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Szürkeség
Ha a manapság divatos fanyalgással nézem a dolgokat, akkor elmondható, hogy most valóban kissé szürke minden. De mit is 

várhatunk egy télközepi időszaktól? 
Ősszel egy kiskutyát vezérelt hozzánk a sors. Lehet, hogy csak én látok összefüggéseket, de talán nem véletlen, hogy Szent Ferenc 

napján, az állatok világnapján került portánkra a családi keresztségben Kefír nevet kapott kis jószág. Nagyon érdekes megfigyelni az 
ebet, s elgondolni, vajon hogy ő hogyan látja a világot? Az első találkozása a hóval különleges élmény volt. Először félve nézte, hogy 
ugyan mi lehet ez az „izé”? Aztán vidáman meghempergett benne, élvezte az újdonságot. Látom, hogy ő biztosan nem lesz depresszi-
ós a szürkeségtől! S ha egy apró négylábú megteheti ezt, akkor talán mi, emberek is láthatjuk másképp a világot ilyentájt. 

Korrekt Partner
A közelmúltban indult a Korrekt Partner program, mely-

nek keretében védjegyet kaphatnak azok a vállalkozások, 
akik megfelelnek a szigorú követelményeknek, s a bíráló 
bizottság is támogatja a cím odaítélését. A Média Eger 
Nonprofit Kft. december elején vehette át a tanúsítványt és 
a vele járó oklevelet. Így a cég két éven keresztül viselheti a 
„tisztességes kereskedő, és tisztességes szolgáltató” címet.

Indulhat a munka
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Technikai 
fejlesztés
Jelentős mértékben fejlődött a Média Eger Kft., a TV 

Eger eszközállománya. Eger önkormányzatának támo-
gatását önerőként használva az Új Széchenyi Terv sike-
res pályázatának köszönhetően közel 9 millió forintból 
korszerű eszközökhöz jutott a társaság.  

Három teljes forgatószettet, kamerákat, mikrofonokat 
és állványokat, utómunkához szükséges berendezéseket 
vásárolt a Kft. Ezzel a legmagasabb szintű elvárásoknak 
megfelelő anyagokat, filmeket készíthet a televízió.

Új bölcsődei férőhelyek
A közelmúltban megkezdődött a La jos
városi bölcsőde 20 férőhelyes bővítése. 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányza
ta a beruházást Európai Uniós támoga
tással valósítja meg az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Északmagyarországi 
Operatív Program ÉMOP4.2.1/B
0920090001 sz. támogatási rend
szere keretében. A fejlesztésre elnyert 
54 450 000 Ft támogatást az önkor
mányzat saját erőből egészíti ki, a beru
házás projekt keretében elszámolható 
költsége 60 500 000 Ft. A bővítés célja 
a gyermekjóléti alapellátások köréből a 
gyermekek napközbeni ellátását szolgá
ló bölcsőde infrastruktúrális feltételei
nek javítása, a bölcsődei szolgáltatások 
fej lesztése, új férőhelyek létesítése.

A Lajosvárosban, az Ifjúság utca 
9. alatti épületben jelenleg bölcsőde, 
óvoda, és egy nyugdíjas napközi ott
hon is üzemel. A nyertes kivitelező 
kiválasztására közbeszerzési eljárást 
folytatott le az Önkormányzat, az 
épületrész teljes felújítását a Ko rin
thos 2000 Építőipari Kft. végzi. A ki
vitelezés során megvalósul az új funk
ciónak megfelelő belső térkialakítás, 
teljes körű akadálymentesítés, továb
bá az udvaron a gyermekek kikapcso
lódását szolgáló kültéri játékok.

Az épület felújítása mellett a projekt 
része bútorok, berendezések és a játé
kok beszerzése is.

A felújítási munkálatok várhatóan 
2012 tavaszán fejeződnek be.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Sortűz áldozataira 
emlékeztek
Egerben 1956. december 12-én sortüzet zúdítottak pufajkások a békés járókelőkre a 

Széchenyi utcán – emlékezett a történtekre Nyerges Andor, az 56-os Szövetség egri ve-
zetőségének tagja. 

Az áldozatok számát ma sem tudjuk pontosan, hiszen nem történt az ügyben hivata-
los vizsgálat, s a rendszerváltás utáni perben nem találtak senkit sem bűnösnek. Lengyel 
Gyula plébános a megemlékezésen úgy fogalmazott: meg kell erősödnünk abban, hogy a 
bűnt elvessük, a bűnösöknek pedig igyekezzünk megbocsátani. (fotó: Nemes Róbert)

Decemberben aláírták a „Dobó tér – Eger patak – 
Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című 
kiemelt projekt támogatási szerződését. Dr. Nyitrai 
Zsolt miniszterelnöki biztos az ünnepi eseményen el-
mondta: Eger és Heves megye életében nagyon fontos 
munka  indulhat el. Az értékek megőrzése,  a hagyo-
mányok ápolása mellett újat is teremt a város Észak-
Magyarország legnagyobb fejlesztési projektjével.

Habis László polgármester úgy fogalmazott: a 
helyi vállalkozások számára is fellendülést hoz a 
program,  mind az építőiparban, mind az idegen-

forgalomban, s a város minden lakója valamilyen 
módon haszonélvezője a beruházásnak. Kormány 
Krisztián, a NORDA ügyvezetője azt mondta: egye-
di az egri fejlesztés, hiszen itt műemléki környezet-
ben valósul meg a városrehabilitáció. Új közterüle-
tek, új közösségi funkciók alakulnak ki, azt reméli 
a fejlesztésnek köszönhetően új munkahelyek 
jönnek létre. A 25 elemet tartalmazó projekt teljes 
költsége 4,1 milliárd forint, a pályázati támogatás 
ennek 75%-a, több mint 3 milliárd forint. A munka 
tavasszal indul. (fotó: Nemes Róbert)

Közelgő határidő
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fel-

hívja a Tisztelt Adózók figyelmét: tekintettel arra, hogy 
az ingatlanokban bekövetkezett, adózást érintő válto-
zások bevallási határideje vasárnapra esik, így adózóink 
szankció mentesen 2012. január 16-ig nyújthatják be, 
illetve adhatják postára bevallásaikat. Január 16-án, 
hétfőn az önkormányzati adóhatóság 09.00-től 17.00-ig 
rendkívüli, meghosszabbított ügyfélfogadást tart.    

Eger MJV  Önkormányzati Adóhatósága

Átadás
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok  január elsejétől 

állami tűzoltósággá alakultak. Egerben több mint 15 éve 
tartozott a helyhatóság fenntartása alá a tűzoltóság, ezalatt 
négy új járművel gazdagodtak a lánglovagok. A rendez-
vényen elhangzott: a város lakói nem fognak semmit sem 
érezni abból, hogy változott a fenntartó. Az átadás-átvételi 
ünnepségen dr. Katona István püspök megáldotta a tűzol-
tók védőszentjének, Szent Flóriánnak szobrát, amely Kiss 
István fafaragó alkotása. (fotó: Nemes Róbert)

Átveszi a város a színházakat
Megegyezés született Eger és a Heves Megyei 

Önkormányzat között, ezt a szándékot hagyta 
jóvá a város közgyűlése a december 29-én tartott 
rendkívüli ülésen, ahol a képviselők 16 igennel, 
egyhangúlag döntöttek  a Gárdonyi Géza Színház 
és a Harlekin Bábszínház átvételéről. A színház-
művészeti tevékenység hosszú távú fenntartható-
sága érdekében a megyeszékhely a két színház 61 
millió 657 ezer Ft tartozás-állományát átvállalja.

A megállapodás értelmében az átadás-átvétel 
időpontjában használt ingatlanokat és ingó va-
gyontárgyakat Eger önkormányzata 2012. január 
1-i fordulónappal térítésmentesen veszi át a me-
gyétől. Az érintett ingatlanok között van a Gárdo-
nyi Géza Színház Hatvani kapu tér 4. szám alatti 

főépülete, az Árpád úti színészház és a Trinitárius 
utcában található műhely, valamint a Harlekin 
Bábszínház Hibay Károly utcai bérlakásai. 

Az átvett intézmények közül a Gárdonyi Géza 
Színház önállóan működő és gazdálkodó költ-
ségvetési szervként működik 2012. július 31-ig, 
míg a Harlekin Bábszínház ugyanezen időpontig 
továbbra is önállóan működő költségvetési szerv 
marad. 

Tárgyaltak a honatyák a Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár fenntartásáról is. A könyvtárat 
Eger nem egyedül, hanem az állammal közösen 
működteti majd, ám az, hogy a Kormányhivatal  
vagy a város lesz-e a gesztor még további tárgya-
lások függvénye.

Intézményfenntartó Központ
Kormányrendelet írja elő a megyei intézményfenntartó központok létrehozását. Ezeket 

a a közigazgatási és igazságügyi miniszter a megyei kormánymegbízottak útján irányítja. 
A központok legfontosabb feladata a megyei önkormányzatoktól átvett intézmények 
működtetése. A konszolidációs törvény alapján Horváth László, a Heves Megyei Kormány-
hivatalt vezető kormánymegbízott javaslatára dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter 2012. január 1-jei hatállyal kinevezte Benedek Istvánt a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központ vezetőjévé. A kormánymegbízott megerősítette, az átalakí-
tás az intézmények dolgozói számára biztonságot és garanciát jelent, biztosak lehetnek 

munkahelyükben és abban, hogy munkabérüket minden hónapban meg fogják kapni. A 
korábban Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő 9 szociális és gyermekvédelmi 
intézmény, valamint 13 oktatási és közművelődési intézmény került állami fenntartásba. 
A szociális intézményekben a közel 1.700 gondozott ellátását 800 dolgozó végzi, míg az 
oktatási intézményekben a 2.400 tanuló oktatását és nevelését 740 dolgozó biztosítja. 

Az intézmények fenntartását az önkormányzattól átvett, 57 főből megalakult 
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ végzi, melynek dolgozói kormány-
tisztviselőkké váltak.

75 éves 
vicekapitány
Dalokkal, versekkel és ajándékokkal köszöntötték hetvenötö-

dik születésnapján Oláh Istvánt, az Egri Fertálymesteri Testület 
alkapitányát. Az ünnepség valódi meglepetésként érte az ünne-
peltet, aki 2002 óta tagja a negyedmesteri testületnek. 

A fertálymesterek alkapitányát Habis László, Eger polgár-
mestere és Misz Mihály tanácsnok  is köszöntötte a Városháza 
Dísztermében. Oláh István városunk kiváló polgára, aki valódi 
székely vitézséget hozott az egrieknek. Egy tiszteletreméltó, 
sokszínű egyéniség – mondta köszöntőjében Várkonyi György, 
a fertálymesterek főkapitánya. Oláh István a testületben vég-
zett munkája mellett a Magyarok Világszövetsége megyei 
szervezetének is alelnöke.



2011
Évértékelő beszélgetés Habis László polgármesterrel

– Hogyan lehetne egy mondatban összefog-
lalni a 2011-es esztendőt?

– Rendkívül intenzív munkát kezdtünk el képviselő-
társaimmal mind Egerben, mind az országos törvényal-
kotásban. Biztos vagyok abban, hogy ennek eredményei 
az elkövetkező években is látszanak majd.

– Eger tavalyi évét több szempontból szük-
séges értékelni, nézzük elsőként a kultúra terü-
letét!

– Eger a Kultúra Magyar Városa. Kitűnő művészek, 
csoportok működnek, alkotnak nálunk, s közülük több 
együttes jeles évfordulókat ünnepelt 2011-ben. Nagy-
szerű programokat kínáltak az egrieknek és a hozzánk 
látogatóknak. Az Obsitos Zenekar létrejötte is örömteli, 
hiszen egy nagy hiányt pótolnak. Büszkék lehetünk 
arra is, hogy elismert alkotók, tudósok dolgoznak a 
városban, a városért. Kiemelhetem, hogy Dr. Ködöböcz 
Gábor irodalomtörténész a Partiumi Írótábor díját kap-
ta 2011-ben a magyarság ügyéért végzett sok éves, 
kiemelkedő tevékenységéért. Eger kulturális élete igen 
gazdag: kiállítások, hangversenyek sora kísérte végig az 
esztendőt. Az Egri Tavaszi Fesztivál országos elismerést 
kapott, minősített fesztivál lett, és a 2012-es program 
megvalósításához már több milliós pályázati támogatás 
áll a rendelkezésünkre.

– Eger életében fontos a sport. Itt milyen a 
mérleg?

– Tiszteletre méltó eredmények születtek a mö-
göttünk hagyott évben, köszönet érte az egri sporto-
lóknak, edzőknek! A lajstrom nyilván a 101 éves Egri 
Vízilabda Klub bajnoki címével kezdődik, hiszen ez a 
siker eufórikus örömöt, felejthetetlen élményt adott a 
városnak. Más sportágakban a csapataink legnagyobb 
része vagy az élvonalban, vagy NB I/B-ben vitézkedik, 
és szépen helytáll. Labdasportokban komoly partne-
rünk az Eszterházy Károly Főiskola, ahol kosárlabda, 
kézilabda és vízilabda szakosztály is működik. Labdarú-
góink is előreléptek: hosszú évek után ősztől ismét NB 
II-es meccseken szurkolhatnak az egriek a Szentmarjay 
Tibor Városi Stadionban, és úgy látszik, a megújult szak-
mai irányítással és támogatói háttérrel dolgozó Egri FC 
megvetette a lábát a másodvonalban. Kiválóan műkö-
dik a sportiskolánk, több szép nemzetközi eredményt 
is elértek a kötelékükbe tartozó fiatalok. Nagyon fontos 

tény, hogy városunk paralimpiai központtá vált, európai 
rangú versenyeket, világkupa viadalokat rendezhetett 
Eger több sportágban is. Ehhez kapcsolódóan jelentős, 
a kerekesszékeseknek kedvező fejlesztést hajtott végre 
a Hotel Eger & Park. Sakkban is világbajnoki ezüstnek 
örülhettünk Gledura Benjamin révén.

– Egert iskolavárosként is szokták emlegetni. 
Az oktatás területén milyen évet zárt a város?

– Azzal kezdeném, hogy csaknem 200 millió forin-
tos informatikai fejlesztést valósíthattunk meg 11 isko-
lánkban. Interaktív táblákat, korszerű számítógépeket, 
laptopokat, kivetítőket és más, az oktatásban ma már 
nélkülözhetetlen eszközöket kaptak az intézmények. 
Lehetőség volt arra is, hogy a pedagógusok továbbkép-
zéseken vegyenek részt. Ez meggyőződésem szerint jó 
befektetés volt a jövőbe. 2011-ben az óvodáknál struk-
túraváltást hajtottunk végre: három óvodai körzetet ala-
kítottunk ki. Az intézményeinkben - jó együttműködés 
mellett - nyugodt szakmai munka zajlik, beigazolódni 
látszik, hogy a változtatás szükséges volt. Az egri óvodák 
fejlesztéséért is sokat dolgoztunk együtt az EKVI-vel. 
Vizesblokkok, tornaszobák épültek, udvari játszóeszkö-
zöket cseréltünk, illetve bővítettünk és több intézmény 
akadálymentesítése is megvalósult.

– A város megtartó ereje mindig fontos kér-
dés volt mind a fiatalok, mind a gazdaság szem-
pontjából. Mi a helyzet e téren?

– Fontosnak tartom, hogy megalkottuk az Ifjúsági 
Koncepciót, azt a stratégiát, amely pontosan megszabja 
az elkövetkező időszak feladatait. A cselekvési terv ezt 
részletezi, s ennek egyik fontos eleme volt, hogy nyis-
sunk a belvárosban egy Ifjúsági Tájékoztató és Informá-
ciós Irodát. Itt a korosztályt érintő kérdésekre fiatalos, 
otthonos körülmények között kereshetnek választ az 
érdeklődők. Kulturális, tájékoztató, tanácsadó és pre-
venciós programok sora valósult már meg a kis Dobó 
téri helyiségben, melyet immár IFI Pontként ismernek 
az egri fiatalok.

A kérdésre más oldalról tekintve azt mondhatom, hogy 
az idegenforgalmi vonzerő növelését szolgáló fejlesztése-
ken dolgoztunk, s ezek hitem szerint a munkahelyterem-
tés szempontjából is meghatározóak lesznek. Az önkor-
mányzat által előkészített beruházások mellett 2012-ben 
megnyílik a városban egy magas színvonalú gyógyszálló, 

amely új vendégkörre épít. Örömteli, hogy Eger és térsé-
gének idegenforgalmi mutatói javultak, 10%-kal nőtt 
a vendégéjszakák száma. Tovább kell munkálkodnunk 
azon, hogy Eger mindenképpen vonzó maradjon. 

Ha gazdasági szempontokat nézünk, ki kell emelnem 
borászaink nem szűnő sikereit. A Thummerer Pincészet 
az Év Pincészete lett, Bolyki János a „Jövő ígérete” elis-
merő cím birtokosa, és a különböző szakmai magazinok 
értékelései, rangsorai is előkelő helyen szerepeltetik az 
egri pincészetek sorát. 

Az Egerben szintén meghatározó iparról talán ritkáb-
ban beszélünk, pedig mindenképpen említésre méltó a 
tény, hogy például a BOSCH 2012-ben egy világméretű 
rendezvényt hoz Egerbe. Magam is azon dolgozom, hogy 
ez a vállalat, de a többi gazdasági szereplő is tovább bővít-
sen városunkban, hogy új munkahelyek jöjjenek létre.

– Ha már itt tartunk, hogy jellemezné az ön-
kormányzat és a cégek, vállalatok kapcsolatát?

– Bizalmat építünk az önkormányzati és gazdasági 
szereplők között. Amikor Eger jövőjét tervezzük, minden 
esetben figyelembe vesszük a cégek szempontjait is, 
legyen szó rendezési, szabályozási tervről vagy a helyi 
adópolitikáról. Célunk a kiszámítható környezet bizto-
sítása, ami kulcsfontosságú szempont egy vállalatnál. 
Mindezek mellett az oktatási kínálatban is igyekszünk 
megfelelni a gazdaság, vagyis a munkaerőpiac igénye-
inek.

– Ön szerint milyen volt a város, az egri köz-
élet hangulata 2011-ben, akár a közgyűlésben, 
akár más tekintetben?

– Nagy csatazaj nem hallatszott Egerben. Fontos-
nak tartom azt, hogy városunk a civil életben is központi 
szerepet vállal hazánkban, jócskán felülmúlva az orszá-
gos arányokat. Ez az aktivitás helyi szinten harmóniát 
teremt, hiszen olyan szervezetek tevékenykednek kivá-
lóan, és immár hosszú ideje, mint például az Egri Cukor-
betegek Egyesülete, a Városszépítő Egyesület, számos 
sportszervezet, és még hosszasan sorolhatnám. Ezek a 
civil közösségek az önkormányzat számára is rendkívül 
fontosak, s a döntéshozatalban is igyekszünk támasz-
kodni rájuk. Fontosnak tartom, hogy a szféra képvise-
lőinek legyen otthona, újuljon meg a Civil Ház. Ezek a 
szervezetek egy-egy forint közpénzt megkétszereznek, 
megháromszoroznak, s közben olyan feladatokat látnak 
el a környezetvédelemben, szociális ellátásban vagy 
más területeken, amit állami szervezetek kevésbé haté-
konyan tudnak elvégezni.

– A közösségépítés tekintetében mi történt a 
városban?
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– Az a törekvésünk, hogy a rendezvények a város 
egészét érintsék, így például a Felsőváros, Felnémet és a 
Lajosváros is bekerült a vérkeringésbe. Ez a korábbi idő-
szakokhoz képest markáns szemléletváltást mutat: nem 
akarjuk, hogy csak a Dobó térre vagy az Érsekkertre kon-
centrálódjanak a programok. Jó csapattal dolgozom, na-
gyon aktívak a körzeti képviselők, akik jótékonysági akciók 
mellé álltak, karácsonyfát állítottak, adventi gyertyagyúj-
tást szerveztek, lecsófesztivált, másutt bált is rendeztek 
már. Az áldozatos munkának nagyon jó a visszhangja. 
Meggyőződésem, hogy ezt a folyamatot tovább kell vin-
nünk, mert az emberek vágynak a közösségi élményekre.

– A 2011-es év egyik kiemelt eseménye volt a 
Nemzeti Összetartozás Napja július 4-én…

– Felemelő nap volt, és hivatali kollégáim nagyon 
lelkesen, szívből végezték az előkészítő munkát is. 
Gyergyószentmiklósról és Zetelakáról közel kilencven 
nemzettestvérünk tett állampolgári esküt Egerben, az 
eseményhez méltó programsorozat keretében. A mun-
kában Felsőtárkány és Mezőkövesd anyakönyvvezetői 
is segítségünkre voltak. Összességében egyébként több 
mint kétszáz, immár hivatalosan is magyarrá váló hon-
fitársamtól vehettem ki az állampolgári esküt az elmúlt 
esztendőben. Örülök, hogy a jelképes nemzetegyesítés-
nek ily módon aktívan részese lehetek. Meggyőződé-
sem, hogy a Kárpát-medencei magyarság sorsát illető-
en nekünk, egrieknek is megvannak a feladataink, és 
2011-ben jól teljesítettünk. November 11-én a Rákóczi 
Szövetséggel írtam alá együttműködési megállapodást 
annak érdekében, hogy határon túli és egri diákok rend-
szerezett formában találkozhassanak. A bázisiskolánk 
e tekintetben az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium.

– Milyen munkát végzett 2011-ben a Parla-
mentben?

– Hat egyéni képviselői indítványom volt és össze-
sen több mint száz módosító javaslatnak voltam előter-
jesztője képviselőtársaimmal közösen. Ez utóbbiak 12 
törvényhez kapcsolódtak. Sok olyan témában tettem 
javaslatot, ami az önkormányzatiságot, a helyi élet sza-
bályozását érinti, de volt módosító indítványom a civil 
törvény ügyében vagy a nemzetiségek kérdésében is. 
Alapvetően megmaradtam a szakterületemen: az ön-
kormányzatokkal, a vízi közművekkel, a felsőoktatással 
kapcsolatos témáknál, vagyis Egert markánsan érintő 
kérdéseknél. Arra törekszem, hogy stratégiai szövet-
ségeseket, partnereket találjak ahhoz, hogy a szakmai 
szempontok tekintetében is eredményes legyen a mun-
ka. Sikernek értékelem a honvédségi ingatlanok ingye-

nes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló döntést: 
a sportpályák Egerhez kerülnek, a laktanya konyhája 
a szociális ellátásban, a közétkeztetésben jelenthet se-
gítséget, és mi hasznosíthatjuk az egykori gyengélkedő 
épületét is. Kormányzati ígéretünk és ütemtervünk van 
arra is, hogy a következő években megépül az Egert az 
M3-as autópályával összekötő út.

– A polgármesteri munka és az országgyűlési 
képviselői feladatok egyidejű ellátásával kapcso-
latban sokan fogalmaztak meg kétségeket. Mit 
mutatnak a 2011-es esztendő tapasztalatai?

– A kételyek jogosak, tapasztalatom szerint valóban 
két olyan hivatásról van szó, melyek egyenként is egész 
embert kívánnának. Meg kell, hogy mondjam: néha 
lehetetlenül sűrűnek találom a naptáramat, viszont 
számos olyan kérdést, problémát hozhatnék, amelyek 
megoldása érdekében levéllel a kezemben léptem be 
a Parlamentbe, s melyek aztán államtitkárok, képvise-
lők, kormányzati vezetők kezébe kerültek. Több esetben 
eredménnyel járt ez a munka. A 25-ös út almári szaka-
szának rendbetétele, az Egri Várban a legszükségesebb 
munkálatok elvégzése mind-mind olyan ügy, amit si-
kerre tudtam vinni azért, mert ezek a személyes kapcso-
latok megvannak. A sort még bőséggel folytathatnám. 
Túl a törvénykezési munkán, a konkrét városi ügyekben 
is el tudok így járni, van lehetőségem lobbizni a válasz-
tókörzetem érdekében.

– A 2012-es esztendőt hogyan látja a beruhá-
zások, fejlesztések szempontjából?

– Vannak olyan beruházások, amik nem kötődnek 
szorosan az önkormányzathoz, a város életében mégis 
nagyon fontosak. Ilyen a Líceum felújítása, az Almagyar-
domb fejlesztése, a gyógyszálló építése, amely a 
Termálfürdő és a Törökfürdő kapcsán gazdaságilag is 
fontos a városnak. Az önkormányzat és a magánszféra 
együttműködésére jó példa az a családorvosi rendelő is, 
amely a Balassa utcában épül és jelentősen javítja majd 
az ellátás színvonalát. Fejlődik a múzeumi hálózatunk, 
hamarosan egy modern művészeti központ nyílik meg, 
megújul a Tűzoltó Múzeum és hozzá kapcsolódóan han-
gulatos étterem várja majd a látogatókat.

Mérföldkőnek tartom a városfejlesztés szempont-
jából, hogy december 22-én aláírtuk az egri belváros 
teljes megújításáról szóló program támogatási szer-
ződését. Hosszú ideje dolgoztunk mind a jogi, mind a 
pénzügyi feltételek biztosításán, és komoly eredmény, 
hogy ez, a 25 projektelemből álló, a város jövőjét hosszú 
távra meghatározó 4,1 milliárd forintos fejlesztés ebben 
az esztendőben elindulhat. Meggyőződésem, hogy a 
beruházások sora kiemeli az egri belvárosi műemlékek 
szépségét, és még vonzóbbá teszi Egert. Ha mindehhez 
hozzátesszük az Érseki Palota, a Termálfürdő, a Vár ter-
vezett fejlesztését, úgy büszkén azt mondhatom: nem 
kell féltenünk Egert. Nem titkolom, hogy nagyon nehéz 
év előtt állunk, de hiszek az egri emberekben és abban, 
hogy a legkeményebb kihívásoknak is meg tudunk felel-
ni, ha erre az elkötelezettségre, kitartásra építünk.

Bérczessy András

 Békéscsabán, a Békés Megyei Jókai Színházban 
adták át decemberben a Magyar Teátrumi díjakat. A leg-
jobb színpadmesternek járó elismerést a Gárdonyi Géza 
Színház társulatának tagja, Mészáros Sándor kapta. A 
kitüntetett 1972 óta tagja a színháznak.
 Megújult a Vitkovics-ház emlékszobája. A Művésze-
tek Háza gondozásában kialakított új kiállítás a költő tel-
jes pályájáról igyekszik képet adni, s múzeumpedagógiai 
program része is lehet a jövőben. A rendhagyó irodalom-
órákhoz keresik a kapcsolatot az iskolákkal. 
 „A láthatatlan ember arcai” címmel nyílt kiállítás 

Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban Gárdonyi 
Gézáról. A Dobó István Vármúzeummal közös tárlat az író 
személyes tárgyai mellett műveibe is betekintést enged, 
s bemutatja az egri remete különleges titkosírását is. 
 Lépcsőházi tárlat nyílt a Felsőváros egyik épületében, 
a Rákóczi út 60. szám alatt az Eventus diákjainak munká-
iból. A program kezdeményezője, Gál Judit képviselő úgy 
fogalmazott: közelebb kell hozni a kultúrát az itt élőkhoz, 
s formálni kell a közösséget. A tervek szerint a jövben 
több lépcsőházban is nyílik kiállítás.
 Népes egri küldöttség látogatott december elején 

Gyergyószentmiklósra, a testvérváros meghívására.  Mint 
ismeretes: nyáron közel száz erdélyi tett állampolgári es-
küt Egerben. A Sós István és Saárossy Kinga alpolgármes-
terek vezette delegáció ajándékokat is vitt: könyveket, 
számítógépeket és ünnepi műsort. 
 A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskol-
ci Területi Csoportja december elején tartotta tisztújító 
közgyűlését. A rendezvényen a SZIMA új tagokat is fo-
gadott soraiba: Bukta Imre képzőművészt, Kuklay Antal 
művészettörténészt, Papp Lajos költőt, Urbán Tibor kép-
zőművészt és az egri Nagy Ernő festőművészt.

 Szabó Zsolt dandártábornokot a NAV Központi Hiva-
tal vám- és pénzügyőri szakmai szakfőigazgatóját nevez-
te ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Magyarországi 
Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága vezetőjé-
nek dr. Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke 
2012. január elsejei hatállyal. A korábbi főigazgató Erdé-
lyi János ezredes nyugállományba vonult.
 Segítséget nyújtanak a kormányablakokban az elekt-
ronikus felvételi jelentkezéshez. Az eljáráshoz ügyfélkapu 
létrehozása szükséges, az ehhez előírt regisztrációra 
munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között van lehetőség 

a Heves Megyei Kormányhivatal által működtetett integ-
rált ügyfélszolgálati irodában, azaz a kormányablakban. 
Az iroda Egerben, a Klapka György u. 9. sz. alatt található. 
Az első ügyfélkapu létesítése díjmentes, az eljárás meg-
kezdéséhez érvényes személyazonosító igazolványt vagy 
útlevelet  és lakcímkártyát, illetve e-mail címet kérnek.
 Az egri várban a tervek szerint január 20-ig teljesen 
elkészül a Varkoch kapu belső boltozatának és a mellette 
álló falszakasznak a javítása.  A Déli-kapunál elkészült a 
boltozat, a boltvállakkal együtt. A Dózsa György tér felőli 
falszakasz kőcsere munkái is készen vannak. A falkoszorú 

átalakítási munkái is elkészültek. A beavatkozásra azért 
volt szükség, mert ezen szakaszok állapota jelentősen 
leromlott.
 Ünnepélyes keretek között adták át a Heves Megyei 
Vízmű Zrt. felújított központi laboratóriumát, mely 140 
millió forintból, saját erőből valósult meg. A korszerűsí-
téssel megteremtették a feltételeit a szerves és szervet-
len mikroszennyezők vizsgálatára alkalmas új műszerek 
beüzemelésének, valamint egy molekuláris diagnoszti-
kai célokat szolgáló módszert is alkalmazhatnak a jövő-
ben a szakemberek.



– Milyen területet foglal magában a válasz-
tókörzet?

– Elég összetett, nagy vonalakban úgy lehetne 
leírni, hogy a Deák Fernc út teljes szakasza, mindkét 
oldala ide tartozik, továbbá a Mátyás király út keleti 
oldalának jelentős része és a város déli része, a Pozso-
nyi úttól kezdődően. 

– Milyen jelentősebb fejlesztésekről lehet-
ne számot adni az elmúlt egy esztendőből?

– A választáskor tett vállalások a meghatározóak 
a munkámban, s az, hogy a választókörzetben élők 
javára tudjak tevékenykedni, az elmúlt esztendő is 
ennek jegyében telt. Mintegy 56 millió forintra tehe-
tő a 2011-ben megvalósított fejlesztések összértéke, 
ennek egyik legnagyobb tétele, 19 millió forint a 
Nagyváradi úti Gyermekkert Óvoda tornaszobájának 
kialakítása, s ugyancsak jelentős összeget, 11 millió 
forintot fordítottunk a Kölcsey téri játszótér felújí-
tásra, bővítésére. A Sas útnál, három körzet határán 
is megszépítettünk egy játszóteret. Fontos, hogy ez a 
városrész kellő figyelmet kapjon, mivel itt is sok fiatal 
családos él. A Kőlyuk-tetőnél a tereprendezés, a ter-
vezési munkálatok is megtörténtek. Ez a vidék fontos 
idegenforgalmi szempontból is, itt hosszabb távon 
egy olyan pihenő részt alakítunk ki, ami az egriek és a 
vendégek kényelmét is szolgálja. Ezen kívül történtek 
járdafelújítások, s számos tervezési munkálatot elvé-
geztettünk. Fontos lépés volt a Mátyás király úton egy 
tönkrement csapadékcsatorna kiváltása. Ez egy lakó-
tömb alatt helyezkedett el, s fokozatosan alámosta az 
építményt. Igyekszünk minél több olyan munkálatot 
elvégezni, eltervezni, ami az itt élő emberek életmi-
nőségét javítja.

– Milyen fontosabb tervek vannak a jövőre 
nézve?

Tervezzük, hogy a Bástya ABC előtti területen, az 
Aradi utca és a Déva utca között felújítjuk a gyalogjá-
rót, eltüntetjük az ott éktelenkedő elárusító bódékat. 
Ezzel együtt az üzlet belső udvarán lehetőség nyílik 
reményeink szerint egy úgynevezett kispiac kialakí-
tására. Ez kulturált körülmények között működhetne 
és javítaná a térség ellátottságát. Ezen kívül számos 
apróbbnak tűnő terv van, egyes járdaszakaszok, 
útfelületek megújítására. A tavalyi esztendőben 4 
alkalommal tartottunk széleskörű bejárást, s nem 
túlzás azt mondanom, hogy több száz problémás 
esettel, helyzettel szembesültünk. Úgy gondolom, 
hogy egy reális ütemterv kialakításával el lehet 
érni, hogy a gondok jelentős részét mihamarabb 
orvosoljuk. A Lajosvárosi temetőben tervezzük egy 
méltó ravatalozó építését, a tervek elkészültek, s 
remélhetőleg minél hamarabb sikerül ehhez forrást 
is találni. A vállalásaim között szerepel, hogy a volt 
7-es iskola helyén lévő gazos, gondozatlan telek sor-
sa végre rendeződjön. Mint ismeretes, ezt a korábbi 
szocialista vezetésű önkormányzat értékesítette, 
a tulajdonos vállalkozó azonban – többek között a 
környéken élők tiltakozása miatt – nem épített lakó-
telepet ezen a telken. Tárgyalásban vagyunk a terü-
let cseréjével kapcsolatban. Az elképzelések szerint 
itt egy szolgáltató, közösségi központ létesülhetne, 
egyfajta városrész-központ. Orvosi rendelők, gyógy-
szertár, játszótér építését képzelem el ennek jegyé-
ben. A csodálatosan megszépült Deák Ferenc úton 
ebben az esztendőben helyezzük el a másfélszeres 
életnagyságú Deák Ferenc szobrot. Ez a Városszépí-
tő Egyesület kezdeményezésére történik, ennek a 
szervezetnek több mint két évtizede vagyok elnöke, 
s ebben a minőségben is fontosnak tartom, hogy a 
városrész és a város egésze szépüljön, épüljön. Még 

Körzetjáró

„A város egészéért kell mindannyiunknak dolgozni”
Beszélgetés Sós István alpolgármesterrel, a 3. számú választókörzet képviselőjével

Körzetjáró

„… a város összes lakójáért felelősséget érzek…”
Beszélgetés dr. Misz Mihály civil tanácsnokkal, a 4. számú valásztókerület képviselőjével

– Hogyan lehet körülírni fizikailag a körzetet, 
mettől meddig terjed?

– A 4-es körzet a régi Maklári hóstya és a Tihaméri la-
kórészt foglalja magába. Észak felől a Hadnagy út, nyugat 
felől az Eger-patak határolja, egészen a város széléig tart.

– Mik a körzet meghatározó jellemzői?
– Itt helyezkedik el a város több fontos oktatási intéz-

ménye, a Bornemissza Gergely Szakközép-,  Szakiskola és 
Kollégium, a Kemény Ferenc Általános és Sportiskola, két 
óvoda, a Kodály Zoltán és a Tittel Pál utcákban, ez utóbbi 
mellett pedig egy bölcsőde is működik.  Ami az ingatlano-
kat, a lakókörnyezetet illeti: váltakoznak a sűrűbben lakott 
és a családi házas részek.

– Milyen problémákkal szembesülnek a körzet 
lakói?

– A Kodály Zoltán utca ugyan igen rövid, de sok, 
sokemeletes ház található itt, sűrűn lakott vidék. Itt a 
forgalom okozott és okoz még a mai napig gondokat. 
Sokan járnak ide iskolába, óvodába, és sokan laknak itt. 
Ebből számos konfliktus adódott. Elsőként megoldandó 
feladatomként tartottam számon, hogy ezt orvosoljam. 
A Kodály Zoltán utca szélesítése az egyik oldalon már 
megtörtént, itt új járda épült és parkolót alakítottak ki, így 
részben sikerült orvosolni a forgalmi problémákat. Tavasz-
szal a másik oldalon is elkészül ugyanez. Szerettük volna, 
ha már az iskolai szünetben elkészül, de a közbeszerzés, a 
szakhatósági engedélyek beszerzése jelentősen lassította 
a munkát. Én az egészségügyből jövök, olyan területen 
dolgoztam, ahol nagyon gyorsan kellett döntéseket  hoz-
nom. Meg kellett szoknom, hogy a hivatalnak megvan a 
maga működési rendje, a közpénzek elköltésének van egy 
előírt menete.  Ez az egyéni képviselői keret elköltésekor 
vetődött fel, amikor egy lakó kérésére egy rámpával si-
került akadálymentesíteni egy épületet.  Elmondhatom, 
hogy az általános iskola igazgatójával, Kékesi Lászlóval is 
nagyon jól együttműködünk. Több feladat volt és van itt 
is. Az udvaron sikerült a vízelfolyás problémáit orvosolni, s 
szeretném a képviselői keretből egy terem ablakcseréjét is 
megoldani. Terveink között szerepel a sportpályák burko-
latának felújítása is. 

A Kodály Zoltán úti óvoda bővítése, felújítása nagyon 
fontos eredmény. Nagy örömömre szolgál, hogy tornate-
rem, közösségi terem és udvari fedett terület kialakítására 
nyílt lehetőség. Egy város, városrész esetében nagyon fon-
tos, hogy mit tud kínálni a fiataloknak, a kisgyermekesek-
nek. Ez a fejlesztés is mutatja, hogy kellő figyelmet kapnak 
a családok a körzetben.  Előttünk álló feladat a Tittel Pál úti 
óvoda, bölcsőde fejlesztése.

– Milyen az utak állapota?
– A Kodály Zoltán utca munkálatairól már beszéltem, 

de azt mondhatom, hogy a többi körzethez hasonlóan itt 
is van tennivaló. A költségvetés kereteinek ismeretében 
tudunk majd a tervekből megvalósítani valamit.  A Tittel 
Pál út burkolata nagyon rossz, a Hell Miksa út is rossz 
állapotban van. Akkor lennék boldog, ha még ebben a 

van egy szobor, ami különösen fontos számomra, a 
Szépasszonyvölgyben álló, illetve most éppen ismét 
lerombolt Bacchus-szobor ügye. Szeretnénk, ha ez 
bronzszoborként kerülhetne majd a helyére, így nem 
lenne kitéve a rongáló kezeknek. Ez a rész ugyan nem 
a körzetem, de korábban a Városgondozás Kft. veze-
tőjeként odafigyeltem erre, nagyon sokat tettünk 
ezért a területért, most sem szabad elhanyagolni.

– 2011-ben számos program volt a Lajos-
városban, miért volt fontos rendezvényeket 
szervezni ebben a városrészben?

– A vállalásaink között szerepelt a közösség-
építés. Ezért szerveztünk majálist a Hunyadi Iskola 
udvarán. A programon sokan vettek részt, jó kezde-
ményezésnek tartották azok, akik el tudtak jönni. A 
Nemzeti Összetartozás Napján a Liszt Ferenc téren 
kopjafát avattunk, ezen az ünnepi eseményen részt 
vettek azok a gyergyószentmiklósi és zetelakai ven-
dégek is, akik a Dobó téren tettek állampolgársági 
esküt. A kopjafa a trianoni békeszerződés miatt el-
veszített országrészek emlékét őrzi. Ezen a kará-
csonyon először volt úgymond saját karácsonyfája 
Lajosvárosnak. A Kölcsey téren egy csodálatos fenyőt 
állítottunk, s a körzet óvodásainak műsorával ünne-
peltük ádvent kezdetét, s a SPAR áruház előtt, három 
választókörzet határán is feldíszítettük a fenyőfákat. 
Nagyon fontos esemény volt az az ádventi jótékony-
sági rendezvény is, melyen mintegy 120 vendég vett 
részt, s örültem annak, hogy a fiatal korosztály is 
megjelent a programon. Ezzel lehetőség nyílt arra is, 
hogy a két körzetből 1-1 óvoda támogatást kapjon. A 
karácsonyi készülődés időszaka most másképp telt, 
mint korábban, az egész városban ünnepibb volt a 
várakozás, a Deák Ferenc út díszei, a Felsővárosban 
a Rákóczi út díszítése is ezt a hangulatot erősí-
tette. Úgy gondolom, hogy a város egészéért kell 
mindannyiunknak dolgozni, nekem ez alpolgármes-
terként is kötelességem. 

– Milyen az együttműködés a többi körzet 
képviselőivel?

– Nagyon örülök annak, hogy erre a kérdésre azt 
válaszolhatom, hogy kitűnő, tartalmas együttmű-
ködés jellemzi a munkánkat. Jung László képviselő-
társammal számos ügyön dolgoztunk és dolgozunk 
együtt, a Lajosváros érdekében. Az ádventi jótékony-
sági bál szervezését közösen végeztük, a korábban 
említett, csapadékvíz-elvezetési probléma megoldá-
sán is együtt dolgoztunk. A többi képviselővel együtt 
mindannyian tudjuk, hogy az anyagi lehetőségek 
korlátozottak, s ezért nincsen soha vita a pénzek el-
osztásán, a város érdekeit, a közösség javát tartjuk 
szem előtt. Azt mondhatom, hogy közösen örülünk az 
eredményeknek és együtt foglalkozunk a problémák 
orvoslásával. 
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ciklusban a Kertész út, mely a város egyik bevezető útja, 
megújulhatna, vagy legalábbis a tervezési munkálatokkal 
elkészülhetnénk. Sürgős, mielőbbi megoldásra vár a Men-
ház utca csatornázása, burkolása.

– Az itt élőkkel milyen a kapcsolat?
– Vannak fogadóórák, ezeket rendszeresen meg-

tartom, változó számban jönnek el a lakosok. Minden 
közösségben vannak olyan emberek, akik érdeklődnek 
a közügyek  iránt, ők a többiek érdekeit is képviselve 
mondják el egy-egy utca, közösség problémáit, örömeit.  
Legyen szó akár fagallyazásról vagy kátyúzásról vagy más 
egyébről. A legtöbb lakost az utak, járdák állapota érdek-
li. Bízunk abban, hogy  pályázati források is segítik majd 
erőfeszítéseinket. A Maklári út ugyan nem az én körzetem, 
az 5-ös körzethez tartozik, itt egy nagyon erős és jó közeg 
alakult ki a plébániatemplom körül. A fertálymesterek, a 
plébános, kézben tartják a közösséget, én, ha tehetem, 
ide jövök szentmisére, s az ezt követő beszélgetéseken is 
információkat kaphatok az itt élőket foglalkoztató gon-
dokról. Büszkén mondhatom, hogy a választási időszak-
ban dolgozó aktivistákkal sem szakadt meg a kapcsolat, a 
mai napig együttműködünk, rendszeresen sok segítséget 
kapok tőlük.  Azon dolgozom, hogy a lakók pályázatához a 
szükséges támogatás megadásával, a 117 családot érintő 
kémény felújítás a Hell Miksa utcában megvalósulhasson.

– Milyen a szomszédos körzet képviselőjével a 
viszony?

– Ficzere György tanácsnok úr a „szomszédom”, nagyon 
jó kapcsolatban vagyunk, értesítjük egymást az egyes fel-
vetett kérdésekről, s sokszor közösen lépünk fel.  Az egész-
ségügyhöz hivatásomnál fogva továbbra is kötődöm, nem 
véltelten, hogy együtt szorgalmazzuk, hogy a Hadnagy 
úti gyermekorvosi rendelőt, és a Napsugár úti háziorvosi 
rendelőket  felújítsuk, találjunk forrást arra, hogy a térség 
egészségügyi szolgáltatási színvonala javuljon. 

– A civil ügyek képviseletében is tevékeny sze-
repet vállal.

– Nagyon fontosnak tartom a civil kapcsolatokat, ci-
vil tanácsnokként feladatom is, hogy erre a szívügyemet 
jelentő területre odafigyeljek. Örömmel mondhatom, 
hogy a Civil Kerekasztal, a szervezetek tulajdonképpeni 
önkormányzata nagyon jól és hatékonyan működik. Azon 
is dolgozom, hogy a lehető legtöbb támogatást meg-
kapják a civilek, akár direkte az önkormányzattól, akár a 
cégek iparűzési adójának felajánlott részeként. Így közel 
azonos összeg lesz elérhető idén is, mint ami tavaly volt. 
A Civil Ház felújítását is örvendetesnek tartom, az Életfa 
Környezetvédő Szövetség, mely Bárdos Ferenccel az élen 
a ház fenntartója, két évre előre megkaphatja a fenntar-
tásra szánt önkormányzati összeget, mely a munkálatok 
önerejét jelentheti egy sikeres pályázat esetén. Szeren-
csére a polgármesterünk  is elkötelezett számos(a többi) 
képviselővel együtt a civil mozgalom iránt. A civil törvény 
születésében is jelentős (van egy kis) egri gondolat van, 
Lukács Tamás és Habis László képviselők a helyi szerveze-
tek delegáltjaival részletesen áttárgyalták a tervezetet és 
számos javaslatot sikerült beépíteni.  

– Hogyan látja a jövőt?
– A  város távlati fejlődése, az élhető környezet kiala-

kítása igen fontos. A városvezetéssel és több képviselővel 
közösen dolgozunk azon, hogy a Városgondozás Kft. ke-
retein belül létrejött Varga Imre vezette szervezeti egység 
közreműködésével meghatározzuk a város fenntartható 
fejlődésének útját. A megújuló energia hasznosítása, az 
intézmények gazdaságos, „zöld” energiaellátása kiemel-
kedően fontos a város jövője szempontjából.  Elmondha-
tom: egy körzet, a 4-es választókörzet képviselője vagyok, 
de a város összes lakójáért felelősséget érzek, az itt élők, 
unokáink jövője igen fontos számomra. 

Bérczessy András
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Glaukóma szűrés 
Ingyenes glaukóma (zöldhályog)  szűrésre várja a Markhot Ferenc Kór-

ház Szemészeti osztálya a lakosságot  január 20-ig.  A kórház Rendelőin-
tézetének első emeletén naponta 8–14 óráig várják a jelentkezőket. Két 
korszerű, úgynevezett  nonkontakt-tonométerrel szűrik ki a betegséget.

A vizsgálat során nincs fertőzésveszély, miután a műszer nem érint-
kezik a szemmel, érzéstelenítésre nincs szükség, ezért a vizsgálat után 
azonnal folytatható a mindennapi tevékenység. A műszer a Magyaror-
szágon elérhető legkorszerűbb műszerek közé tartozik. A glaukóma ma 
a világon a vakság második leggyakoribb oka. Kialakulásának, előrehala-
dásának nincsenek jellegzetes tünetei, ezért nevezik alattomos szembe-
tegségnek. Magyarországon a lakosság közel 1%-a érintett a glaukóma 
által. Az érintettek 15%-ánál vezet vaksághoz a betegség. 

Bizony sokunkban felmerül a kérdés, 
gyermekünk születése után hogyan fér össze 
anyaszerepünkkel a nőiességünk. Ezt az egyen-
súlyt sokszor nehéz megtalálni. Szülés után 
fenekestül felfordul az élet. Mind az anyára, 
mind az apára sokkal több teher nehezül, és a 
szülővé válás sem egy egyszerű folyamat. Nő-
nek maradni ebben a helyzetben nem könnyű, 
pedig megéri. Hiszen egy kis energia ráfordítá-
sával, egy kis saját magunkra figyeléssel ismét 
boldogan nézhetünk a tükörbe, és ezt más is 
észre fogja venni. Reggel, amikor felkelünk, 
fésülködjünk meg, és ne maradjunk egész nap 
pizsamában. Engedjünk magunknak napi 5-10 
perc kikapcsolódást, relaxáljunk vagy olvassunk 
el egy újságot. Ha megtehetjük, vegyünk ma-
gunknak egy-két új ruhát, menjünk el a barát-
nőkkel fecsegni, és újult erővel leszünk képesek 
belevetni magunkat a baba körüli teendőkbe. 
Gyermekünknek is jót teszünk, ha jól érezzük 
magunkat a bőrünkben. Ne feledjük az önma-
gunkra fordított idő nem luxus, hanem befek-
tetés, amely mindenképpen megtérül.

Ugyanez érvényes a párkapcsolatra is, hiszen 
hetente egyszer vacsorázni, sétálni, moziba 
menni még nem bűn, és kapcsolatunk meg-
hálálja.  Ezáltal felpezsdíthetjük, színt vihetünk 
közös életünkbe, ápolhatjuk párunkkal való 
kapcsolatunkat. Ez különösen fontos, hiszen a 
gyermek születése utáni időszak nehéz mind-
két fél számára. 

Nőiességünk jelképei a külső és belső szépsé-
günk, a kisugárzásunk, amit nem hagyhatunk 
eltűnni, azért mert anyák lettünk. Legyünk 
büszkék arra, hogy anyákká váltunk, hogy életet 
adtunk, de ne feledkezzünk meg önmagunkról 
sem közben. Éljük meg az anyaságot, éljük meg 
a nőiességet. Hiszen anyaságunk női mivoltunk 
kiteljesedése, amely végig kísér egy életen át.  
Ha pedig kiegyensúlyozottan nézünk a min-
dennapok elé és egyensúlyban van a lelkünk, 
az egész világ visszamosolyog ránk. Az erő ott 
van bennünk, még ha néha el is veszítjük azt, 
csak újra rá kell találnunk. Mert „a kéz, amely a 
bölcsőt ringatja, a világot is igazgatja”(Schiller).
 Égető Eszter

Babával a világ

Sikeres véradás 
Második alkalommal szervezett adventi véradást a TV Eger. A 

stúdióban kialakított alkalmi véradóhelyen hat ágyon zajlott a 
véradás, szinte folyamatos telt ház mellett. Idén 82-en jelentkeztek 
donornak, közülük 73-an adhattak vért. Az adventi véradás az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 
Szervezetének közreműködésével valósult meg.
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– Hogyan épül fel az iroda, hány munkatárs-
sal dolgoznak?

– Az egri önkormányzati adóhatóság két nagyobb 
csoportra tagozódik. A Kivetési és Ellenőrzési Csoportban 
14 fő dolgozza fel a bejelentkezési lapokat és bevalláso-
kat, ők végzik az adóellenőrzési munkát és döntésre elő-
készítik az ezekhez szükséges ügyeket. A Könyvelési és 
Követeléskezelési Csoportban tevékenykedő 7 kollégám 
feladata a pénzforgalmi tételek könyvelése, átvezetése, 
méltányossági ügyek elbírálása, a követeléskezeléssel 
kapcsolatos ügyek és az ingatlanértékelések elvégzése. 
Ide tartozik még nagyjából 3500 olyan ügy, melyben az 
adók módjára behajtásra kimutatott tartozások besze-
dését kell elrendelnünk, jegyzői hatáskörben. Az Adó 
Iroda igen leterhelt, jól mutatja a feszített munkát az  
tény, hogy 2011-ben egy ügyintézőnkre átlagosan több 
mint 2400 ügy jutott, s ennek a hatalmas mennyiségnek 
a többsége döntéshozatallal is zárult.

– Mit jelent az önkormányzat életében az 
iroda munkája?

– A helyi adóztatás rendszere már két évtizede 
működik Magyarországon. 1991-től a régi „tanácsi adó-
kat” váltotta fel az önkormányzati, vagyis a helyi adók 
intézménye. Ezekről a közterhekről törvény rendelkezik, 
valamint a jogszabály felhatalmazása alapján elfoga-
dott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás 
kereteit és feltételeit. A közgyűlés dönt az építményadó, 
telekadó, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó mér-
tékéről, az adható kedvezményekről és mentességekről 
is, s az előkészítő munkát az Adó Iroda végzi el. Alapelv-
ként szem előtt tartjuk, hogy az adók az önkormányzat 
folyamatos, állandó, stabilan előre tervezhető, biztos 
bevételi forrását jelentsék. Ettől nem elválasztható, 
szintén meghatározó szempont, hogy a meghatározott 
közteher megfizethető mértékű, méltányos, igazságos 
legyen. Az előkészítés során tehát mindenben konzul-
tálunk a szakmai érdekképviseletekkel. Elmondható, 
hogy a törvény adta kereteket Egerben alacsony mér-
tékben használjuk ki, közel sem érjük el a jogszabályban 
meghatározott felső értékeket. Különösen igaz ez az 
ingatlanokat terhelő adónemekre, hiszen itt a törvényi 
maximumhoz képest 17%-os az egri adómérték (ez a 
megyei jogú városok között a legalacsonyabb.)

Az Adó Iroda szedi be az önkormányzat működésé-
hez szükséges források jelentős részét, s egyben más, 
az állam által hozzánk delegált hatósági feladatokat is 
végzünk, minden esetben a jegyző nevében. A polgá-
rok, gazdasági szereplők a Polgármesteri Hivatallal ta-
lán ezen az irodán keresztül találkoznak a leggyakrab-
ban. 10-11 ezer vállalkozással vagyunk kapcsolatban. A 
nyilvántartott adózók száma meghaladja az ötvenezret, 

„Az én városom”
Bemutatkozik az egri önkormányzati Adó Iroda 

Sorozatunkban Eger város önkormányzati Adó Irodájához érkeztünk. Ha tőlük levelet kapunk, általában bevallási 
határidőre, befizetendő közteherre hívják fel a figyelmünket. Ez tehát az az iroda, amely az átlag egri polgárnak nem 
sok örömet okoz, másként kell tehát mérniük az ügyfelek elégedettségét is. Objektív szempontok alapján elmondható 
ugyanakkor, hogy Korsós László irodavezető munkatársaival együtt országszerte az egyik legjobb helyi adóhatósági 
munkát végzi. Az Adó Iroda minden idők legkedvezőbb adóbevételét produkálta a 2011-es évben. Az irodán dolgozók 
tevékenységéről, a helyi adóhatósági munkáról olvashatnak az irodavezetővel készített interjúban.

és többen közülük több adóügyben is érintettek. Aki-
nek van ingatlana, autója és esetleg – akár csak mel-
lékállásban is – vállalkozó, akkor már háromszorosan 
is az ügyfelünk. Így lehetséges, hogy nagyjából 75 ezer 
adózott tétellel találkozunk évente, ami a teljes Pol-
gármesteri Hivatal ügyforgalmának harmadát jelenti. 
Ezek többségénél határozatot adunk ki, melyben adót 
írunk elő, vagy írunk jóvá az ügyfélnek. A múlt évben a 
meghozott több tízezer döntéssel szemben nem érte el 
a húszat a másodfokon megtámadott ügyek száma, s 
erre az arányra büszkék vagyunk.

– Milyen súlyt képviselnek a különféle adó-
nemek a város bevétele szempontjából?

– A hivatal saját bevételei között 2011. évben 74%-
ot ért el a helyi adókból származó forrás. A tavalyi évre 
3 milliárd 562,8 millió Ft adóbevételt tervezett Eger ön-
kormányzata, s ez 349 millió forint többlettel teljesült, 
vagyis összességében minden idők legjobb adóbevételi 
évét zárhatjuk. Ezek a helyi adóból származó pénzek 
elsődlegesen az egri közszolgáltatások kiadásait egé-
szítik ki. Örvendetes, hogy az idén 383 millió forinttal 
nagyobb összeg érkezett az adószámlákra, mint a meg-
előző évben.

Az önkormányzati bevételek között továbbra is 
meghatározó az iparűzési adó túlsúlya.

A vállalkozások ilyen irányú adóterhelését elemezve 
kimondhatjuk, hogy erre a körre is jellemző a mérték-
tartás, hiszen a megyeszékhelyen alkalmazott adó-
mértéket tekintve Eger a 16. a sorban. A helyi iparűzési 
adóban a mikro-, kis és középvállalkozások részére 
fenntartotta az önkormányzat a kedvezményes adózás 
lehetőségét, így ők a számított iparűzési adóból 50%-
os adókedvezményre jogosultak, azaz a 2%-os mérték 
helyett, valójában 1%-os mértékkel fizetik adójukat. Az 
önkormányzati kedvezményben részesülő adózói kör 

jelentős, a vállalkozások 64,3%-át érinti, ők egyébként 
többnyire egri vállalkozók, kereskedők.

Eger mindig is híres volt idegenforgalmáról és az 
idén ismét a leglátogatottabb 10 magyar település 
között található. Az idegenforgalmi adóztatás sajátos-
sága, hogy alanyai kizárólag nem egri lakhelyű, nálunk 
üdülő magánszemélyek lehetnek. Az állam az ilyen 
célú adókivetést ösztönzi, hiszen minden beszedett 
adóforint mellé további 1,5 forint normatív hozzájá-
rulás is lehívható. 2011-ben fokozottan ellenőriztük az 
idegenforgalmi szálláshelyeket, ennek is köszönhető, 
hogy az Egerben eltöltött vendégéjszakák száma 28 
ezer nappal meghaladta a tavalyi év számadatait.

– Mit tesznek az ügyfelek  lehető legszínvo-
nalasabb kiszolgálásáért?

– Napjaink informatikai „slágere” az elektronikus 
ügyintézés. A tavalyi év legmeghatározóbb intézkedése 
az volt, hogy - az immár létező törvényi felhatalmazás 
alapján - az önkormányzati adóhatóságunk is elektro-
nikusan fogad ügyeket. A hivatalban a legtöbb ügy az 
adóigazgatásban keletkezik, így ennek megvalósítása 
szinte minden egri polgárt és a megyeszékhelyen mű-
ködő vállalkozást kedvezően érinthet. Az egriek a www.
eger.hu oldalon minden ügyre kidolgozott űrlapokat, 
nyomtatványokat találhatnak. Az elektronikusan intéz-
hető ügyek részleteiről az „Adóügyek intézése” menü-
pontra kattintva, az „ÚJDONSÁG!” illetve az „Elektroni-
kusan intézhető ügyek” linken is tájékozódhatnak.

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy segítsük az adó-
zók önkéntes jogkövetését és adófizetését, ezért a fel-
sorolt linkeken széleskörű tájékoztatást adunk az ügyek 
jogszabályi hátteréről. Nagy örömünkre egyre többen 
élnek a lehetőséggel, hogy feliratkozzanak elektronikus 
hírlevelünkre, melyben felhívjuk ügyfeleink figyelmét 
minden fontosabb változásra és közelgő határidőre. 
Évente két alkalommal folyószámla levelet is küldünk 
adózóinknak. A nem fizető ügyfelek ellen nem indítunk 
azonnal végrehajtási eljárást, a határidő lejárta után is le-
hetőséget biztosítunk az önkéntes teljesítésre, vagy arra, 
hogy kérelemmel forduljanak hozzánk. Adó ellenőrzé-
sekből és követelési kezelési eljárás során 506 millió forint 
bevételt realizált tavaly az önkormányzati adóhatóság.

Forrás: Eger MJV PH Adó Iroda

A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány 
köszöni az eddig nyújtott felajánlásokat, melyeket a 
betegellátás javítása érdekében korszerű műszerek 
vásárlására használt föl. Személyi jövedelemadójuk 
1%-ának felajánlásával a továbbiakban is segíthetik a 
kórház gyógyító munkáját. Adószámunk: 18571987-1-
10. Bankszámla számunk: Kereskedelmi Bank Zrt. Eger, 
10403507-35014166-00000000 – Markhot Ferenc 
Kórház Támogatására Alapítvány.

TÉríTÉsEs szoLgáLTATások A MArkHoT 
FErENc kórHázBAN
Genetikai vizsgálatok • A Genetikai Laboratóri-

umban a kromoszóma vizsgálatokat többféle rendel-
lenesség esetén végzik el a szakemberek.

A genotoxicitási szűrővizsgálattal a genotoxikus 
anyagokkal, kémiai rákkeltőkkel dolgozóknál a kro-
moszóma elváltozásokat mutatják ki.

Az árakról, előjegyzésről Adorjánné Juhász Szilvia 

és dr. Bagdánné Hidvégi Judit a 411-444/2589 mellé-
ken adnak felvilágosítást.

Emelt szintű hotelszobás betegellátó részleg – 
hotel épület II. emelet • Légkondicionált, három da-
rab egyágyas-fürdőszobás és egy darab fürdőszobás 
apartmanból álló Emelt Szintű Hotelszobás Betegel-
látó Részleg áll a betegek rendelkezésére. 

Az apartmanban a beteg kívánságára hozzátarto-
zója kényelmes körülmények között a kórházi kezelé-
se teljes időtartama alatt mellette tartózkodhat. 

Naponta fizetendő térítési díjak: Egyágyas beteg-
szoba: 15 000 Ft, apartman: 25 000 Ft

Otthonos szülészet • A Szülészeti-Nőgyógyászati 
osztály területén barátságosan berendezett, pelenká-
zóval és babafürdető káddal ellátott, légkondicionált, 
fürdőszobás kórterem várja a kismamákat. 

Egy fős elhelyezés esetén: 7.000 Ft/ nap a szolgál-
tatás díja.

Reumatológiai osztály, Fürdő út 4. • Emelt szintű 

elhelyezés személyenként, naponta:  7000 Ft. A Reuma-
tológiai osztály és Gyógyfürdő az orvosi beutalóval és 
beutaló nélkül egyaránt igénybe vehető.  A kezelésekről 
részletes tájékoztatást kaphat az osztály főnővérétől. A 
belépőjegyek, fürdő-és kezelőjegyek kiadása a Reuma-
tológiai Osztály és Gyógyfürdő pénztárában történik. A 
Gyógyfürdő hétköznapokon 8-18 óráig, szombati napo-
kon pedig 8-14 óráig várja a gyógyulni vágyókat.

Anyaszálló • Az anyaszálló  a  Csecsemő-Gyermek-
Ifjúsági osztályon fekvő betegek hozzátartozóit fo-
gadja.Térítési díja: 1800 Ft/nap.

További információkat kaphat a fizetős szol-
gáltatásokról a következő telefonszámok hívásakor: 
Minden  szolgáltatásról:    (06  36)  410-313  •  Reu-

matológiai osztály és gyógyfürdő: (06 36) 411-018 
•  Emelt  szintű  hotelszobás  részleg:  (06  36)  411-
444/2702;  (06 20) 329-7543 • Cím: 3300 Eger, Kné-
zich K. út 1–3. • Telefon: (06 36) 411-444 • Internet: 
www.mfkh.hu • E-mail: vip@mfkh.hu

Az év első babái
Egészséges kisfiú látott napvilágot elsőként az újévben a Markhot Ferenc Kórházban. Hangácsi Hunor (képünkön), 

a család első kisbabája, január elsején 3 kiló 40 dekával és 53 centiméterrel született. A pici világra jövetelekor az 
édesapa is jelen volt. 

Az egri újszülöttet és édesanyját Habis László polgármester köszöntötte, míg Heves megye első babájánál Szabó 
Róbert, a megyei közgyűlés elnöke tett látogatást. Az átányi szülők kislánya, Berkes Regina 3 kiló 60 dekával és 57 
centiméterrel jött a világra. (fotó: Nemes Róbert)

(fotó: Nemes Róbert)



Játszóteret épített a sérült 
gyerekeknek
Bolyki János egri borász lett az Ernst and Young, az év üzletembere díjazottjai közül „A Jövő ígérete” kate-

gória kitüntetettje 2011-ben. A könyvvizsgálók címalapítóinak kezdeményezése váratlan öröm volt számára: 
a Független Bírálóbizottság döntése alapján Magyarországon ugyanis első alkalommal a Bolyki Pincészet és 
Szőlőbirtok tulajdonosa érdemelte ki az elismerést.

Bolyki János

Az Ernst and Young 1986-ban Amerikában indítot-
ta útjára az „Enterpreneuer OF The Year”programot az 
egyetlen nemzetközi, védjegyoltalommal ellátott üzleti 
díjat, amely az elismeréshez vezető erőfeszítésekről, a 
kifogástalan munkáról, valamint a kimagasló teljesít-
ményt felmutató üzletemberekről szól. Nyolc éve immár 
hazánkban is odaítélik a kiemelkedő presztízsű kitünte-
tést, méghozzá négy – Az év üzletembere; Az év merész 
újítója; Az év példaképe; A jövő ígérete kategóriában. 
Bolyki János vállalkozói és közösségteremtő munkájáról 
Egerben beszélgettünk.

A Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok a városhoz közel, a 
Losonczy-völgyben romantikus környezetben található. 
A riolittufába vágott pinceágak fölött 30 méter magas, 
bányászok által megmunkált sziklaoszlopok tornyosul-
nak. A tulajdonos elfoglalt, magabiztos fiatalember. „A 
díj meglepett, újabb lendületet adott a munkámhoz. 
Nemrég nálam jártak a könyvvizsgálók, feltűnt nekem, 
hogy nem csak a boraimra, a gazdálkodásomra, a közös-
ségi munkámra is kíváncsiak voltak” – újságolja. Kétdip-
lomás szakember, 1998 óta foglalkozik szőlőműveléssel. 
Első telepítései a cabernet franc, a kékfrankos és oportó 
oltványok voltak. Igyekezettel bővítette az édesapjától 
kapott öthektáros ültetvényt, amely jelenleg már 26 
hektár. Miközben termelőként a szőlőjét feldolgozó cé-
gek finomabbnál finomabb borait kóstolgatta, elhatá-
rozta: borász lesz! „ A 2003-as évjárat dátumát a pincém 
falára kellene vésni: oklevelet szereztem a gyöngyösi 
Károly Róbert Főiskolán, és elkészítettem a saját boro-
mat. A szőlészet nehéz, összetett munkafolyamat, a bo-
rásznak ennél könnyebb a dolga. Minden az alapanya-
gon múlik, a minőség a szőlőben dől el” – magyarázza. 

A művelési mód: alacsony kordon, ernyő, Guillot és 
kettős Guillot. A hektáronkénti terméskorlátozás 30–50 
mázsa, a tőkeszám 4200 darab hektáronként. „Családi 

vállalkozásunk tíz dűlőben, 13 fajta szőlővel foglalkozik. 
Borászatunk fiatal, útkeresők vagyunk. A fogyasztók 
igényeit tartjuk szem előtt, igyekszünk megfelelni ven-
dégeink hagyományos ízlésvilágának: kínálatunkban 
fontosnak tartjuk a fehér, a vörös, és a házasított borok 
arányát. Ezért szerepeltetjük a fehér fajták között például 
a hárslevelűt, királyleánykát, sauvignon blancot; a vörö-
sök között a cabernet francot, kékfrankost, blauburgert, 
merlot-ot. .Házasított boraim kiegészítik egymást. „ A 
nemzetközi piacokon nehezen kommunikálhatók ezek 
az érvek, elsősorban azonban az országos értékesítés-
ben vagyunk érdekeltek” –hangsúlyozza.

Kérdem tőle, hogy minek tekinti a borkészítést: 
foglalkozásnak, vagy hobbinak? A kettőt nem lehet 
elválasztani – mondja. Vannak olyan időszakok – ilyen 
a tavalyi évjárat és az idei ígérete –, hogy borásznak 
lenni öröm. A túlzott adminisztráció azonban gyakran 
a kedvemet szegi – teszi hozzá. Hivatásnak tartom a 
munkámat. Erősíteni szeretném az egri borvidék hírne-
vét, előbbre lépünk a borturizmusban s a helyi értékesí-
tésben is. Együttműködéssel már működik a közösségi 
marketing! Ennek hasznát a városba látogató vendé-
geink is hamarosan tapasztalni fogják- a bor a legjobb 
kommunikációs eszköz. 

Pincéjüket folyamatosan bővítik 2010-ben elkészült 
az új ág, ahol a fehér és vörös boraikat erjesztik, illetve 
érlelik. A frissen beszerzettek mellett első-, másod- és 
harmadtöltésű tölgyfahordók sorakoznak az optimális 
hőmérsékletű bortárolóban. Fehér boraik közel egyéves 
korukban kerülnek palackba, aztán ha kell, fajtától füg-
gően, a pincében érnek tovább a forgalmazásig. A vörös 
fajtákat a bogyózást követően tartályokban vagy kádak-
ban erjesztik közel 30 napig, és tölgyfa hordóban érlelik 
egy-két évig. Letöltés után a palackban érlelés következik 
4-5 hónapig, amit kihagyhatatlannak tart a szakember. 

Nagy a vendégjárás télen-nyáron a Bolyki Pin-
cészetben. „Magas minőségű borokat termelünk!” 
– adja hírül a borász országnak-világnak. Csúcsbora-
it – a Bolyki és Bolyki, a Metaméta, az Egri Bikavér 
– elsősorban az igényesebb vevők vásárolják, ám a 
többi nedű is népszerű. A bikavért például hat szőlő-
fajtából állítják elő, a Metaméta a 2002-es telepítés 
első termése, a Cabernet Franc pedig a kompromisz-
szumoktól mentes hozamkorlátozásnak köszönheti 
nem mindennapi koncetrációját. Királyleánykájuk is 
fahordós érlelésű, árnyalt aromavilággal rendelkezik. 
„Tanulmányúton legutóbb Ausztráliában tapasztal-
hattam: hazánk borai jobbak az ottaniaknál. Nálunk 
kedvezőbbek a talajadottságok, változatosabbak a 
szőlőfajták, kiszámíthatóbb a mikroklíma, mint a 
kontinensen. Borkészítésük nem okozott meglepe-
tést, a szakszerű és kultúrált szőlészeti technológia 
viszont annál inkább.”

– Sokan elkezdenek valamit kicsiben, s megrekednek 
egy idő után. Ne tegyék – tanácsolja. Szerintem az ilyen 
vállalkozónak önismereti problémái vannak. Vallom: ah-
hoz, hogy az ember sikeres legyen, tisztában kell lennie 
önmagával, a céljaival. Ismerni kell az üzleti folyamato-
kat, meg kell szerezni azt a tudást, amely a borpiachoz 
szükséges, s az így szerzett presztízs révén a korábbinál 
is nagyobb lesz a termék és készítője iránti bizalom. Ez 
a filozófiám.

Teljesítményét elismerik a szakmabeliek és Eger Vá-
ros Hegyközsége. Megkapta az év fiatal borásza, s az év 
egri borásza címet; Bordeauxban bronz és ezüst érmet 
vehetett át; díjat kapott a Pannon Bormustrán, bekerült 
Magyarország 50 legjobb borászának csapatába. „Jó 
a közérzetem” – jelenti ki a fiatal borász. Elkészültek 
ugyanis a továbblépéshez szükséges beruházásai, idő-
ben visszafizette banki hiteleit s nincs tőkéstársa. Jelen-
leg főleg Angliába, Lengyelországba, Franciaországba 
szállítja a borait, már címkézik az Amerikába irányuló 
exportot is. 

Az egri borászoknak szívügyük a fogyatékkal élő gyer-
mekek patronálása, melynek Bolyki János az élére állt. – 
Alapítója vagyok az egri Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok 
Alapítványának, tavaly jótékonysági napot szerveztünk 
a támogatásukra. A megyeszékhely gyógypedagógiai 
intézetében ugyanakkor játszóteret építettünk, idén kö-
zösségi ház létrehozását tervezzük. A rászoruló gyerekek 
kedvében járni öröm.

Mika István
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Borszalon – Csillaggal, fehérben
A XI. Egri Borszalonon harminc borász közel száz bora várta a közönséget. A ven-

dégek számára egyetlen „előírás” volt, a szervezők azt kérték, hogy mindenki visel-
jen legalább egy fehér ruhadarabot. Ez önmagában is hatásos hangulatterermtőnek 
bizonyult. A kiváló nedűk elmélyült kóstolása előtt a hivatalos megnyitón Habis 
László polgármester köszöntötte a jelenlévőket, s fejezte ki elismerését a szerve-

zőknek. A programon adták át a Gál Tibor Emlékérmet, melyet ezúttal Tóth Ferenc 
kapott meg. A Borszalonon indította el ifjabb Gál Tibor  a visszaszámlálást, mely 
március 15-ig, a  2011-es Egri Csillag bemutatójáig méri az időt. Herczeg Flóra, 
jazz és swing muzsika, valamint két  lelkes  lemezlovas gondoskodott arról, hogy 
tökéletes legyen a hangulat.  (Nemes Róbert képriportja)

A főiskola bora
40 bor közül választotta ki a neves egri borászokból és főiskolai vezetőkből, ok-

tatókból álló zsűri a legjobb fehér és vörösbort. A nemzetközi 100 pontos vakbírálat 
eredményeképpen az Eszterházy Károly Főiskola Vörösbora 2012 címet az Egri Korona 
Borház 2008-as Selection Merlot-ja nyerte el, fehérbor kategóriában pedig Sike Tamás 
Pincészetének 2009-es évjáratú Egerszóláti Olaszrizlingje nyert. Az intézmény ebben 
az évben a díjnyertes borokat kínálja a vendégeknek a különböző rendezvényeken.

Fejleszt a Kőporos 
Borászat
Mintegy 60 milliós támogatást nyert a Kőporos Borászat Kft. közel 90 millió forintos 

beruházásához, mellyel ízesített bor termékcsalád fejlesztésének, előállításának felté te-
leit kívánják megteremteni. Az új technológia révén munkahelyeket is létesítenek. Az Új 
Széchenyi Terv pályázat segítségével megvalósuló projekt célja, hogy egyedi termékeket 
hozzanak létre, melyek különleges ízhatásúak, s fogyasztásuk élettanilag is kedvező. 

Borszentelés
Szent János napja többszáz éves hagyományt ápolva  a borszentelés 

ünnepe, amikor a gazdák áldást kérnek munkájukra, s fohászkodnak a 
következő jó termésért.

A borban Isten ajándékát látjuk – mondta el beszédében Palánki 
Ferenc püspök Szent János napján tartott  szentmisén a Bazilikában. A 
főpap megáldotta és megszentelte a bort, a borászokat és azokat, akik a 
megszentelt borból isznak majd.

A szentmisét követően a a borvidék hegyközségei, a borrendek, a fertály-
mesteri testület, a termelők átvonultak a Városházára, ahol a Hegyközségi 
Tanács elnöke, Varsányi Lajos értékelte az 2011-es esztendőt. Mint fogalma-
zott: vége a hét szűk esztendőnek, a  termés ugyan közepes volt, de nem volt 
gond a szőlő értékesítésével. Az  elnök ismertette a termés mennyiségét is. 
Kiderült: Debrői Hárslevelűből 8776 mázsa, a Bikavér alapjául szolgáló fajták-
ból  143 814, a Bikavér Superior bor alapjául szolgáló szőlőfajtákból 14 976 
mázsa termett. Az ünnepségen hagyományosan köszöntötték azokat, akik 
a bor és a szőlő termelésében kiemelkedő munkát végeznek, s elismerték 
a legszorgalmasabban tevékenykedő borminősítőket: Mikuska Péter és 
Szuromi Mihály oklevelet vehetett át. Varsányi Lajos Pelle Bélát köszöntötte, 
abból az alkalomból, hogy 15 éve vezeti a Borminősítő Bizottságot. 



A lelkek szolgálatában 
Áldássá lenni, áldást nyerni! – vallja Kovács Dániel baptista lelkipásztor, akivel életéről, munkájáról, terveiről beszélgettünk.

– Mióta teljesít szolgálatot Egerben, milyen 
küldetéssel érkezett városunkba?

– 2011. június 20-án álltam szolgálatba. Több kör-
nyező településen is szolgálok lelkészként, Noszvajon, 
Szomolyán, Tardon és Bükkzsércen is. E négy telepü-
lésen és Eger városában lévő gyülekezetek összekap-
csolódásából jött létre az Egri Körzet. A falusi gyüle-
kezetek már a múlt század elején is léteztek, az Egri 
Gyülekezet ellenben viszonylag fiatalnak mondható, 
a ’70-es évek végén alakult. A küldetés isteni. Ő hívott 
el teljes idejű szolgálatra engem és így kerültem Eger-
be. Más városokba is hívtak szolgálattevőnek, többek 
között Budapestre és egy dunántúli megyeszékhelyre 
is, számomra azonban egyértelmű volt, hogy ide kell 
jönnöm. A Szentlélek vezetése, Bibliai idézetek, és a 
körülmények megkönnyítették a döntést.

Az embereket szeretném támogatni, bátorítani 
Isten ereje által, szeretnék fiataloknak segíteni, hogy 
az élet kérdéseire válaszokat találjanak. Vágyam az 
idősektől tanulni, tapasztalatokat megismerni, Jézus 
Krisztusról beszélni.

– Egerben milyen közösség fogadta?
– Egy családias légkörű, szerető közösség. Min-

den korosztály képviselteti magát a gyülekezetben, 
amit különböző háttérből jövő emberek alkotnak pl.: 
diákok, munkanélküliek, vállalkozók, alkalmazottak, 

tanárok, orvosok, gyártulajdonosok. Belföldről és kül-
földről is vannak itt tagok, akik Egerbe költöztek.

– szolgálata teljesítésében kik segítik?
– A Biblia ad útmutatást minden nap. Isten Szent-

lelke, aki velem van nap, mint nap. Aztán a drága fe-
leségem, Gabriella, a biztos hátteret adja szeretetével 
és hűségével együtt. Van egy vezetői csapat is, akikkel 
kölcsönösen támogatjuk egymást.

– Hogyan, milyen programokkal kívánja 
megszólítani az Istent keresőket?

– Elsősorban a Biblia üzenetével kívánom az em-
bereket megszólítani. A programok csak eszközök, 
mert összehoznak bennünket embereket, de Isten 
az, aki munkálja bennünk a vágyódást, hogy meg-
ismerjük Őt. Programok: Vasárnap esténként 17.00 
órai kezdettel istentiszteletet tartunk, ahová a fent 
említett emberek is járnak. Ide várunk mindenkit 
szeretettel. A Bibliát jobban megismerni vágyóknak 
keddenkét tartunk foglalkozást, a fiataloknak péntek 
esténkét. Vannak alkalmi rendezvényeink is, amit kü-
lönböző céllal hirdetünk meg, mint például: gyerek-
tábor, játszóház, film klub, imaórák stb.

– A harmadik évezred küszöbén milyennek 
látja a mai fiatalok helyzetét? Mi a tapasztala-
ta milyen kérdések foglalkoztatják őket?

– A főbb kérdések nem változtak, mert az ember 

alapvető szükségei, vágyai ugyanazok, mint régen voltak. 
Ma más eszközökkel éljük hétköznapjainkat. A fiatalok 
helyzete gyakran elszomorító, mert csonka családokban 
nőnek fel, nincs jó apaképük és Istenképük sem, valamint 
helyes önértékelésük sincs. Így a megszokott kérdésekre, 
mint pl.: „Ki lesz a társam egy életen át?” (ha ilyen sokáig 
terveznének), „Mi lesz a munkám?”, „Miből fogok meg-
élni?”, „Mi értelme az életemnek?”. Ezekre a kérdésekre 
nehezebben kapnak választ manapság, mert szerintem 
nem jó helyen keresik azokat. De keresik! Keresik a média 
által kínált rossz példaképekben, „celebekben”. Nehéz a 
kommunikáció, mert a bizalom hiánya jellemzi őket.

– Milyen a kapcsolat a város más felekezetű 
közösségeivel?

– A Gyülekezetnek jó kapcsolata van néhány más 
gyülekezettel. Igyekszem felvenni a kapcsolatot a lel-
készekkel, bár ez még kezdeti stádiumban van, hiszen 
pár hónapja lakom csak a városban.

– Milyen rövidebb illetve hosszabb távú ter-
vei vannak?

– Legfőbb célom Isten ajándékát megismertetni 
az emberekkel, bevonni őket a szolgálatokba, hogy 
minél többen éljenek teljes életet Krisztusban.

– Munkájához erőt, kitartást és Isten áldá-
sát kívánom! 

somogyi kinga

Somos Lajos – az Egri Érseki Tanítóképző tanára, utolsó 
igazgatója – Pusztateremben született 1904. június 1-én. 
Az elemi iskola négy osztályát szülőhelyén, a középiskolát 
pedig a nyírbátori algimnáziumban végezte. Az érettségi 
után a debreceni Tisza István Tudományegyetemre került 
magyar-német szakra, ahol 1929-ben szerzett középisko-
lai tanári oklevelet. Ezt követően rövid ideig a helybeli pi-
arista reálgimnáziumban tanított. 1930. szeptember 1-én 
az Egri Érseki Római Katolikus tanítóképző Intézet tanára 
lett. Miután megszerezte a pedagógiai és a filozófia szakos 
oklevelet is, az iskolában nemcsak szaktárgyait tanította, 
hanem az említett tárgyakat is. A doktori szigorlatot a 
Tisza István Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rán 1933-ban tette le. A tanítóképzőben előbb helyettes 
tanári, majd rendes tanári minőségben dolgozott. 1937-
től igazgatóhelyettes, 1938-tól pedig az intézet igazga-
tója. 1949-ben a vezetésről lemondott és a továbbiakban 
az intézményben tanított. 1959-ben az Egri Állami Peda-
gógiai Főiskolára került. Előbb adjunktus, később docens, 
igazgatóhelyettes, 1966-tól főiskolai tanár és a Neveléstu-
dományi Tanszék vezetője volt. Nyugállományba vonulása 
(1967) után a Pedagógusok Szakszervezetében és a Heves 
Megyei Pályaválasztási Tanácsadóban dolgozott. Jelentős 
pedagógiai szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Cikkei, 
tanulmányai jelentek meg Az Egri Egyházmegyei Köz-
lönyben, a Magyar Paedagogiában, a Pedagógiai Szemlé-
ben stb. Az 1943-ban megjelent Népiskolai nevelés című 
munkája mindmáig időszerű gondolatokat tartalmaz, 
melynek újabb kiadására nagy szükség volna.

Kezdettől fogva részt vett az ismeretterjesztésben. Elő-
adásaiban főként az irodalom nevelő hatásával és peda-
gógiai kérdésekkel foglalkozott. Több évtizedes pályáján 
keresztül mindig a szociális érzékenység, a hátrányos hely-

zetűek megsegítésére irányuló törekvés jellemezte. Egész 
munkásságát a mély vallásosság hatotta át. Gyakorlati 
pedagógiai tevékenységére jellemző a töretlen optimiz-
mus, bizalom a tanítványokban. Írásaiban, előadásaiban 
mindig a valóságból indult ki, konkrét esetek elemzésétől 
jutott el az elméleti általánosításokig. Könyvei, tanulmá-
nyai közül ezért számos ma is időszerű és érdemes arra, 
hogy ismét publikálják. Pedagógiai munkásságát tisztes 
hely illeti meg a XX. század magyar neveléstörténeti iro-
dalmában. 

Magas színvonalú nevelő-oktató, tudományos és 
közéleti munkásságát a helyi és az országos szervek is el-
ismerték. Kitüntetései közül a legjelentősebbek: Közokta-
tásügy Kiváló Dolgozója (1953); Munkaérdemrend Ezüst 
Fokozata (1974); Heves Megyei Tanács Közoktatási Díja 
(1977); Magyar Pedagógiai Társaság aranyérme (1980). 

Dr. Somos Lajos 1988. november 1-én hunyt el Eger-
ben, életének 85. évében. Földi maradványait nagy részvét 
mellett, az egri Fájdalmas szűzről elnevezett (Hatvani) te-
metőben helyezték örök nyugalomra. Halála után néhány 
évvel, a cikk szerzőjének kezdeményezésére, a Líceumban 
emléktáblát helyeztek el a jeles pedagógus tiszteletére. 
2009-től az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudomá-
nyi Kara Somos Lajos - Díjat adományoz, 2010-ben pedig 
létrejött a Somos Lajos Tudományos Diákkör.

Somos tanár úr művésze volt a pedagógiának. Órái, 
előadásai, szemináriumai élményt jelentettek. Róla 
csak jót lehetett hallani volt tanítványaitól, kollégáitól. 
A mindig halk szavú pedagógus, férj, édesapa, nagyapa 
csodálatos ember volt. Életem ajándékának tekintem, 
hogy tanítványa lehettem és később atyai barátomnak 
mondhattam. 

Dr. szecskó károly

„A szellemi és erkölcsi értékekbe vetett hit föltétele minden magasabb rendű 
tevékenységnek.”

Dr. Somos Lajos (1904–1988)
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Mestertanárok
A Magyar Táncművészeti Főiskola mestertanárai 

és növendékei vendégeskedtek a Topolánszky Tamás 
vezette egri tánctagozatnál. 

Kun Zsuzsa, Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas, ér-
demes és kiváló művész, Gál Jenő az iskola egykori 
rektora és Fodor Gyula, balettmester nézte meg, hogy 
boldogulnak korábbi diákjaik és hogy sikerült első be-
mutatójuk, a Les préludes, valamint A fából faragott 
királyfi című előadás.

(fotó: Gál Gábor)

„Hidat építünk a gyermekeknek...”
Kiwanis karácsony Egerben

A nemzetközi jótékonysági klubhálózat több mint húsz esztendeje működő egri 
szervezete, az Egri Kiwanis Klub bővíti tagságát, szélesíti tevékenységi körét a jövőben. 
Ennek egyik jelét az adventi hétvégeken már közvetlenül is tapasztalhatták az egriek: si-
keres gyűjtést rendeztek a szervezet tagjai, hogy tovább bővíthessék az általuk támoga-
tott gyermekintézmények körét. A nemzetközi klubhálózat jelmondata: „Hidat építünk 
a gyermekeknek a jövőbe”. Ennek értelmében a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyer-
mekek számára az egriek is rendszeresen juttatnak el adományokat pályázatok útján 
szerzett, illetve  a tagok által gyűjtött forrásokból. 

Karácsonyi ajándékkal ezúttal az egri Szalaparti Gyógypedagógiai Intézmény 

Aranykapu Alapítványát és a siket gyermekek támogatását szolgáló Mlinkó István 
Alapítványt látogatták meg az egri klub tagjai. Az adományokból zeneterápiához 
szükséges eszközöket, beszédfejlesztést, mozgásfejlesztést segítő játékokat vásá-
rolhatnak az érintettek.

A klub, csatlakozva a nemzetközi szervezet célkitűzéseihez, részt vállal a gyermek-
tetanusz fertőzések veszélyeinek teljes felszámolásában. Emellett az új esztendőben 
pályázat révén hátrányos helyzetű fiatalokat segít nyelvvizsgájuk díjának biztosításával. 
Ezekben a törekvéseiben támogatásáról biztosította az egrieket decemberben rendezett 
tréningjükön Walter Pliesis, a Kiwanis osztrák kerületének kormányzója is.

Fogadóórák
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője, a 

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

Január 11-én, szerdán 16.00–17.30-ig Lombeczki 
Gábor, a 10. sz. választókerület képviselője, a Humán 
Erőforrás Bizottság tagja tart fogadóórát a Kallómalom 
u. 88. szám alatti Családsegítőben. Érdeklődni lehet a 
lombeczki.gabor@ph.eger.hu  címen  és  a  30/594-7853 
telefonszámon.

Január 11-én, szerdán 16.00 és 18.00 óra között 
Saárossy Kinga kulturális ügyekért felelős alpolgármester 
asszony tart fogadóórát hivatali irodájában. Előzetes beje-
lentkezés: 36/523-708.

Január 18-án, szerdán 17.00 órától Rázsi Botond 
alpolgármester, az egri 12. választókörzet képvise-
lője tart fogadóórát a Pásztorvölgyi Általános Iskola 

és Gimnáziumban, előzetes bejelentkezés alapján 
(36/523-708).

Január 19-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között 
Császár Zoltán, az 1. számú választókörzet független kép-
viselője, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 
tagja tart fogadóórát a Városházán.

Január 23-án, hétfőn 16.00 és 17.00 óra között Saárossy 
Kinga kulturális ügyekért felelős alpolgármester asszony 
tart fogadóórát hivatali irodájában. Előzetes bejelentke-
zés: 36/523-708.

Január 25-én, szerdán 15.00 és 17.00 óra között (elő-
zetes telefonos bejelentkezés alapján, 523-708) Sós István 
alpolgármester, a 3. sz. választókerület képviselője, foga-
dóórát tart a Városházán.

Február 2-án, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között 
Császár Zoltán, az 1. számú választókörzet független kép-
viselője, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 
tagja tart fogadóórát a Városházán.

Február 2-án, csütörtökön 17.00 órakor Bognár Ignác 
a Humán Erőforrás Bizottság, valamint a Kulturális és Ide-
genforgalmi Bizottság tagja és Tóth István, a Költségvetési 

és Gazdálkodási Bizottság tagja tart fogadóórát a Jobbik 
Iroda Árpád termében (Szarvas Gábor u. 2.) A város minden 
választó körzetéből szeretettel várják az érdeklődőket.

Február 7-én, kedden 16.00 és 17.00 óra között 
Saárossy Kinga kulturális ügyekért felelős alpolgármester 
asszony tart fogadóórát hivatali irodájában. Előzetes beje-
lentkezés: 36/523-708.

Február 9-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között 
Császár Zoltán, az 1. számú választókörzet független kép-
viselője, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 
tagja tart fogadóórát a Városházán.

Február 16-án, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között 
Császár Zoltán, az 1. számú választókörzet független kép-
viselője, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 
tagja tart fogadóórát a Városházán.

Február 16-án, csütörtökön 17.00 órakor Bognár Ignác 
a Humán Erőforrás Bizottság, valamint a Kulturális és Ide-
genforgalmi Bizottság tagja és Tóth István, a Költségvetési 
és Gazdálkodási Bizottság tagja tart fogadóórát a Jobbik 
Iroda Árpád termében (Szarvas Gábor u. 2.) A város minden 
választó körzetéből szeretettel várják az érdeklődőket.
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Az Eszterházy Károly 
Főiskola alapképzési 
kínálata

anglisztika: a nyelvet felsőfokon használni képes 
szakembereket képzünk, akik ismerik az angol és 
amerikai irodalom jellemzőit, elméleti és gyakor-
lati tájékozottsággal rendelkeznek, így képesek 
elhelyezkedni a társadalmi, kulturális és kormány-
zati életben

elektronikus ábrázolás: a nehéz és igényes szakma 
minden eleme szép. A terület szüntelen változása, 
gazdagodása izgalmas kihívásokat jelent. A képzés 
célja, hogy minden eszközzel küzdjön a fenyegető 
ellaposodás ellen

ének-zene: zeneelméleti ismeretekkel bíró, kimű-
velt technikával és döntési készséggel rendelkező 
szakembereket képzünk, akik képesek szolgálatuk 
ellátására az európai térség művészeti intézmé-
nyeiben

germanisztika: hallgatóink megismerik a német 
nyelvet és gondolkodásmódot, az irodalmi kor-
szakok jelentősebb alkotásait, a német nyelvű 
közösség földrajzi, történelmi és kultúrtörténeti 
értékeit

képi ábrázolás: képzőművész hivatás olyan embert 
kíván, aki magas szinten ismeri, érti a vizualitás te-
rületeit a látástól az alkotásig, jó vizuális adottság 
és a terület kérdéseit feldolgozni tudó intelligencia 
jellemzi

magyar: a magyar- és a világirodalom alkotásainak 
elmélyült tanulmányozása során minden hallgatónk 
talál egyéniségéhez illő írót, költőt, alkotást vagy 
korszakot. Az irodalom és a nyelvészet szaktárgyai 
rendkívül szerteágazó részterületeket fognak át

plasztikai ábrázolás: a hallgatók megszerezhetik 
mindazokat az ismereteket, melyek szükségesek 
ahhoz, hogy a háromdimenziós térben jelentkező 
esztétikai, vizuális problémák értő interpretálói és 
kreatív alkotói legyenek

szabad bölcsészet: olyan szakembereket képzünk, 
akik felkészültek a kultúrát meghatározó tényezők 
felismerésére, a klasszikus és jelenkori humán kul-
túra alapjainak megismertetésére, valamint kriti-
kai érzékenységgel bírnak

történelem: hallgatóink a világtörténelem nagy 
korszakainak tanulmányozása során sajátítják el a 
szakmai ismereteket, a gazdaság-, társadalom- és 
politikatörténeti folyamatokat, az eszme- és kul-
túrtörténet jelentőségét

emberi erőforrások: jó ön- és emberismerő, em-
patikus közgazdászokat képzünk, akik képesek a 

gazdaságossági és a humánus szempontok össze-
hangolására

gazdálkodási és menedzsment: a mikro-, mak-
ro- és a nemzetközi folyamatokat ismerő, az erő-
forrásokat optimálisan működtetni, a gazdálkodás 
folyamatait menedzselni képes gazdasági szakem-
bereket képzünk

kommunikáció és médiatudomány: végzett 
hallgatóink a kommunikáció területén szakértői 
annak, hogyan teremtsenek és tartsanak kapcso-
latot emberekkel, intézményekkel, részt vesznek a 
cégek kommunikációs, marketing és PR stratégiá-
jának kidolgozásában

nemzetközi tanulmányok: hallgatóink nemzetközi 
politikai, gazdasági és jogi ismeretek, valamint ma-
gas szintű nyelvtudásuk birtokában képesek az in-
tegrációs folyamatból származó kihívásokat kezelni, 
a gazdasági lehetőségeket hatékonyan kihasználni 
az állami és a nonprofit szektorban egyaránt

turizmus-vendéglátás: a partnereivel idegen nyel-
ven is hatékonyan kommunikáló, kapcsolatait az 
üzleti élet szabályai szerint építő szakembereket 
képzünk, akiket jó szervezőkészség, megalapozott 
és gyors döntéshozatal jellemez 

andragógia: olyan andragógusokat képzünk, akik 
pszichológiai, jogi, közgazdasági tudásuk ered-
ményeként képesek intézményekben és közös-
ségekben, a felnőttképzés különböző színterein, 
közvetlen szervező, irányító, illetve tanácsadói 
munkakörök ellátására

csecsemő és kisgyermeknevelő: az újszülött kortól 
három éves korig terjedő életszakaszban dolgozó, fej-
lesztő és nevelő pedagógiai szakembereket képzünk

informatikus könyvtáros: olyan szakembereket 
képzünk, akik képesek a gazdasági tevékenységet 
segítő információs szolgáltatások létrehozására és 
működtetésére

mozgóképkultúra és médiaismeret: hallgató-
ink képesek tájékozódni a tömegkommunikációs 
médiumok fejlődésének folyamataiban, ismerik a 
mediális közlés sajátosságait, alkalmasak a moz-
góképes és a multimédiás szövegek előállításával 
kapcsolatos feladatok ellátására

pedagógia: az átalakuló nevelési és oktatási rendszer, 
a növekvő intézményi önállóság és a pedagógiai 
felelősség feltételei között, hallgatóink képesek a 
társadalom folyamatait és intézményeit képesek 
szakszerűen átlátni és bennük közreműködni

szociálpedagógia: olyan szociál peda gó gusokat 
képzünk, akik képesek, a gyermek és ifjú korosz-
tály kapcsolati, tanulási, szociális problémáinak 
kezelésére, az érintett személyek, csoportok és 
családok támogatására

biológia: olyan biológusokat képzünk, akik termé-
szettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és 
informatikai alapismereteik birtokában képesek a 
biológia legfontosabb összefüggéseinek az elem-
zésére, új ismeretek megszerzésére

földrajz: olyan geográfusokat képzünk, akik korszerű 
természettudományos szemléletmódjuk, valamint 
idegennyelvtudásuk birtokában képesek a szakte-
rületükön önálló ismeretszerzésre

kémia: korszerű természettudományos szemléletű, 
magas szintű kémiai tudással rendelkező szakem-
berek képzünk, akik a társ természettudományok 
és az informatika területén képesek megszerzett 
ismereteik önálló bővítésére, a hazai és a külföldi 
szakirodalom feldolgozására.

környezettan: olyan környezetkutatók képzünk, akik 
természettudományos szemléletmódjuk, idegen 
nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatika, 
ismereteik birtokában képesek a környezettudo-
mány művelésére, gyakorlati alkalmazására, kör-
nyezetügyi munkavégzésre

matematika: olyan elméleti- és alkalmazott isme-
retekkel rendelkező matematikusokat képzünk, 
akik képesek matematikai ismereteiket műszaki, 
gazdasági, statisztikai és számítógépes területen 
is alkalmazni

programtervező informatikus: olyan informati-
kusokat képzünk, akik képesek szoftver-orientált 
technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, 
bevezetési, működtetési, fejlesztési és alkalma-
zási tevékenységét önállóan és csoportmunkában 
ellátni

sportszervező: olyan szakembereket képzünk, akik 
sportvezetési ismereteik birtokában képesek ellát-
ni a sportmenedzseri és a ~szervezői feladatokat, 
feltárni és hatékonyan felhasználni a testnevelés-
hez és a sporttevékenységhez szükséges erőforrá-
sokat

testnevelő-edző: olyan szakemberek képzünk, akik 
testkulturális és sporttudományi, valamint neve-
lés- és egészségtudományi ismereteik birtokában 
képesek sportedzői, sportszervezői, testnevelői 
tevékenység ellátására

Mennyi az annyi?
Eger Főváros

Albérlet – 40 000 Ft/hó

Étkezés 25 000 Ft/hó 30 000 Ft/hó

Helyközi közlekedés – 9650 Ft/hó

Helyi közlekedés 2200 Ft/hó 3850 Ft/hó

Hallgatói élet 5000 Ft/hó 10 000 Ft/hó

Összesen 32 200 Ft/hó 93 500 Ft/hó

Különbség: 61 300 Ft/hó, 306 500 Ft/félév (a képzési idő jellemzően 6 félév).

Miért éppen EKF?
oktatás: 28 alapképzési és 20 felsőfokú szakképzési 

szakot kínálunk az érettségivel rendelkezőknek. 
Oktatói gárdánkat neves professzorok, tudomá-
nyos fokozattal/minősítéssel rendelkezők alkotják

Infrastruktúra: a város több pontján folyamatosan 
megújuló (Líceum, Könyvtár, Érsekkerti épület, 
Almagyardomi Campus) vagy újonnan épített 
(Sportcsarnok, Apartmanházak, Invest Sportcent-
rum) környezetben várjuk hallgatóinkat.

Tanulmányi ösztönző rendszer: minden alapsza-
kon, az adott félévben legjobban teljesítő nappali 
tagozatos hallgató havi 100 000 Ft-os ösztöndíj-
ban részesül.

szociális rendszer: a hátrányos és halmozottan 
hátrányos hallgatóink beiratkozáskor 59 500 Ft-
os, majd havonta 12–25 000 Ft-os támogatásban 
részesülnek.

Hallgatói szolgáltatások: minden alap- és mes-
terszakra beiratkozó, nappalis hallgató saját hasz-
nálatú laptopot kap a képzés teljes idejére, melyet 
sikeres oklevél-szerzést követően meg is tarthat.

Nyelvi képzés: minden hallgatónk számára díjmen-
tesen, heti 4 órában biztosítjuk a nyelvvizsgára 
történő felkészülés lehetőségét a képzési prog-
ramhoz igazítva.

Tanácsadás: hallgatóinkat teljes körű karrier-, 
mentálhigiénés-, életvezetési-, pályaválasztási-, 
pszichológiai tanácsadó hálózat segíti (szükség 
esetén) a képzés teljes ideje alatt.

Munkalehetőség: hallgatóink számára a gyakorlati 
helyeken túlmenően számos (a tanulmányok mel-
lett végezhető) munkalehetőséget tudunk biztosí-
tani. (X)

Tisztelt Egriek!
 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetőjeként elkötelezett 
híve vagyok az egri felsőoktatásnak. Büszkén tekintek az Eszterházy 
Károly Főiskola által elért eredményekre. Polgármesterként a megvál-
tozott jogszabályi környezetben is célomnak és feladatomnak tekintem, 
hogy felhívjam a város leendő értelmiségének figyelmét az EKF színes 
képzési palettájára, korszerű szolgáltatásaira és kimagasló juttatási 
rendszerére. Szívügyem, hogy a jövő generációja a városban képzelje el 
a jövőjét, melyhez kiváló alapot nyújthat a vidék legnépszerűbb, leg-
jobb főiskolája.

Habis László polgármester

Tisztelt Szülők, Diákok!
 
Az Eszterházy Károly Főiskola több mint kétszáz éves örökségre ala-
pozva építi a jövőt! Intézményünk számos továbbtanulási lehetősé-
get biztosít a középiskolákból hozzánk igyekvőknek. Az eredményes 
és jó hangulatú diákélethez Egerben ideálisak a körülmények, ebben 
a páratlan adottságú környezetben érdemes felsőfokú tanulmányo-
kat folytatni. Mi azt mondjuk: teljes erővel a tudásért és a kulturált 
szabadidőélményért! Gazdag kínálatunkból választva bárki bátran 
meghozhatja a jó döntést: EKF!

Dr. Hauser zoltán rektor



Január
1. Vasárnap Újév, Fruzsina
2. Hétfő Ábel
3. Kedd Genovéva, Benjámin
4. Szerda Titusz, Leona
5. Csütörtök Simon
6. Péntek Boldizsár
7. Szombat Attila, Ramóna
8. Vasárnap gyöngyvér
9. Hétfő Marcell
10. Kedd Melánia
11. Szerda Ágota
12. Csütörtök Ernő, Cézár
13. Péntek Veronika
14. Szombat Bódog
15. Vasárnap Lóránt, Loránd
16. Hétfő Gusztáv
17. Kedd Antal, Antónia
18. Szerda Piroska
19. Csütörtök Sára, Márió
20. Péntek Fábián, Sebestyén
21. Szombat Ágnes
22. Vasárnap Vince, Artúr
23. Hétfő Zelma, Rajmund
24. Kedd Timót, Xénia
25. Szerda Pál
26. Csütörtök Vanda, Paula
27. Péntek Angelika, Angéla
28. Szombat Károly, Karola
29. Vasárnap Adél
30. Hétfő Martina, Gerda
31. Kedd Marcella

Február
1. Szerda Ignác, Virginia
2. Csütörtök Karolina, Aida
3. Péntek Balázs
4. Szombat Ráhel, Csenge
5. Vasárnap ágota, Ingrid
6. Hétfő Dorottya, Dóra
7. Kedd Tódor, Rómeó
8. Szerda Aranka
9. Csütörtök Abigél, Alex
10. Péntek Elvira
11. Szombat Bertold, Marietta
12. Vasárnap Lívia, Lídia
13. Hétfő Ella, Linda
14. Kedd Bálint, Valentin
15. Szerda Kolos, Georgina
16. Csütörtök Julianna, Lilla
17. Péntek Donát
18. Szombat Bernadett
19. Vasárnap zsuzsanna
20. Hétfő Aladár, Álmos
21. Kedd Eleonóra
22. Szerda Gerzson
23. Csütörtök Alfréd
24. Péntek Szökőnap
25. Szombat Mátyás
26. Vasárnap géza
27. Hétfő Edina
28. Kedd Ákos, Bátor
29. Szerda Elemér

Március
1. Csütörtök Albin
2. Péntek Lujza
3. Szombat Kornélia
4. Vasárnap kázmér
5. Hétfő Adorján, Adrián
6. Kedd Leonóra, Inez
7. Szerda Tamás
8. Csütörtök Zoltán
9. Péntek Franciska, Fanni
10. Szombat Ildikó
11. Vasárnap szilárd
12. Hétfő Gergely
13. Kedd Krisztián, Ajtony
14. Szerda Matild
15. csütörtök Nemzeti ünnep, kristóf
16. Péntek Henrietta
17. Szombat Gertrúd, Patrik
18. Vasárnap sándor, Ede
19. Hétfő József, Bánk
20. Kedd Klaudia
21. Szerda Benedek
22. Csütörtök Beáta, Izolda
23. Péntek Emőke
24. Szombat Gábor
25. Vasárnap Irén, írisz
26. Hétfő Emánuel
27. Kedd Hajnalka
28. Szerda Gedeon, Johanna
29. Csütörtök Auguszta
30. Péntek Zalán
31. Szombat Árpád

Április
1. Vasárnap Hugó
2. Hétfő Áron
3. Kedd Buda, Richárd
4. Szerda Izidor
5. Csütörtök Vince
6. Péntek Vilmos, Bíborka
7. Szombat Herman
8. Vasárnap Húsvét, Dénes
9. Hétfő Húsvét, Erhard
10. Kedd Zsolt
11. Szerda Leó, Szaniszló
12. Csütörtök Gyula
13. Péntek Ida
14. Szombat Tibor
15. Vasárnap Anasztázia, Tas
16. Hétfő Csongor
17. Kedd Rudolf
18. Szerda Andrea, Ilma
19. Csütörtök Emma
20. Péntek Tivadar
21. Szombat Konrád
22. Vasárnap csilla, Noémi
23. Hétfő Béla
24. Kedd György
25. Szerda Márk
26. Csütörtök Ervin
27. Péntek Zita, Mariann
28. Szombat Valéria
29. Vasárnap Péter
30. Hétfő Katalin, Kitti

Május
1. kedd Munka ü., Fülöp, Jakab
2. Szerda Zsigmond
3. Csütörtök Tímea, Irma
4. Péntek Mónika, Flórián
5. Szombat Györgyi
6. Vasárnap Ivett, Frida
7. Hétfő Gizella
8. Kedd Mihály
9. Szerda Gergely
10. Csütörtök Ármin, Pálma
11. Péntek Ferenc
12. Szombat Pongrác
13. Vasárnap szervác, Imola
14. Hétfő Bonifác
15. Kedd Zsófia, Szonja
16. Szerda Mózes
17. Csütörtök Paszkál
18. Péntek Erik, Alexandra
19. Szombat Ivó, Milán
20. Vasárnap Bernát, Felícia
21. Hétfő Konstantin
22. Kedd Júlia, Rita
23. Szerda Dezső
24. Csütörtök Eszter, Eliza
25. Péntek Orbán
26. Szombat Fülöp, Evelin
27. Vasárnap Pünkösd, Hella
28. Hétfő Pünkösd, Emil
29. Kedd Magdolna
30. Szerda Janka, Zsanett
31. Csütörtök Angéla, Petronella

Június
1. Péntek Tünde
2. Szombat Kármen, Anita
3. Vasárnap klotild
4. Hétfő Bulcsú
5. Kedd Fatime
6. Szerda Norbert, Cintia
7. Csütörtök Róbert
8. Péntek Medárd
9. Szombat Félix
10. Vasárnap Margit, gréta
11. Hétfő Barnabás
12. Kedd Villő
13. Szerda Antal, Anett
14. Csütörtök Vazul
15. Péntek Jolán, Vid
16. Szombat Jusztin
17. Vasárnap Laura, Alida
18. Hétfő Arnold, Levente
19. Kedd Gyárfás
20. Szerda Rafael
21. Csütörtök Alajos, Leila
22. Péntek Paulina
23. Szombat Zoltán, Szidónia
24. Vasárnap Iván
25. Hétfő Vilmos, Viola, Vilma
26. Kedd János, Pál
27. Szerda László
28. Csütörtök Levente, Irén
29. Péntek Péter, Pál
30. Szombat Pál

Július
1. Vasárnap Annamária, Tihamér
2. Hétfő Ottó
3. Kedd Kornél, Soma
4. Szerda Ulrik
5. Csütörtök Emese, Sarolta
6. Péntek Csaba
7. Szombat Apollónia
8. Vasárnap Ellák
9. Hétfő Lukrécia
10. Kedd Amália
11. Szerda Nóra, Lili
12. Csütörtök Izabella, Dalma
13. Péntek Jenő
14. Szombat Örs, Stella
15. Vasárnap Henrik, roland
16. Hétfő Valter
17. Kedd Endre, Elek
18. Szerda Frigyes
19. Csütörtök Emília
20. Péntek Illés
21. Szombat Dániel, Daniella
22. Vasárnap Magdolna
23. Hétfő Lenke
24. Kedd Kinga, Kincső
25. Szerda Kristóf, Jakab
26. Csütörtök Anna, Anikó
27. Péntek Olga, Liliána
28. Szombat Szabolcs
29. Vasárnap Márta, Flóra
30. Hétfő Judit, Xénia
31. Kedd Oszkár

Augusztus
1. Szerda Boglárka
2. Csütörtök Lehel
3. Péntek Hermina
4. Szombat Domonkos, Dominika
5. Vasárnap krisztina
6. Hétfő Berta, Bettina
7. Kedd Ibolya
8. Szerda László
9. Csütörtök Emőd
10. Péntek Lőrinc
11. Szombat Zsuzsanna, Tiborc
12. Vasárnap klára
13. Hétfő Ipoly
14. Kedd Marcell
15. Szerda Mária
16. Csütörtök Ábrahám
17. Péntek Jácint
18. Szombat Ilona
19. Vasárnap Huba
20. Hétfő állami ü., István, Vajk
21. Kedd Sámuel, Hajna
22. Szerda Menyhért, Mirjam
23. Csütörtök Bence
24. Péntek Bertalan
25. Szombat Lajos, Patrícia
26. Vasárnap Izsó
27. Hétfő Gáspár
28. Kedd Ágoston
29. Szerda Beatrix, Erna
30. Csütörtök Rózsa
31. Péntek Erika, Bella

Szeptember
1. Szombat Egyed, Egon
2. Vasárnap rebeka, Dorina
3. Hétfő Hilda
4. Kedd Rozália
5. Szerda Viktor, Lőrinc
6. Csütörtök Zakariás
7. Péntek Regina
8. Szombat Mária, Adrienn
9. Vasárnap ádám
10. Hétfő Nikolett, Hunor
11. Kedd Teodóra
12. Szerda Mária
13. Csütörtök Kornél
14. Péntek Szeréna, Roxána
15. Szombat Enikő, Melitta
16. Vasárnap Edit
17. Hétfő Zsófia
18. Kedd Diána
19. Szerda Vilhelmina
20. Csütörtök Friderika
21. Péntek Máté, Mirella
22. Szombat Móric
23. Vasárnap Tekla
24. Hétfő Gellért, Mercédesz
25. Kedd Eufrozina, Kende
26. Szerda Jusztina
27. Csütörtök Adalbert
28. Péntek Vencel
29. Szombat Mihály
30. Vasárnap Jeromos

Október
1. Hétfő Malvin
2. Kedd Petra
3. Szerda Helga
4. Csütörtök Ferenc
5. Péntek Aurél
6. Szombat Brúnó, Renáta
7. Vasárnap Amália
8. Hétfő Koppány
9. Kedd Dénes
10. Szerda Gedeon
11. Csütörtök Brigitta, Gitta
12. Péntek Miksa
13. Szombat Kálmán, Ede
14. Vasárnap Helén
15. Hétfő Teréz
16. Kedd Gál
17. Szerda Hedvig
18. Csütörtök Lukács
19. Péntek Nándor
20. Szombat Vendel
21. Vasárnap orsolya
22. Hétfő Előd
23. kedd Nemzeti ünnep, gyöngyi
24. Szerda Salamon
25. Csütörtök Blanka, Bianka
26. Péntek Dömötör
27. Szombat Szabina
28. Vasárnap simon, szimonetta
29. Hétfő Nárcisz
30. Kedd Alfonz
31. Szerda Farkas

November
1. csütörtök Mindenszentek, Marianna
2. Péntek Halottak napja, Achilles
3. Szombat Győző
4. Vasárnap károly
5. Hétfő Imre
6. Kedd Lénárd
7. Szerda Rezső
8. Csütörtök Zsombor
9. Péntek Tivadar
10. Szombat Réka
11. Vasárnap Márton, Martin
12. Hétfő Jónás, Renátó
13. Kedd Szilvia
14. Szerda Aliz
15. Csütörtök Albert, Lipót
16. Péntek Ödön
17. Szombat Hortenzia, Gergő
18. Vasárnap Jenő
19. Hétfő Erzsébet, Zsóka
20. Kedd Jolán
21. Szerda Olivér
22. Csütörtök Cecília
23. Péntek Kelemen, Klementina
24. Szombat Emma
25. Vasárnap Katalin, Katinka
26. Hétfő Virág
27. Kedd Virgil
28. Szerda Stefánia
29. Csütörtök Taksony
30. Péntek András, Andor

December
1. Szombat Elza
2. Vasárnap Melinda, Vivien
3. Hétfő Ferenc, Olívia
4. Kedd Borbála, Barbara
5. Szerda Vilma
6. Csütörtök Miklós
7. Péntek Ambrus
8. Szombat Mária
9. Vasárnap Natália
10. Hétfő Judit
11. Kedd Árpád
12. Szerda Gabriella
13. Csütörtök Luca, Otília
14. Péntek Szilárda
15. Szombat Valér
16. Vasárnap Etelka, Aletta
17. Hétfő Lázár, Olimpia
18. Kedd Auguszta
19. Szerda Viola
20. Csütörtök Teofil
21. Péntek Tamás
22. Szombat Zénó
23. Vasárnap Viktória
24. Hétfő Ádám, Éva
25. kedd karácsony, Eugénia
26. szerda karácsony, István
27. Csütörtök János
28. Péntek Kamilla
29. Szombat Tamás, Tamara
30. Vasárnap Dávid
31. Hétfő Szilveszter

2012-ben is számítunk a figyelmére! Média EgEr



Moziműsor

18

uráNIA MozI

Muppets 2d • január 12–18. 
16.00, 18.00

Pénzcsináló 2d  •  január  12–18. 
20.00

Muppets 2d  •  január  19–25. 
16.00

Halhatatlanok 3d  •  január  19–
20. 18.00 • január 22–25. 18.00

géppisztolyos prédikátor 2d 
•  január  19–20  20.15  •  január 
22–25. 20.15

underworld 4. – Az ébredés 3d 
•  január 26. – február 1. 16.00, 
18.00,20.00 

A NEw YORK-I METROPOLITAN 
OPERA ELŐADÁSAI HD MINŐSÉG-

BEN, MAGYAR FELIRATTAL AZ 
URÁNIA MOZIBAN

Händel, Rameau, Vivaldi – Az elva-
rázsolt sziget. Szereplők: Danielle 
de Niese, Lisette Oropesa, Plácido 
Domingo. Vezényel: william Christie 
• január 21. 18.45

ILLÉs gyÖrgy TErEM

A halálba táncoltatott leány • 
január 5–11. 17.30

Barátom knerten  •  január  12–
18. 17.30

szűz vonalban  •  január  19–25 
17.30

sherlock Holmes nevében  •  ja-
nuár 26. – február 1. 17.30

ARANYÉLETKORÚAK MATINÉJA

január 18. 10.00 Egri professzor 
Portugáliában. Vendég: dr. 
Forgó Sándor professzor

január 25. 10.00 Megújult az egri 
líceum. Vendég: dr. Hauser Zol-
tán rektor

AgrIA MozI

rumnapló • január 12–18. 17.00, 
19.45

Válogatott gyilkosok  •  január 
12–18. 17.30

Alkonyat – hajnalhasadás 1. 
rész  •  január  12–18.  18.00, 
20.30

Texas gyilkos földjén  •  január 
12–18. 19.30

karácsony Artúr • január 19–25. 
16.00, 18.00

A tetovált lány  •  január  19–25. 
17.00, 20.00

sherlock Holmes 2. – árnyjáték 
• január 19–25. 17.30, 20.15

csizmás, a kandúr • január 26. – 
február 1. 16.00, 18.00

rango  •  január  26.  –  február  1. 
17.00

Lopott idő •  január 26. – február 
1. 20.15

Alkonyat – Hajnalhasadás 1. 
rész  •  január  26.  –  február  1. 
17.30, 20.00

14. szombat  
8.40 Kisbakancsosok baráti köre túra 
(EKMK). 15.00 Tekergő táncház (EKMK). 
19.00 Gyertyafény keringő (GGSZ).

15. vasárnap  
11.00 Aladdin (Harlekin Bsz.). 18.00 
Tamás Gábor koncert (GGSZ).

17. kedd  
10.00 Csillagbajusz (Harlekin Bsz.). 
14.30 Gerome Roboklex újévi kon-
certje (Könyvtár Zenei Részleg). 
15.00 Káin és Ábel (GGSZ). 16.00 An-
gol társalgási klub (Könyvtár). 18.00 
Múltunk a mában. Molnár V. József 
néplélekkutató előadása (EKMK). 
19.00 Jazz7 koncert (EKMK). 19.00 
Sóska, sültkrumpli (GGSZ).

18. szerda  
14.00 Aladdin (Harlekin Bsz.). 17.00 A 
hold és az egészségünk (EKMK). 19.00 
Káin és Ábel (GGSZ).

19. csütörtök  
14.00 A huszrából lett király (Harlekin 
Bsz.). 16.00 Egri tollforgatók. Vendég: 
Németh Irén helytörténész, író (EKMK-
BBKH). 18.00 Káin és Ábel (GGSZ).

20. péntek  
17.00 Ibsen: Nóra – A székely udvar-
helyi Tomcsa S. Színház előadása (GGSZ). 
18.00 A huszárból lett király (Harlekin 
Bsz.). 18.00 Magyar kultúra napja 
(EKMK). 19.00 Gyertyafény keringő 
(GGSZ).

20. péntek – 21. szombat 
VII. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny 
(EKMK-BBKH).

21. szombat  
14.00 Hasznos tanácsok cukorbete-
geknek. Előadó: dr. Domboróczki Zsolt 
diabetológus (EKMK-BBKH).

22. vasárnap  
11.00 Lúdas Matyi (Harlekin Bsz.).

23. hétfő  
18.00 Erkel és Liszt barátsága. Kassai 
István zongoraestje (EKMK-BBKH).

24. kedd  
16.00 Angol társalgási klub (Könyv-
tár). 18.00 Horváth–Presser–Adamis: 
A padlás. Keresztmetszet az Adáshiba 
Színjátszó Csoport előadásában (EKMK-
BBKH).

26. csütörtök  
16.00 Egercsehi bányászkönyv szakmai 
bemutató (Könyvtár).

27. péntek  
17.00 „Éltedhez térítő kézműves gon-

dolat”. Könyvbemutató és beszélgetés – 
Kátai Mihály, Kovács Katalin és Tolcsvai 
Béla zeneszerző (EKMK). 19.00 Hazakí-
sérlek – mesék, dalok Gyergyóból. Berecz 
András estje (EKMK). 19.00 Mohács 
(GGSZ).

28. szombat  
10.00 XIII. Ötágú Síp Üzenete versmon-
dó és kulturális találkozó (EKMK).
15.00 Ismert egriek más szerepben III. 
(EKMK-BBKH). 19.00 Mohács (GGSZ).

29. vasárnap  
11.00 Misi Mókus kalandjai (Harlekin 
Bsz.).

30. hétfő  
17.00 Női örökségünk. Tabuk, titkok, le-
gendák családunkban (EKMK-BBKH).

31. kedd  
10.00 Csillagbajusz (Harlekin Bsz.). 
16.00 Angol társalgási klub (Könyvtár). 
19.00 Sóska, sültkrumpli (GGSZ).

Kiállítások 

Január 31-ig Kun István festmény kiállí-
tás (Könyvtár, Galéria).

Január 31-ig Az én Szomolyám. Kövecses 
Zsolt alkotásai a kísérleti fotógaléria so-
rozatban (EKMK-BBKH).

Január 31-ig II. Rákóczi Ferenc és örök-
sége képeslapokon. Dr. Faludi Mária egri 
gyűjtő kollekciójából  (EKMK-BBKH).

Január 1–31. (hétfő kivételével na-
ponta 10.00–16.00) Az egri vár 
története a püspökség alapításától a 
Rákóczi-szabadságharc bukásáig (Egri 
Vár, Gótikus Püspöki Palota).

Január 1–31. (k–P: 10.30, 12.00, 
13.30, 15.00; szo–V: 10.00–16.00) 
Távolságok. Dargay Lajos kiállítása (Egri 
Vár, Dobó-bástya).

Január 1–31. (szombatonként, 
10.00–16.00) Az egri dohánygyár tör-
ténete (Agri Park).

Január 1–31. (k–P: a kazamata tár-
latvezetése részeként, szo–V: 
10.00–16.00) Égi megsegítésért 
fogadalomból. Öltöztetős máriácskák, 
szakrális textilek a palócföldön (Egri Vár, 
Gótikus Püspöki Palota).

Január 2–31. 5 év – 50 regény. Az utóbbi 
öt év brit regényirodalmának legjava 
(Könyvtár, Zenei Részleg).

Január 28. – február 18. Lovász Árpád 
gyergyószentmiklósi fotóművész kiállí-
tása (EKMK).

Programok
Ködmön Csárda

– a GaszTroNÓMIa FEllEGVÁra –

Szülõföldünk ételei és 
borai a Szépasszony-

völgyben

 esküvők
 fogadások
 üzleti vacsorák
 rendezvények

kodmoncsarda@szepasszonyvolgy.eu
(+36 36) 413-172

www.szepasszonyvolgy.eu

Supra Vita Nyelviskola 
Velünk megértheti a világot már 11 éve!

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

nyelvvizsga-felkészítés! 
Hatékony, kommunikatív 
órák, profi tanárok, tartós 

eredmények!

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

Az egri Nagyboldogasszony-
templom (Barátok temploma) 
altemplomában urnatemetke-

zési hely került kialakításra. 
Az urnafülkék – melyek 

két-három urna elhelyezésére 
alkalmasak – 30 éves időtar-
tamra, illetve lejárat nélkül 

válthatók.

Érdeklődni lehet a Plébánia Hiva-
talban hétfőtől péntekig 9–12 óra 

között, valamint a Plébánia 
(36) 312 227 telefonszámán.

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

Hirdessen nálunk!
Média Eger Kft.

Kérje ajánlatunkat e-mailben 
vagy telefonon!
egrimagazin@mediaeger.hu
(+36 20) 383 3342



Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda

Amit az Ifi Pontban megtalálsz:
Információk: továbbtanulásról, állás-

keresésről, önkéntességről, rendezvények-
ről és még sok másról!

Szolgáltatások: ingyenes internet hasz-
nálat, pályaorientációs tanácsadás, önisme-
reti foglalkozások, drogprevenció, közönség 
találkozó, diák jogi tanácsadás és még sok 
más, ami egy fiatalt érdekelhet! 

Gyere be, akkor is, ha nincs épp kérdésed 
csak szeretnéd egy barátságos helyen eltölte-
ni az idődet! Nyitva: hétköznap 10 és 18 óra 
között. 

Elérhetőség: 3300 Eger Dobó tér 7, telefon: 
36/789-133,  email:  ifiponteger@gmail.com, 
Facebook: IFI PONT.

Az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, 
Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Kollégium Iskolai nyílt napot hirdet: 2012. 
január 18. 14.00 óra. Cím: 3300 Eger, Cifrakapu 

tér 24. • Web: www.eventus.hu • E-mail: 
eventus@eventus.hu • Tel.: (06 36) 517 510

Kártyanaptárak • szórólapok • névjegykártyák • prospektusok • könyvek, jegyzetek • családi 
és céges falinaptárak • újságok.  Akár tervezéssel, tördeléssel és házhoz szállítással!

NyoMdAi MuNKáK
Tel.: (+36 20) 383 3506 • E-mail: ildi01@vnet.hu

A tésztahídépítő világbajnok
Különleges szenvedélynek hódol az egri születésű Sándor Péter: a 23 éves fiatalember tésztahidakat épít. A 

Nyíregyházi Főiskola IV. évfolyamos repülőmérnök hallgatója rendszeresen megméretteti magát versenyeken, idén 
csapattársával egy arany, egy ezüst és egy bronzérmet hozott haza a kanadai tésztahídépítő világbajnokságról. A 
főiskolás fiú hobbijáról lelkesen mesélt lapunk érdeklődésére. 

– Mióta rendeznek tésztahídépítő ver-
senyt?

– Először a kanadai Okanagan University College 
szervezett ilyen típusú versenyt 1988-ban. Magyar-
országon az akkori Ybl Miklós Műszaki Főiskola volt 
az úttörő, építészmérnök hallgatói több mint 20 éve 
szerveznek ilyen versenyeket. 2005-ben szervezték 
meg először a hazai és határon túli mérnökhallga-
tók spagettihíd építő versenyét a „RECCS”-et, ame-
lyen híd és tartó-kategóriában lehetett nevezni. A 
„RECCS”-en nem csak a legerősebb hidakat díjazták, 
hanem a legszebb és a leginkább innovatív megoldá-
sokat felmutató alkotásokat is. A „RECCS” mára három 
felsőoktatási oktatási intézmény: a Nyíregyházi Főis-
kola, a Győri Széchényi István Egyetem és az Óbudai 
Egyetem szoros csatájává vált. 

– Mérnökhallgatóként hogyan kerültél 
kapcsolatba ezzel a különleges hobbival?

– Első alkalommal 2008 decemberében kerültem 
kapcsolatba a tésztahídépítéssel, amikor a főisko-
lára kerültem. Nagyon érdekesnek találtam, hogy 
megfelelő mechanikai és statikai ismeretek alapján 
hétköznapi tésztából milyen nagy teherbírású konst-
rukciókat lehet létrehozni. A Nyíregyházi Főiskola há-
zibajnokságán 2008-ban második helyen végeztem. 
Így kezdődött minden, szépen lassan jöttek a sikerek, 
azóta pedig nem tudom abbahagyni. 

– Hogyan és milyen tésztából készül egy 
ilyen alkotás, és mennyi időt vesz igénybe?

– Durumtésztát használok, a tojásos száraztész-
ták ugyanis könnyebben törnek. A hídépítéshez hasz-
nált izsáki tésztáimat kedves támogatóm Juhász Zsolt 
biztosítja számomra és a piacon hosszas keresgélés 
után ezeket találtam a legalkalmasabbnak a feladat-
ra. Fontos az is, hogy állandó hőmérséklet és pára-
tartalom mellett dolgozzak, mert ha a hőmérséklet 
ingadozik, vagy ha nedvesség éri a tésztát, az defor-

málódik, megrepedezik, szétesik. Ezt követi a tészták 
csiszolása, vágása, szabványos méretűre gyártása, 
majd a gondos ragasztás. A minőségi ragasztóanyag 
használata költséges dolog, melynek beszerzését nem 
engedhetném meg magamnak, ha nem lenne egy 
rendkívül jószívű és nagylelkű támogatóm Pásztor 
József személyében, aki a 3M Magyarország termékei 
közül mindig kiváló szakértelemmel és magabiztos-
sággal választja ki és biztosítja számomra a szükséges 
minőségű, állagú és összetevőjű ragasztóanyagokat. 
65-70 nettó munkaóra után talpára tudom állítani 
a tésztahidat és beépítem a legyártott útelemet, 
melyen a versenyfelügyelők egy kis fakockát (ami 
egy autót reprezentál) fognak majd a verseny előtt 
végigtolni. Utolsó simításként egy kis csiszolás itt-ott, 
„befüggőzés”, talpak kivízszintezése, névadás, fotózás 
és bedobozolás. Két hét és jó pár álmatlan éjszaka 
után elkészül a tésztahidam, melyben 750 különböző 
méretűre és szögre lecsiszolt tésztadarabka van és 95-
100 nettó munkaóra alatt nyeri el végső formáját. 

– Milyen szempontokat kell figyelembe 
venni egy tésztahíd építésekor?

– Komoly elvárásoknak kell megfelelnie egy 
tésztahídnak. Például kizárólag kereskedelmi forga-
lomban kapható száraztésztából készülhet a szerke-
zet, továbbá össztömege – mindennel együtt – nem 
haladhatja meg az 1000 grammot, a ragasztó pedig 
az építmény tömegének 10 százalékát alkothatja. A 
magassága maximum 600 milliméter lehet, az áthi-
dalandó távolság minimálisan egy méter, a híd szé-
lessége pedig 130 milliméterben van maximalizálva. 
A hídon lennie kell egy 50 milliméter széles folytonos 
útfelületnek a konstrukció teljes hosszában. Ha bár-
mely feltétel nem teljesül az építmény nem vehet 
részt a versenyen. 

– Hogyan értékel a zsűri, miből áll a terhe-
lési teszt?

– A megmérettetés leglátványosabb pontja a ter-
helési teszt, amely során a tésztaépítményeket füg-
gőleges erővel terhelnek egy csavarorsó segítségével, 
mindaddig, amíg össze nem dőlnek. Néhány pillanat 
alatt törhet össze tehát több hét vagy akár hónap 
munkája, amit kárpótol az öröm és az elégedettség. 

– Milyen sikerekről számolnál be?
– Két világbajnoki arany, két világbajnoki ezüst 

és egy világbajnoki bronzérmet sikerült idáig sze-
reznem. A 2011-ben megrendezett budapesti vi-
lágbajnokságon 354,1 kg terhelést elviselő 3M nevű 
tésztahidammal világbajnoki ezüstérmes lettem. 
A híd túlélte a terhelést és teljes egészében egyben 
maradt, de a tölgyfából készített terhelőelem ketté-
szakadt a terheléstől. 

– Milyen terveid vannak még?
– 2012. március 2-án a Kanadában megrende-

zendő világbajnokságon szeretnék szép eredményt 
elérni, és megdönteni az eddigi rekordjaimat. Bízom 
benne, hogy az egriek biztatásával és támogatásával 
ez sikerülni fog.  somogyi kinga
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Másolás a belvárosban
Dokumentum és rajzmásolás, 
szkennelés
A4 - A3 méret színes és mono
A2 - A0 méretben monochrom

•

•
•

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

Szociális étkeztetés 250 Ft-tól házhoz szállítással 
Eger és kistérségi településeinek területén

Tel.:(06 36) 515 295, (06 30) 221 0679, (06 30) 221 0659

Vitál Henrietta
női-férfi, gyermekfodrász

Vörösmarty u. 75. 

Szonja Szalonja

Bejelentkezés telefonon:
06-20/926-77-26

Hétfőtől szombatig

Minőségi szolgáltatás,  
kiváló olasz termékekkel, 

kedvező áron.



Füredi ioN pH 9,3
lúgos ivóvízcsalád

díjmentes házhozszállítás!
www.furedivizek.hu

Faller Etelka
diplomás 

parapszichológus

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

Ébredés  
Holisztikus  

Életmód 
Központ,  

Eger. 

Egy hely, ahol test és lélek 
egymásra talál.

•  természetgyógyászat
•  masszázs
•  homeopátia
•  ezotéria
•  pszichológia
Szálloda u. 5. 3–4. em.
Tel.: (+36 20) 579 1688
www.ebredes-eger.hu

Újévi fogadalmam: lefogyok!
De miért kell ezt minden évben megfogadni?

Élet-módi • magazinműsor a Tv Eger műsorán minden hónap első és második szombatján, 18.30-tól!

Az év végi ünnepekkor szokás, hogy sokat eszünk. Eszünk, 
finomat főztünk, eszünk anyuéknál, eszünk anyóséknál, 
eszünk a rokonoknál, és persze eszünk a céges bulin. Aztán 
zárszóként szilveszterkor is jól bezabálunk.

Elsején pedig a „kijózanodás” után jön a lelkiismeret-fur-
dalás és a fogadkozás, hogy ilyet soha többet. Aztán meg a 
döbbenet, hogy nem jön fel a nadrág, vagy az övet eggyel 
arrébb kell becsatolni.

És ez így megy minden évben. Január minden évben a 
fogyókúrák hónapja! De vajon miért kell újra és újra sanyar-
gatni magunkat? Miért nem hoznak tartós eredményt a fo-
gyókúrák?

A válasz egyszerű: nem életmódváltás, hanem egy kúra. 
Csináljuk egy darabig, ha kitartóak vagyunk elérünk némi 
eredményt, majd folytatjuk tovább a szokásos életmódunkat. 
Azt az életmódot, ami a túlsúlyhoz vezetett. Nem őrültség? 
Ugyanazt csináljuk, mint amitől meghíztunk, és azt várjuk, 
hogy most – a fogyókúra után – nem fogunk meghízni.

Ha Ön megunta ezt a jojó effektust, akkor itt az ideje 
életmódot váltani! Olyan életmódra, ami nemcsak tartós 
eredményt hoz, de lemondásokkal sem jár, és bizonyított. Ez 
az életmód nem más, mint a Norbi Update. A módszer, ami 
ezreknek segített lefogyni.

Gondoljon csak bele, hol bukik meg a legtöbb fogyókúra! 
Az emberek nem tudnak lemondani finom, hagyományos 
ízek élvezetéről. Emlékszem még arra, mikor egy 1 hetes 
fogyókúrával sikerült 10 kg-tól megszabadulnom. Igaz egy 
hétig szinte semmi változatos ízt nem éreztem. Az utolsó nap 
éjfélkor ott ültem a megrendelt pizzám mellett, hogy 0 óra 
0 perckor felnyissam a dobozt, és elkezdjek végre finomakat 
enni. Vicces, de ez így volt! Nem kellett egy hónap, és azt a 10 
kg-ot újra visszahíztam.

Ami miatt a Norbi Update ezreknek segített lefogyni, az 
épp abban rejlik, hogy nagyon könnyű. Nem kell lemondani 
a finom ételekről. A reggelt nyugodtan indíthatjuk kedvenc 
péksüteményünkkel, délben is ehetünk bőségesen, még az 
édesség sincs tiltólistán. A lényege, hogy a cukrot természe-
tes édesítőkkel helyettesítjük, a liszt szénhidrát tartalmát 
pedig minimum a felére csökkentjük. Az így készült finomsá-
gokat nyugodtan fogyaszthatják a fogyókúrázók, mert nem 
késztetik a szervezetet nagy mennyiségű inzulin kiválasztá-
sára, amely a vércukorszint csökkenése után újbóli éhséget 
eredményez. 

A Norbi Update nem csapja be a szervezetünk, a csök-
kentett szénhidrát bevitel segít abban, hogy táplálkozásunk 
során csak a szükséges mennyiséget vigyük be a szervezetbe. 
Így csökkenti a hízás lehetőségét.

Ismerje meg Ön is a Norbi Update módszert! A teljes ter-
mékválasztékot keresse az egri Norbi Update Üzlet & Kávézó-
ban, ahol tanácsadással is segítjük az ideális testsúly elérésé-
ben. (X)
Eger, Széchenyi u. 23. • Tel.: 36/952-427 • www.facebook.

com/updateeger

JÁTÉK
Hol található Egerben az Ébredés Holisztikus Központ? 

A helyes megfejtést beküldők között utalványokat sorsolunk ki. A meg-
fejtéseket a Média Eger Kft. címére ( 3300 Eger, Törvényház utca 15.) vár-
juk 2012. január 27-ig. A borítékra írják rá: Holisztikus!

Fejlesztés a kórházban
A kórház 90 millió forintos uniós pályázati 
támogatást nyert a koraszülöttek intenzív 
ellátásának fejlesztésére

A Markhot Ferenc Kórház Kft. 2011ben sikeresen szerepelt a TIOP2.2.2./
C/10/1 jelű pályázaton, mely a koraszülött és újszülött intenzív ellátás fejlesz
tésre irányult. A beruházás közel 100 millió forintos fejlesztést tesz lehetővé, 
mely a Koraszülött Osztály műszerparkjának megújulását és új informatikai 
rendszer kiépítését foglalja magában. A projekt során Európai Unió és Magyar 
Állam által biztosított forrásból közel 90 millió forint vissza nem térítendő tá
mogatást fog kapni a Koraszülött Osztály műszaki fejlesztésére, a szükséges 10 
millió forintos önrészt pedig a 2011 februárjában megrendezett jótékonysági est 
bevétele és adományok, illetve a kórház saját forrásából biztosítja. A támogatás
ból a Koraszülött Osztályra 25 darab korszerű eszköz (lélegeztető gépek, inten
zív, klinikai és hordozható inkubátorok, betegőrző monitorok, pulzoximéterek, 
infúziós pumpák, vérgáz analizátor, hordozható ultrahang készülék) kerül be
szerzésre. Ehhez kapcsolódóan informatikai fejlesztésre is sor kerül, amely a di
gitális adatrögzítést, adatkezelést és tárolást, gyors kiértékelést teszi lehetővé. 
Ez a rendszer összekapcsolja az új készülékeket a kórház meglévő informatikai 
rendszerével, és szükség esetén biztosítja a kommunikációt más kórházakkal, 
klinikai intézetekkel is. 

A fejlesztés eredményeképpen javul a koraszülöttek és kis súlyú vagy súlyos ál
lapotú újszülöttek ellátásának színvonala. A rendszer működésbe állítása után 
várhatóan növekszik a helyben ellátott esetek száma, amely azon túl, hogy az 
újszülöttszállítás csökkenésével lehetővé teszi, hogy a gyermeket helyben, az édes
anyja mellett gyógyítsák, többlet bevételt is jelent a kórháznak.

A projekt 2011. októberben indult és a tervek szerint 2012. augusztusra valósul 
meg. (X)

Markhot Ferenc Kórház Kft.
3300 Eger, Széchenyi u. 27–29.
Tel.: (06 36) 411-444 • Fax: (06 36) 410-816 
E-mail: titkar@mfkh.hu • Web: www.mfkh.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu • www.esza.hu.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638



állatkórház • állateledel • 
állatpatika

eger, szövetkezet u. 4.
tel: 36-312-460

www.allatkorhazeger.hu
nyitva tartások:

Állatkórház:
H–P: 8.00–18.00 • Sz–V: 9.00–12.00

Állateledel:
H–P: 8.30–16.30 • Sz: 8.00–12.00

Állatpatika:
H–P: 8.00–16.30

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

Egerben kapható:
• Mátyás Király út 104.
• Maklári út 5–7.
• Rákóczi út 83. 
szám alatti állateledel üzletekben.

Trainer Fitness3 
az allergia doktora

állatkínzót keresnek!
Nyomravezetői díj: 

165 000 Ft

Január első hetében öt kölyökkutyát 
fojtott meg, tett zacskóba, majd egy 
vasúti átjáróban autójából kidobált 
egy ismeretlen tettes a ceglédi-dű-
lőben. A Vidám Mancsok állatvédő 
Egyesület ismeretlen tettes ellen 
feljelentést tett, jelenleg folyik az 
ügyben a nyomozás. Az állatvédők 
165 000 forint díjat ajánlanak fel an-
nak, aki elvezet az elkövetőhöz.

Állattársak-társállatok! 
Magyarországon becslések szerint két és fél millió kutya és macska él. Ez a hatalmas szám azt jelenti, hogy statisztikai értelem-

ben minden háztartásra jut legalább egy társállat. Tudjuk, hogy az állatok tartása sok időt, törődést és pénzt igényel, mégis inkább 
az állattartás előnyei kerülnek előtérbe.

Miért is tartunk állatokat? Divatból, hobbiból, figyelemfelkeltés céljából, házőrzőnek vagy csak kedvencnek? Azt hiszem, legin-
kább az utolsó állítás igaz. Manapság a legtöbb kutyát kedvencként tartják, persze ha őrzi is a házat, az sem hátrány. 

Sokat jelent az a rendszeres elfoglaltság, feladat, amit a társul 
magunk mellé vett állat tartása jelent. A ránk szoruló élőlényt meg 
kell etetni, itatni, sétáltatni, stb.: a legelesettebb, lehangoltabb ál-
lapotban levő gazdinak is erőt ad a tudat, hogy állata számít rá.

Érzékszerveinkre is pozitív hatással van: például egy kismacska 
hajlékony, kecses szépsége gyógyír a szemnek, elégedett dorom-
bolása nyugtató zene, bársonyos bundájának simogatása olyan 
tapintásélmény, amely a pszichiáterek szerint is jótékony hatással 
van a depresszióra. Ezeknél fontosabb az, amit az állat érzelmileg 
nyújt, az elfogadás, amellyel a gazdájához viszonyul. 

Az emberek ugyanis sokat beszélnek az igazi, „feltétel nélküli 
szeretetről”, de sem baráti, sem házastársi, sem szülő és gyermek 
közötti kapcsolatban nem, vagy csak ritkán tudják megvalósítani 
azt, a legtisztább kapcsolatban is belejátszik valami fenntartás, 
érdek stb. 

Egy kutya azonban egyforma odaadással tekint a gazdájára 
akkor is, ha az beteg, rosszkedvű, kövér, csúnya, ha hibát követ el, 
sőt még akkor is, ha átmenetileg mellőzi őt. 

Nemegyszer annyira ráhangolódik kétlábú társára, hogy meg-
érzi hangulatváltozásait, sőt, igyekszik javítani is rajta. 

Egy amerikai pszichológus, dr. Boris Levinson volt az első, aki 
bevonta páciensei házi kedvenceit kezelésükbe. Azt tapasztalta, 
hogy az állatok segítenek fenntartani a gazdák lelki egyensúlyát, 
oldják a feszültséget, csökkentik a félelmet, szorongást, javítják 
az emberek hangulatát. 

 Dr. Karen Allen (New York-i Állami Egyetem) egy vizsgálatban 
kimutatta, hogy a kedvtelésből tartott állatok jelenléte jelentősen 
csökkenti a stresszre adott reakciókat a mindennapi stressz-hely-
zetekben. A kutya és a macska a leggyakoribb terápiás állat, de 
használnak madarakat is (például papagájt) és sok más állatot is. 

„Végy egy kiskutyát, s pénzeden megvásároltad a rendíthetet-
len szeretetet” - mondta Rudyard Kipling. 

Ez a szeretet azonban legyen kölcsönös: nyújtsunk legalább 
ugyanannyit belőle kedvencünknek, mint amennyit tőle elvá-
runk és kapunk. 

A felelős állattartásnak az a lényege, hogy társállat és gazdája 
úgy tudjanak harmonikusan együtt élni, hogy ebben a kapcso-
latban ember és állat is jól érezze magát, s mindez összhangban 
legyen környezetükkel. Csak akkor vegyünk magunkhoz házi 
kedvencet, ha pontosan átgondoltuk az ezzel kapcsolatos felelős-
séget, kötelezettségeket, ha úgy tetszik, terheket is.

 Aki felelősen gondolkodik, csak olyan állatot választ maga 
mellé, amelynek meg tudja teremteni a megfelelő életfeltéte-
leket. 

Legyünk tehát tudatában annak, hogy egy életre választunk. 
Az ő életére. Exupéry Rókájának szavaival: „felelősek vagyunk 
azért, akit megszelídítettünk”.

Havonta jelentkező rovatunkban az állattartóknak kínálunk 
majd hasznos információkat, érdekességeket, tudnivalókat. 

állattársak magazinműsor a Tv Eger csatornáján is!

Szemét nem vész el, csak átalakul!
Mi a szemét és a hulladék közt a különbség? Az előző semmire nem jó, az utóbbi újrahasznosítható, felhasználható.
Ha szeretjük bolygónkat, odafigyelünk, sokat tehetünk érte.
A környezettudatos szemléletmód alkalmazásának kiváló lehetősége adódik az új esztendőben is. Tegyünk újévi „zöld” fogadalmat is: keve-

sebb szemetet, hulladékot próbáljunk termelni, és ha mégis, akkor szelektáljunk, komposztáljunk! Az általunk szemétnek minősített termékek 
kreatív módon újrahasznosíthatók.

Hassunk ösztönzően szomszédainkra, szeretteinkre és saját magunk is legyünk résen, a szelektív hulladékgyűjtésre való fokozott figyelemmel.
Minél kevesebb hulladékot termelünk, annál jobb. Előzzük meg! „Mutasd meg a kukád, megmondom ki vagy!”

Magyarországon egyre több településen adott a lehetőség az italos dobozok, papír, fém, műanyag, valamint a veszélyes hulladékok szelektív 
gyűjtésére. Eger városában egyre nagyobb figyelem, egyre többen – önkéntesek, egyesületek – figyelnek, hogy minél több terméket hasznosít-
hassunk újra.

zöldsarok
összeállította: danka klára

A magyar lakosság hátul kullog a hulladékok új-
rahasznosításában is. Pár éve a forgalomba került 
11 200 tonna italos kartondoboz 12%-át, azaz 1350 
tonna csomagoló anyagot gyűjtöttünk szelektí-
ven. Korábban mindössze 2,5% volt az arány. A cél: 
2012-re ennek az aránynak a 20%-ra növelése. Az 
italos kartondobozok 75%-a papírból, 20%-ban mű-
anyagból, 5%-ban alumíniumból állnak. A szelektív 
gyűjtéssel fák ezreit, esetünkben 8500 fát sikerült 

az elmúlt évben megmenteni a kivágástól. A be-
gyűjtött, szelektíve elkülönített italos dobozokból 
konyhai törlőkendőket, tojástartókat, toalettpapírt, 
csomagolópapírt, irodai papírt állítanak elő, azokat 
újrahasznosítva.

Hitte volna? A begyűjtött PET-palackok millióiból 
polár pulóver, takaró, sapka, egyéb ruhaféle készül.

 A műanyag lebomlásához több száz év szükséges. 
Ha azt akarjuk, hogy unokáink, gyermekeink is élvez-

hessék a szép tiszta környezetet, és ne „fulladjanak” 
szemétbe, bizony neki kell veselkednünk, és szelek-
tálnunk kell. Eger városában több mint 2 millió PET-
palackot használunk el pár év alatt. Szelektáljunk!

Tapossa laposra! De jó lenne a sok papírt, csoma-
goló anyagot, műanyagot, fémet, veszélyes hulladé-
kot visszagyűjteni! A PET-palackos kupakokat a TV 
Eger szerkesztőségében is gyűjtik, ezzel egy beteg 
kisfiú sorsának könnyítése a cél.
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Jótékonysági műsor
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium hatodik alkalommal rendezte meg kará-

csonyi jótékonysági műsorát, melynek célja, hogy határon túli magyar diákokat, iskolá-
kat segítsen az összegyűjtött pénzzel. 

Az idei évben a gimnázium tantestületének, diákjainak és a műsor meghívott ven-
dégeinek adományát, összesen 220 000 Ft-ot Kárpátaljára, a nehéz körülmények között 
működő Kaszonyi Középiskolába juttatják el. A kárpátaljai iskola tantestülete a támoga-
tásból magyar népviseleti fellépőruhák vásárlását, és az oktatási körülmények javítását 
szeretné megvalósítani. Mindez ékes bizonyítéka annak, hogy nemcsak mi magyaror-
szágiak adunk, hanem gyakran a hagyományaikhoz, anyanyelvükhöz és magyar nemze-
tükhöz ragaszkodó határon túli magyarok is adnak nekünk: példát és erőt.

Örvendetes dolog, hogy a kezdetek óta évről évre egyre több diák jelentkezik, hogy 
szereplőként bemutasson valamit a tehetségéből. Így az idén is színes és színvonalas 
műsorban gyönyörködhetett a közönség.

A műsorban elhangzott vers és próza. Meglepetésként az iskolában tanuló két külföldi 
diák egy-egy gyermekverset adott elő magyarul. Megszólalt trombita, zongora, hegedű, 
gitár. Többször felcsendült a tiszta énekszó, és megpördültek a táncosok is. És persze a 
műsor végén a hagyománnyá vált közös éneklés sem maradt el. Békési katalin 40 éves a wigner

Az egykori GMSZ 1996-ban vette fel wigner Jenő nevét, s az intézmény 
szoborparkja, mely a magyar származású Nobel-díjasoknak állít emléket, 
egyedülálló. A jeles évforduló alkalmából kiállítást rendeztek az intézmény-
ben, mely az elmúlt négy évtizedet mutatja be. (fotó: Nemes Róbert)

Országos elismerés
A Telekom honlapkészítő versenyén, amelyen országosan 75 szervezett vett részt, a 

Cukorbetegek Egri Egyesületének honlapja kapta a legtöbb szavazatot. A verseny ideje 
alatt, ami júniustól novemberig tartott 13 500-an látogatták meg az egyesület  honlap-
ját és adták le szavazatukat. 

A díjátadón a zsűri elnöke, Novák Péter színész gratulált az egyesületnek  és adta 
át a díjat. Az ünnepségen lehetőség nyílt az egyesület, az egri civil élet és városunk 
népszerűsítésére is. Köszönjük mindenkinek, aki ránk szavazott és Bialkó Gábornénak a 
segítségét a honlap szerkesztésében. 

Az egyesület következő találkozója január 28-án 14 órától lesz a Bartakovics Béla 
Közösségi Házban, ahol dr. Domboróczki Zsolt diabetológus tart előadást „Biztonság a 
cukorbetegség kezelésében” címmel. További info a honlapon: egridiab.egalnet.hu 

Jakabné Jakab katalin Cukorbetegek Egri Egyesülete

Eszközökre gyűjtöttek
Közösen szervezett jótékonysági gálát a Vakok és Gyengénlátók 

Heves Megyei Egyesülete és az Ezüstidő Szabadidős Egyesület. először 
2010-ben tartottak ilyen rendezvényt. Ezúttal  olyan eszközök beszer-
zéséért várták a felajánlásokat, melyek jelentősen javíthatják a vakok 
és gyengénlátók életminőségét. Ezek a berendezések nagyon drágák, 
ezért kérték a résztvevők segítségét. 

Az est védnöke, Habis László kiemelte: nagy kérdés, hogy látjuk-e 
a lényeget, a valóságot. Mindannyiunk közös feladata megtanulni 
látni, észrevenni a valódi értékeket. A gálaműsoron elismert helyi 
művészek léptek színpadra, változatos zenei és prózai produkciókkal. 
A Vakok és Gyengénlátók Szervezete 2004-ben alakult, jelenleg több 
mint 500 tagja van. Kiemelt tevékenysége az érdekvédelem és az ér-
dekképviselet.



Sajtóközlemény
Az Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület az ÉszakMa
gyarországi Operatív Program keretében sikerrel pályázott a térségi TDM szer
vezet kialakítására, fejlesztésére. Az ÉMOP-2.3.1-2009-0018. számú támogatási 
szerződés 2010. november 24én került megkötésre. A támogatás teljes összege 
96 136 847 Ft, melyet a 16 968 153 Ft saját erővel kiegészítve összesen 113 105 000 
Ftot fordíthat az egyesület a térség idegenforgalmának erősítésére. 

A pályázat megvalósítása során kialakításra került a térség arculata és különálló 
honlapja, melyet a www.csillagvidek.hu elérhetőségen tekinthetnek meg a ked
ves érdeklődők. A szervezet előző évi munkássága révén a TDM egyesület tagjai 
nyelvi, informatikai és szakmai képzéseken vehettek részt, illetve beszerzésre ke
rültek a térség idegenforgalmát elősegítő eszközök. Ismertségük növelése érdeké
ben egy többlépcsős marketing stratégiai terv készült, melynek folyamán offline és 
online eszközökkel népszerűsítik tagtelepüléseik attrakcióit. 

Az egyesület idei feladatai közé tartozik többek között különböző tanulmányok 
elkészítése, kedvezménykártyarendszer, védjegyrendszer, szolgáltatás, valamint 
hálózatfejlesztés, minőségbiztosítás témákban. Szintén a 2012es megvalósítás 
részét képzik a térség marketing kiadványainak elkészítése, illetve különböző 
roadshow és kiállítási részvételek szervezése és lebonyolítása.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

OXF RD
INTErNaTIoNal NYElVIskola kFT.

WWW. OXFORDINTERNATIONAL.HU
EGEr, BrÓdY s. U. . 

()  , ()  
FElNŐTTkÉPzÉsI NYIlVÁNTarTÁsI szÁM: --

akkrEdITÁlT INTÉzMÉNY: al-

Angol, német, francia, orosz, spanyol, japán 
és magyar mint idegen nyelv tanfolyamok! Az 
OXfORD változatlan árakon várja a tanulni 
vágyókat! Hozzon 2 diákot és tanuljon in-
gyenesen januárban! Lakossági és céges tan-
folyamok! anyanyelvi oktatókkal is, mintha 

külföldön tanulna! Fordítás, tolmácsolás!

BRINZA ÉS TÁRSA 
TEMETKEZÉS

3300 Eger, 
Knézich Károly u. 26.

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

A felügyelők munkája…
A börtönben dolgozó felügyelők figyelemmel kí-

sérik a fogvatartottak mindennapjait, ők azok, akik 
nappali és éjjeli szolgálatban is a rabok között dol-
goznak. A fogvatartottak nagyon szigorú napirend 
szerint élnek, amelyben pontos ideje van az ébre-
désnek, a munkába vonulásnak, az étkezésnek stb. 
Ez a munkakör azt is eredményezi, hogy a felügyelők 
megismerik az elítéltek zárkán belüli és azon kívüli, 
civil életét is. Olyan helyzetekben kell jelen lenniük, 
sokszor támaszt nyújtaniuk, amikor a fogvatartottak 
rossz hírt kaptak, esetleg valamilyen konfliktusba ke-
veredtek a társaikkal. 

Amikor a fogvatartottak dolgoznak…
Jelenleg körülbelül az elítéltek fele dolgozik a 

börtönökben, a felkínált munkát kötelező elvégez-
niük. Az intézetből nem tudják nyomon követni, 
milyen drágulások történnek a kinti életben, emiatt 
a pénz értékét sem tudják igazán jól megbecsülni, 
míg benn vannak. Emellett munka, így kereset híján 
nem tudnák megvásárolni maguknak a szükséges 
tisztálkodási (esetleg élvezeti) cikkeket, ha a család-
juk nem támogatná őket esetleg kintről anyagilag. A 
fogvatartottak munkába állítása több tényezőtől is 
függ. Számít, hogy mi az iskolai végzettsége, a szak-
mája, hogy egészségügyileg alkalmas-e, megfelelő-e 
a hozzáállása. Vannak ún. bizalmi munkakörök, mint 
a „kultúros” vagy bizonyos takarítói feladatok. Ezek-
kel bizalmat előlegeznek a fogvatartottnak, mivel 
a munka azzal is járhat, hogy nagyobb mozgásteret 
kap, mint a többi elítélt. Természetesen, ha a mun-
kájával kapcsolatban probléma merül fel, minden 
további indok nélkül leváltják. 

Az elítéltek problémái…
A fogvatartottak legtöbb problémája a kinti éle-

tükre vezethető vissza. A bűntett elkövetésekor sok-
szor nem számolnak a következményekkel, hogy a 

börtönbe kerülve hosszú időre elszakadnak a család-
juktól, gyermeküktől. Főleg azok tudnak könnyebben 
felülkerekedni a problémákon, akik rövidebb időre 
szóló ítéletet kaptak, illetve akik mellett a család 
továbbra is ott áll. Azok, akik nem látják az út végét, 
mert hosszabb időre ítélték el őket, esetleg a család 
sem tart ki mellettük, sokkal nehezebb helyzetben 
vannak, többször keverednek fegyelmi ügyekbe is. 
Ha hivatalos jellegű problémájuk adódik, elsősor-
ban a nevelőjükhöz fordulhatnak. Olyan esetekben, 
amikor a nevelő nem áll rendelkezésre, pl. este vagy 
hétvégén, a felügyelők segítenek nekik. Kisebb lelki 
bajokkal egymásnak is társai tudnak lenni. Van rá 
példa, hogy mély, szoros barátságok szövődnek benn, 
amik a szabadulás után is megmaradnak. Emellett 
a börtönlelkész és a különböző vallásos alkalmak, 
lelkigondozói foglalkozások is azt a célt szolgálják, 
hogy a fogvatartottaknak legyen lehetőségük kihez 
fordulni a problémáikkal. 

Előzetesben…
Az előzetesben lévők viselkedése és a már elítélt 

fogvatartottak magaviselete között számottevő kü-
lönbség fedezhető fel. Míg az ítéletre várnak, nem 
tudják, hogy hány évet szabnak ki rájuk büntetésként. 
Ez a folyamatos bizonytalanság rendkívül kimerítő, 
zaklatottá teszi őket. Amikor az ítélet megszületik, ál-
talában megnyugodnak. A felügyelőknek külön oda 
kell figyelniük azokra, akik frissen „vonultak be”. Ez az 
időszak a legkritikusabb, hiszen ekkor kell feldolgozni 
az illetőnek, hogy börtönbe került. Amikor sikerült 
beilleszkednie egy zárkaközösségbe, és megszokja a 
katonás napirendet, könnyebbé válik az élete. 

A kapcsolattartás módja…
A kapcsolattartásnak többféle módja létezik. Álta-

lában havonta egyszer van beszélő, ez az egri börtön-
parancsnok intézkedése alapján egy óra. Jutalomból 
kérheti az elítélt a beszélő meghosszabbítását. Egy-

szerre négy személyt fogadhatnak. A fogvatartottak 
minden hónapban nagyon készülnek a beszélőre. 
Kicsinosítják magukat, hogy olyannak lássák őket a 
családjuk, mint amilyenek még kinn voltak. A beszé-
lőn kívül lehetőségük van telefonálásra is, levelet is 
írhatnak.

Az elkövetett bűncselekmény…
A felügyelők tisztában vannak azzal, ki milyen 

bűntett elkövetése miatt került az intézetbe. A 
fogvatartottak egymás közt erről keveset beszél-
nek, zárkán belül, néhány bizalmasabb társukkal 
osztják csak meg, a legtöbben nem tudnak egymás 
bűncselekményéről. A börtönben zajló tréningek, 
lelkigondozói és vallásos alkalmak azok a fórumok, 
ahol lehetőségük van rendezniük magukban a bűn-
elkövetés miértjét és következményét, ahol megkap-
hatják a támogatást ahhoz, hogy a kinti életre kon-
centráljanak, felkészüljenek arra, ami a civil életben 
várja őket. 

A szabadidő eltöltése…
Sokféle lehetőségük van, hogy lekössék magukat. 

Működik könyvtár az intézetben, vannak szakkörök: 
romaszakkör, alkotószakkör, kézműves szakkör stb. 
Nemcsak kintről jönnek be foglalkozásokat tartani, ők 
maguk is szervezhetnek egymásnak alkalmakat. Így 
fordulhatott elő, hogy hímezni tanították egymást, 
volt már nyelvtanfolyam is, amit az egyik olaszul tudó 
elítélt tartott a többieknek. Bejárnak különböző fele-
kezetű csoportok, lelkészek, akikhez beszélgetni, el-
mélyülni, magukba nézni mehetnek a fogvatartottak. 
Nagyon szeretik a Börtön a városért programot, a kül-
ső takarítási munkálatokat. Aki szeretné értelmesen 
eltölteni az idejét, az megtalálja rá a módját. 

Ezúton szeretném megköszönni Sajbán Józsefné 
főtörzsőrmester, felügyelőnő segítségét, aki készség-
gel állt a rendelkezésemre!

Juhász Emese

Börtönélet Egerben 
Az ott dolgozó felügyelőnő szemével
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Új szakma! Könnyű és gyors elhelyezkedés!
BiZToNSági Őr, TESTŐr, VAgyoNŐr

Az EU összes országában érvényes OKJ-s bizonyítványt adó szakképzés 

EGER • február 11. és február 25. 
rÉSZLETFiZETÉS! Első részlet: 10 000 Ft

Várjuk pályakezdők, hölgyek, nyugdíjasok,
Eu-s állampolgárok jelentkezését is.

Jelentkezés: (06 30) 362 4411 Kulcsár imre
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00930-2010

A 2012. ÉVi HuLLAdÉKSZáLLÍTáSi dÍJ 
MEgFiZETÉSÉNEK MÓdJAi
A Városgondozás Eger Kft. értesíti a tisztelt egri lakosokat, hogy a hulladékszállítási 
díj megfi zetése kapcsán csAk Az ALáBBI HELyszíNEkEN És IDŐPoNTokBAN 
BIzTosíT LEHETŐsÉgET. A cég munkavállalói NEM MENNEk HázHoz, és a kÖzTErÜLETEN 
sEM VÉgEzNEk árusíTásT!

Január 2-től az alábbi irodáinkban: 
 Homok u. 26. H–P: 8.30–17.00 között
 Bródy S. u. 4. H–P: 8.30–17.00 között

Január 9. és 28. között (15.30–17.30) pedig külső 
árusítóhelyeken is állunk rendelkezésükre: 

 • Szerencsevár Lottózó (Tetemvár u. 26.) 
 • Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Fadrusz u. 1/A.) 
 • Pásztorvölgyi Gimnázium (Pásztorvölgyi u. 25.)

1 db 110–120 literes hulladékgyűjtő edény éves díja 
heti egyszeri ürítés esetén bruttó 24 963 ft.

Az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság tisztelettel meg-
hívja Önt a Lakossági Fórumára. Helyszín: Ba-
lassi Bálint Általános Iskola. Eger Malomárok 
u. 1. 2012. január 18. 16. óra 

Témák:
•  Távfűtés árainak szabályozása, változása
•   Költségmegosztók  alkalmazásával  kapcso-

latos jogszabályváltozásból adódó felhasz-
nálói tennivalók, feladatok, hatáskörök 
megbeszélése

•   Épületek  gyakori  leürítéséből  adódó  lég-
telenítési problémák. A tömörítés/ürítés/
légtelenítés szabályozása. 

A  fórumon részt vesz : Várkonyi György Olivér, 
az EVAT Zrt. vezérigazgatója és Zsebe Albert, a 
távhő divízió vezetője.



– szerintem szilveszterkor az emberek nagy 
részére jellemző, hogy fogadalmat tesz. Min-
denfélét. Van, aki az emberi kapcsolatit, van aki 
csak úgy nagy általánosságban az életét sze-
retné rendezni. Ide tartozik a leszokok a cigiről 
fogadalom is, de mégis azt hiszem a legnépsze-
rűbbek a súlyunkkal, a sporttal kapcsolatos fo-
gadalmak. szerinted miért van az, hogy ezek a 
magunknak tett ígéretek általában az év utolsó 
napján fogalmazódnak meg bennünk?

– Nem gondolnám, hogy ezek az év utolsó nap-
ján fogalmazódnának meg bennünk, inkább csak 
ilyenkor merjük szavakba önteni és határozott cé-
lokká alakítani őket, hiszen ha év közben tennénk 
mindezt, ezen elhatározások súlya túl konkrétan és 
nyomasztóan terhelődne ránk, abban az esetben, ha 
nem tennénk érte meg a megfelelő a lépéseket. Így 
aztán összekapcsoljuk ezeket az újév eljövetelével, 
amely valahol mindig az újrakezdésről és a megúju-
lásról szól. Nem véletlen hogy sokan úgy gondoljuk, 
az újévet mindig tiszta lappal kezdhetjük, éppen 
ezért is fogalmazódnak meg bennünk ilyenkor az 
erre vonatkozó fogadalmak, elhatározások és célki-
tűzések. A probléma leginkább abból adódik, hogy 
a kezdeti lelkesedés az esetek döntő többségében 
1-2 hónap után alábbhagy. Ezért nem elég vágyni 
rá, akarnunk kell, kitartóan és nagyon, látnunk kell 
az utat, amely ugyan rögös és sosem egyszerű, de a 
végén ott látható a hőn áhított cél.

– Nézzük akkor a legnépszerűbb fogadal-
makat. Elsőként itt van máris a bűvös fogyó-
kúra kérdése. „Leadok tíz kilót, betartom a 
csodákat ígérő diétás tanácsokat.” Ezek talán 
működnek egy-két hétig, aztán a legtöbben 
mégis feladják a tervüket. Miért is? Jó egyálta-
lán, ha a változtatást az említett mondatokkal 
kezdjük?

– A mondat első része abszolút helyénvaló, hiszen 
kitűztük a célt: leadok tíz kilót. Ez az első lépés, kitűzni 
a célt, egy határozott és komoly célt, amiért tenni kell. 
De nem mindegy hogyan. Ilyenkor talán tájékozatlan-
ságunk, vagy éppen a rendelkezésre álló túl sok infor-

máció hatására hajlamosak vagyunk az egyszerűbb, 
gyorsabb, kevesebb erőfeszítést igénylő – ezáltal nem 
igazán hosszú távú ígéretekkel kecsegtető – megol-
dásokhoz folyamodni. Itt azonnal meg kell állnunk és 
feltennünk magunknak a kérdést: tartós eredményre 
vágyunk? Egészséges, fenntartható minőségi válto-
zásra van szükségünk? Ebben az esetben tudnunk 
kell, kemény munka, elszántság és kitartás nélkül 
nincs eredmény. Ha elbizonytalanodunk keressünk 
fel szakembert, hiszen fogfájással sem a sarki boltba 
megyünk. Fogadjuk el, hogy ehhez is van ember aki 
jobban ért, mint mi, és bátran kérjünk segítséget.

– A másik a mozgás kérdése. Eljárok majd 
futni, úszni vagy bármit sportolni. sajnos álta-
lában ezekre a mondatokra is az előbbihez ha-
sonló sors vár. Ennek hogyan induljunk neki?

– A mozgás tekintetében az elsődleges szempont 
a fokozatosság elve. Ha elhatározzuk, hogy az újévben 
több időt fordítunk a mozgásra, a sportra, tegyük ezt 
fokozatosan és elővigyázatosan, hogy a folyamat fenn-
tartható legyen, és semmiképpen se oly módon, hogy 
azzal sokkoljuk testünket, esetleg ártsunk egészsé-
günknek. Hiszen mi történik, ha egy rendszeres moz-
gáshoz nem szoktatott szervezetet egyik pillanatról a 
másikra heti 4-5 intenzív és kemény tréningnek teszünk 
ki? Nincs ideje sem alkalmazkodni, sem felkészülni az 
új körülmények adta kihívásoknak, így ez a folyamat 
magában hordozza a sérülés és az akut (pl.: ízületi) 
problémák kialakulásának lehetőségét. Kezdjük az ele-
jén heti 1-2 alkalom alacsonyabb intenzitású edzéssel, 
melyet pár hét leforgása után természetesen akár heti 
3-4 alkalommá is dúsíthatunk, és természetesen a 
terhelések és az intenzitás is fokozatosan növekedhet. 
Legyünk kitartóak, ugyanakkor türelmesek, és figyeljük 
testünk reakcióit. Tartós eredmények nem születhetnek 
2-3 hét leforgása alatt.

– Táplálkozás. Bár a fogyókúra kérdésénél 
érintettük az egészséges táplálkozás témakör-
ét, de talán gyakran esünk abba a hibába is, 
hogy hirtelen felindulásból meglátogatunk egy 
gyógynövény-, vagy bioboltot. Bevásárolunk 
csíráztatni való magokból, csupa egészséges 

élelmiszerből, természetes édesítőszerekből, 
aztán ezek is sokszor bontatlanul landolnak a 
konyhaszekrényben. Mire figyeljünk?

– Leginkább arra, hogy kötelezzük el magunkat 
1-1 elv vagy módszer mellett. Itt természetesen nem 
a szupergyors eredményeket beharangozó fogyókú-
rákat értem, hanem azokat a táplálkozási irányokat, 
amelyek kizárólag életmódváltással, egészséges és 
kiegyensúlyozott táplálkozással oldják meg problémá-
inkat, segítenek hozzá minket egy egészséges és mi-
nőségi élet kialakításához. Ha megtaláltuk az irányt, 
amelyen el szeretnénk indulni, nézzünk utána ponto-
san, kérjük ki szakember véleményét, kérdezzünk meg 
olyan embereket, akik a módszer vagy az elv alkal-
mazása révén eredményeket értek el, de semmikép-
pen ne essünk túlzásokba. Tartsuk szem előtt, hogy a 
megoldás mindig sokkal kézenfekvőbb és egyszerűbb, 
mint gondolnánk, és legtöbbször ott hever a lábunk 
előtt. Lehet, hogy új életformánk és táplálkozási szo-
kásaink ki-, vagy átalakítása nagyobb gondosságot és 
odafigyelést fog igényelni, de az eredmény csakis így, 
ebben az esetben lesz jelentős és fenntartható.

– Mit tegyünk tehát, hogy sikerüljön jó 
úton elindulni? Hogyan tarthatók be ezek a 
„fogadalmak”?

– Összefoglalva tehát az alábbi dologra kell kon-
centrálnunk:
•   Tűzzük ki a célt, amelyre mindennél jobban vá-

gyunk!
•   Keressük meg a hozzánk legközelebb álló moz-

gásformát, táplálkozási irányvonalat!
•   Kötelezzük el magunkat, de ne essünk túlzások-

ba!
•   Ne féljünk szakember segítségét kérni, ha elbi-

zonytalanodunk!
•   Tegyünk  mindent  elszántsággal,  kitartással,  a 

fokozatosság elve szerint!
•  Figyeljük szervezetünk reakcióit!
•  Élvezzük munkánk gyümölcsét!
„Amit az emberi elme el tud képzelni, amiben hin-

ni tud, azt meg is tudja valósítani!”
Antal Anett, Fajcsák-Matis zsófi

Személyi edző – életmódtanácsok mindenkinek
„Új év, új élet!”

Hányszor halljuk ezt a mondatot, vagy fogalmazódik meg bennünk az év utolsó vagy a következő év legelső napján? De igaz is ez a mondat? Az új év valóban új életet is je-
lent? Sokak számára igen. Ilyenkor ugyanis a legtöbben fogadalmat tesznek, amit aztán kisebb-nagyobb sikerrel igyekeznek betartani. Egy a napokban nyilvánosságra került 
brit felmérés szerint az újévi fogadalmak egyhetedét néhány órán belül megszegik, 14 százalékukat mindössze egyetlen napig tudják tartani, és minden harmadik fogadalom 
megtartásáról már az első héten lemondanak. A felmérés szerint az újévi fogadalmak fontosabbak a hölgyek számára, hetven százalékuk nyilatkozott úgy, hogy nagyon 
csalódott lenne, ha nem tudná tartani magát az elhatározásához. A felmérésből az is kiderül, hogy a fogadalmak majdnem nyolcvan százaléka az életmódhoz, a fogyáshoz 
kapcsolódik. Éppen ezért gondoltam arra, hogy a témáról most Fajcsák-Matis Zsófi személyi edzővel beszélgetek. Egyrészt mint edzővel, másrészt mint nővel.
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Manapság a társadalom majdnem minden rétege 
számára elengedhetetlen az idegen nyelv ismerte. Egy 
új nyelv elsajátítása sokak számára nem könnyű feladat. 
Ebben segíti a nyelvtudásra vágyókat a Langwest Nyelvi 
Központ, mely akkreditált és minősített felnőttképzési in-
tézmény és államilag elismert nyelvvizsgahely.

– Minek köszönhető, hogy évek óta nagyon 
népszerűek a Langwest Nyelvi központ tanfo-
lyamai? 

– A szakértelemnek és a kiválóan felkészült ok-
tatóknak, tanulóközpontú oktatási rendszerünknek, 
a kellemes és barátságos környezetnek. Nyelvóráin-
kon személyre szabott stratégiát alakítunk ki, hogy 
élvezetessé és hatékonnyá tegyük a nyelvtanulást. 
Állandóan megújuló tanfolyami kínálatunkban most 
újdonság, hogy bővült a nálunk tanulható nyelvek 
palettája, az angol és német nyelven kívül már a fran-
cia, olasz, spanyol is választható. Ha valaki fejleszteni 
szeretné a tudását, vagy új nyelvet akar tanulni, akkor 
azt megteheti a Langwest Téka szekció által ajánlott 
40 vagy 80 órás tanfolyamokon.

De ha nyelvvizsga a cél, akkor is jó hírrel szolgál-
hatok, mert az intézményünk államilag elismert BME 
nyelvvizsgahely. Újdonság, hogy az angol és német 
mellett, a kisnyelvek közül francia, olasz és spanyol 
nyelvvizsga is tehető már nálunk. Ismertető kiad-
ványokkal, próbavizsgával, felkészítő tanfolyamokkal 
és online jelentkezési lehetőséggel várjuk az érdeklő-
dőket!
A  Langwest  NyelvvizsgaPont  szekciónkban  tanu-

lók évek óta sikerrel veszik a „nyelvvizsga-akadályt” 
angolból és németből, de az idén már francia, olasz 
és spanyol nyelvből is részt vehetnek a nyelvvizs-
ga-felkészítő tanfolyamainkon. Ezeket közvetlenül 
a vizsgát megelőző időszakban, intenzív formában 
szervezzük. A hetente két alkalmas, péntek délutáni 
és szombat délelőtti öt-öt tanórás tanfolyam után 
egyből „beesnek” a nyelvvizsgára. Az előkészítőket 
rugalmasan szervezzük, szóbelis és írásbelis napo-
kat tartunk. Ha nincs idő részt venni a tanfolyamon, 
akkor még mindig van lehetőség egy próbavizsgára 
vagy az ANT távoktató programunk segítségével ké-
szülni az írásbelire. 

Az üzleti, szaknyelvi tanfolyamok valamint a kom-
munikációs  tréningek  iránt  érdeklődők  a  Langwest 
Business-t kereshetik.

– Látszik, hogy egyre bővül az intézmény 
kínálta. Van még más újdonság?

– Két fontos aktualitásra szeretném még fel-
hívni  az  érdeklődők figyelmét. Az egyik a  Langwest 
magánóra. Lehetőség van nálunk arra is, hogy ta-
nulóink magántanulóként tanulják az iskolánkban 
választható nyelveket. Azoknak ajánljuk, akik egye-
dül szeretnének tanulni, a saját temójukban, egyedi 
tematika alapján és rugalmas időbeosztást kívánnak. 
A jelentkező a képzést magántanulói bérlettel veheti 
igénybe  és  a  Langwest  online  órarend-készítő  felü-
letén keresztül kiválasztja a tanárt, akinél tanulni 
szeretne, valamint megtervezi órabeosztását. A má-
sik, hogy tanítványainknak további, kedvezményes 

lehetőségeket biztosítunk. Az ismereteik bővítéséhez 
szükséges tankönyveket és kiegészítő anyagokat 
vásárolhatnak nálunk, valamint egyéni konzultációs 
órákra jelentkezhetnek a tanfolyam ideje alatt.

– Mi az, ami már jól bevált és szeretné az 
olvasó figyelmébe ajánlani?

– Feltétlenül szeretném kiemelni az egyedülálló 
TOTAL Nyelvvizsgacsomagunkat, amellyel kényelme-
sebbé és olcsóbbá szeretnénk tenni a nyelvvizsga-
felkészülést és a jelentkezést az általános valamint 
a gazdasági nyelvvizsgákra. Nyelvvizsgacsomagunk 
magában foglalja a nyelvi szintfelmérést, képzési 
tanácsadást, a komplex nyelvvizsga-előkészítő tanfo-
lyamot, a próbavizsgát, a tananyagot és a nyelvvizs-
gát is. 10%-os árkedvezményünk 10.000-16.000 Ft 
megtakarítást jelenthet a résztvevők számára.

– Úgy tűnik, van választék!  Hol találjuk a 
Langwest Nyelvi központot és honnan szerez-
hetünk bővebb információt?

– Igen, megpróbálunk minden igényt kielégíteni, 
minden érdeklődőnek a számára leginkább megfele-
lő tanulási formát ajánlani. Ha bárki nyelvtanulásban 
gondolkodik, hozza magával családtagjait, ismerőseit 
és válassza akciós beiratkozási lehetőségünket, azaz 
minél előbb keressen fel minket Egerben, a Nagyvá-
radi út 14/C. szám alatt. Képzési tanácsadás, valamint 
nyelvtudás-szintfelmérés keretében kialakítjuk a 
számára legmegfelelőbb és legköltséghatékonyabb 
nyelvtanulási programot. Addig is tájékozódjon a 
honlapunkon, a www.langwest.hu oldalon. (X)

Fedezd fel a nyelvek világát a Langwesttel!



APróHIrDETÉsEk
gyErMEkFELÜgyELET 2 ÉVEs korTóL! Csillagvi-
rág Családi Napközi, Eger, Mikes K. utca 101. A rész-
letekről érdeklődjön: (06 70) 320 4842. Kis csoportok, 
családi környezet!

ELADó INgATLAN Felső tár kány ban, a Várhegy la-
kó park ban 2005-ben épült, családi ház, 900 m2-es 
parkosí tott telken szép kilátással és kerttel eladó. 
A ház ytongból épült, 160 m2 lakóterű, 3 szobával , 
egy nappalival, 2 fürdőszobával. Irányár: 30 millió Ft. 
 (+36 70) 336 5392.

rÉgIsÉgVásár Egerben legközelebb január 15-én! 
 (+36 30) 9550 550 • www.regisegvasareger.hu

Új igazgató
Lázár Rita, egykori Európa-bajnok úszó lett a Sportmúzeum 

igazgatója. Várkonyi György, a múzeumot üzemeltető  EVAT Zrt. 
vezérigazgatója úgy fogalmazott: a múzeum alapítója, korábbi 
igazgatója, a nemrég elhunyt Dr. Székely Ferenc olyan örökséget 
hagyott, melynek őrzése és továbbvitele nagyon komoly feladat. 
Fontos cél, hogy a közelmúltban történt fejlesztésekre alapozva 
minél többen látogassák ezt az egyedülálló gyűjteményt.

Nemzetközi torna
Nemzetközi asztalitenisz tornának adott otthont városunk december közepén. A program 

kapcsán egy 8 fős iráni csapat 10 napos edzőtáboron vett részt Egerben. Az iráni hölgyek 
természetesen a város nevezetességeit is megtekintették, s Rázsi Botond alpolgármester 
a város történetéről tartott ismertetőt a vendégeknek. A tornán a csapatversenyt Szerbia 
nyerte, míg egyéniben az egri Angyal Marietta diadalmaskodott. (fotó: Nemes Róbert)

V. Egri városi 
síbajnokság
Négy év után új helyen rendezik a Városi Síbajnokságot. A helyszín 

változatlanul Szlovákia, de Eger testvérvárosa, Dolný Kubín helyett 
a lengyel határ melletti Ždiar (Zár) látja vendégül a síelőket márci-
us 2–4. között. Ideális síterep és sok kedvezmény várja a versenyre 
jelentkezőket. A snowboardosokra is gondoltak, illetve az elhelyezés 
is sokkal jobb lesz, mint korábban. A korosztályok nem változnak. Két 
éjszakára, fél panzióval 40 Euró a szállás ára. A síbérlet három napra 
30 Euró. Az óriás műlesikló verseny most is 800 méteres pályán márci-
us 3-án, szombaton, 10 órakor kezdődik. 

A versenyen részt vehet minden egri lakos illetve Egerben tanuló 
diák, nem leigazolt síversenyző.

Nevezés:
•  Fejes Péter (Kemény Ferenc Általános Iskola – 20/971-7078)
•   Petrovai József (Balassi Bálint Általános Iskola – 20/915-2258)
•   Makk Marci 2004 Kft. sportszerkölcsönző (Eger, Maklári u. 107. 

– 20/9-35-87-89)
Nevezési határidő: 2012. január 28.
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10 éves a sportiskola
141 arany-, 222 ezüst- és 235 bronzérem – ez az elmúlt évti-

zed  mérlege. Az Egri Városi Sportiskola 64 válogatott, 21 kiemelt 
válogatott sportolót mondhat magáénak. A kezdeti 5 sportág mára 
11-re nőtt. A legnagyobb elismerést 2009-ben kapta az intézmény, 
amikor Magyarország legjobb sportiskolájává választották. Kovács 
Géza igazgató az iskola ünnepségén úgy fogalmazott: működésük-
ben fontos szerepet játszik az önkormányzat, a  Kemény Ferenc Ál-
talános Iskola, és a főiskola Testnevelés Tanszéke is. A tízéves évfor-
dulón elismeréseket adtak át azoknak, akik segítették az intézmény 
munkáját. (fotó: Nemes Róbert)

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: 8.30 – 16.00 P: 8.30 – 13.00

az offi zrt. 20% kedvezménnyel vál lalja 
bizonyítványok, műszaki, minő ségbiztosítási szövegek 

nem hiteles fordí tását. 

BiZToNSági Őr
intenzív, oKJ-s szakmunkás képzést indít

a szakmai szakszervezetek és az ORFK-RSZKK ajánlásával!

Február 11-én és 18-án EgErBEN.
(+36 30) 948 26 15 (hétvégén is hívható!)
Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Könnyű és gyors elhelyezkedés! • Fegyvervizsga 1 nap alatt! 

NE HIGGY az átverőknek, ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!

Vagyonvédelmi Országos 
Kiképző Központ

www.vokk.hu

Fnysz: 01022-2010

8 nyelv 8 nyelv 8 nyelv 8 nyelv 8 nyelv
Bótalingua Nyelvi Központ • Bóta Irodaház Kft. • 3300 Eger, Szálloda u. 5.

www.botalingua.com • (36) 411 579 • info@botalingua.com
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00676-2008 • Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-1215

Communication Pure and Simple

Eger, Bartók tér 12. • (06 20) 321 6371
www.katedra.hu • eger@katedra.hu

nYsz.: --  al.:

Ez a hirdetés 15 000 Ft-ot ér, ha 
magaddal hozod beiratkozáskor!
nyelvvizsgafelkészítő tanfolyamok 

vizsgáztató tanárok vezetésével!

Beiratkozás:
2012. február 1-ig

Közép- és emelt 
szintű érettségire 

felkészítő 
tanfolyamok

Csúcson a Plútó SE 
Újabb sikert könyvelhetett el Egernek a 

Plútó SE, 2001. korosztályának labdarúgó 
csapata. A 2011. december első hétvégéjén a 
csapat Debrecenben vett részt a XX. OTP-BANK 
– Télapó Kupán, amely egyben Huszti Péter 
Emléktorna is volt. A kiválóan szervezett ren-
dezvényen a korosztályban 24 együttes mérte 
össze a tudását, köztük a magyarokon kívül uk-
rán, román, szerb csapatok rúgták a labdát. 

A szervező Olasz Focisuli még arról is 
gondoskodott, hogy a játékosok a debrece-
ni Aquaticumban pihenhessék ki, fürdőzés 
keretében a nap fáradalmait.

 Balogh László edző játékosai szenzációs for-
mát mutattak be ezen a hétvégén. A döntőben 
a VSK Csíkszereda (RO) elleni 3:0 eredmény je-
lentette az aranyérmet. A tornán lejátszott hét 

mérkőzés mindegyikét megnyerték, a 27 lőtt 
gólra az ellenfelek csupán egy találattal tudtak 
válaszolni.

A torna gólkirálya is a csapatból került 
ki Csörgő Viktor személyében, aki 12 góllal 
terhelte meg az ellenfelek hálóját. Ezzel a 
győzelemmel már a harmadik rangos nem-
zetközi tornán diadalmaskodtak ebben az 
évben, valamint kiválóan szerepelnek a baj-
nokságban is. Nyáron megnyerték az Egerben 
rendezett  XVIII. Rexroth Kupa, Nemzetközi 
Utánpótlás Labdarúgó Tornát, valamint a IV. 
AGRIAPIPE KUPA, Nemzetközi Utánpótlás Te-
remlabdarúgó Tornát is.

Az U10-es Regionális Bajnokságban pedig 
a második helyen várja a tavaszt az együttes, 
a DVTK mögött.



A törökök utolsó elvonulására emlékeztek decemberben. 1687. decem-
ber 17-én hosszú blokád után adták fel a várat és hagyták el Egert a tö-
rök seregek. Három éve élesztették fel a sokáig élő hagyományt, hogy 
ezt a jeles napot is megünneplik a városban.

Kiállítás nyílt a Bárány Uszoda tervpályázatának anyagából a Bitskey Uszodában, mely 
bemutatja az uszoda újjáépítésére korábban kiírt pályázatra beérkezett 45 munkát és a 
szakmai zsűri által támogatott terveket is. A felújítással kapcsolatosa véleményeket is 
várja az önkormányzat.

Hónapokkal ezelőtt befejeződött a Bartakovics Béla Közösségi Ház dísztermének fel-
újítása, s most ünnepélyesen is átadták a beruházást. Dr. Ternyák Csaba egri érsek az 
esemény kapcsán elmondta: öröm, hogy a katolikus egyház az önkormányzattal közö-
sen tudta megvalósítani a fejlesztést. Az ünnepi  programban a Gajdos együttes ádventi 
lemezbemutatója szerepelt. 

Elkészült az a többfunkciós szoba, amely az óvodás gyermekek test-
nevelést szolgálja a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájában. Az 
intézményben nemcsak tornaszobát avattak, a 22,5 millió forintos be-
ruházás részeként egy új terasszal, tároló helyiségekkel és egy felnőtt 
mozgássérült mellékhelyiséggel is bővült az óvoda.

Jónak értékelte a civil kerekasztal munkáját a Civil Randevún Bárdos Ferenc 
soros elnök; az akciók megvalósultak, a szervezetek hozzájárultak az egri 
problémák megoldásához. Éves munkájáért tíz ember kapott elismerést, az 
év szekcióvezetője Botka Tímea lett, az  év médiatámogatója Honfi Gábor.

Átadta Sós István és Jung László a lajosvárosi ádventi jótékonysági bálon összegyűlt ösz-
szeget a városrész két óvodájának. Összesen 212 240 Ft gyűlt össze, ezt egyenlő arányban 
kapta meg a Ney Ferenc Óvoda és a Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvodája. Az ado-
mányból az intézmények játékokat, eszközöket vásárolnak.  (Nemes Róbert felvételei)


