jég, amin korcsolyán csúszva, hosszú ütővel, komoly 
védőfelszerelésbe öltözve emberek kergetik egymást és 
az egy szem korongot, hogy aztán minél többször beta-
láljanak vele az ellenfél kapujába, amit természetesen 
egy kapus véd. Ennek van szárazon játszott vállfaja is, 
az pedig a görhoki, illetve van egy mezei változata is, az 
pedig a gyephoki! Ez rendben is van így. Na de ezt még 
tovább is lehet ám cifrázni! 

Itt van például a „víz alatti hoki” kifejezés. Ezt a 
sportágat Magyarországon elég kevesen ismerik, még 
kevesebben űzik versenyszerűen, vagy éppen hobbiból. 
Pedig komoly, majdnem 60 éves múltja van, igaz, nem 
nálunk, hanem elsősorban a tengerek, óceánok mellett 
található országokban. 

A sportág őshazája Nagy-Britannia, azon belül is 
Anglia, annak is a déli része. A búvárkluboknak a tél 
igazi holtszezonnak számít. Hideg a víz, kinek van 
kedve ilyenkor merülni. Még a medencés oktatásra is 
kevesebben jelentkeznek ebben az időszakban. Alan 
Blake, a Southsea Sub-Aqua Club oktatója 1954 őszén 
gondolt egy merészet, és egy a medence alján űzhető 
játékot állított össze, amihez kellett egy ólommal töl-
tött korong, speciális kis ütő, természetesen uszony, 

védőkesztyű – amit később szilikonnal béleltek –, 
vízilabdasapka a játékosok megkülönböztetésére és 
búvármaszk, illetve légzőpipa. A 25 méteres medence 
két oldalán pedig a kaput szimbolizáló két úgynevezett 
tálca, amire a korongot fel kellett vezetni, vagy beüt-
ni. „Két legyet ütöttek egy csapásra” ezzel a játékkal a 
feltalálók – később, a finomítás időszakában ugyanis 
Blake-hez csatlakozott még John Ventham, Jack Willis 
és Frank Lilleker: a téli időszakban egyre többen jártak 
az edzésekre a játék miatt, illetve ez a játék nagyon jól 
fejlesztette a búvárok tüdőkapacitását. 

Eredetileg nyolcan voltak egy csapatban (ma már 
csak hatan vannak egyszerre a pályán), illetve a me-
dence alján a kis ütővel kellett „tolni” a korongot, így 
kapta ez a játék az angol „keresztségben” az octopush 
nevet (octo – nyolc, push – tolni). A briteknél ma is 
találkozhatunk ezzel az elnevezéssel.

Nem tévesztendő össze az octopus-szal, ami a nyolc-
karú polipok egyik rendje!

A játék nagyon gyorsan elterjedt szerte a világban. 
Az első klubok közötti mérkőzést 1954/55 telén játszot-
ták Angliában. A nagyközönségnek '55 márciusában 
mutatták be Portsmouth városában. A hatvanas évek-
ben már országos bajnokságot is rendeztek az angolok. 
Ezt követően a 70-es években Dél-Afrikában, az Egye-

sült Államokban, Kanadában és Ausztráliában is egyre 
több csapat alakult, ezekben az országokban is elindul-
tak a nemzeti bajnokságok. 1979-ben Belgiumban, 
Charleroi-ban rendezték az első Klubcsapatok Európa 
Kupáját. Azóta Magyarországon Pécsett (2009, 2012) 
és a vb főpróbájaként Egerben (2013) is rendeztek ilyen 
tornát. Belgumban határozták el, hogy még abban az 
évben, vagyis 1979-ben London lesz a házigazdája 
az első víz alatti hoki világbajnokságnak. A politika, a 
nemzetközi helyzet viszont ezt meghiúsította. Az ango-
lok helyett 1980-ban a kanadaiak, Vancuver vállalta az 
első vb rendezését. 

Kétévente, kezdetben minden páros évben rendez-
ték ezeket a találkozókat. 2006-ban viszont úgy döntöt-
tek, hogy kitérnek a olimpiák, illetve a labdarúgó világ-
bajnokságok elől. 2007 óta minden páratlan évben van 
víz alatti hoki vb.

A 18. a sorban az egri világbajnokság. Olyan vá-
rosok szerepelnek a rendezők között, mint Brisbane, 
Adelaide, Wellington, Chicago, Montréal, Durban, Cal-
gary, vagy éppen Sheffield (lásd a táblázatot). Ebben a 
listában előkelő hely jut Egernek, hiszen ez volt eddig 
miden idők legnagyobb létszámú és legtöbb embert 
megmozgató víz alatti hoki világbajnoksága. 

Turay Zoltán 

Víz alatti hoki?
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Pillanatképek – 18. CMAS víz alatti 
hoki világbajnokság 
Eger, 2013. augusztus 23–31.
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Az étlapon:
� klasszikus magyar konyha ételei �
� kávéházi sütemények és fagylaltok �

� naponta 4 féle menü �
� hétköznap 14 órától délutáni menü �

Rendezvénytermek és kerthelyiség 
teszi teljessé szolgáltatásunkat!

Vasárnaptól csütörtökig 8-tól 22 óráig, 
pénteken és szombaton 8-tól 24 óráig 

várjuk vendégeinket!

www.tabornokhaz.hu
Tel.: (06 36) 510 270

– A Nemzeti Kisvállalkozás-fejlesztő Konzorcium (NKFK) 
fő céljaként a kisvállalkozások hitelhez juttatását, finanszíro-
zását, illetve mentorálásukat, a részükre történő tanácsadást 
nevezte meg – jelentette ki Farkas Zoltán, a Heves Megyei 
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA) kura-
tóriumának, valamint az NKK közelmúltban Székesfehér-
váron egyhangúlag megválasztott új elnöke. A konzorcium 
a napokban már megtartotta első elnökségi ülését is, itt 
határozták meg a megyei vállalkozás- és területfejlesztési 
alapítványok által életre hívott szervezet fő célkitűzéseit, 
míg az ezen feladatokra alapozott stratégiáját szeptemberig 
fogalmazzák meg. Ez utóbbinál elsődleges szempont, hogy 
az illeszkedjen az Európai Unió előttünk álló, 2014–2020 
közötti pénzügyi ciklusának irányvonalához – mutatott rá 
Farkas Zoltán.

– Szerencsére az már most jól látható, hogy a vállalko-
zásfejlesztés kiemelt hangsúlyt kap, ami azt is jelenti, több 
forrás áll rendelkezésre majd a kisvállalkozások erősítésére. 
Reményeink  szerint  az  European  Microfinance  Network 
(EMN) elnöke is Magyarországra látogat szeptemberben, a 
leendő stratégiánkat pedig az ekkora időzített konferencia 
keretében mutatjuk be Budapesten– jelentette ki az NKK 
elnöke, aki emlékeztetett: a konzorcium tagjai finanszíroz-
zák a hitelt felvevő kezdő vállalkozások 80 százalékát. – Az 
NKK ereje az egységben, valamint az országos elérhetőség-
ben van; szemben a bankrendszerrel, itt nincsen települési 
tiltólista. Azaz: bármely településről legyen szó, ha életképes 

vállalkozásról és életképes üzleti tervről van szó, a konzorci-
um biztosítja annak finanszírozását.

– A konzorcium jelenleg mintegy 31 milliárd forint aktív 
hitelállománnyal rendelkezik, s tagjain keresztül több mint 
tízezer vállalkozást ért el. Működésünk során fontos szem-
pontnak tekintjük a társadalmi felelősségvállalást, ezért – a 
helyi vállalkozás- és területfejlesztési alapítványokkal közö-

sen – a vállalkozóvá válás népszerűsítése érdekében októ-
berben középiskolás diákoknak országos vállalkozói versenyt 
hirdetünk – jelentette ki Farkas Zoltán.

– Minden vállalkozás volt egyszer kezdő, éppen ezért 
azt valljuk, hogy a finanszírozás terén is esélyt kell adnunk 
a „kicsiknek”, ez a konzorciumunk mottója is – hangsúlyozta 
az NKK elnöke. (X)

Víz alatti hoki 
világbajnokságok 
1980–2013
 1. 1980 – Vancuver, Kanada (5)
 2. 1982 – Brisbane, Ausztrália (3)
 3. 1984 – Chicago, USA (8)
 4. 1986 – Adelaide, Ausztrália (7)
 5. 1988 – Amersfoort, Hollandia (9)
 6. 1990 – Montreal, Kanada (9)
 7. 1992 – Wellington, Új-Zéland (9)
 8. 1994 – Grand Couronne, Franciaország (10)
 9. 1996 – Durban, Dél-Afrika (11)
 10. 1998 – San José, USA (14)
 11. 2000 – Hobart, Ausztrália (15)
 12. 2002 – Calgary, Kanada (13)
 13. 2004 – Christchurch, Új-Zéland (9)
 14. 2006 – Sheffield, Nagy-Britannia (17) *
 15. 2007 – Bari, Olaszország (6)

 16. 2009 – Kranj, Szlovénia (12) *
 17. 2011 – Coimbra, Portugália (12)
 18. 2013 – Eger, Magyarország (17) *

Megjegyzés:
– zárójelben a résztvevő országok száma
– csillaggal (*) jeleztük azokat a helyszíne-
ket, ahol a magyarok is ott voltak a mezőny-
ben
– az évváltás időszakában, 2008-ban a dél-af-
rikai Durban volt a házigazdája az 1. WAA (World 
AquaChallenge Association) világbajnokságnak 
10 nemzet csapataival. Ezt nem tekintik hivata-
los, a CMAS (Vízalatti Tevékenységek Világszövet-
sége) által szervezett vb-nek!

A magyar válogatottak eredményei
NŐK – 10+2 mérkőzés 
A-csoport:
Magyarország – Kanada 2-6
Argentína – Magyarország 5-3
Dél-Afrika – Magyarország 16-0
Magyarország – Franciaország 0-15
Hollandia – Magyarország 17-0
Nagy-Britannia – Magyarország 21-0
Magyarország – Amerikai Egyesült Államok 0-9

9–16. helyért: Magyarország – Portugália 2-4
13–16. helyért: Fülöp-szigetek – Magyarország 1-2
13–14. helyért:  Argentína – Magyarország 2-0
A nők a 16 csapatos mezőny 14. helyén zártak

Edzőmeccsek:
Magyarország – Spanyolország 0-8
Ausztrália – Magyarország 12-0

FÉRFIAK – 8+2 mérkőzés 
B-csoport:
Magyarország – Dél-Afrika 0-13
Kolumbia – Magyarország 7-0
Magyarország – Kanada 3-2
Hollandia – Magyarország 4-2
Törökország – Magyarország 8-0
Magyarország – Spanyolország 2-3

13–15. helyért körmérkőzés: 
Magyarország – Belgium 3-0
Kanada – Magyarország 2-4

A férfiak a 15 csapatos mezőny 13. helyén zártak

Edzőmeccsek:
Magyarország – Belgium 4-1
Franciaország – Magyarország 11-0

SZENIOR FÉRFIAK –  
9 mérkőzés 
Csoportmeccsek:
Nagy-Britannia – Magyarország 13-0
Magyarország – Fülöp-szigetek 0-4
Magyarország – Hollandia 0-16
Franciaország – Magyarország 16-0
Ausztrália – Magyarország 16-0
Kolumbia – Magyarország 6-0
Magyarország – Dél-Afrika 0-9
Magyarország – Argentína 0-5

Nyolcaddöntő:
Argentína – Magyarország 7-1

A szenior férfiak a 9 csapatos mezőny 9. helyén 
zártak

A magyarok még messze vannak a világ elitjének 
számító országoktól, de ez a világbajnokság jó volt 
arra is, hogy testközelből is érezhető legyen, hová 
lehet fejlődni, ha valaki sokat foglalkozik ezzel a 
sporttal. Sajnos, a közvetlen riválisok, így a horvátok, 
szlovénok, olaszok, csehek nem jöttek el erre a vb-re, 

így viszont olyan válogatottakkal kerültek szembe, 
akikkel ritkán játszhatnak. 

A nőknél Kanadával, Argentínával, Portugáliával 
és a Fülöp-szigetekkel, míg a férfiaknál Kanadával, 
Hollandiával, Spanyolországgal és Belgiummal vi-
szont egészen élvezetes mérkőzéseket játszottak 

a magyarok. A fentieken kívül két-két barátságos 
meccset is beiktattak a programba a szervezők. Így a 
férfiak – talán a két Franciaországban játszó magyar 
idegenlégiósnak is köszönhetően – a későbbi világ-
bajnok franciákkal is megmérkőztek, akiktől 11-0-ra 
kaptak ki Andicsék.

18. CMAS víz 
alatti hoki 
világbajnokság
Eger, 2013. augusztus 23–31.

Döntők
U19 nők: Új-Zéland – Kolumbia 5-2
U19 férfiak: Új-Zéland – Kolumbia 0-1

Szenior nők: Ausztrália – Dél-Afrika 7-2
Szenior férfiak: Hollandia – Ausztrália 1-4

U23 nők: Új-Zéland – Kolumbia 4-0
U23 férfiak: Új-Zéland – Ausztrália 4-2

Nők: Nagy-Britannia – Új-Zéland 2-3 h. u.
Férfiak: Franciaország – Új-Zéland 2-1

Éremtáblázat
1. Új-Zéland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   2   0
2. Ausztrália  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   1   1
3. Kolumbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   2   1
4. Franciaország  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   0   1
5. Nagy-Britannia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0   1   3
6. Dél-Afrika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0   1   2
7. Hollandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0   1   0

A legjobb négy között – az éremtáblázaton is 
feltüntetett országokon kívül – Törökország is ott 
volt a női U23-as csapatuknak köszönhetően, de 
4-3-ra elveszítették a bronzmeccset a britekkel 
szemben, így ők végül is érem nélkül maradtak.   

A résztvevő országok: 
Afrika (1): Dél-Afrika

Amerika (4): Amerikai Egyesült Államok, 
Argentína, Kanada, Kolumbia

Ázsia (1): Fülöp-szigetek
Európa (9): Belgium, Franciaország, Hollan-

dia, Magyarország, Nagy-Britannia, Németor-
szág, Portugália, Spanyolország, Törökország

Óceánia (2): Ausztrália, Új-Zéland Nemzeti Kisvállalkozás-fejlesztési Konzorcium: 

A „kicsiknek” is esélyt kell adni

‘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

A Látásra nevelés / Képző- és iparművészet népszerűsítése Egerben 
című projekt 19 999 529 Ft támogatással valósult meg 2012. július 1. 
– 2013. augusztus 31. között az Új Széchenyi Terv keretében. A prog-
ramok a formális és nonformális tanulás körébe tartoztak és egy tanév 
két félévében, a tanítás rendjéhez igazodva valósultak meg. A 254 ta-
nulási alkalom során közel 2320 diák részesült művészeti oktatásban-
nevelésben.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap  
társfinanszírozásával valósult meg.
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A belvárosi rehabilitációs programnak köszönhetően nem csupán terek, épü-
letek, hidak újulnak meg, hanem a Városháza felújítására is lehetőség nyílik. A 
patinás épület ma már korántsem nevezhető a város ékességének, főként a belső, 
udvari homlokzat mutatja, mennyire megviselte az idő a Polgármesteri Hivatal 
központi épületét. Mindehhez hozzá kell tenni azt is, hogy a Városháza nyílászá-
rói, burkolatai, a fűtési rendszer és az elektromos kábelhálózat is több tízéves. A 
felújítással a hivatal működése sokkal gazdaságosabbá válik, továbbá a beruhá-
zás mind az ügyfelek, mind a város vendégeinek fogadása szempontjából kom-
fortosabbá válik, és kialakul egy új, akadálymentes ügyféltér is. Az épületben el-
helyezett, évente több százezres ügyfélforgalmat bonyolító szakirodák az elmúlt 
hetekben új, ideiglenes helyre költöztek: a Polgármesteri Hivatal minden szer-
vezeti egysége immár a Kossuth Lajos utcában működik. Miután a Városháza 
„lakatlanná vált”, indulhat a munka az impozáns épületben: a kivitelezést végző 
vállalkozással vélhetően szeptember második felében megkötik a szerződést, és 
a munkakezdésnek már nem lesz akadálya.

A Dobó tér ékessége, a Minorita templom egyre inkább kibontakozik a szem-
lélők előtt, a hónap végére mindkét torony teljes díszben lesz látható. Az önkor-
mányzat ügyel arra, hogy minél hosszabb ideig szép maradjon az épület: egyes 
részeken védőhálóval tartják majd távol a galambokat. A restaurálási munkák 
elkészültek, a bádogozás és a festés egy része van még hátra. A kivitelezői szerző-
dés szerint október végére készül el a templom teljes renoválása.

A belvárosi rehabilitációs program kapcsán az önkormányzat és az Egri 
Városfejlesztési Kft. számára is nagyon fontos, hogy az érdeklődők nyomon 
követhessék, hol tart a kivitelezés az egyes projektelemeknél. A városi pro-
jektcég augusztus végén „Megújul a város” címmel indított programsoroza-
tot, melynek első állomása az Irgalmas-kápolna és a Bartakovics Béla Kö-
zösségi Ház volt. A tér mindkét oldalán egy-egy olyan épület áll, amelynek 
a homlokzatát már felújították az összesen 25 elemből álló, ötmilliárd Ft-os 

beruházási program keretében. A Bartakovics Közösségi Házra 11 millió, az 
Irgalmas-kápolnára 80 millió Ft-ot költhetett Eger. 

Az eseményen Habis László polgármester kiemelte: az egri belváros megújítá-
sa kisebb, homlokzati felújításokkal kezdődött el, az említett épületekkel együtt 
kapott új ruhát a Senator-ház, a Kálvin-ház, valamint ez év nyarán szépült meg a 
Lenkey iskola. A régi „halas iskolánál” a terveknek megfelelően, időre elkészül-
tek az építők, így a tanévet egy szép, megújult házban köszönthették a diákok és 
pedagógusok. A nyár végére öltött a megújuló belvároshoz illő külsőt a Dobó tér 
6/a szám alatti irodaház is, és az ingatlannál lezárult a műszaki átadás-átvétel.

Habis László úgy fogalmazott: komoly értékmentő és értékteremtő munka 
folyik a belvárosban, és nagyon fontos, hogy ezt látva az egri polgárok valóban a 
magukénak érezzék a fejlesztéseket.

Ludányi Gábor kőrestaurátor arról beszélt: az Irgalmas-kápolnánál kirohadt 
fallal és sok repedéssel találkoztak a munkakezdéskor. A szobrok igen rossz ál-
lapotban voltak, az eredetieket kiegészítették, így rekonstruálták, és a zsűrizett 
műkő másolatok kerültek a homlokzatra. Ahogyan az régi, műemléki épületeknél 
lenni szokott, akkor mutatkoztak meg a nagyobb hibák, amikor elkezdték a bon-
tást – mutatott rá a renoválást végző építőipari cég képviselője, Viszkok Tibor. A 
beszélgetést bor és frissítő mellett folytatták a résztvevők a közösségi házban.

A napokban a Zalár utca megkapja a végső, kopó aszfaltréteget, így ezt a 
szakaszt már teljes egészében birtokba vehetik a közlekedők. Ugyancsak az 
engedélyekre várnak a teljességében megújult Gerl Mátyás utcai hídnál, és 
az újonnan épült Fazola utcai hídnál, melyeket hamarosan mindenki kipró-
bálhat majd.

Szeptemberben elindul a belvárosi rehabilitációs program önálló honlapja a 
megujul.eger.hu címen, ahol az internetezők – sok egyéb mellett – folyamatosan 
frissülő képgalériát, valamint a látványterveket, és az eddig kiadott sajtóanyago-
kat is megtalálhatják majd.

Megújul a város
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Eger városa idén is megrendezi – immár hagyo-
mányosan – az Európa-szerte elismert az Autómentes 
napot. Sokan gondolják úgy, hogy nemcsak egy napot 
kellene szánni erre fontos kérdésre, hanem egész évben, 
mindennap oda kellene figyelnünk a városban lakók 
életminőségének javítására, a levegő tisztaságának 
megóvására, és a rendszeres testmozgásra – egészsé-
günk érdekében.

Ezen a napon az érdekes és változatos programok 
célja – amelyeket civil szervezetek és más városi szer-
vezetek valósítanak meg –, hogy bemutassák, hogyan 
integrálható a levegő- és egészségpolitika az emberek 
mindennapjaiba, és mit tehet az energia-, közlekedés-, 
egészségügyi és agrárpolitika a levegő tisztaságáért?

A rendezvény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az 
alternatív közlekedési lehetőségekre, a fenntartható 
közlekedési stratégiákra, és az életminőséget befolyásoló 
további tényezőkre.

Tiszta levegő – Mozdulj érte!
Autómentes nap – 2013. szeptember 22.

zöldsarok
összeállította: danka klára

A CO2-, NO-, CO-kibocsátás csökkentése mellett fon-
tos feladat Egerben a porszennyeződés mértékének 
minimalizálása, mely összefügg a levegő tisztaságának 
megőrzésével. A közterületek tisztasága, a parkok és 
zöldterületének megóvása, a zajterhelés csökkentése 
integrált feladat.

Az idei jelmondat nemcsak a levegő tisztaságának 
megőrzésére vonatkozó fontos politikai, társadalmi, gaz-
dasági, valamint környezeti összefogásra szólít fel, de a 
mozgás egészséget megőrző, rehabilitációs szerepére is. 

Egerben az uszoda minden korosztály számára lehe-
tőséget biztosít és – számtalan kedvezményével – kellő 
motiváltságot is nyújt az egyik legjobb mozgásformára, 
az úszásra. A város ezen túl otthont, lehetőséget és ked-
vet ad a mozgásra vágyóknak, akik akár egyénileg, akár 
csoportokban, szervezetten és családi programként is 
űzhetik a  Tai chit,  a jógát, a tájékozódási futást, gyalogos 
és kerékpáros túrákat, különféle sportokat teremben és 

szabadban, és még sorolhatnánk.
A kerékpározás környezet- és pénztárcakímélő voltára 

egyre többen felfigyeltek. Több kerékpárkölcsönző segíti 
a turistákat és a helyieket. Az Egerben is gyakori közle-
kedési dugók, a zaj- és levegőszennyezés csökkentésére 
kiváló lehetőség nyeregbe pattanni. A város számtalan 
gyakorlati intézkedést tett a kerékpárosok és gyalogosok 
ügyének támogatásáért.

Az Autómentes napon az információáramlás erősebb, 
de a hétköznapokon is észlelhető a kiemelt figyelem. Arra 
is alkalmas e nap, hogy az önkormányzat és különböző 
szervezetek beszámoljanak eddigi konkrét tetteikről, 
megerősítve, ismertetve kezdeményezéseket.

A városi felelősség mellett a személyes felelősség nö-
vekedését várjuk számtalan programmal az Érsekkertben 
megrendezendő napon, egyebek mellett az ismeretek 
felfrissítésével, elmélyítésével, újításával.

Jónak lenni, jobbá tenni!

ezért a díjak automatikusan igazodnak 
cége számlaforgalmához.

vállalati számlacsomag

Tudjuk, hogy nincs ideje
folyamatosan � gyelni

banki költségeit,
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A szolgáltatást vállalkozások vehetik igénybe, a hirdetés nem teljeskörű és nem minősül nyilvános ajánlattételnek, vagy tájékoztatónak,
illetve amennyiben az a körülmények alapján ajánlatnak minősülne a Bank az ajánlati kötöttségét kizárja.
További részletek és információk: Magyarországi Volksbank Zrt. Egri � ókjában (3300 Eger, Jókai út 2. Tel: 06 36 512-273, 
e-mail: katalin.cene@volksbank.hu)  a www.volksbank.hu oldalon és a Bank aktuális Hirdetményében érhetőek el.

Egri Rege
Dobó István tér – Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitáció területén levő 
épített értékeink, utcaneveink megismertetése című, ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-2 kód-
számú program/rendezvény megvalósítására az Egri Városszépítő Egyesület „EgeRegél, 
www.egrirege.hu interaktív honlap készítése” ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-2-004 jelű pá-
lyázatot nyújtott be a Közvetítő Szervezetnek, melyet a Közvetítő Szervezet 2013. május 
15-én kelt döntés szerint 2 200 000 Ft  támogatásban részesített.

A pályázaton nyert támogatás egy részéből  
készítette el az Egyesület a www.egrirege.hu 
weboldalt, ami folyamatosan bővülő tarta-
lommal látható.

Az Egyesület célja az volt, hogy a helyi la-
kosok, diákok és az idelátogató turisták tájé-
kozódni tudjanak a belvárosban lévő értéke-
ink történetéről, továbbá bepillanthassanak 
az Egerben folyó rekonstrukciós program 
részleteibe és a rehabilitáció aktív részesei-
vé válhassanak, a fejlesztéseket sajátjuknak 
érezzék.

A történeti leírások rövidek, olvasmányos 
formában készültek sok képpel illusztrálva. 

A weboldal látványos eleme az inter aktív 
térképen túl az „ilyen volt – ilyen lett” menü-
pont, amely alatt képmontázsokat találha-
tunk múltbéli és jelenkori fotókból.

Az Egri Városszépítő Egyesület a Dobó tér 
– Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő 
rehabilitáció soft elemek tervezési folyama-
tában aktívan részt vett, ahol hangsúlyosan 
megfogalmazta, hogy a helytörténeti kuta-
tómunka fontos eleme a rekonstrukciónak, 
hiszen a mai napig a városlakók keveset 
tudnak Eger épített értékeinek történetéről, 

különösen a fiatalabb korosztály. Ezért na-
gyon fontos, hogy ez a célcsoport kötődjön 
városához: szeresse, védje és legyen részese 
a fejlesztési elképzeléseknek. A megvalósult 
elemeket pedig megtartó és ne romboló mó-
don használja, különösen az újonnan kialakí-
tott közösségi tereket. 

A honlap bővítése a város további rehabili-
tációs elképzeléseivel is számol. 

A honlap angol nyelven is olvasható.
Együttműködő partnereink: Eszter házy 

Károly Főiskola; Egri Séták nemcsak Egri-
eknek könyv kiadója – Egri Lokálpatrióta 
Egylet; Dobó István Vármúzeum; Érseki Va-
gyonkezelő Központ, Eger.

Médiapartnerek: Média Eger Non pro fit 
Kft., Magyar Katolikus Rádió Alapítvány – 
Szent István Rádió, Első Szuperinfó Kft.

2013 októberének végén kerül sor a web-
lap általános iskolások számára történő be-
mutatására.  

A rendezvény során az iskolások a webol-
dal tartalmából összeállított kvízt tölthetnek 
ki, amelynek eredményéből kiderül mit tud-
nak a kicsik városukról. A rendezvény idő-
pontjáról meghívót kapnak az iskolák.

A kertben…
Úgy tűnik, megfelelő szőlőtermésre, minőségre számít-

hatunk. A kistermelők figyelmét sok mindenre szeretném 
felhívni. Az időjárás miatt nem ajánlott a lombeltávolítás, ez 
a savszintre lehet most káros hatással. A szüretre az edények, 
eszközök tisztításával készüljünk. 

Néhány fajta kivételével a fehér szőlőt azonnal dolgozzuk 
fel. Mivel egészségesnek ígérkezik a termés, nem szükséges 
ként használni, csak akkor, ha rothadást tapasztalunk (má-
zsánként 0,5–2 dkg elegendő). Ha túladagoljuk, a bor „záp-
tojásszagú” lesz! A későn érő fajták szüretére 3-4 hetet kell 
még várni, esős idő esetén a botritisz fenyegetheti a termést, 
kellő körültekintéssel még lehet egyet permetezni, ügyelve 
az előírt várakozási időre! Ha a must kierjedt, fejtsük le és 
hektoliterenként fél, legfeljebb 1 dkg ként adjunk. Javaslom 
a porított kén használatát. A szüret, a borok kezelése sok oda-
figyelést igényel, számos apró részletre kell ügyelni! Szívesen 
adok tanácsot olvasóimnak személyesen is! 

Szép termést kívánva, üdvözlettel: Misi bácsi

Lapunk következő száma 
2013. október 4-én jelenik 

meg. 

Hirdetésfelvétel  
2013. szeptember 30-ig. 

(06 30) 254 0755 
egrimagazin@mediaeger.hu
www.mediaeger.hu
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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!

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

Mindent egy helyen  
Állatpatika és álleteledel üzlet a belvárosban

A Belvárosi állatorvosi rendelő 2009 februárja óta működik 
Egerben a Szvorényi út 42. szám alatt, ahol széleskörű szolgálta-
tással várják a kedves állattartókat és kedvenceiket. 2011 májusá-
ban állatpatika és állateledel üzlet is nyílt a rendelővel szomszédos 
helyen a Szvorényi u. 44. szám alatt. Az üzletben az állatgyógy-
szerek mellett a minőségi általános és speciális tápok valamint az 
állatfelszerelés is helyet kaptak. 

Folyamatosan kapható kutyáknak és cicáknak szárazeledel 
(kisebb kiszerelésben is) alacsonytól a prémium kategóriáig. A 
száraz mellett széles a választék nedves tápokból,konzervekből és 
fagyasztott eledelekből. A kisebb házikedvencek, pl. nyúl, görény, 
teknős, hörcsög , patkány számára is találunk eledelt és gondozá-
sukhoz, tartásukhoz szükséges felszerelést. 

Pórázok, nyakörvek, fekhelyek, szállítóboxok, játékok és rágó-
csontok mellett kapható az üzletben kutyaruha, esőkabát, rágcsá-
ló- és macskaalom (szilikonos, szagtalanítós) is, mindez elérhető 
áron és kiváló minőségben.

Az állatpatikai részlegben a vényköteles és vény nélkül kapható 
állatgyógyszerek mellett, külső- és belső élősködők távoltartására 

szolgáló készítmények széles választéka, speciá lis samponok, vi-
taminok, immunerősítők is megtalálhatók. A raktáron lévő kész-
leten kívül katalógusból, illetve igény szerint bármilyen márkájú, 
fajtájú eledel, vitamin, táplálékkiegészítő, gyógyszer beszerzése is 
megoldott rendeléssel, rövid határidővel. A cél, hogy egy helyen 
egyszerre mindent megkaphasson az állattartó külön utánajárás 
nélkül. 

Részletekért fáradjon be az üzletbe, vagy érdeklődjön a (06 
70) 623 1235-as telefonszámon. Dr. Légrády András és Dr. Szar-
ka Szilárd Egerben, a Szvorényi u. 42–44. szám alatt várja Önt és 
kedvencét !

Belvárosi Állatorvosi Rendelő
Bejelentkezés a (06 70) 623 1235 telefonszámon.

Nyitva: H–P 16.30–19.30
Szo 9.00–12.00 

Állatpatika és állateledel üzlet 
Nyitva: H–P 9.00–19.00
Telefon: (06 70) 623 1235 

www.egerallatorvos.hu • egerallatorvos@gmail.com 

– Milyen újdonságokkal találkozhatnak az érdeklő-
dők? – kérdeztük Bóta Veronikát, a központ vezetőjét.

– Ebben a szemeszterben kiemelt szerepet kapnak a kapcso-
latok és a család egysége. Ennek tükrében indítunk egy önisme-
reti-párkapcsolati pszichodráma workshopot Párban boldogan? 
– párkapcsolatok rejtett mozgatórugói címmel. 

– Kiknek ajánlod ezt az önfejlesztő módszert?
– Azoknak, akik magányosnak érzik magukat a párjuk mel-

lett, akik visszatérő kapcsolati nehézségekkel küzdenek és keresik 
a nagy Őt.  Mindenkinek, aki tudatos, valódi intimitásban gazdag 
párkapcsolatra vágyik. 

– Mikor indul ez a tanfolyam?
– November 8-án az Agria Parkban lesz egy ingyenes bemu-

tató foglalkozásunk, ahol az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a 
pszichodráma rejtelmeibe, majd november 23-án vágunk bele az 
egész éves tanfolyamba.

– Miben segít a pszichodráma?
– A pszichodráma egy csoportos pszichoterápiás módszer, 

mellyel belső lelki tartalmak, a tudattalan rejtett motívumai ak-
cióba ágyazva megelevenednek. A drámajátékok spontaneitása, 
a sokszínű szerepek átélése teret nyit a problémák felismerésére, 
leküzdésére. Egyszerűen fogalmazva azt is mondhatnám, hogy a 
pszichodráma a lélek színháza.

Az önismeret másik kedvelt formája központunkban az elmúlt 
évben debütáló keleti technika, a deeksha meditáció. A deeksha 
együttlétek szeptembertől bővülnek és indul egy program sorozat 
áldott állapotban lévő édesanyáknak is.

A foglalkozások fókuszában a várandósság spirituális-lelki mi-
benlétéről esik szó. A meditációs sorozatok segítségével a várandó-
sággal, szüléssel kapcsolatos félelmeket, szorongásokat kitűnően 
lehet oldani. A programokra nagyon sok szeretettel várjuk a kíván-
csi, felelősségtudatos apukákat, valamint a téma iránt érdeklődő 
védőnőket is. Fiatal felnőtteknek is szervezünk csoportot a fele-
lősségvállalás, önbizalomerősítés, sikeres életcélok megtalálása 
témájában. 

– Említetted, hogy egyre népszerűbbek a jóga foglal-
kozások az Ébredésben, mi lehet ennek az oka? 

– A hajszolt életmód, a mozgás hiány egyre gyakrabban vezet 
rossz közérzethez, túlsúlyhoz, alvásproblémákhoz.

A holisztikus egészség egyik fontos 
alappillére a test helyes és rendszeres 
karbantartása. Ennek egyik lehetősége 
és módja a jóga ászanák gyakorlása. Az ászanák 
(testtartások) évezredes empirikus alapokon nyugvó rendszere 
tökéletesen regenerálja a fáradt idegeket, serkenti az emésztő-
rendszert, a kiválasztást és a méregtelenítést. Megerősödnek 
a test vázizmai. Testtartásunk, testtudatosságunk fokozatosan 
megerősödik, mozgásunk nyugodtabbá, harmonikusabbá válik.

– Milyen gyakorisággal látogathatóak a jógaórák ná-
latok?

– Hétfő kivételével minden hétköznap vannak jógaórák, 
pénteken kismamajóga is indul. Nagy örömünkre hamarosan 
gyermekjógaórák is lesznek a központban.

– Miben segít a jóga a kicsiknek?
– A mókaóra – ahogy mi nevezzük – a játékra épül, a be-

melegítő után különböző állatokat utánozunk, vagy egy mese 
keretében elmozgunk egy történetet. Sok páros és csoportos 
gyakorlatot végzünk, amely nem a versengésről, hanem az 
együttműködésről és egymás elfogadásáról szól.

A gyermekjóga erősíti a vitalitást, az immunrendszert, általa 
javul a testtartás és az egyensúlyérzék. Érzelmileg fejleszt, szoron-
gásokat old. Élesedik a koncentráció, figyelem. Fejlődik a beszéd és 
az alkotókészség. 

– Milyen útravalót adnál az olvasóknak így ősz kezde-
tén?

– A szűz havában járva fontosnak 
tartom a rendezgetést a nyári pihenés 
után. A tudatos felkészülést a téli hóna-
pokra. 

Bagdy Emőke gondolataival búcsú-
zok a kedves olvasóktól: „A magunk 
kis világában megteremthetjük a belső 
békét, az egyensúlyt, a harmóniát azál-
tal, hogy rendet teszünk belül és kívül 
is. Mert, ahogy odabent rend van és 
béke, úgy elrendeződnek körülöttünk is 
a dolgok, és sokkal jobbnak találjuk a 
külvilágot is.”

Őszre hangolva
Ránk köszöntött a szeptember, visszatérnek a hétköznapok régi és új kihívásai. 

Az Ébredés Holisztikus Életmód Központban is nagy szeretettel várják vissza a 
holisztikus életmód szerelmeseit, közkedvelt és újonnan induló programokkal.

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

www.hajduhegy.hu Egy városrész mindennapjai…



A KEDVEZMÉNYEKRE JOGOSÍTÓ KUPONOKAT KERESD
A HONLAPUNKON, VAGY AZ INFORMÁCIÓS PULTNÁL!

*KIVÉTEL ÁPRILIS ÉS OKTÓBER

Amennyiben az adott üzletben más kedvezmény is érvényben van, 

a kedvezmények összevonhatóságáról az üzletek saját hatáskö-

rükben döntenek. Részletek az üzletekben.

Vásárolj minden hónap*

második keddjén

K E D V E Z M É N N Y E L
15-20%
a megjelölt üzletekben

OXF RD
INTErNaTIoNal NYElVIskola kFT.
WWW. OXFORDINTERNATIONAL.HU
EGEr, BrÓdY s. U. . 
()  , ()  
FElNŐTTkÉPzÉsI NYIlVÁNTarTÁsI szÁM: --
akkrEdITÁlT INTÉzMÉNY: al-

Beiratkozás, mintha külföldön tanulna!
10 ÉVES AZ OXFORD! Szeptemberben az új angol vagy német tanfolyamra 
beiratkozóknak a beszédgyakorlat óra anyanyelvi oktatókkal ingyenes! 
Céges, lakossági és támogatott nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgára és érettségi-
re való felkészítés,  gyerekcsoportok, szakmai nyelvórák! OXFORD MINŐSÉG a 

kedvezményekben, nyelvoktatásban, fordításban és tolmácsolásban.

GÁRDONYI GÉZA
SZÍNHÁZBEMUTATÓK  2013/2014

www.gardonyiszinhaz.hu

GYEREKEKNEK:
Presser-Sztevanovity-Horváth:

A PADLÁS musical 9-99 éves korig
Grimm: 

HOLLE ANYÓ mesejáték
Grimm:

HAMUPIPŐKE táncjáték

STÚDIÓSZÍNPAD:
Kocsis István: A FÉNY ÉJSZAKÁJA dráma

Molière: KÉPZELT BETEG táncjáték

Leonard Gershe: A PILLANGÓK SZABADOK színmű

N’ino D’Introna-Giacomo Ravicchio:
ROBINSON ÉS CRUSOE  alternatív előadás

NAGYSZÍNPAD
Déry-Pós-Presser-Adamis:

KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL musical

Zágon-Nóti-Eisemann:
HIPPOLYT, A LAKÁJ zenés vígjáték

Paul Portner:
HAJMERESZTŐ interaktív bűnügyi vígjáték

Presser-Sztevanovity-Horváth: 
A PADLÁS musical 9-99 éves korig

Vörösmarty Mihály:
CSONGOR ÉS TÜNDE verses dráma - táncjáték

Gárdonyi Géza: 
ANNUSKA színmű

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Te
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MASSZÁZS ÉS TESTKEZELÉSEK! 
Masszőrképzés: svéd-frissítő és 

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

Stressz és feszültség 
OLDÁSA

Bőr- és szőrmeruházat 
• bélés- és cipzárcsere •

• javítás • alakítás •
• tisztítás •

• festés • Eger
Liszt F. u. 19.
(36) 314 492 • (30) 903 8546



TAKARÍTÓSZOLGÁLAT EGER
(06 20) 9359 211

Épülettakarítás. Szalagfüggöny-, 
szőnyeg-, kárpittisztítás, 

szőnyegtisztítógép-kölcsönzés 
házhozszállítással, magánszemélyeknek 

és cégeknek egyaránt.

Lichtmatrix Technológia 
felhasználásávalÖKO TAKARÍTÁS

HANNA
tisztánlátó jósnő

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

Balla Bútor
Eger, Cifrakapu u. 164.

(A DIEGO és az EURONICS mellett)

(06 36) 537 160
www.ballabutor.hu

minőségi bútorok  verhetetlen áron
*Az akció egyes bemutató termékekre vonatkozik  2013. 09. 30-ig, illetve a készlet erejéig!

Kollekcióváltás miatt 

BEMUTATÓ BÚTOROK 

KIÁRUSÍTÁSA –50%!!!*

HI TELES FORDÍTÁSOK KÉSZÍTÉSE EGY-KÉT 
NA POS HATÁRIDŐVEL IS!

www.offi  .hu
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

3300 Eger, Széchenyi u. 50. 
Tel./Fax: (36) 412 237 • E-mail: eger@offi  .hu

Nyitva tartás: H – Cs: 8.00 – 16.30 P: 8.00 – 14.00

Az OFFI Zrt. 20% kedvezménnyel vál lalja 
bizonyítványok, műszaki, minő ségbiztosítási szövegek 

nem hiteles fordí tását. 

Esélyegyenlőségi
pályázat
Az új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Esély egyen lőség okta-
tása az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tu dás technológiai 
Karán” című TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0023 azonosítószámú pályá-
zati konstrukcióban új pályázati program megvalósítása indult.
Tanfolyamok szervezésével a pályázat lehetőséget nyújt a fogya-
tékkal élők illetve hátrányos helyzetű emberek informá ció hoz való 
hozzáférését biztosító IKT-eszközök használatáról és a kapcsolódó 
módszerekről.
Akkreditált felnőttképzési program keretében közel 1000 órás képzést 
tartunk két témacsoportban:
•  „Az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák” 

(60 óra)
•  „Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között” 

(30 óra)
A képzések a projekt futamideje alatt 2014. november 30-ig térítés-
mentesen vehetők igénybe. További információk: (36) 520-400/2254

 A projekt összege 100%-os támogatás mellett: 19 799 418 Ft.

ÚJ RENAULT FLUENCE MÁR 2 990 000 Ft-tól

KLÍMA, CD/MP3-RÁDIÓ USB-VEL, 530 L CSOMAGTÉR

„MIÉRT NEM PRÓBÁLJA KI?”
ENGEDJEN AZ ÚJ RENAULT DESIGN ÉS A VILÁGBAJNOK MOTOROK CSÁBÍTÁSÁNAK!

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2013. szeptember 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium pénzügyi lízingkonstrukcióval 
megrendelt gépjárművek esetén érvényes. A Renault Crédit Prémium fi nanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, minimum önerő 23%, maximális 
futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (13,35%-40,44%) nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A Renault Crédit 
fi nanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja.Árfolyam: 297,75HUF/EUR (2013.08.27.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok 
fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat.*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. A feltüntetett ár tartalmazza a regisztrációs adót és az áfát. Fluence vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4 – 6,8; 
CO2-kibocsátás g/km: 114 – 155. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen 
látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

www.renaulteger.hu

a RENAULT 
ajánlásával

SHICK-R KFT., 3300 EGER, KISTÁLYAI ÚT 20., TEL.: 06 36 511 980, FAX: 06 36 511 981
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Eger Térsége Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Egyesület pályázatot hir-
det Térségi TDM menedzser munkakör 

betöltésére.

Feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség (turisztikai, közgazdasági, vagy földrajzi/geográ-
fus), és legkevesebb 3 év igazolható gyakorlat a turizmus területén, vagy Felsőfokú idegenfor-
galmi szaktanfolyami végzettség (idegenforgalmi szakmenedzser), és legkevesebb 5 év igazol-
ható gyakorlat a turizmus területén.
További feltételek:
– legkevesebb egy idegen nyelv középfokú ismerete,
–  annak vállalása, hogy a munkakör betöltésétől számított 5 éven belül a menedzser TDM 

szakirányú képesítést szerez.
A beadandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
–   motivációs levelét (az ÉMOP-2008-2.3.1 kódszámú pályázati felhívás és útmutató szerint),
– szakmai program 3 évre.
A munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony keretében tölthető be, 
próbaidő: 90 nap. A munkakör betöltésének kezdete 2013. október 1. Bérezés: megegyezés 
szerint.
A pályázat beadásának határideje személyesen, vagy postai küldeményként: 2013. 09. 20.
A pályázat beadásának helye:  Eger Térsége TDM Egyesület irodája: 3300 Eger, Bajcsy- Zsi-
linszky utca 9. A pályázatokat egy háromtagú szakmai bizottság értékeli. A bizottság javasla-
ta alapján a TDM menedzser személyéről az Eger Térsége TDM Egyesület Közgyűlése dönt.

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.
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Negyvenharmadik alkalommal, augusztus 
9–11. között rendezték meg a gyulai Várfürdőben 
a sze nior úszók országos bajnokságát. A rekkenő, 
embert sem kímélő hőségben zajlott a verseny, 
ahol a 30 hazai klub 400 versenyzője között a kis 
létszámú egri csapat szépen helyt állt: 6 arany-, 9 
ezüst- és 12 bronzérmet szereztek.

Patkó Kata (edző: Pohl Anette), Patkó Jó-
zsef, Heverdle István kétszeres Magyar Bajno-
kok lettek 2013-ban.

A képen: Szabó Tamás, Patkó József, Patkó 
Kata, Szabó Tamásné, Kovács Gábor. (A képről 
hiányzik Heverdle István, Rüll Gusztáv.)

Szenior sikerek

Az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv ke-
retében készült el az új látogatóközpont Egerben a Szép-
asszonyvölgyben. A projekt összköltsége 385 915 600 Ft, 
a megítélt támogatás mértéke 85% (328 028 260 Ft). 

A projekt célja olyan egyedülálló, az aktív és ökoturizmust 
népszerűsítő projekt megvalósítása, melyhez komplexitá-
sában és szakmai tartalmában hasonló jelenleg nincs az or-
szágban, vagyis létrehozni az egri Szépasszonyvölgyi Márai 
Aktív Turisztikai Látogatóközpontot, amely az első ma-
gyarországi integrált látogatóközpont szabadtéri színpad-
dal. Az integrált turisztikai projekt egyszerre Turisztikai 
Látogatóközpont, Szabadtéri Színpad, Kulturális Örökségi 
Emlékhely, Interaktív Bemutatóhely, amely a működési en-
gedély megszerzése után 2013 őszén várja már a látogatóit. 
Az épületben több, különböző funkciót ellátó teret alakítot-
tak ki: gyermekeknek játszóház, állandó tárlatként boros 
dugókat és számos, a borkészítéshez használatos eszközt 
tekinthetnek meg a Völgyközpontba érkezők. 
Ezen pályázat keretein belül valósult meg az új Akadály-
Völgy Játszópark, itt hamarosan több korosztály töltheti el 
szabadidejét élményszerűen és hasznosan. 

Szépasszonyvölgyi 
Márai Aktív Turisztikai 
Látogatóközpont

A 2013. évi torinói Szenior Világjátékokon az Egri Senior 
Úszó-Klub négy tagja vett részt. Eredményük 7 első, 3 második 
és 3 harmadik helyezés.

Balról: Grósz Lászlóné, Fábián Béla, Kiss Ágnes, Szilva 
Jánosné.

Az Ezüstidő programjai
EGRI VÁROS KÉP-ek kiállítás Az Ezüstidő Szabadidős Egyesület várja a tegnapi és a mai Egert 

bemutató relikviákkal (tárgyak, fényképek, képeslapok, plakátok, térképek, képző-, ipar-, népművé-
szeti alkotások stb.) rendelkezők jelentkezését. A kiállítás megnyitása: 2013. október 4. péntek 17.00. 
Helye: Bartakovics Béla Közösségi Ház (Eger, Knézich u. 8.) Jelentkezési határidő szeptember 20-ig. 
Info: (+36 70) 526 2805.

ART TAN-ODA A Ezüstidő Szabadidős Egyesület szervezésében ősszel folytatódik a 2013 elején 
elindított amatőr képzőművész (tovább)képzés. Az Eventus bázisán az I. félévben 12 egri hobbi kép-
zőművész fejleszthette képességét. Az iskola évzáróján a képzésben résztvevők, a salgótarjáni Határ 
Attila tanulmányait 25 ezer forinttal támogatták. Az ART TAN-ODA II. féléve szeptember 18-án 15.00-
kor kezdődik az Eventus Régi Iskola (Cifrakapu köz Dűrer-kapu) épületében. Az összegyűjtött „tandíj-
ból” további 1 fő Eventus hallgatót támogatnak a tanfolyamon résztvevők. Szaktanárokkal várunk 
korosztálytól függetlenül minden képzőművészet iránt érdeklődőt! Info: (+36 70) 526 2805.

Pénzügyi kérdéseivel, pana-
szával forduljon bizalommal a 
Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete (PSZÁF) által lét-

rehozott, 11 megyeszékhelyen 
működő Pénzügyi Tanácsadó 

Irodahálózathoz, ahol füg-
getlen szakértők nyújtanak 

ingyenes segítséget.

Egri Tanácsadó Iroda
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.

„E” épület fsz. 2.
Tel./Fax: (06 36) 515-598/008 mellék
E-mail: eger@penzugyifogyaszto.hu

www.penzugyifogyaszto.hu

Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda, péntek:

9:00 – 13:00 óra
kedd, csütörtök:

13:00 – 17:00

Pénzügyi 
fogyasztóvédelmi 

tanácsadás
• ingyenesen
• pártatlanul
• szakszerűen



PRoGRAMAJÁNLÓ
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ, a Dobó István Vármúze-
um és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár programjai.

7. szombat  15.00 „Páros élet a legszebb a világon…” 
Magyarnóta, népdal, operett, opera – cigányzenés műsor 
Dankó Pista születésének 255. évfordulóján. Uránia Film-
színház (ESZE).

7. szombat – 8. vasárnap XIII. Egri régi jármű találkozó és 
túra. Tűzoltó Múzeum, Eszterházy tér (Tourinform).

8. vasárnap  15.00 A MAGYAR DAL NAPJA. Hangulatfelelő-
sök: Extazis, Csézi, Cabaret Band, Mighty Manlifter, Szalóki 
Ági Trió, Ocho Macho, KFT. Kísérőprogramok: Magya-rock 
gyermekrajz kiállítás a könyvtárban, Cseh Tamás-kiállítás 
a Líceumban, vásár és gasztronómia az Eszterházy téren. 
Eszterházy tér, Könyvtár (EKMK, Könyvtár).

9. hétfő  18.00 A Baroque Dreams Ensemble hangversenye 
a Nyáresti Muzsika koncertsorozatban. Vitkovics Alkotó-
ház (EKMK).

14. szombat – 15. vasárnap Macskakiállítás. Sportcsarnok 
(EVSI).

16. hétfő  18.00 A Corelli Consort hangversenye a Nyáresti 
Muzsika koncertsorozatban. Vitkovics Alkotóház (EKMK).

19. csütörtök  18.00 Az emberélet szentsége V. Molnár V. 
József előadása. BBKH (EKMK).

20. péntek – 22. vasárnap XVIII. Eger ünnepe. Érsekkert 
(Civil szervezetek).

21. szombat 10.00–20.00 Kulturális örökség napjai 2013. 
Épületvezetés, épületismereti teszt jutalmakkal… EKMK 
(EKMK). 14.00 8. Nemzetközi cukorbeteg találkozó 
bel- és külföldi partner cukorbeteg szervezetekkel és 
diabetológusaikkal. BBKH (EKMK). 21.00 Huzella Péter 
– Zalán Tibor: Eger kis csillagai. Zenés történelmi játék. 
Érsekkert (EKMK).

27. péntek Kutatók éjszakája. Leányka úti Kampusz, 
Líceum Csillagvizsgáló (EKF). 10.00 Tiszta élvezet – 
Drogprevenciós nap. Líceum, Eszterházy tér (EKMK). 
18.00 Kő Pál magyar szobrász című album bemutatója. 

28. szombat  15.00 „Eresz alatt fészkel a fecske…” 
Magyarnóta műsor a Hevesi József Magyarnóta Klub 
közreműködésével. Kísér: legifjabb Báder Ernő cigány-
zenekara és Gonda László zongorista-előadóművész. 
BBKH (EKMK). 16.00 Tekergő táncház. Forrás (Tekergő 
zenekar).

30. hétfő 15.00 Idősek világnapja. Kistérségi népdalkörök 
fesztiválja. BBKH (EKMK).

Időszaki kiállítások 
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 festőmű-
vész életmű-kiállítása. Templom Galéria (EKMK).

Október 31-ig A pétervásárai diák fotókör kiállítása a Kísér-
leti Fotógalériában. BBKH (EKMK).

December 31-ig Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei. 
Egri vár, Dobó-bástya (Vármúzeum).

Szeptember 11–27. Tájak, virágok, hangulatok. Almási 
Zsuzsa és Lantos József kiállítása. BBKH (EKMK).

Szeptember 16. – október 24. Voltunk, vagyunk, le-
szünk… Jubileumi kiállítás a 20 éves Vándorlók Baráti 
Köre és a 15 éves Forrás DSE anyagaiból. Forrás (EKMK).

Szeptember 20. – október 10. III. Heves megyei ama-
tőr képző- és iparművészeti tárlat. Vitkovics Alkotóház 
(EKMK).

Szeptember 23. – november 3. Meselátó szemek. Pauer 
Erika és Fadgyas Eszter fotókiállítása. Forrás (EKMK).

Szeptember 27. – október 20. Korponay Margó festőmű-
vész jubileumi kiállítása. Templom Galéria (EKMK).

Szeptember 30-ig K–V 10.00–16.00 Gárdonyi-emlékház. 
Az író egykori lakóháza Gárdonyi u. 28. (Vármúzeum).

Szeptember 30-ig K–V 10.15–15.45 Palóc népművészeti 
kiállítás. Dobó u. 12. (Vármúzeum).

MoZIMűSoR
AGRIA MoZI

szeptember 5–11. One direction – This is us (16:00) • A bűn éjszakája (18:30, 
20:30)  • Repcsik 3D (15:30)  • Az elnök végveszélyben (20:00)  • Toszkán szépség 
(17:30) szeptember 12–18. Riddick (16:00, 20:15)  • A bűn éjszakája (18:30) 
• Hajsza a győzelemért (15:30, 20:00) • Barátunk, Superman (18:00) szeptem-
ber 19–25. Tékozló szív (17:00) • Kamatylista (19:00, 21:00) • Papás-babás (16:00, 
20:00)  • A nagy füzet (18:00) szeptember 26. – október 2. Vérmesék 
(16:00, 20:30) • Szibériai nevelés (18:00) • Túl a csillogáson (15:30, 20:00) • A nagy 
füzet (18:00)

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.
szeptember 10. Repcsik 3D (15:30) szeptember 17. Riddick (16:00)
szeptember 24. Papás-babás (16:00) október 1. Vérmesék (16:00)

URÁNIA MoZI
Szeptemberi hétvégi akció az Uránia moziban. Szombaton és vasárnap a 14.00 
órás előadásokra egységesen 1 000 Ft a mozijegy!
szeptember 5–11. (Szeptember 7–8-án 14.00 órakor is!) Halbalhé 3D (16:00) • One 
direction – This is us 3D (18:00) • Riddick (20:30) szeptember 12–18. (Szeptember 
14–15-én 14.00 órakor is!) Halbalhé 3D (16:00) • 2 kaliber (18:00, 20:00) szeptember 
19–25. 2 kaliber (16:00)  • Diana (18:00, 20:00) szeptember 21–22. Hupikék 
törpikék 2. 3D (14:00) szeptember 26. – október 2. (Szeptember 28-29-én 14.00 
órakor is!) Hópihe (16:00) • Vakszerencse (18:00, 20:00)

ARANyÉLETKoRÚAK MATINÉJA
Szeptember 4. Életutam – Vendég: Dr. Gyetvai Gyula belgyógyász főor-
vos. Szeptember 11. Törökvilág Egerben – Előadó: Dr. Fodor László ré-
gész. Szeptember 18. 100 éves az egri Uránia – Az évfordulóra készült 
dokumentumfilm vetítése. Szeptember 25. Kirándulás Operettországba – Tú-
ravezető: Lévai Zsolt zenetörténész.

ILLÉS GyöRGy TEREM
szeptember 5–11. Vizsga két személyre (17:30) szeptember 12–
18. Köszönöm, jól! (17:30) szeptember 19–25. A háború császára 
(17:30) szeptember 26. – október 2. Arthur Newman világa (17:30)


