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Tavasz, köszöntő
Kedvenc évszakom a tavasz. A nyár, az ősz és a tél mellett. Talán furán hangzik ez, de valóban így van: minden időszakban meg-

keresem azt, ami szép, ami jó, kedvemre való.  A tavaszhoz mindig a megújhodást kötjük, nyilvánvaló, hogy a természet ébredése, az 
esetleges téli ború elűzése nyomán. Kislányaim meg vannak győződve arról, hogy a sikeres farsang, a télűzés eredménye, hogy üdébb 
évszakra váltunk hamarosan. Így van ez rendjén! Érdemes mindent úgy tennünk, hogy mélyen hiszünk benne, s bízunk abban, hogy 
célt érünk. Lapunk ízelítőt ad egy kis megújulásból: az arculat, a megjelenés egy kicsit frissül, s ez a város számos megjelenésén látszik 
majd. Az új dolgok legtöbbször jót hoznak, különösen, ha jól imádkozunk! Erre most amúgy is szükség van: a böjt, a megtisztulás 
idején.

Haladhatnak az egri ügyek
Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz frakció egri kihelyezett ülése kapcsán látogatott 

el szerkesztőségünkbe, s adott exluzív interjút  az aktuális kérdésekről, egri ügyekről.

A kormányfő elmondta: biztosan meg-
épül az M25-ös, Egert az autópályával 
összekötő út, az építéshez rendelkezésre 
állnak a források, a tervezés folyamata 
igényel időt, így kijelenthető, nem pénz 
kérdése ez a beruházás. A miniszterelnök 
elmondta még: a kórház fejlesztése is 
kiemelt ügy, az 5 milliárdos projekt biz-
tosan megvalósul. A gazdasági kérdések 
kapcsán kifejtette: akkor lehetünk nyu-
godtak, ha öt és félmillió adófizető lesz 
Magyarországon, miközben 2010-ben, a 
kormányváltás idején alig haladta meg 
ez a szám a két és félmilliót – mondta 
el a kormányfő. Ennek számos oka van, 
többek között az a helyzet, hogy míg 

egyfelől szakemberhiánytól szenved a 
gazdaság, ezzel egyidejűleg sok a mun-
kanélküli. Ehhez kapcsolódva, az egri 
főiskola és a közoktatási törvény kapcsán 
Orbán Viktor úgy fogalmazott: fontos, 
hogy a természettudományos képzés 
kellő hangsúlyt kapjon. A főiskola jövőjé-
ről szólva kiemelte: az intézménynek van 
esélye az egyetemmé válásra, ha teljesíti 
a megfelelő feltételeket. Az Euró pai Kö-
zösségben hazánkat ért vádak, támadá-
sok kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta: 
Magyarország tárgyalóképes minden 
témában, de ezzel együtt elvárás, hogy 
tartsák tiszteletben a magyar nép aka-
ratát.

Átadták a felújított 
kapukat
Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbe-

járatát, a déli kaput és a Varkoch-kaput. Az elmúlt időszakban az időjárás 
miatt jelentősen romlott ezek állaga, életveszélyessé váltak. A sürgős be-
avatkozás érdekében Habis László polgármester, országgyűlési képviselő, 
Szabó Róbert, a Heves Megyei Önkormányzat elnöke és dr. Nyitrai Zsolt 
miniszterelnöki biztos közösen jártak el.

Az ünnepélyes átadáson Habis László elmondta: a kiváló kapcsola-
toknak és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pozitív hozzáállásának 
köszönhetően hamar zöld utat kapott az elképzelés, mely a dr. Nyitrai 
Zsolttal közös, a soros elnökség átadásához kapcsolódó vársétán fogal-
mazódott meg. A polgármester elmondta még: Eger számos értékének 
megőrzése, megmentése jelent még feladatot: a vár további részeinek 
felújítása, a Minaret rekonstrukciója.

Dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos kifejtette:  a mai nap jó példa az 
összefogás erejére, arra, hogy rövid idő alatt is sikeres lehet egy ügy, ha 
a közös cél érdekében, egy akarattal dolgoznak a politikusok, a szakmai 
szervek és az állami szereplők. Hozzátette, a döntés gyorsan megszüle-
tett és gyorsan megtörtént a kivitelezés, külön öröm, hogy helyi vállalko-
zások végezték el ezt a munkát.

Dr. Molnár Zoltán, az MNV Zrt. általános vezérigazgató-helyettese úgy 
fogalmazott:

A jó minőségben elkészített felújítás, statikai megerősítés, kőpótlás 
évtizedekre rendbe tette a két kaput. Az ígéretnek megfelelően, határ-
időre elkészült a 15 millió forintos forrásból elvégzett beruházás. Példás 
a városért felelős helyi és országos politika, a Vármúzeum és a Magyar 
Állam tulajdonosi jogait gyakorló MNV Zrt. közös munkája, ez természe-
tes is kell, hogy legyen.
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Elfogadták a 
költségvetést
A városi közgyűlésen egyperces néma felállással emlé-

keztek a február 18-án elhunyt Lengyel Pálra, az egri Har-
lekin Bábszínház igazgatójára, valamint a kommunizmus 
áldozataira. Sós István alpolgármester a rendkívüli hideg 
miatt kialakult vészhelyzet kezelésében közreműködőknek 
mondott köszönetet. Az önkormányzat a megváltozott jog-
szabályi környezetre és gazdasági helyzetre való tekintettel 
nem tudja biztosítani az Agria Agora kivitelezéséhez szük-
séges megnövekedett önerőt, így felbontja a támogatási 
szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A szépasz-
szonyvölgyi Márai turisztikai látogatóközpont és a belváros-
rehabilitáció kapcsán nem terveznek változást – derült ki a 
2011-es költségvetésről szóló előterjesztés szóbeli kiegészí-
tésekor.

Az új önkormányzati és az új nemzeti vagyontörvénynek 
év eleji hatályba lépése miatt új vagyonrendeletről is dön-
tött a közgyűlés. Eszerint kizárólagosan állami vagy önkor-
mányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon főszabályként 
nem idegeníthető el, korlátozott körben terhelhető meg.

A város költségvetését 17, 6 milliárd forintos bevételi és 
kiadási főösszeggel fogadta el a közgyűlés. Ebből működési 
kiadásra 11,6 milliárd forint, míg beruházásra, fejlesztésre 
6 milliárd forint áll rendelkezésre. Eger saját bevételeinek 
tervezett összege 7,7 milliárd Ft, közel 400 millió Ft-tal 
magasabb, mint 2011-ben. A helyi adókból 3,4 milliárd Ft 
bevételre számít a város, az illetékbevétel összege 150 mil-
lió Ft. A 2012-es költségvetés 421 millió Ft tartalékkal szá-
mol. Beruházásokra idén több mint 3,9 milliárd Ft kiadást 
terveznek. Ebben az évben 440 millióval kevesebb az állami 
normatíva, a városnak szigorúbb, egzaktabb feltételek kö-
zött kell gazdálkodnia. 

Az ülésen szó esett arról is, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium pályázati felhívást tett közzé az egycsatornás 
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támo-
gatására, melyhez az állami támogatás mértéke lakáson-
ként maximum 150.000,- Ft. Ezt kiegészítve az önkormány-
zat nyolc emeletes társasházaknak lakásonként 62.500 
forintot, az ennél magasabb házaknak lakásonként 125 
ezer forintos támogatást biztosít. Az ülésen módosították 
az Egri Kulturális és Művészeti Központ és a Bródy Sándor 
Megyei Könyvtár alapító okiratát. Habis László polgármes-
ter és Csathó Csaba önkormányzati biztos javaslatára füg-
getlen könyvvizsgálót bíznak meg a Gárdonyi Géza Színház 
gazdálkodásának szabályossági vizsgálatára. A szakember 
a júniusi közgyűlésen számol majd be a vizsgálat eredmé-
nyéről. Április 1-jétől mindkét színház önállóan működő 
költségvetési szervként végzi tevékenységét úgy, hogy vala-
mennyi előirányzatuk fölött továbbra is önállóan rendelkez-
nek. A könyvviteli, adminisztrációs feladatok ellátásával az 
Egri Közszolgáltatások Városi Intézményét (EKVI) bízta meg 
a képviselő-testület. A grémium úgy határozott, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal Gazdasági Irodája a Harlekin Bábszínház 
igazgatójával együttműködve készítsen részletes javaslatot 
a művészi állomány racionalizálására. A városatyák elfo-
gadták az önkormányzat gazdasági társaságainak jövő évi 
üzleti terveit is. S. K.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
tisztelettel meghívja váro sunk polgárait  

Nemzeti Ünnepünk, március 15-e alkalmá-
ból rendezett ünnepi programjaira!

10:00 Szentmise a Bazilikában
11:15–12:00 Városi Díszünnepség a Gárdonyi 
Géza Színházban
–  Ünnepi beszédet mond: Sós István alpolgár-

mester 
–  „A márciusi naphoz” című szerkesztett irodal-

mi műsor. Előadják: Nánási Ágnes, Endrédy 
Gábor, Fehér István és Szívós Győző, a színház 
művészei. Közreműködik: a GG Tánc Eger és a 
Hungariddim. Rendezte: Fehér István

A színházi program után a további események 
helyszíne a Petőfi tér.
12:00–12:30 Térzene a Petőfi-szobornál az 
Egri Obsitos Fúvószenekar közreműködésével. 
Karnagy: Karnizs Csaba.

12:30 Koszorúzás
– Himnusz
–  Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét elő-

adja: Kelemen Csaba színművész.
–  A szónoki beszédíró verseny győztese 

Kolman Réka, az EKF Gyakorló Gimnáziuma 
12/b osztályos tanulójának megemlékezése

– Koszorúk elhelyezése
– Szózat
14:30 „Tábornokok tavasza” – a Máday- féle 
gyűjtemény kiállítás-megnyitója a Dobó Ist-
ván Vármúzeumban, a Gótikus Palota föld-
szintjén.

Új menetrend
Március 4-től új, ütemes menetrend lép életbe 

az egri buszközlekedésben, amely számos válto-
zást tartalmaz. A módosításoknak köszönhetően 
megszűnnek a járattorlódások, a belvárosban 
összehangolt menetrend szerint közlekednek 
majd az autóbuszok. Az utasok néhány járat 
összevonására és egy új – a Felsővárost, a Haj-
dúhegyet és a vasútállomást összekötő – járat 
indítására is számíthatnak – hangzott el az új 
menetrendet ismertető sajtótájékoztatón.

2011-ben Eger önkormányzata és az Agria 
Volán Zrt. elhatározta, hogy megreformálja 
a város autóbusz-vonalhálózatát és a menet-
rendjét. Ennek érdekében felmérték az utazók 
igényeit, a vonalhálózat leterheltségét, majd a 

Széchenyi István Egyetem szakemberei kidol-
gozták, hogy hogyan kellene az egri buszközle-
kedést átalakítani. Két változatot dolgoztak ki, 
egy optimálisat és egy költséghatékonyabbat. 
Március 4-től ez utóbbi lép életbe a központi 
finanszírozás kedvezőtlen alakulása miatt. A 
szolgáltató képviselője elmondta: bár 110 járat 
megszűnik, az új menetrend kialakításakor ma-
ximálisan figyelembe vették az utasok igényeit. 
Az új menetrend további finomításokat igé-
nyelhet, ezért bevezetése után várják az utasok 
észrevételeit, javaslatait. A változásokról bő-
vebben a www.eger.hu oldalon, illetve az Agria 
Volán honlapján, a www.agriavolan.hu oldalon 
lehet tájékozódni.

Civil pályázat
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet civil szervezetek, egyesületek, alapít-

ványok részére „Civil Alap szakmai programok/projektek/ megvalósítása 2012.” címmel.
A pályázatot egy példányban kell benyújtani Eger Megyei Jogú Város Titkársági Csoportjához – Civil re-

ferens részére (Eger, Kossuth u. 28.), „Civil Alap szakmai programok/projektek/ megvalósítása 2012.” meg-
jelöléssel. Pályázati űrlap átvehető: a Heves Megyei Civil Szolgáltató Központban (Civil Ház, Eger, Bajcsy Zs. 
u. 9. Tel.: 415-822) vagy letölthető az Egri Civil Kapu internet portálról www.eck.hu vagy www.eger.hu 
városi portálról. A pályázatokat a Civil Alap Bíráló Bizottsága bírálja el, majd Eger város közgyűlése hagyja 
jóvá. A pályázat beérkezésének határideje: 2012. március 9. 12.00 Civil referenshez.
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Comenius régió együttműködés
Egri delegáció látogatott lengyel testvérvá ro-

sunkba, Przemyslbe január 23-a és 26-a között. A 
négynapos szakmai tanulmányutat, melynek célja 
az oktatási és kulturális területen alkalmazott leg-
jobb gyakorlatok megismerése volt, a Tempus Köz-
alapítvány támogatásával megvalósuló Comenius 
Régió együttműködés keretében, az „Egész életen 
át tartó tanulás” programban szervezték meg.

A projektben egri részről az önkormányzat mel-
lett a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, a Lenkey 
János Általános Iskola és a Dobó István Vármúze-
um munkatársai vettek részt. Szakembereink a 
przemysli partnerintézményekbe látogatva bete-
kintést nyerhettek abba, hogy a lengyelországi ok-
tatásban miként működik együtt egy múzeum az 
iskolákkal, annak érdekében, hogy a fiatalok minél 
jobban megismerjék a helyi értékeket, büszkék le-
gyenek történelmükre, kultúrájukra, lakóhelyükre. 

 Az egri delegáció tagjai részt vettek egy, a helyi 
érték oktatásáról szóló konferencián is a Przemysli 
Nemzeti Múzeumban. Mint megfogalmazták: a 
Comenius program keretében az egyik fő célkitűzés 
egri részről az, hogy a Várat – és a hősi várvédelem 
örök üzenetét – minél jobban bekapcsolják a helyi 
oktatásba, a fiatalok értékközpontú nevelésébe.

Pályázati felhívás 
középiskolák részére 
Városunk nyugdíjas pedagógusa, 

Kaslik Józsefné 2005-ben ösztöndíjat 
alapított tragikusan elhunyt lánya, 
Kaslik Gabi emlékére. Az ösztöndíj azzal 
a szándékkal jött létre, hogy támogassa 
az adott évben érettségizett, és felső-
oktatási intézménybe felvételt nyert, 
valamely területen tehetséges fiatal to-
vábbtanulását. 

Az alapító szándéka szerint az ösz-
töndíjat olyan tanuló nyerheti el, aki az 
eredményes középiskolai tanulmányai 
mellett, valamely művészeti ágban, vagy 
sportágban kiemelkedően tehetséges, 
már bizonyította szorgalmát, kitartását, 
illetve valamely szaktárgy területén 
tanulmányi versenyt nyert és állandó 
lakóhelye Egerben van. E szempontok 
mellett, a tanuló szociális körülményei 
is szerepet játszanak az ösztöndíj oda-
ítélésekor. Az ösztöndíj az elő diploma 
megszerzéséig jár, amennyiben a hall-
gató „jó” (minimum 3,5-es) tanulmányi 
eredményt elér. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
–  a tanuló adatait (név, lakcím, szo-

ciális helyzet), 

– a tanuló kézzel írt önéletrajzát, 
–  középiskolai tanulmányi eredmé-

nyeit, érettségi eredményét, 
–  szaktárgyi, sportversenyen, illetve 

művészeti téren elért eredményeit 
– ha van,

–  a felsőfokú intézmény nevét, aho-
vá felvételt nyert a tanuló, 

–  az osztályfőnök jellemzését. 

A pályázat beadási határideje:
2012. augusztus 15. 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal 
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iro-
dájára kell benyújtani. Cím: 3300 Eger, 
Dobó tér 2. 

Kérjük, a borítékra írják rá: „Kaslik 
Gabi Ösztöndíj” !

A beérkezett pályázatokból az alapí-
tó választja ki a támogatásra érdemes 
tanulót, akivel, mint adományozó szer-
ződést köt. 

Az ösztöndíjat a nyertes tanuló kö-
zépiskolájának tanévnyitó ünnepségén, 
ünnepélyes keretek között adják át.

– Hányan dolgoznak az irodán, milyen a szer-
vezeti struktúra?

– 52 fővel dolgozunk, munkánkat négy fő területen 
végezzük. A Költségvetési Csoportot Tamasi Antalné, a 
Pénzügyi Csoportot Rékasiné Varga Beáta, a Vagyongaz-
dálkodási Csoportot Szűcs Tamás, az Ellátási Csoportot 
Táboriné Nagy Katalin vezeti. Tevékenységünk sokrétű, 
a csoportokon kívül, önállóan dolgozó kollégák is segítik 
az önkormányzat pályázati munkáját, banki ügyek inté-
zését, a társulási költségvetések, beszámolók készítését, 
a hivatal adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését. 
Eger mellett Szarvaskő önkormányzatának gazdálkodási 
feladatai is az iroda tevékenységi körébe tartoznak.

– Pénzügyek, költségvetés, vagyongazdál-
kodás, ellátás. Az elnevezések igen beszédesek, 
mégis érdemes néhány mondatban pontosítani az 
egyes területek határait.

– Ha azt mondom, hogy a Költségvetési Csoporthoz 
tartozik az intézmények működtetése, az éves, féléves, 
háromnegyedéves költségvetések tervezése, beszámolók 
összeállítása, törzskönyvi nyilvántartások kezelése, az nyil-
vánvalóan nem meglepő. Ha azonban hozzáteszem, hogy 
kollégáim végzik ebben a csoportban például az első la-
káshoz jutás támogatásának pénzügyi ügyintézését, vagy 
foglalkoznak a városi ingatlanhasznosítás pénzügyeivel, a 
fejlesztések, felújítások elszámolásával, akkor látható, hogy 
a munkájuk túlmutat a számszaki feladatok ellátásán.

A Pénzügyi Csoport kezeli a hivatal működésével kap-
csolatos kiadásokat. Ide tartozik még a nem rendszeres 
kifizetések számfejtése, könyvelése, és itt működik a 
házipénztárunk is. Kollégáim foglalkoznak a nemzetiségi 
önkormányzatok gazdálkodásával, a működéssel össze-
függő bevételek számlázásával, vagy éppen a segélyezés 
pénzügyi elszámolásaival. Az önkormányzati vagyon 
részletező nyilvántartása is itt történik, valamint az éves 
leltár elkészítése az önkormányzat tárgyi eszközeiről, 
készleteiről.

A leltárban szereplő tételek gondozása az Ellátási 
Csoporthoz tartozik, kollégáim foglalkoznak a hivatali 
épületek üzemeltetésével kapcsolatos teendőkkel: takarí-
tás,  portaszolgálat, postázás, a karbantartás szervezése, 
utóbbi együttműködve az Egri Közszolgáltatások Városi 
Intézményével. A csoport feladata a hivatali gépkocsik 
üzemeltetése, az irodaszerek, tisztítószerek, egyéb eszkö-
zök beszerzése, a raktározás. 

A Vagyoni Csoport az önkormányzati vagyont kezeli, 
felelős a vásárlásokért, eladásokért, a vagyon megfelelő 
hasznosításért. Itt készítik el a városi tulajdonú ingatla-
nokkal kapcsolatos anyagokat,  az önkormányzati cégek 
üzleti tervei, beszámolói is ehhez a csoporthoz érkeznek. 
Vagyongazdáink felelnek a külterületi ingatlanok haszno-
sításáért, az erdőtelepítések pályázatainak előkészítéséért, 

lebonyolításáért, a végrehajtás ellenőrzéséért. Ez a részleg 
aktualizálja az ingatlanvagyon-katasztert, amelyről éven-
te kötelező adatszolgáltatást teljesítünk.

– Az iroda kezeli a „város pénztárcáját”, milyen 
jogszabályi környezet irányadó ebben?

– Számos jogszabálynak kell megfelelnünk: vonat-
koznak ránk az adótörvények, az Államháztartási Törvény, 
az Önkormányzati Törvény, az adott évi Költségvetési 
Törvények és a Stabilitási-, valamint a Nemzeti Vagyonról 
szóló törvény előírásai. Emellett a Számviteli Törvényt és 
a hozzá kapcsolódó, az államháztartási szervezetekre vo-
natkozó kormányrendeletet is napi szinten forgatjuk. A 
szabályos működést rendszeresen ellenőrzik is. Az Állami 
Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, a NAV, és a Kor-
mányhivatal szakigazgatási szervei is számon kérhetnek 
bennünket egy-egy területen. A helyi rendeletek előírása-
it is be kell tartanunk, ezek közül a munkánkkal leginkább 
összefügg a költségvetési- és a vagyonrendelet, melyeket 
februári ülésén fogadott el a Közgyűlés.

– Mi a felelőssége az irodának abban, hogy az 
önkormányzat kiegyensúlyozottan gazdálkodjon, 
működjön?

– A gazdálkodás kereteit a költségvetési rendeletben 
szabályozzuk, nálunk készül az önkormányzat költségve-
tése. Az önkormányzati cégek gazdálkodására is rálátunk, 
folyamatosan beszámolnak tevékenységükről a bizottsá-
goknak, a közgyűlésnek. Az intézmények könyvvezetését, 
beszámoló készítését, adatszolgáltatását döntően az EKVI 
végzi. Az intézmények és az EKVI között minden esetben 
köttetik egy, a napi működést, a feladatmegosztást sza-
bályozó megállapodás, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Az 
EKVI könyveléséhez elektronikus rendszeren keresztül 
hozzáférünk, bármely intézményünk havi pénzforgalmát 
figyelemmel tudjuk kísérni. Folyamatos a kapcsolatunk, 
hogy elkerüljük az intézményi gazdálkodással kapcsolatos 
problémákat. Fontosnak tartom, hogy intézményvezető-
ink felelősségteljesen gazdálkodnak, évek óta nem volt 
nagyobb probléma, mellyel külön foglalkoznunk kellett 
volna. Tapasztalatunk az, hogy az intézményvezetők igye-
keznek a kereteken, előirányzatokon belül jól gazdálkodni, 
és sikeresek is ebben. 

– A közelmúltban történt átfogó vizsgálat mit 
állapított meg a város gazdálkodásáról?

– Az Állami Számvevőszék vizsgálata nem szabályos-
sági ellenőrzés volt, azt kívánta feltárni, hogy mekkora a 
megyei jogú városi önkormányzatok és cégeik adósság-
kockázata. Beszámoltunk a szállítói kötelezettségekről, hi-
telekről, a kezességvállalásokról és a folyamatban lévő, va-
lamint a tervezett beruházásokról. Rengeteg tanúsítványt 
készítettek kollégáim, s a megállapítások alapján nyu-
godtan mondhatom: nincs szégyenkeznivalónk. Az ÁSZ 
Egerrel kapcsolatban csak néhány javaslattal élt, melyek a 

„Az én városom”
Bemutatkozik Eger Önkormányzatának Gazdasági Irodája

Eger sok szempontból kivételt képez, ha gazdálkodásról van szó, s erre büszkék lehetünk:  nincs működési költségvetési 
hiánya és folyószámla-hitele sem. A tavalyi stabil gazdálkodás után az elfogadott 2012-es büdzsé főösszege meghaladja 
a 17,5 milliárd Ft-ot, s a költségvetés erőteljesen fejlesztésközpontú. Mindeközben Eger önkormányzatának és intézmé-
nyeinek igen takarékosan, fegyelmezetten kell gazdálkodnia. Ezért az egyensúlyért, az okos, hasznos gazdálkodásért, 
ugyanakkor a számok és a közpénz felhasználásán túl számos más területért is felelős az iroda. A szervezeti egység mun-
kájáról beszélgettünk Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezetővel.

jövőre vonatkozó – egy része azóta már jogszabályokban 
is megjelent – elvárásokat tartalmaznak. Megállapították, 
hogy az önkormányzat a vizsgált időszakban ellentételezte 
a központi intézkedések hatására jelentkező bevételkiesé-
seket a kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedéseivel, 
stabil gazdálkodást folytatott. A gazdasági társaságok által 
ellátott feladatstruktúra letisztított, átlátható volt, a műkö-
dési kockázatot nem növelte az önkormányzatnál. Meg-
tekintettük az elkészült jelentéseket, és azt láttuk, hogy 
Eger egy volt azon megyei jogú városok között, melyek a 
legkevesebb figyelemfelhívó észrevételt kapták. 

– Hogyan lehetne jellemezni a város 2012-es 
költségvetését, a főbb adatokat?

– Nagyon szigorú, feszített költségvetésről beszélhe-
tünk, betartásához komoly takarékosságra lesz szükség. A 
bevételi és kiadási főösszeg 17,6 milliárd Ft, ebből műkö-
dési kiadásra 11,6 milliárd Ft, míg beruházásra, fejlesztésre 
6 milliárd Ft felhalmozási keret áll rendelkezésre. A fejlesz-
tések a költségvetés főösszegéből 34%-kal részesednek. 
Az önkormányzatok 2013-tól nem tervezhetnek működé-
si hiányt a költségvetésükben, Eger ezt a feltételt már az 
idei költségvetésében biztosítja. A fejlesztésekhez a város 
vagyonhasznosításból származó bevételei nem elégsége-
sek, szükséges külső forrás bevonása a finanszírozásba, 
ami mintegy 2,3 milliárd Ft fejlesztési hitelfelvételt jelent. 
Eger saját bevételeinek tervezett összege 7,7 milliárd Ft, 
közel 400 millió Ft-tal magasabb, mint 2011-ben. A helyi 
adókból 3,4 milliárd Ft bevételre számít a város, az illeték-
bevétel összege 150 millió Ft.   

A központi költségvetési támogatás tervezett összege 4 
milliárd Ft, ami a bevételek 23,2%-át jelenti. Az átengedett 
központi adók (személyi jövedelemadó, gépjárműadó) 
összege 1,3 milliárd Ft-ot tesz ki. Az önkormányzatnál jó-
val kevesebb a központi forrás, mint az előző években volt. 
Örömteli, hogy mind az intézményvezetők döntő többsé-
ge, mind a helyi közalkalmazotti érdekképviselet megértő 
és partner volt abban, hogy egyensúlyi költségvetést tud-
tunk készíteni. Nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy 
a működés egyensúlyát biztosítsuk, a fejlesztésekhez pedig 
a külső forrásokat biztosítsuk. Ha rendkívüli esemény nem 
következik be, akkor működési hiánymentes maradhat a 
gazdálkodásunk. Ez – számos önkormányzat helyzetét 
ismerve – komoly eredménynek számít.

Bővítés
Az ütemtervnek megfelelően halad a Lajosvárosi Bölcsőde 
férőhelybővítése. Az átalakítási munka még decemberben 
megkezdődött, ez év tavaszára pedig véget is érhet. A követ-
kező nevelési évtől hússzal több bölcsődés korú gyermek el-
látást tudják majd biztosítani a városrészben.

Az épületben már működik egy bölcsőde húsz férőhely-
lyel, most ennek területét és a befogadható gyerekek számát 
is megduplázzák. Erre a megnövekedett igények miatt van 
szükség, melyhez pályázati támogatást kapott az önkor-
mányzat, 54 millió forintot nyert el. (Lajosvárosi bölcsőde 
férőhelybővítése, ÉMOP-4.2.1/B-09) A város önrészével 
összesen 60 millió 500 ezer forintból folynak a bölcsődei 
bővítési munkálatok. Az átalakítás 400 négyzetmétert érint, 
az épület akadálymentesített lesz. A projekt része a búto-
rok, berendezések és az udvari valamint a beltéri játékok 
beszerzése is. A bölcsődében munkahelyeket is teremtenek, 
hiszen a megnövekedett gyermeklétszám ellátására négy 
kisgyermek-nevelőnek és két technikai dolgozónak is mun-
kát biztosítanak majd. A bölcsődei férőhelybővítés a tervek 
szerint idén április végén fejeződik be a Lajosvárosban. (X)

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

(fotó: Nemes Róbert)



Fertálymesterség Felnémeten is
Kedvező a visszhangja a közigazgatásilag Egerhez 

tartozó Felnémeten, hogy a település újkori történe-
tében ismét van fertálymestere a városrésznek. Budai 
László középiskolai tanár személyében erős karakte-
rű, megbízható közösségi kapcsolatokkal rendelkező 
patriótára esett a választás: ő lett a választott testület 
16. tagja. 

– Nem tudom, hogy kik jelöltek a megtisztelő fel-
adatra, amely tartalmasabbá teszi az életemet – új-
ságolja. A helybeliek most lépten-nyomon azt kérde-
zik tőlem: mit is jelent valójában a fertálymesterség 
számukra? Sosem késlekedem a válasszal. 

Budai László jelenleg informatikára és vállalko-
zási szakismeretekre tanítja a diákokat Egerben a 
Bornemissza Gergely Szakközép- és Szakiskolában. 
Kertészmérnöki diplomája van, pályafutása során 
tudását felsőfokon is megosztotta volt tanítványaival. 

Barátságos, három gyermekes családapa, a felesége 
orvos. A jóravaló, a másokért is cselekedni tudó em-
bereket kedveli igazán. „A felnémetiek is ilyenek” – 
mondja büszkélkedve. – Nálunk pezsgő a kulturális 
élet. Szellemi központunk a Pásztorvölgyi Általános 
Iskola – a könyvtárnak és a kiállításoknak is szép 
számú a látogatottsága. A település lakóinak előre is 
megköszönöm, hogy aktívan részt kívánnak venni a 
negyed társadalmi életében. Bőven van tennivalónk! 
Földink, Rázsi Botond egri alpolgármester számíthat 
a munkánkra: a doni elesettek emlékművének fel-
újításánál, a temető gondozásában, vagy a parkok 
rendbehozatalánál például. 

Azt mondja, olyan közigazgatási erő áll mellette 
az egri városházán, amely támogatni fogja a legjobb, 
az elérhető célok megvalósulását Felnémeten. Össze-
hangolt program szerint munkálkodik. Hamarosan 

Budai László

találkozni fog a Felsővárosi Rác-hóstya fertálymeste-
rével, közösen dolgozzák majd ki a városnegyedeket 
érintő munkaprogramot. „Akik megkérdezik tőlem, 
hogy mire jó a megbízatásunk, azt válaszolom: min-
denekelőtt a több évszázados hagyományok ápolásá-
ra. Egymás között azt tartjuk, hogy aki a tisztségének 
egy éve alatt követésre méltóan végzi a munkáját, az 
nem hiába vette a vállára a fertálymesterek szimbó-
lumát, a százráncú köpenyt.” Mika István

Eger város 2012-re elválasztott fertálymesterei

I. Város I. negyed Dr. Szerdahelyi Ferenc orvos 
II. Város II. negyed Ifj. Brinza Béla vállalkozó
III. Város III. negyed Nagy László nyugalmazott BM-dolgozó
IV. Város IV. negyed Kovács István zenetanár
V. Szt. János város Hatvan I. negyed Girhiny László tanár 
VI. Szt. János város Hatvan II. negyed Juhász Péter borász 
VII. Alsó Károlyváros, Hatvan III. negyed Nagy-Lukács Ferenc építőmérnök-födmérő,
VIII. Felső Károlyváros, Hatvan IV. negyed Kiss István vállalkozó

IX. Rác-hóstya negyed Borosi Ákos üzemmérnök
X. Cifra sánc negyed dr. Petercsák Tivadar egyetemi tanár
XI. Maklár I. negyed Nagy Iván műszerész
XII. Maklár II. negyed Pável János vállalkozó
XIII. Szt. István város negyed Törőcsik Zsolt közlekedési mérnök
XIV. Szt. Lajos város negyed Fehér József villamosmérnök
XV. Felsőváros negyed Katrics Árpád energetikus
XVI. Felnémet negyed Budai László

– Mi a fertálymesterség, a fertálymesterek 
küldetése 2012-ben?

– A mai széteső világban az egyik legfontosabb 
feladatunk, hogy az emberi közösségeket újrateremt-
sük. Az individualizálódás, a szegényedés, az elkese-
redettség, a depresszió soha nem szül jót!  Ráadásul 
valamiféle félelem, bizalmatlanság, a mások iránti 
gyűlölet, irigység is kialakulhat, ezért lényeges, hogy 
az embereket közelebb tudjuk hozni egymáshoz. Ne 
pletykák szintjén, másoktól kapott információk alap-
ján ismerjék egymást, hanem személyes kapcsolatok 
alakuljanak, formálódjanak és lehetőség szerint ne a 
különbözőségeket keressük, hanem az értéket. Azt 
lássuk, hogy ő is ember, neki is értékei vannak, ő is 
hozzájárul valamivel ahhoz, hogy ez a világ jobb le-
gyen. Egy régi cursillo-s gondolat: „szép vagy, fontos 
vagy, szükség van rád, ott, ahol vagy”. Ezt az embe-
rek mára egy kicsit elfelejtették, ezért 2012-ben is a 
legfontosabb, hogy közösséget tovább erősítsük, a 
hitet, a reményt és szeretetet sugározzunk.  Aktívan 
vegyünk részt Eger felvirágoztatásában.

– Hogyan épül fel a testület?
– A fertálymesterség három szinten épül, így 

mondható, hogy három különböző közösség alakul ki. 
A különbözőség alatt azt értem, hogy minden közös-
ség olyan, mint a tagjai. Az egyik szint az adott ne-
gyedben dolgozók, az ott megválasztott fertálymes-
terek csoportja. Ők a negyed sajátosságait képviselik, 
jól ismerik azt a közeget, a szomszédokat, az adott 
térség egy-egy problémáját. Ők hangulatot is adnak 
a negyednek, azzal, hogy a történetét, az ott élők éle-
tét kutatják. A fertálymestereség másik szintje az év-
folyam, az adott évben elválasztott fertálymesterek 
közössége. Ők azok, akik bizalmat kaptak arra, hogy 
tovább építsék a testületet, kiérdemelték azt, hogy 
tagok legyenek. Ettől az esztendőtől már tizenhét 
negyedben vannak fertálymesterek. A harmadik szint 
a nagy, teljes közösség, melyben képviselik magukat 
az adott negyedek, az évfolyam, s a kiérdemült fer-
tálymesterek.

Ugyancsak egyfajta hármassággal lehet kifejez-
ni a legfőbb küldetésünket: ezek a közösségépítés, 
önmagunk megváltoztatása, nyitás a városlakók 
felé. A közösség építéséről már esett szó, ez építő-
köve a munkánkak. Önmagunk megváltoztatása 
azért lényeges, mert manapság mindenki a másikat 
akarja megváltoztatni, s ez rossz irány, mert először 
magunkban kell rendet tennünk. A nyitásnak azért 
van jelentősége, hogy jelezzük, befogadni és adni is 
akarunk.

– Mi óvja meg a testületet egy elit közösség 
látszatától?

– Én azt hiszem, a merítés, a lehetőségek közötti 
választás. A mesterembertől a földművesen át az or-
vosig mindenki tagja lehet a testületnek. Kétségtelen, 
hogy néha kicsit túlságosan „értelmiségi” évfolyamot 
választunk, de ez nem általánosan jellemző. Egyértel-
mű, hogy nem cél, hogy hasonszőrűek klubja alakul-
jon ki, amely a társadalom elől a saját nagyszerűség-
ét hangsúlyozva elzárkózik. Mi nem ezt képviseljük. 
A negyedmestereknek feladata is, hogy nyissanak a 
környékükön élők felé, van egy úgynevezett tíz család 
program, melynek keretében mindenkinek legalább 
tíz családdal fel kell vennie a kapcsolatot. Ez nem erő-
szakos kapcsolatfelvétel, hanem tájékoztatás, mások 
bevonása a közösségi munkába, s a rendezvényekbe. 
Erre nagyon jó példa az a kialakult hagyomány, ahogy 
a Szent István városrészben a karácsonyi ünnepség 
évről évre tartalmasabb. Az egész negyed ünnepe, 
műsorral, szerető együttléttel.

– Hogyan veszenek részt a város életében?
– Jelen vagyunk a legfontosabb rendezvényeken 

s mint utaltam rá, mi is szervezünk programokat. A 
közéletbe is bekapcsolódunk, képviselő és bizottsági 
tagjaink is vannak. Nagyon fontos a város életében 
az a havi nagy suttogó, amikor széles körben találko-
zunk, megvitatjuk egy-egy terület gondjait, beszá-
molunk eredményekről. Ilyenkor eljönnek az egyes 
szakmák képviselői: akár egy jó iparos mutatja be 
munkáját, akár egy szívgyógyász beszél arról, hogy 

„A legfontosabb, hogy közösséget teremtsünk”
Beszélgetés Várkonyi György főkapitánnyal a fertálymesterségről
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milyen élettani hatásai vannak a vörösbornak, vagy 
egy közgazdász szól a pénzügyi dolgokról. Ezeken a 
polgármester úr is rendszeresen részt vesz, meghall-
gatja véleményünket, javaslatainkat. Azt hiszem, 
munkánkról, vállalásunkról az avatási szertartás szö-
vege adja a leghitelesebb summázatot: „Vedd válladra 
a százráncú köpenyt, mely Egerben nagyobb becsben 
áll, mint a szenátorok bíborszegélyű tógája. Ahogy 
válladra veszed a köpenyt, úgy vedd válladra negye-
ded minden gondját, légy szolgája és támasza!”

Bérczessy András

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 
elnöke (hétfőtől csütörtökig) fogadóórát tart, előzete-
sen telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és 
időpontban (30/995-2290, oroszibolya@t-online.hu).

Március 6-án, kedden 15.00 órától 17.00 óráig Nagy 
István, a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság tagja 
tart fogadóórát a Diófakút út 1. szám alatti MSZP iro-
dában. Előzetes telefonos, vagy e-mail egyeztetés: 
20/339-9990, eger@mszp.hu.

 Március 7-én, szerdán 15.00 és 17.00 óra között (elő-
zetes telefonos bejelentkezés alapján, 523-708) Sós Ist-

ván alpolgármester, a 3. sz. választókerület képviselője 
(Fidesz-KDNP), fogadóórát tart a Városházán.

 Március 7-én, szerdán délután – egyeztetés szerint 
– Saárossy Kinga kulturális ügyekért felelős alpolgár-
mester asszony tart fogadóórát hivatali irodájában. 
Előzetes bejelentkezés: (36) 523-708.

Március 22-én, 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 min-
den választó körzetéből szeretettel várják az érdeklődőket.

Fogadóórák Lakossági fórum
Tisztelettel meghívom Eger 6. számú vá-

lasztókörzetének lakóit lakossági fórumomra. 
A fórum időpontja: 2012. március 22. (csü-
törtök) 17.00 óra. Helyszín: Eger, Dobó tér 
2., Városháza I-es tárgyaló. Vendégek: Habis 
László polgármester úr és Jakab Zoltán, a Vá-
rosgondozás Eger Kft.  igazgatója. Szeretettel 
várom a körzetben lakó polgárokat!

Csákvári Antal
Eger 6. számú választókörzet képviselője,  

a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

(fotók: Nemes Róbert)
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– Hogyan lehetne jellemezni a választókör-
zetet fizikailag?

– Mint a többi körzet, ez is megnövekedett a 
2010-es változatások, a takarékosabb állam jegyé-
ben hozott intézkedések nyomán. Vannak belvárosi 
utcák, sűrűbben lakott részek és vannak a városszéli 
lakóövezetek is. Fizikailag Törvényház , Vörösmarty, 
Kisasszony, Kertalja, Malom, Tetemvár, Markhot Fe-
renc és Széchenyi utcák határolják.

 A terület domborzati viszonyaira utalva szoktam 
mondani, hogy az én körzetem a „lépcsők körzete”. 
Nem túlzás azt mondani, hogy ez az egyik legszíne-
sebb, legváltozatosabb összetételű körzete a város-
nak aminek a belváros a Szala és Károlyvárosi része 
is van.

– Ez feltehetően a megoldandó feladatok 
sokszínűségét is magával hozza.

– Valóban, egészen más gondja van mondjuk 
annak a városlakónak, aki a Vörösmarty úton él, és 

annak, aki az Árnyékszala utcában vagy a Piac kör-
nyékén él. Vannak olyan feladatok, amik egy-egy 
területet érintenek szűkebben, például egy járdare-
konstrukció és vannak olyan munkák, amik a város 
egészére vannak hatással, mondjuk egy kerékpárút 
építése kapcsán. Ez utóbbi egyébként az egyik leg-
fontosabb törekvések egyike. Tudjuk, ha egy élhető 
városban gondolkodunk, ki kell alakítani azt a köz-
lekedési rendet, a közlekedésnek azon lehetőségeit, 
amik amellett, hogy a környezetet kímélik, az élet-
minőséget is javítják.  Hasonlóan fontosnak tartom 
az Eger-patak ügyét. Ez a város olyan értéke, amire 
vigyáznunk kell. Emiatt vállaltam részt a takarítási 
akciókban, amit a víz és a meder megtisztítását szol-
gálták. Ezek az akciók nem működhetnek elszigetel-
ten, össze kell hangolni az ügyben érintett és érdekelt 
polgárok szándékait. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
mindenki a maga területén tegyen meg minden tőle 
telhetőt azért, hogy jobban éljen. Ez lehet önkéntes 

Körzetjáró

„Továbbra is szeretném a lakók aktivitását kérni”
Beszélgetés Orosz Ibolya tanácsnokkal, a 7. számú választókörzet képviselőjével

– Mely területek tartoznak a választókörzet-
hez, mik a legfontosabb jellemzők?

– A Hajdúhegy nagy része a Garay János utcától a 
Kisasszony utcáig, illetve az Alsó Károlyváros egy része 
a Vörösmarty utca jobb  és bal oldala által határolt terü-
let, ide számítva a Csiky Sándor utcát, a Sertekapu  utca 
egy részét, illetve a Bartakovics utca teljes hosszát. Fő-
ként családi házas övezetről beszélhetünk, de az új kör-
zethatárok kialakítását követően  jónéhány társasház 
is ide tartozik. A körzetemben két nagyobb intézmény 
található: az Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium, valamint a  volt Laktanya épülete. 

Az egyik legnagyobb lélekszámú körzetnek számít: 
2010-ben közel 4000 fő élt itt. 

– Milyen speciális kihívások, problémák for-
dulnak itt elő?

– Minden egyes lakossági megkeresés számomra 
speciális és kihívás is egyszerre.  Speciális azért, mert 
mindenkinek a saját problémája a legfontosabb, ezért 
minden kedves itt lakó megkülönböztetett figyelmet 
érdemel. Kihívás pedig azért, mert nem tudom elfogadni 
azt, hogy valamire nincs megoldás. Ami rajtam múlik, 
amit én tehetek a körzetért és az itt lakókért, amit ígérek 
azt szeretem maradéktalanul teljesíteni.  A problémák in-
kább feladatok, melyeket a kedves lakók jelzése alapján  
a hivatal szakembereinek segítségével igyekszem megol-
dani: út- és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés rendezése, 

hiányzó gyalogátkelőhelyek, egyszóval a közterületeket 
érintő és a lakosságot bosszantó hiányosságok. Azonban 
nem csak „utat és járdát építek”, sokan  tanácsot kérnek, 
segítséget, hogy  eligazodjanak a hivatali útvesztőkben. 
Legutóbb például arra hívták fel a figyelmemet, hogy a 
körzetben hetente kétszer szállítják el a kommunális hul-
ladékot, melynek költségei nagyon magasak.  Sok nyug-
díjas, de mások is jelezték, hogy elegendő a heti egyszeri 
szállítás, hisz a szelektív gyűjtésnek miatt kevesebb hul-
ladék keletkezik. Ezzel kapcsolatosan minden bizonnyal 
rendeletmódosításra lesz  szükség. Hasonló problémát 
jelent a helyi járatú autóbuszközlekedés. A lakókkal kö-
zösen képviseltük a városrész érdekeit az Agria Volánnál.  
Úgy tűnik  sikerrel jártunk!

– Milyen fejlesztések történtek az elmúlt 
időszakban?

– A Baktai út – Sertekapu utca,  illetve a Csokonai 
utca –  Baktai út kereszteződésében a csapadékvíz el-
vezetése megoldatlan volt. Egy-egy kiadósabb esőzés 
után a házak földszintjét szinte elöntötte a víz. Ez mára 
már csak rossz emlék. A Mikes Kelemen, a Váci Mihály, a 
Hatvanasezred utcákban szintén a csapadékvízelvezetés 
oldódott meg, de  a Kilián István utcában lakók régi 
kérése is megvalósult: útburkolat felújítás történt és 
megfelelő lett a csapadékvíz-elvezetés. A Csokonai 
utcában és a Laktanya utcában járda épült, a Bem téri 
buszmegállóban sem kell már a sárba leszállni az uta-

soknak. A „viadukt” alatti területet igyekszünk rendben 
tartani, az illegális szemétlerakást megszüntettük, a 
kutyások részére kukát helyeztünk el. A Garay János 
utca, a Gyóni Géza utca, Váci Mihály utca, a Kandra 
Kabos utca burkolatát felújították, az Epreskert utcában 
az óvoda környékére parkolót építettek és megoldották 
a korábban rosszul kivitelezett csapatékvíz elvezetését.  
A Kisfaludy utca járdája is megújult, a folytatás ebben 
az évben várható. 

Szinte minden utcában történt valamilyen felújítás.  
A lakók rengeteg feladattal látnak el, határt csak az 
önkormányzat pénztárcája szab.  Évente összegyűjtöm 
a javaslatokat és igyekszem minden valódi problémát 
megoldani. 

– Hogyan történik a kapcsolattartás a körzet 
lakóival?

– A körzet lakóival szinte napi kapcsolatban va-
gyok. Telefonon, e-mailben (oroszibolya@t-online.hu) 
naponta cseréljük ki gondolatainkat, naponta kapom a 
javaslatokat, ötleteket, sok esetben nem csak a körzet-
ből keresnek, hanem a város más részeiről is, hisz hét-
főtől-csütörtökig vagyok elérhető, ezeken a napokon 
„fogadóórát” is tartok. A lakók felhívnak és mivel én is 
itt élek a Hajdúhegyen, nem a lakókat terhelem azzal, 
hogy bejöjjenek a Városházára, hanem én keresem fel 
őket. Honlapomon igyekszem friss híreket közzétenni 
és mindig vannak aktuális kérdések, melyekről véle-

ményt mondhatnak a kedves látogatók.  Van egy „újsá-
gom” is, Hajdúhegyi és Károlyvárosi Hírek. Évente  4-5 
alkalommal adok tájékoztatást  ebben a kis lapban az 
elvégzett munkáról és az előttem álló feladatokról. 

– A képviselői keret felhasználása eddig ho-
gyan történt?

– A képviselői keretet  az önkormányzat biztosítja. 
Évente 1 millió Ft. Mindig olyan beruházáshoz haszná-
lom fel, melynek megvalósításában a lakók is partne-
rek. Készültek már úgy járdák például a Csokonai és Kis-
faludy utcákban, oldódott meg csapadékvizelvezetés az 
Epres kert utcában,  hogy a lakók adták a munkájukat, 
az önkormányzat pedig az építési anyagot, gépet, szak-
értelmet stb. Így gyosabb és olcsóbb is a kivitelezés.  A 
lakók örülnek ennek a kezdeményezésemnek és min-
dig azok a legsikeresebb és legkörültekintőbb  beruhá-
zások, melyekben a lakók is részt vesznek. 

Ebben az évben – szintén régi problémát szeretnék 
megoldani – a Hevesy, Váci, Mikes utcákban úgyneve-
zett hordalékfogókat  építenek be, mely megakadá-
lyozza, hogy a csapadékvíz a köveket a Csokonai utcai 
nyilt csapadék árokba vigye illetve az úttestre hordja. 

– Mik a legfőbb célkitűzések 2012-ben ?
– Továbbra is szeretném a lakók aktivitását kérni. 

Nem csak javaslatokat, ötleteket várok azonban,  ha-
nem olyan tevékeny részvételt is, melyre az elmúlt öt 
évben sok példa volt. 

Szeretném, ha végre  ez a városrész is rendelkezne 
ATM bank automatával. Jó hír, hogy az OTP partner eb-
ben az ügyben, már megszületett a megállapodás az 
egyik legforgalmasabb ABC tulajdonosával a feszerelést 
illetően. Bízom benne, hogy ebben az évben már hasz-
nálhatják a lakók. A Hősök utca felújítása tovább nem 
odázható, hisz rendkívül töredezett, kátyus az aszfalt. 

A Tizeshonvéd utca első ütemének felújítását már  a 
múlt évben el kellett volna kezdeni, de sajnos a közbe-
szerzések elhúzódása  miatt a megvalósítás erre az  évre 
tolódik. A felújítás a Tizeshonvéd utca – Bartakovics 
utca torkolatának és közvetlen  környezetének  útbur-
kolat felújítását, illetve a csapadékvíz elvezetés meg-
nyugtató megoldását jelenti. Bízom benne, hogy ezzel 
együtt lehetőség lesz egy II. ütemben a Tizeshonvéd 
utca nagyobb részének  felújítására, hisz rengeteg az 
úthiba, az útpadka az évek során eltűnt. 

– Az Önkormányzatban a Kulturális és Ide-
genforgalmi Bizottságot vezeti. Hogy alakult 
Eger idegenforgalma 2011-ben és mit vár a kö-
vetkező évtől? 

– A városrész lakóinak képviseletén túl fontos 
feladatomnak tekintem Eger imázsának, a város kul-
turális életének folyamatos figyelemmel kisérését,   a 
civil szervezetek,  egyesületek munkájának segítését. 
Meggyőződésem, hogy  a város lakóitól jövő   kezde-
ményezésekre figyelni kell és segíteni az elképzelések 
megalósulását. Ezek mind értéket képviselnek.  Egy-
egy közösség hitét, kitartását, tenni akarását  mutatják. 
Számtalan meghívásnak teszek eleget és még soha, 
egyetlen alkalommal sem jöttem el úgy egy-egy civil  
rendezvényről, hogy hiába való időtöltés volt. 

Ha a város lakói szeretik Egert , akkor oda a turista is 
szívesen megy. A  hamarosan elkezdődő beruházások 
(Dobó téri felújítása, Szépasszonyvölgyi Márai Turisz-
tikai Központ, Kepes Központ, Érsekség épületének 
megnyitása az érdeklődők előtt) nem csak a turisták 
számára lehet vonzó, de az egri lakosok körében is ér-
deklődésre tarthat  számot.  Másik fontos feladatom-
nak tekintem a városmarketing erősítését nemzetközi 
szinten is. Olyan egységes marketing kialakítását tűz-

Körzetjáró

„Vidám, jókedvű várost szeretnék”
Beszélgetés Csathó Csaba tanácsnokkal, a 8. számú választókerület képviselőjével

munka, vagy az általam sokra tartott közmunka 
program része is.  A Szalában több tonna szemét gyűlt 
össze, az árkok, a patak és környékének rendbetétele 
összefogást teremtett. 

– Milyen feladatok vannak?
– Nagyon sok problémát sikerült feltárni a te-

rület lakóinak segítségével, tudjuk azonban, hogy a 
pénzügyi keretek határt szabnak az elképzeléseknek. 
Rangsorolni kell a munkákat. És azt is mondhatom, 
nem minden megoldás igényel forrásokat. Ha például 
a szűk kis utcákban a parkoló lakók és a közlekedési 
hatóság közötti egyezséget sikerül megteremteni, az 
egy óriási lépés és nem igényel feltétlenül pénzt.

Mint a legtöbb körzetben, itt is szükséges egyes 
helyeken az utak, járdák rendbetétele, karbantartása, 
s ehhez még jön a körzet adottságaiból adódó feladat, 
a lépcsők ügye. Ezek közül is sok megrongálódott, 
felújításra szorul. A Szala-lépcső,  Vitkovics-lépcső 
javítása   több éve várt rendezésre ez megtörtént,  a 

Sertekapu utcai a Domus-lépcső rekonstrukciója Ma-
lom utcai 1-9 közötti járda felújítás ez év feladata.

Ugyanilyen általános probléma a csapadékvíz el-
vezetése Knézich Károly utca végén.

Kiemelném a Kertalja utca szennyvízhálózat kiépí-
tésének fontosságát. A Sertekapu alsó szakaszán a 
parkoló kérdése is megoldandó feladat.

Nagy és látványos munka a Bródy Sándor utca 
rendbetétele, ennek a tervezése folyik jelenleg. Itt 
fontosnak tartottam, hogy olyan formában újuljon 
meg a belváros ezen része, ami  hangulatos, s egy-
ben a közlekedésre is alkalmas. Ezért kapnak helyet 
itt majd virágállványok, s ezért lesz olyan a burkolat, 
amin a babakocsit is nyugodtan lehet tolni.

– Milyen a kapcsolat a körzet lakóival?
– Törekszem arra, hogy minél jobban megis-

merjem az itt élők mindennapjait, ezt erősíti a közös 
munka. Fontosnak tartom azonban, hogy ne csak a 
problémák hozzanak össze bennünket. Természete-
sen rendszeresen tartok fogadóórát, ahol várom az 
észrevételeket, de a közösségi programok is nagyon 
sokat jelentenek. A takarítások mellett a Szala-napot 
érdemes említeni, ami nagy sikerű volt, akárcsak a 
több körzet összefogásával megvalósult szomszéd-
ünnep. Azt szerettük volna ezzel is elérni, hogy erő-
södjön a felelősen gondolkodók közössége.

– A körzeti munka mellett milyen feladatai 
vannak?

– Tanácsnokként is feladatot kaptam, a Költség-
vetési és Gazdálkodási Bizottságot vezetem. Túlzás 
nélkül mondhatom, hogy a várost érintő legfonto-
sabb ügyekben hozunk döntéseket saját hatáskörben, 
illetve teszünk javaslatokat a közgyűlésnek. Gondol-
junk csak a mostani időszak legnagyobb témájára, 
a városi költségvetésre! De emellett természetesen 
valamennyi, kisebb horderejű kérdést is felelősséggel 
kezelünk. 

Átalakul az intézmények rendszere a városban, 
Eger vállalta a Gárdonyi Géza Színház fenntartását. Ez 
a lépés számos további kérdést vet fel, s ezen dönté-
sek előkészítésében önkormányzati biztosként dolgo-
zom a közgyűlés felhatalmazása alapján. 

Kedvelem a művészetet, több kórusban énekelek. 
Civil szervezetekben, testületekben is jelen vagyok, 
fertálymesterként, az egri Kolpingban és a nagycsa-
ládosok szervezetében is tevékenykedem. Amikor 
megkaptam a bizalmat a képviselői feladatra, azt 
mondtam, hogy én egy vidám, jókdevű várost szeret-
nék, s továbbra is ez a célom. 

Bérczessy András

(fotók: Nemes Róbert)

tem célul, melynek során az e területre fordítható, az 
önkormányzati intézményeknél, cégeknél lévő források 
koncentrálódhatnak, ezáltal hatásuk megsokszorozód-
hat.  Szeretnék hasonló ésszerűsítésekre javaslatot tenni 
kulturális intézményeink és feladataink tekintében is.

Bérczessy András



Segítik a kórház gyógyító 
tevékenységét
Több mint tizenhárom millió Ft civil támogatásokból

Az idén is segíti a kórház gyógyító tevékenységét jótékonysági rendezvény bevételéből a Heves Megyei Önkor-
mányzat. Szülés alatti magzatészlelő monitor beszerzését teszi lehetővé a Heves Megye Napja 2012 jótékonysá-
gi rendezvény, amelyet február 25-én tartottak meg neves művészek részvételével.

Több civil szervezet is fontosnak tartotta, hogy 
összefogással segítse a kórházat. Az egri Rotary Klub 
a jótékonysági báljának bevételéből a Mozgássszervi 
Rehabilitációs osztálynak száznyolcvanezer forint 
értékben egy úgynevezett függesztőrácsot ajándé-
kozott. Az eszköz a mozgásszervi rehabilitációban 
széles körben használható az izületek terhelés nél-
küli mozga tására, mozgásterjedelmének javítására, 
az izmerő növelésére. 

A Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület  közel 200 
ezer Ft értékű adományából két db életmentő eszközt 
vásárolt a kórház az I. Belgyógyászat számára.

Az Egererdő Zrt. jótékonysági rendezvényén 540 
ezer Ft-ot gyűjtött, az összeget a Markhot Ferenc 
Kórház Támogatására Alapítvány számára adták át. 
Az alapítvány az elmúlt évben is – az előző évekhez 
hasonlóan – jelentős támogatást nyújtott a Markhot 
Ferenc Kórháznak a bevételeiből, amely a felajánlott 
összegekből és az adózók által az alapítvány részére 
felajánlott adó 1 %-ából tevődött össze. A támoga-
tásra fordított összeg tizekétmillió- ötszázötvezezer 

Ft volt, melyet a Non-Invazív Mátrix osztály I. Bel-
gyógyászati részleg, II. Belgyógyászati részleg, On-
kológiai osztály, Hospice osztály, Szemészeti osztály, 
Központi Intenzív osztály, Traumatológiai osztály, 
Neurológiai osztály, Műszaki Üzemeltetési osztály, 
Gazdasági igazgatóság kaptak meg. 

A támogatásból az osztályok korszerű műsze-
reket, diagnosztikai és terápiás berendezéseket, 
műtétek végzéséhez való eszközt vásárolhattak. A 
gazdasági-műszaki terület felszereléseinek vásár-
lására, az elavult vagy hiányzó berendezések cse-
réjére, illetve pótlására a fenti összegből 672 ezer 
Ft-ot költhetett a kórház. A munkakörülmények 
javítására, komfortosításra pedig 130 ezer Ft-ot 
tudtak fordítani.Az alapítvány támogatta a kórhá-
zi szakmai rendezvényeket, tudományos üléseket, 
valamint hozzájárult a Perinatális Intenzív Centrum 
fejlesztésére irányuló Európai Uniós pályázat kórhá-
zi önrészének biztosításához is.

A Markhot Ferenc Kórház minden támogató se-
gítségét köszöni a betegek nevében is!

A mese 
varázsa
Talán mindannyian a mese világában éltünk gyer-

mekkorunkban. Szüleinktől este lefekvéskor, nem 
maradhatott el a jó éjt puszi mellé a „boldogan éltek, 
míg meg nem haltak” sem. A mai rohanó világban 
bizony hajlamosak vagyunk elfelejteni a mese fon-
tosságát gyermekeink életében. Pedig sokat jelent 
szellemi, mentális és érzelmi fejlődésükben a mese 
hallgatása. Persze az sem mindegy milyen formában 
kapja gyermekünk a mesét. Sajnos manapság a tv 
aranykorát éljük, ahol a rohanó, mindig dolgozó szü-
lők gyakran ültetik le gyermeküket a világító csoda 
elé, pedig önfeledten játszani vagy nyugodtan elol-
vasni egy mesét, nem csak a gyermeknek kikapcsoló-
dás. Egész kicsi korban a gyermekek még nem tudják 
külön választani a valóságot és a mesét, ezért fontos, 
ha választ kapnak közvetlenül a szülőtől kérdéseikre. 
A hagyományos mesékben a jó elnyeri jutalmát a go-
nosz pedig méltó büntetését. A mai mesék világában 
ez nem mindig van így. A felolvasott mesék hallatán 
a gyerekek saját fantáziavilágukból merítkeznek, képi 
világukat használják. A belső képteremtés nagyon 
fontos előszobája az olvasásnak. Azoknak a gyerme-
keknek, akiknek mesélnek élénkebb lesz a fantáziá-
juk, és jobb a rajzkészségük is. A meséket nem lehet 
elég korán elkezdeni. Akár a kilenc hónap alatt is 
érdemes meséket szőni hamarosan megszülető gyer-
mekünknek. 2 éves kor körül a szülővel való kapcsolat 
fenntartása, és a mese egy-egy eleme ragadja meg 
őket, három éves kor után már mindinkább beleélik 
magukat a mesékbe, elsajátítják a „meseolvasást”. 
Az öt éves gyermekek már megváltoztatják a mese 
tartalmát, a konfliktusok mentessége felé törekedve. 
A versek, mondókák, ringatók is fontos részét képezik 
a fejlődésnek. A ritmusérzék, a szavak játéka szintén 
segítség gyermekünknek. Persze nem minden kor-
osztályt tudunk lekötni hosszabb ideig a mesével. Egy 
három-négy éves gyermek 5-10 percet, a négy-öt 
évesek 10-15, az öt-hét évesek korosztálya már 10-20 
percet is élvezettel hallgat végig. A mese után az igaz 
történetek felé fordulás 8-9 éves korban következik 
be. A mesélés időpontjának megválasztása is fontos, 
de mesélni bármikor lehet. Az esti lefekvés vagy egy 
utazás is lehetőséget adhat a mese felolvasására, 
nem beszélve a közös élmények fontosságáról, me-
lyek akár anyával, akár apával, akár az egész család-
dal felejthetetlen percekké válhatnak. Hiszen a mese 
varázsa elrepít, magával ragad, sokszor még minket 
felnőtteket is, ha hagyjuk. Engedjük el magunkat, és 
repüljünk gyermekeinkkel a csoda világába minden 
nap. Égető Eszter
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Átadták a Patakpart Egészségházat  
– javult az alapellátás színvonala
Március végétől megkezdődhet a gyógyítás a korszerű egészségházban

Hat évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat 
a város vezetésében és a háziorvosokban, hogy a 
leromlott állapotú orvosi rendelőket kiváltsa egy új, 
korszerű és színvonalas egészségügyi központ. A Ba-
lassi Bálint utcában hat orvos számára épült európai 
színvonalú, a körzeti orvosi feladatok ellátásának 
megfelelő rendelő. A beruházás önkormányzati tá-
mogatással, egy magánbefektető segítségével és az 
orvosok saját anyagi befektetésével 600 millió forint-
ból valósult meg. Ezzel együtt 11 ezer ember egész-
ségügyi ellátása vált színvonalasabbá. 

Az újító gondolat
Annyira rossz állapotúak voltak az orvosi rendelőink, 

hogy elsősorban a betegek korszerű ellátása érdekében 
muszáj volt lépnünk – mondja dr. Horváth Gábor házi-
orvos. Többen, összesen hat orvos gondolta úgy, hogy 
igénybe veszi az önkormányzat által nyújtott lehetőséget 
és támogatást és saját rendelőbe invesztál. A folyamat 
hat évvel ezelőtt indult. Nagy örömünkre az önkormány-
zat mellénk állt és a hivatal képviseletében Palotai Zsu-
zsanna az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda 
vezetője azonnal a megoldást kereste.

Az első lépés a megvalósítás útján
Évekkel ezelőtt önkormányzatunk korszerűsítési 

programot indított el, amelyben háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, és fogorvosok részére különböző 
konstrukcióban támogatást nyújtott az ellátási kö-
rülmények javítására – folytatja Palotai Zsuzsanna. 
Választható volt a konstrukció. Vagy az orvosi rendelő 

kedvezményes eladása, vagy rendelő céljára alkalmas 
ingatlan adása vagy a saját erőből rendelőt építők 
részére önkormányzati támogatás igénylése szerepelt 
a lehetőségek között. Dr. Horváth Gábor hat orvossal 
úgy döntött a Balassi Bálint u. 7. sz. alatti, önkor-
mányzati tulajdonú telek licit nélküli megvásárlását 
választja. A konstrukció szerint tehát az orvosok a 
2002-ben meghozott közgyűlési határozat szellemé-
ben egyenként megkapják a 8,1 millió forintot, az ön-
kormányzat visszakapja ebből a mintegy 1100 m2-es 
telek vételárát, továbbá visszakerül az önkormányzat 
rendelkezési körébe a korábbi rendelők ingatlana.

A tervek és az építkezés
Az egészségház felépítését egy befektető is segítet-

te – teszi hozzá dr. Horváth Gábor. Azzal a feltétellel, 
hogy a felső szintet megtartja és az ott kialakított helyi-
ségeket magánrendelőkké alakítja. Elképzelése szerint 
itt például szájsebészeti, kardiológiai, fül-orr gégészeti 
magánrendelések lesznek. Míg az alsó szinteken házi- 
és gyermekorvosi rendelők és egy gyógyszertár is a be-
tegek rendelkezésére áll majd. Így a gyógyulni vágyók 
egy helyen kapják meg a járóbeteg alapellátást, a szak-
ellátást és gyógyszereiket is kiválthatják. 

Az átadás
Szócska Miklós egészségügyi államtitkár is részt vett 

a Patakpart Egészségház átadásán. Ekkor azt mondta: 
kettősség van a magyar egészségügyben. Amellett, 
hogy szinte hetente jár hasonló avató ünnepségekre, 
mélyponton van az ágazat. Hozzátette, hogy azért 

nem kell annyira borúsan látni a magyar egészségügy 
helyzetét, hiszen éppen ezek a beruházások segítenek 
kimászni a válságból. Habis László polgármester pedig 
úgy fogalmazott: példa értékű az orvosok ilyen irányú 
kezdeményezése. Hozzátette, hogy ez egy folyamat 
része, hiszen a tavalyi évben az északi városrészben 
gyermekorvosi rendelők és a védőnői körzetek feltét-
eleit javította egy hasonló konstrukciójú beruházás. Ott 
a város a telek beépítésének lehetőségét adta a megva-
lósításhoz. Elmondta, hogy a jövőben is azon lesznek, 
hogy a korszerűtlen orvosi rendelők állapota javuljon.

Az épületet dr. Katona István segédpüspök áldotta 
meg annak reményében, hogy a betegek gyógyulása 
még gyorsabb és eredményesebb lesz a korszerű kö-
rülmények között. A Patakpart Egészségházban a ter-
vek szerint március végén kezdődhet meg a rendelés. 

Antal Anett
(fotó: Nemes Róbert)

Március végétől a Patakpart Egészségházba  
költöznek az alábbi rendelők és orvosok:

Szt. János u. 6–8. szám alatti rendelő  
dr. Holló Margit, dr. Kardos Ilona, dr. Thum-
me rer György, dr. Forrai Boglárka háziorvosok

Széchenyi u. 45. szám alatti rendelő  
dr. Horváth Gábor háziorvos

Rákóczi u. 8–10. szám alatti rendelő 
dr. Ferencz Júlia gyermekorvos



Meghalt
Lengyel Pál
Hosszan tartó betegség után, életének 

69. évében elhunyt az egri Harlekin Báb-
színház igazgatója, Lengyel Pál. 

Hivatásos rendezőként pályáját a ka-
posvári Csiky Gergely Színházban kezdte. 
Innen az Állami bábszínházba – jelenleg 
Budapest Bábszínház – szerződött, ahol 
2003-ig rendezőként dolgozik. Elsősorban 
kortárs magyar szerzők műveit állította 
bábszínpadra, illetve színpadra. Buda-
pesti munkája mellett gyakran vállalt 
vendégrendezést vidéki bábszínházakban 
és színházakban. Rendezései mellett több 
helyen is tanított és vezetett különböző 
kurzusokat bábszínészetből és színész-
mesterségből.

1997-től a Magyar Bábművészek Szö-
vetségének elnöke volt. 2003-ban Blattner 
Géza-díjjal tüntették ki.

Ugyancsak 2003-tól volt az egri Harlekin 
Bábszínház igazgatója. Helyét Bal József 
vette át, aki jelenleg megbízott igazgató-
ként dolgozik az intézmény élén.

 (forrás: szinhaz.hu)

Bemutató húsvétkor

Csíksomlyói passió
Húsvétra, március 23-án mutatja be a Gárdonyi Géza 

Színház a Csíksomlyói passiót. Ez az előadás a nagyhét 
felvezetése. Idén először várja a nézőket az egri társulat, 
hogy közösen hangolódjanak rá a húsvétra. 

– 2000 óta időről időre mindig megtalál a passió 
– meséli Dér András rendező. Az egri bemutató mégis 
különleges lesz: ezek eredeti csíksomlyói szövegek, sok 
olyan van benne, ami sem nyomtatásban, sem színpa-
don nem jelent még meg. A ’80-s években egy kuta-
tócsoport feldolgozta a Csíksomlyói passió történetét, 
ebből 2004-ben megjelent egy kötet, ebből válogattam 
és állítottam össze a szövegkönyvet.

Az is izgalmas, hogy az 1700-as években egy-egy 

jelenetet egy ferences tanár írt meg, így állandóan 
változott, mindig cserélgették a jeleneteket. Vannak 
benne klasszikus passiójáték-elemek, visszanyúlik az 
európai középkori misztériumjátékhoz, allegóriákat, 
moralitásokat tartalmaz és belevettek előképeket az 
Ószövetségből. 

– Mi motivál újra és újra?
– Ez egy élő történet, ezekben a szövegekben min-

dig van üzenet a mának, egyfajta tanítás is, a bűnre ve-
zető alkalmak, a hét fő bűn, mindaz, ami ma is itt van. 
Az is érdekel, mennyire elfeledkezünk a lelki életről, az 
égi világról, és a megváltás történetéről. Úgy érzem, ezt 
nem lehet elégszer játszani.

Tánctörténeti ízelítő megyeszerte
– Lázasan dolgozik az egri tánc-

tagozat. Alig, hogy bemutatták 
Bar tók-Balázs Béla A fából faragott 
ki rály fiját és Liszt Les preludes-jét, 
önálló produkciókat szerveznek – 
meséli Topolánszky Tamás.

– Küzdelmes évad felén vagyunk 
túl, egyre komolyabb művészekké 
érnek a táncosaink. Aktívan részt ve-

szünk a színház életében, nemcsak a 
produkcióiban, hanem folyamatosan 
nézzük egymás munkáját. Ugyan-
akkor sok vendégtanárt hívunk, leg-
utóbb a román Domsa Sorin tartott 
klasszikus balett, majd Grecsó Zoltán 
kortárs tréninget nálunk. Ez a nyi-
tás jellemzi a munkánkat, pl. önálló 
produkcióra készülünk májusban, 

melyhez koreográfusi pályázatot 
hirdettünk. Tizenketten jelentkeztek, 
többek között külföldről is. A múlt hé-
ten Gyöngyösön tartottunk tánctörté-
neti bemutatót, melyben a néptánctól 
a kortárs és az ír sztepp táncig adtunk 
ízelítőt, de ennek lesz folytatása Eger-
ben is – mondja a tagozatvezető.

(fotó: Gál Gábor)

Száz éve született …

Bakos József (1912–1997)
Dr. Bakos József a nyelvtudomány kandidátusa, az 

Egri Tanárképző Főiskola tanszékvezető tanára 1912. 
február 2-án született a Zemplén megyei Vili-pusz-
tán. Az elemi népiskola elvégzése után a Sárospataki 
Református Kollégium Gimnáziumában tanult, ahol 
1931-ben érettségizett. Ezt követően beiratkozott a 
debreceni Tisza István Tudományegyetem magyar-
latin szakára. A középiskolai tanári oklevél megszer-
zése után Nyíregyházán, Sopronban, Érsekújváron, 
majd Sárospatakon gimnáziumi tanár. 1935-ben 
védte meg doktori értekezését, Martialis a magyar 
irodalomban címmel. Sárospataki évei alatt, 1945-
1952 között megyei tanulmányi felügyelői teendőket 
is ellátott. Már az 1946–1947-es tanévtől elkezdte a 
népi játékok gyűjtését, amelybe bevonta érdeklődő 
tanítványait is. A Mátyusföldi Gyermekjátékok című 
kötetével Kodály Zoltán figyelmét is felkeltette, akivel 
többször találkoztak és leveleztek is. Ebben a gazdag 
gyűjteményben az érsekújvári gyűjtő és feldolgozó 
munka, jelentős része is helyet kapott. A szakiroda-
lom úgy tartja számon, hogy „a mai napig legjelentő-

sebb magyar játékgyűjtemény”. Sárospatakon magas 
színvonalú óráival kivívta a szakfelügyelet elismeré-
sét. Diákjai pedig még évtizedek múlva is szuperlatí-
vuszokban írtak róla. „Élmény volt minden óra. Évekig 
megjelentek álmaimban magyarórái. Boldog voltam, 
hogy magyar irodalomból feleltem. Annyi tudást, s 
ismeretet tudott adni mind irodalomból, mind nyelv-
tanból, hogy később abból éltem.”

 1952 decemberében kinevezték az Egri Pedagó-
giai Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke vezető 
tanárának. Huszonhét éven keresztül magyartaná-
rok generációit indította útnak. Nagyszerű előadó, 
tudós és közéleti ember volt. Előadásaira jellemző:  
pontos kezdés, választékos beszéd, figyelemfelkeltő 
hanghordozás, humor stb. Szigorú volt, de követ-
kezetes. Tanulmányi kirándulást évente vezetett, 
és az elsősöket mindig elvitte kedvenc városába, 
Sárospatakra. Egerbe kerülése után a főiskola tudo-
mányos életének egyik meghatározó személyisége 
volt. 1954-től 1962-ig nagy odaadással végezte az 
intézmény tudományos évkönyvének szerkeszté-
sét. Tudományos pályáján klasszika-filológusként 
indult, végül nyelvészként, Comenius kutatóként 
alkotott maradandót. Egri évtizedeiben a követke-
ző témaköröket kutatta: a magyar tanítási nyelv, a 
magyar nyelvtantanítás és az iskolai nyelvműve-
lés története, az egyetemi és főiskolai előadások 
nyelvi és módszertani problémái, a tanári beszéd 
és beszédművelés az általános iskolában, korszerű 
anyanyelvi nevelés stb. Nyelvészeti kutatásai során 
szívesen foglalkozott Eger városához kötődő témák-
kal, mellyel gazdagította múltjának jobb megisme-
rését. Közülük feltétlenül említendő: Az „egri név”, 
Egri szólások és közmondások, Eger és Felnémet 
földrajzi nevei (társszerzővel), Gárdonyi és a nevek, 
Az egri régi szőlőművelés szókincse stb. Szűkebb 
szakmai köröknek szóló nyelvészeti tanulmányok 
mellett ismeretterjesztő kiadványokat, cikkeket is 
írt. Leggyakrabban a következő folyóiratokban pub-
likált: Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Felsőoktatási 
Szemle, Pedagógiai Szemle stb. 1965-ben elnyerte 

a nyelvtudományok kandidátusa címet. 1979-ben 
vonult nyugállományba. 

1997. július 30-án szerető családja köréből ra-
gadta el a halál. Földi maradványait az egri Grőber 
temetőben helyezték örök nyugalomra. Sírjánál az 
Eszterházy Károly Főiskola és a Magyar Nyelvészeti 
Tanszék nevében tanítványa és kollégája Vargáné dr. 
Raisz Rózsa búcsúztatta. 

Dr. Szecskó Károly
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Ismert egriek – más szerepben
Teltház előtt léptek fel a Bartakovics Béla Közösségi Házban az Ezüstidő Szabadidős Egyesület ren-

dezvényének előadói, művészei. 35 produkciót láthatott a közönség, olyan előadóktól, akiket elsősorban 
más területről ismerhetnek a város lakói. Színpadra lépett orvos, tanár, jogász, képzőművész, tanácsnok. 
Negyedik éve hívja életre a programot a szervező egyesület, azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a 
kikapcsolódásra, arra, hogy a város sokszínűségét ezúton is bemutassa. A programon köszöntőt mondott 
Orosz Ibolya, az önkormányzat tanácsnoka és Blaskó Balázs, az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatója. 

Felhívás
Az Ezüstidő Szabadidős Egyesület amatőr magyarnóta 

énekesek jelentkezését várja a III. Országos és Határontúli 
Nótaversenyre, Nótás Találkozóra, melyet május 19-20-án 
rendeznek Egerben, a Bartakovics Béla Közösségi Házban.  
Bővebb információ:  www.ezustido.uw.hu , www.ekmk.eu. 
A szervezők várják támogatók jelentkezését is!

Kaláka Fesztivál Egerben
Egerben rendezik meg a 33. Kaláka Fesztivált. A hagyományos összművészeti esemény városunk-

ba költözik, a korábbi hagyományos helyszín, Diósgyőr után – jelentették be sajtótájékoztatón a 
program szervezői és a város vezetői. Június 29. és július 1. között a magas színvonalú koncertek 
mellett táncházak, kiállítások, filmvetítések, népművészeti és népi iparművészeti kirakodóvásár, 
mesterségbemutatók is várják a közönséget. A várban és a Dobó téren hazai és külföldi együttesek 
is fellépnek. A program nagyon fontos Eger számára, ezért is támogatja a város öt millió forinttal a 
fesztivált – derült ki a tájékoztatón.

A rendezvény két új programja az Eger-regE Túra és az Eger-regE Sport. A túra egy játék, amin 
bárki részt vehet, aki szeretné megismerni a város történelmét, műemlékeit, kulturális és egyházi 
intézményeit. Az Eger-regE Sport keretében szeretnénk megtanítani az érdeklődőknek egy nagyon 
régi, Heves megyei népi csapatjátékot, a mancsozást.  (fotó: Nemes Róbert)
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2012. évi lom- és zöldhulladékgyűjtési akció
A Városgondozás Eger Kft. 2012. március 21-től (szerda) április 03-ig (kedd) végzi a szokásos évi lomtalanítást, 
a megadott időpontok szerint. Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy a közterületen jól 
látható helyre, megjelölt időpont reggelén 6 óráig szíveskedjenek elhelyezni a lomot és a zöldhulladékot, lehetőség szerint nem sokkal 
korábban. A lom: nagyobb méretű berendezési tárgy, bútorzat, ágybetét, háztartási berendezés és készülék. Kérjük, ne rakjanak ki kommunális hul-
ladékot, veszélyes anyagokat (olaj, festék, akkumlátor stb.), építési törmeléket, mert azt a szolgáltató nem szállítja el! A zsákokba összegyűjtött falombot, 
zöldhulladékot illetve a kötegelt metszési nyesedéket, a lomok mellé szíveskedjenek jól elkülönítve kihelyezni. A lomtalanítási akció kizárólag a 
lakosság részére biztosított. Észrevételek, érdeklődési lehetőségek a VIKSZ Kft.-nél a 411-144, 516-849 telefonszámokon. Kérjük, hogy a lomta-
lanítás ideje alatt az érintett utcákban óvatosabban közlekedjenek! Eger a mi otthonunk, ezért úgy óvjuk, gondozzuk és viselkedünk benne, mint ahogyan azt 
saját otthonunkban tesszük. Kérjük, Ön is segítsen ebben. Köszönjük! 

A LOMTALANÍTÁS RÉSZLETES IDŐPONTJAI:
2012. március 21. 
Szerda
Attila u.
Árpád u.
Borházsor u.
Csordás u.
Deméndi u.
Eperjesi u.
Farkasvölgy u.
Farkasvár u.
Fertőbánya u.
Galagonyás u.
Ifjúság u.
Kapás u.
Koszorú u.
Körmöcbányai u.
Mátyás király u. páros oldal
Nyitrai u.
Pacsirta u. (25-ös úttól nyu-

gatra)
Pozsonyi u.
Rozsnyói u.
Szalóki u.
Széna tér
Szénáskert u.
Szvorényi u. (25-ös úttól 

nyugatra)
Tátra u.
Vincellériskola u.

Almagyar u.
Almagyar köz
Árva köz
Bajcsy- Zs. E. u.
Deák Ferenc u.
Dobó tér
Dobó u.
Dózsa György tér

Érsek u.
Fazola Henrik u.
Fellner Jakab u.
Foglár u.
Frank Tivadar u.
Fürdő u.
Gerl Mátyás u.
Harangöntő u.
Dr. Hibay Károly u.
Jókai u.
Katona István tér
Klapka György u.
Knézich Károly u.
Kossuth Lajos u.
Maczky Valér u.
Petőfi tér
Dr. Sándor Imre u.
Stadion u.
Szent János u.
Szúnyog köz
Tárkányi Béla u.
Tűzoltó tér
Zalár u.

2012. március 22.
csütörtök
Albert Ferenc u.
Aradi u.
Berze Nagy János u.
Berzsenyi út
Breznai u.
Brassói u.
Déva u.
Fadrusz u.
Faiskola u.
Fiumei u.
Gyulafehérvári u.
Iglói u.

I. István király u.
Kassai u.
Kazinczy u.
Kárpát úti lakótelep
Keglevich u.
Kiskanda u.
Kolozsvári u.
Kölcsey tér
Köztársaság tér
Külsősor u.
Liszt Ferenc u.
Lőcsei u.
Madách Imre u. 
Mátyás király u. páratlan oldal 
Munkácsy u.
Nagy L. út
Nagyváradi u.
Pápai u.
Puky Miklós u.
Szabadkai u.
Székelyudvarhelyi u.
Szőlő u.
Szövetkezet u.
Szüret u.
Temesvári u. 
Tompa u. 
Vajda u.
Veres P. u.
Zombori u.
Zólyom u.

Balassa Bálint u.
Bárány u.
Bérc u.
Cifrakapu tér
Cifrapart u.
Csurgó u.
Dayka Gábor u.

Darvas u.
Dézsmaház u.
Görög u.
Jankovics u.
Karéj u.
Markhot Ferenc u.
Mária u.
Mecset u.
Mlinkó u.
Pallos u.
Pást u.
Pázsit u.
Servita u.
Szaicz Leó u.
Szent Miklós u.
Szolárcsik u.
Torony u.
Tavassy Antal u.
Vécsey Sándor u.

2012. március 23.
péntek
Ady Endre u.
Állomás tér
Bajza u.
Csákósor u.
Eötvös u.
Hild J. u.
Ipolyi A. u.
Ív u.
Károlyi M. u.
Kistályai u.
Lájer D. u.
Meder u.
Mocsáry u.
Nagyrét u.
Patakpart u.
Raktár u.

Sas u.
Szeszfőzde u. 
Tinódi u.
Vasút u.
Vályi u.
Zúgó u.

Barkóczy u.
Bartakovics u. (25-ös úttól 

keletre)
Bocskay u.
Bródy Sándor u.
Csiky Sándor u. (25-ös úttól 

keletre)
Eszperantó sétány
Eszterházy tér
Gerinc u. (25-ös úttól keletre)
Kacsapart u.
Kisvölgy u. (25-ös úttól 

keletre)
Kovács János u.
Lejtő u.
Lenkey u.
Dr. Nagy János u.
Nyíl u.
Orgonás tér
Pori sétány
Pyrker tér
Rottenstein köz
Rózsa Károly u. (25-ös úttól 

keletre)
Sasvár u.
Sertekapu u. (25-ös úttól 

keletre)
Síp köz
Széchenyi u.
Torok köz
Törvényház u.

Tündérpart u.
Vár bejáró
Városfal u.
Vitkovics u.
Zseb köz

2012. március 26.
hétfő
Csákány u.
Domokos J. u.
Hadnagy u.
Hell Miksa u.
Homok u.
Hontalan u.
Kalcit u.
Kertész u.
Kis Merengő u.
Kocsis B. u.
Kodály Z. u.
Kőporos tér
Maklári út
Menház u.
Merengő u.
Mély u.
Nagykőporos u.
Napsugár u.
Napsugár köz
Ostorosi u.
Rozália u.
Rozália köz
Rövid u.
Szarvas tér
Tihaméri u.
Tittel P. u.
Tímár u.
Újsor u.
Vasöntő u.
Zellervár u.

Arany János u. 
Bartók Béla tér
Grónay u.
Hatvani kapu tér
Király u. (25-ös úttól keletre)
Kolacskovszky u.
Mikszáth K. u.
Neumayer u.
Pacsirta u. (25-ös úttól K-re)
Reményi Ede tér
Sóház u.
Szvorényi u. (25-ös úttól 

keletre)
Telekessy u.
Tévesztő köz
Trinitárius u.

2012. március 27.
kedd
Ágas u.
Agyagos u.
András bíró u.
Bálint pap u.
Bástya u.
Bolyki u.
Bornemissza u.
Buzogány u.
Cecey Éva u.
Diófakút u.
Dónát u. (vasúttól északra)
Egri Csillagok u.
Faggyas u.
Félhold u.
Folyás u.
Fűzér u.
Gárdonyi u.
Íj u.
Janicsár u.
Joó János u.
Kelemen I. köz
Kis-Eged u.
Leányka u.
Legányi u.
Liget u.
Literáti u.
Mekcsey u.
Nagy-Eged u.
Ostrom u. 
Partos u.
Rókus köz
Rókus u.
Szabó Sebestyén u.
Talizmán u.
Tibrikdűlő u.
Zoltay u.
Zöldfa u.
Vécseyvölgy u.

Egészségház úti lakótelep
Gólya úti lakótelep
Remenyik Zsigmond úti 

lakótelep
Szarvas Gábor úti lakótelep
Szálloda úti lakótelep

2012. március 28.
szerda
Baktai u.
Bartakovics u. (25-ös úttól 

nyugatra)
Bartalos u.
Bem tér

Csiky u. (25-ös úttól nyugatra)
Gorové u.
Gerinc u. (25-ös úttól nyu-

gatra)
Hatvanasezred u.
Hősök u.
Kandra Kabos u.
Kilián u.
Kisvölgy u. (25-ös úttól nyu-

gatra)
Mester u.
Rózsa K u. (25-ös úttól nyu-

gatra)
Sertekapu u. (25-ös úttól 

nyugatra)
Tizeshonvéd u.

Cifrakapu u.
Régi Cifrakapu u.
Kallómalom u.
Malom u.
Tavasz u.
Vallon u.

2012. március 29.
csütörtök
Ankli u.
Bercsényi u.
Csokonai u.
Epreskert u.
Gyóni G u.
Hevesi S. u.
Laktanya u.
Mikes K. u.
Pázmány Péter u.
Váci M u.
Vak Bottyán u.
Verseghy Ferenc u.
Vörösmarty u.

Malomárok u.
Olasz u.
Rákóczi u.
Vízimolnár u.

2012. március 30.
péntek
Bethlen G. u.
Fejedelem u.
Garay u.
Hétvezér u.
Honfoglalás u.
Hajdúhegy u.
Mindszenthy G. u.
Kálnoky u.

Kisfaludy u.
Móricz Zs. u.
Petőfi S. u.
Radnóti M. u.
Rózsásdűlő u.
Tordai u.

Borsitz u.
Bükk sétány
Ceglédi u.
Dónát u. (vasúttól a Tetemvár 

út felé)
Fügedi u.
Ludányi u.
Tiba u.
Töviskes tér
Töviskes u.
Türk F. u.

2012. április 2.
hétfő
Almási P. u.
Babocsai u.
Blaskovics u.
Endresz u.
Gyöngy u.
Király u. (25-ös úttól nyu-

gatra)
Koháry u.
Kőkút u.
Paphegy u.
Rajner K. u.
Szederkényi u.
Szépasszonyvölgy u.
Tulipánkert u. (belterületi 

szakasz)
Vámház u.

Árok köz
Dr.Bakó Ferenc u.
Dr. Kapor Elemér u.
Gerle köz
Harangláb u.
Iskola u.
Kertalja u.
Kisasszony u.
Könyök u.
Kő u.
Kővágó tér
Lovász u.
Pető Gáspár u.
Ráchegy u.
Ráckapu tér
Rezeda u.
Rigó köz

Sugár István u.
Szala köz
Szalapart u.
Tetemvár u.

2012. április 3.
kedd
Akácfa u. 
Almárvölgy u.
Alvégi u. 
Apátfalvi u.
Árnyékszala u.
Bervai u.
Bervai ltp. I., II.
Béke u.
Boross Endre u.
Borsod u.
Cinca u.
Csalogány u.
Dobó köz
Egri út
Felvégi u.
Fecske u.
Fenyő u.
Hársfa u.
Hóvirág u.
József A. u.
Kovács Jakab u.
Kisdelelő u.
Lágyas u.
Madárkút u.
Mályva u.
Nagylaposi u.
Pásztorvölgy u. 
Pirittyó u.
Posta köz
Rudivár u.
Sánc u.
Sánc köz
Sáncalja u.
Sólyom u.
Szarvaskői út
Szélpart u.
Szérűskert u.
Tárkányi u.
Telepi u. 
Tölgy u.
Vadrózsa u.
Verőszala u.

Kérjük, legyen segítségünkre abban, hogy a lomtalanítás a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon! Köszönjük! Városgondozás Eger Kft.



Pászthory  
gyógyítóház 

Eger

Zi-GiN (Sumér pszichotronika) tanfolyam indul (6 részes)
március 7., 21., április 4., 18., május 2., 16. 17–20 h.-ig

Oktató: Pászthory Lórántné (ZI-GIN mester)
„Minden lelki sérelem fi zikai bajt okoz, akinek nincs rendben 
a lelki egyensúlya, annak valamelyik szerve megbetegszik.”

Érdeklődés, jelentkezés: (06 20) 227-80-80
Pászthory Lórántné (Ágnes) Nagyné Pászthory Judit

paszthorygyogyitohaz@gmail.com

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

Az óvodai beíratások és 
nyílt napok időpontjai

Óvoda neve és címe Nyílt nap Beiratkozás
Szivárvány – székhely 
Kertész u. 38., Tel.: (+36 36) 786 507

március 7., 09.00–11.00
március 8., 16.00–18.00 március 19., 08.00–18.00

Dr. Hibay K. Tagóvoda
Hibay K. u. 7., Tel.: (+36 36) 411 974

március 6., 09.00–11.00
március 7., 09.00–11.00 március 19., 08.00–18.00

Katica Tagóvoda
Széchenyi u. 4., Tel.: (+36 36) 411 981

március 13., 09.00–11.00
március 14., 09.00–11.00 március 19., 08.00–18.00

Eszterlánc Tagóvoda
Remenyik Zs. u. 17., Tel.: (+36 36) 411 979 március 12., 10.00–12.00 március 19., 08.00–18.00

Arany J. Tagóvoda
Arany J. u. 16., Tel.: (+36 36) 416 746

március 13., 09.00–11.00
március 14., 09.00–11.00 március 20., 08.00–18.00

Csillagfény Tagóvoda  
Tittel P. u. 8., Tel.: (+36 36) 411 984

március 7., 09.00–11.00
március 8., 16.00–18.00 március 20., 08.00–18.00

Napsugár Tagóvoda
Kodály Z. u. 1., Tel.: (+36 36) 411 976

március 12., 09.00–11.00
március 13., 09.00–11.00 március 20., 08.00–18.00

Deák F. Tagóvoda
Deák F. u. 17., Tel.: (+36 36) 411 968

március 7., 08.00–10.00
március 14., 08.00–10.00 március 19., 08.00–18.00

Pótbeiratkozás: Valamennyi tagintézmény részére a központban (Eger, Kertész u. 38.) 2012. március 26-án 
08.00–18.00 óra között.

Óvoda neve és címe Nyílt nap Beiratkozás
Ney Ferenc Óvoda
Ifjúság u. 7–9., Tel.: (+36 36) 785 268 (február 27–28. délelőtt) március 22., 08.00–18.00

Epreskert utcai Tagóvoda
Epreskert u. 3/a, Tel.: (+36 36) 411 934 március 6–7. délelőtt március 21., 08.00–18.00

Farkasvölgyi Tagóvoda
Farkasvölgy u. 4., Tel.: (+36 36) 422 891

Időpont egyeztetés után a 
megbeszélt napon március 23., 08.00–18.00

Zöld Liget Tagóvoda
Köztársaság tér 2., Tel.: (+36 36) 412 022

(február 23. délelőtt)
március 13. délelőtt március 19., 08.00–18.00

Gyermekkert Tagóvoda
Nagyváradi u. 1., Tel.: (+36 36) 412 038 március 1–2. délelőtt március 20., 08.00–18.00

Pótbeiratkozás: 2012. március 26-án 08.00–18.00 óra között (Ney Ferenc Óvoda, Ifjúság u. 7–9.)

Óvoda neve és címe Nyílt nap Beiratkozás
Benedek Elek Óvoda
Vallon u. 4., Tel.: (+36 36) 436 558

A beiratkozást megelőző 
héten folyamatosan

március 22., 14.00–18.00 
március 23., 08.00–14.00

Bervavölgyi Tagóvoda
I.sz. lakótelep 9. ép., Tel.: (+36 36) 427 268

március 19., 08.00–14.00 
március 20., 14.00–18.00

Joó János Tagóvoda
Kallómalom u. 1–3., Tel.: (+36 36) 416 525

március 19., 14.00–18.00
március 20., 08.00–14.00

Ovi-vár Tagóvoda
Tavasz út 1., Tel.: (+36 36) 411 321 

március 21., 08.00–14.00
március 22., 14.00–18.00

Gyermeklánc Tagóvoda
Vízimolnár u. 1., Tel.: (+36 36) 410 481

március 22., 14.00–18.00
március 21., 08.00–14.00

Kérjük a beiratkozáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a lakcímet igazoló, lakcímkártyát le-
gyenek szívesek magukkal hozni!

Az óvodák munkáját bemutató műsort készített a TV Eger, ezt az alábbi időpontokban láthatják a televízió 
csatornáján, illetve a www.tveger.hu oldalon a videók menüben.
MáRCIuS 8. 20.20 Szivárvány Óvoda, 20.35 Dr. Hibay K. Tagóvoda, 20.50 Katica Óvoda, 21.05 

Eszterlánc Óvoda, 21.20 Arany János Tagóvoda, 20.35 Csillagfény Tagóvoda, 20.50 Napsugár Tagóvoda, 
21.05 Deák Ferenc Tagóvoda

MáRCIuS 9. 20.20 Ney Ferenc Óvoda (ism.), 20.35 Epreskert utcai Tagóvoda, 20.50 Farkasvölgyi Tag-
óvoda, 21.05 Zöld Liget Tagóvoda, 21.20 Gyermekkert Tagóvoda

MáRCIuS 10. 20.00 Benedek Elek Óvoda, 20.15 Bervavölgyi Tagóvoda, 20.30 Joó János Tagóvoda, 
20.45 Ovi-vár Tagóvoda, 21.00 Gyermeklánc Tagóvoda
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4 éves az  
Agria Park!
Az Agria Park 2012. március 10-én, szombaton 

ünnepli 4. születésnapját. Sok színes programmal 
és nyereményekkel kedveskedik ezen a neves na-
pon Eger bevásárlóközpontja a látogatóknak.

Március 10-én délelőtt Szülinapi Moziláz veszi 
kezdetét. 11 órától a Táncoló talpak II. animációs 
filmet tekinthetik meg a gyerekek kedvezményes 
300 Ft-os belépővel. 

Ebéd után 14 órától Mátyás király meséi eleve-
nednek fel bábszínház formájában kicsik és nagyok 
örömére. A gyerekek tudásukat és szerencséjüket is 
próbára tehetik a Szerencse Forgandó elnevezésű 
kvízjátékon garantált ajándékokért, és akár bele is 
kóstolhatnak a Park születésnapi tortájába.

Ha szeretnéd megmutatni stílusod, akkor vegyél 
részt a Szülinapi Modellversenyen 15:30-tól. Stylist 
segítségével a megjelölt üzletek party-kollekcióból 
állítsd össze a sajátodat és mutasd be a színpadon. 
A Zsűri által legjobbnak választott modell pedig 
megnyeri a rajta bemutatott teljes kollekciót. 

Salsa és Zumba bemutatóval folytatódik a prog-
ram, majd 17 órától sor kerül az Agria Park Álom 
Luxuskivitelben elnevezésű nyereményjátékának 
sorsolására, ahol értékes ajándékok mellett egy tö-
rökországi, all inclusive álomnyaralás is gazdára ta-
lál, két személy részére, a Neckermann és a Trendy 
Hotels közreműködésével.

A napot az 2011-es Euróvíziós Dalfesztivál ma-
gyar résztvevőjének, Wolf Katinak koncertje koro-
názza meg 18 órás kezdettel!

A rendezvény ideje alatt külön játéktérrel, 
ügyességi- és készségfejlesztő, egyedi fajátékokkal 
és színes látványelemekkel kedveskednek a gyere-
keknek!

Sok szeretettel vár mindenkit 4. születésnapja 
alkalmából az Agria Park ! (X)

Posztumusz 
elismerés 
Pásztor Emilnek
Magyar Civil Becsületrend díjat kapott posztu-

musz Pásztor Emil, az egri főiskola nyelvészprofesz-
szora a Magyar Nyelv Múzeuma létrehozásának 
ötletéért és megvalósításáért. 

A díjat az Ars Humanica Hungarica Kör alapította 
a nemes emberi értékeket felmutató cselekedetek 
elismerésére. 

A díjat A professzor mellett egy székesfehérvári 
orvos, Szarvas József is megkapta, életmentő segít-
ségéért – tudatta az MTI.

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 és érettségi 
felkészítés! 

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

10.00–14.30 Diskurzus. Gyermekkönyvtári mód-
szertani műhely. Gyermekkönyvtár (B.S.Könyvtár). 
19.00 Les Préludes /A fából faragott királyfi. GGSZ 
Nagyszínpad (GGSZ). 19.00 Sóska, sültkrumpli. 
GGSZ Stúdiószínpad (GGSZ).

3. szombat – 4. vasárnap
Történelmi macitalálkozó. Családi hétvége. Egri Vár, 
Dobó-bástya (Vármúzeum).

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

6. kedd  
17.00 V. Kikelet Irodalmi Előadássorozat. Létértel-
mezés és költői nyelv Pilinszky János Harmadnapon 
című kötetében. Forrás (EKMK). 18.00 Múltunk a 
mában. Ősi jelképeink és a Szent Korona. Előadó: 
Molnár V. József. BBKH (EKMK). 19.00 Mohács. 
GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

7. szerda  
10.00 és 14.00 Alkotó játszóházak óvodásoknak, 
általános iskolásoknak. Forrás  (EKMK). 10 óra 
30 Ciróka kör. Ölbeli játékok. Gyermekkönyvtár 
(B.S.Könyvtár). 19.00 Mohács. GGSZ Nagyszínpad 
(GGSZ). 19.00 Barangolások a Balkánon. Az Egri Vi-
lágjáró Klub vendége: Klein Dávid. BBKH (EKMK).

8. csütörtök  
10.00 Ludas Mátyás. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 
15.00 Ludas Mátyás. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

9. péntek  
15.00 Ludas Mátyás. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 
17.00 Zagolni zabad. Nádasdy Borbála balett művész, 
néptáncoktató könyveinek bemutatója. BBKH (EKMK). 
19.00 Vesztett éden. GGSZ Stúdiószínpad (GGSZ).

10. szombat  
15.00 Óz, a nagy varázsló  (előbemutató). Harlekin 
Bsz. (Harlekin Bsz.). 15.00 Tekergő táncház. Forrás 
(EKMK). 15.00 Mohács. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 
19.00 Mohács. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 19.00 
Rock koncertek. Fellépők: On My Honor (USA), The 
Nick Rivers, Idea Inplant, Téveszme, Szükségállapot. 
Forrás (EKMK). 20.00 A vadászat éjszakája. Sztár-

Az egri Nagyboldogasszony-
templom (Barátok temploma) 

altemplomában urnatemetkezési 
hely került kialakításra. Az urna-
fülkék – melyek két-három urna 
elhelyezésére alkalmasak – 30 

éves időtartamra, illetve lejárat 
nélkül válthatók.

Érdeklődni lehet a Plébánia Hivatalban 
hétfőtől péntekig 9–12 óra között, 
valamint a Plébánia (36) 312 227 

telefonszámán.

vendég: Bangó Margit Kossuth-díjas és Magyar 
Örökség Díjas művész. BBKH (EKMK).

11. vasárnap  
11.00 Óz, a nagy varázsló (előbemutató). Harlekin 
Bsz. (Harlekin Bsz.). 15.00 Óz, a nagy varázsló (be-
mutató). Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.).

12. hétfő  
15.00 20 éves a Dobó Katica nyugdíjas szervezet. 
Jubileumi közgyűlés és kiállítás megnyitó. BBKH 
(EKMK). 17.00 Bébillér. Családi mesekör. Gyermek-
könyvtár (B.S.Könyvtár). 

13. kedd  
10.00 Óz, a nagy varázsló. Harlekin Bsz. (Harle-
kin Bsz). 10.00 Ludas Mátyás. GGSZ Nagyszínpad 
(GGSZ). 17.00 V. Kikelet Irodalmi Előadássorozat. 
Az emberi szabadság ellentmondásai Dosztojevszkij 
Bűn és bűnhődés című regényében. Forrás (EKMK). 
19.00 Agria kabaré. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

14. szerda  
10.00 és 14.00 Alkotó játszóházak óvodásoknak, 
általános iskolásoknak. Forrás (EKMK). 14.00 A li-
bapásztorlány. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.).
15.00 Ludas Mátyás. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 
19.00 Vesztett éden. GGSZ Stúdiószínpad (GGSZ).  

15. csütörtök  
11.15 Városi díszünnepség. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

16. péntek  
19.00 Gyertyafény keringő. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

17. szombat  
15.00 Gondolsz-e majd rám? Zenés műsor. BBKH 
(EKMK). 17.00 Tavaszköszöntő táncház. Házigazda: 
Szederinda Néptáncegyüttes. Forrás (EKMK).

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

20. kedd  
14.00 A huszárból lett király. Harlekin Bsz. (Harle-
kin Bsz.). 17.00 V. Kikelet Irodalmi Előadássorozat. 
Avantgard világlátás és ábrázolásmód Kassák Lajos 
A ló meghal, a madarak kirepülnek című alkotásá-
ban. Forrás (EKMK).

21. szerda  
10.00 és 14.00 Alkotó játszóházak óvodásoknak, ál-
talános iskolásoknak. Forrás (EKMK). 10 óra 30 Ciróka 

kör. Ölbeli játékok. Gyermekkönyvtár (B.S.Könyvtár). 
14.00 Aladdin. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.).

22. csütörtök  
14.00 Aladdin. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 
17.00 Legkedvesebb verseim. Dr. Lisztóczky László 
irodalomtörténész előadása. Könyvtár Böngésző 
(B.S.Könyvtár). 18.00 Csíksomlyói passió. GGSZ 
Nagyszínpad (GGSZ). 18.00 Kálvária. Göncz László 
délvidéki író, politikus regényének bemutatója. 

23. péntek  
14.00 Aladdin. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 19.00 
Csíksomlyói passió. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

24. szombat  
19.00 Csíksomlyói passió. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

25. vasárnap  
19.00 A tél. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház előadása felnőtteknek (!) a XII. Egri Tavaszi 
Fesztivál keretében. Forrás (EKMK).

26. hétfő  
14.30 Filharmónia. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 
17.00 Árulkodó meridiánok. Az elixir beszélgetést 
Viszlay Anita parapszichológus vezeti. BBKH (EKMK). 
19.00 „Szép liliomszál”. Sebestyén Márta dalestje. 
GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 20.00 Jazz klub. Loop 
Doctors, feat. Brandon Fields (USA). BBKH (EKMK).

28. szerda  
10.00 és 14.00 Alkotó játszóházak óvodásoknak, 
általános iskolásoknak. Forrás (EKMK). 15.00 
Csíksomlyói passió. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ). 
17.00 „Hétköznapi” csodák: India. D. Nagy Sándor 
előadása. BBKH (EKMK).

29. csütörtök  
14.00 Óz, a nagy varázsló. Harlekin Bsz. (Harlekin 
Bsz.). 16.00 Irodalmi műhely. Vendég: Dragomán 
György író. Könyvtár Böngésző (B.S.Könyvtár). 18.00 
Csíksomlyói passió. GGSZ N (GGSZ Nagyszínpad).

30. péntek  
14.30 Aladdin Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 19.00 
Csíksomlyói passió. GGSZ Nagyszínpad (GGSZ).

31. szombat  
15.00 Csíksomlyói passió. GGSZ Nagyszínpad 
(GGSZ). 17.30 Világkerék, avagy kerge szoknyák. 
Orientális táncjáték a Tribelly stúdió és tanítványai 
előadásában. BBKH (EKMK).

OMEGA 
játék
Mikor lépett fel először az 

Omega névvel az együttes?
A megfejtéseket március 6-ig 

várjuk írásban szerkesztőségünkbe 
(Eger, Törvényház utca 15.), kérjük 
tüntessék fel nevüket, telefonszá-
mukat. A helyes megfejtést bekül-
dők között belépőjegyeket sorso-
lunk ki az egri koncertre. A sorsolás 
március 7-én lesz, a nyerteseket 
telefonon értesítjük.

Egri Lokálpatrióta Egylet

Téli séták egrieknek 2012
Sétacél, mottó Időpont Gyülekezés Sétavezető Mesélő
A Főegyházmegyei Levéltár •  
„Századok dokumentumai”

március 3. Érsekudvar,
Széchenyi u. 5.

Rátkai Attila Kiss Péter

Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium • „Többszöri megújulás”

március 10. Az iskola kapujánál 
(Bem tábornok u. 3.)

Jakabné Jakab 
Katalin

Matuzné Nagy Ildikó

Pyrker érsek •  
„A székesegyház építő főpap”

március 24. A Bazilika
bejáratánál

Dr. Renn Oszkár Dr. Czakó István

Emlék a Líceumból •  
„Egy rejtett harang története”

március 31. Keresztény Ifj. Klub, 
Széchenyi u. 5.

Markó Géza Havas Horváth 
István

A séták minden alkalommal szombaton, a megjelölt helyen, 10 órakor kezdődnek. Tervezett időtartam kb. egy óra. A prog-
ramváltozásokról a sétavezető ad tájékoztatást. Dr. Renn Oszkár

már 

239 000 Ft-tól

Eger, Kistályai út 34. (az 5-ös busz végállomásánál)
Tel.: (06 36) 333-888, (06 70) 967-0515 • info@ceste.hu

Nyitva: hétfő–péntek: 8.00–16.30, szombat: 9.00–15.00

Mintegy 
90 db-os kiállítókert, 
széles szín- és 
formaválaszték!

Minôségi gránit síremlékek

www.ceste.hu

Az akció 2012. február 24-től március 31-ig érvényes. *A fejkő vésés 30 karakterig ajándék. A 
kép illusztráció. A részletekről érdeklődjön bemutatókertünkben.

 INGYENES FEJKÔ 
VÉSÉSSEL*

(fedlappal, 
fejkôvel, 
vázával, 

alátét szegéllyel)

BRINZA ÉS TÁRSA 
TEMETKEZÉS

3300 Eger, 
Knézich Károly u. 26.

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

EGRI MAGAZIN

Hírek • információk •  
•programok • PR  

 események
HIRdETéS

www.mediaeger.hu
HIRdESSEN NÁLuNK!



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

uRÁNIA MOZI
Utazás a rejtélyes szigetre 3d • 

március 1–7. 15.30
A leleményes Hugo 3d • március 

1–7. 17.30
A szellemlovas 2. – a bosszú ereje 

3d • március 1–7. 20.00
A leleményes Hugo 3d • március 

8–14. 15.00
John Carter 3d • március 8–14. 17.30, 

20.00
Jonh Carter 3d • március 15–21. 

15.00
Vaslady 2d • március 15–21. 17.30
Hadak útján 2d • március 15–21. 

19.30
Jonh Carter 3d • március 22–28. 

15.30
A bűn hálójában 2d • március 22–28. 

18.00
Fehér pokol 2d • március 22–28. 

20.00
Az igazi kaland 2d • március 29. – 

április 4. 15.30
Az erő krónikája 2d • március 29. – 

április 4. 18.00
A szellemlovas 2. – A bosszú ereje 

3d • március 29. – április 4. 20.00

ILLéS GyÖRGy TEREM
Isztambul • március 1–7. 17.30
A legszebb dolog • március 8–14. 

17.30
Aztán mindennek vége • március 

15–21. 17.30
Csernobil öröksége: zóna • március 

21. 18.00
Családban marad • március 22–28. 

17.30
Az ajtó • március 29. – április 4. 17.30

ARAnyéLEtkORúAk  
MAtInéjA

március 7. 10.00
MINDENNAPI HŐSÖK.
Vendég: Szilvás István újságíró

március 14. 10.00
MáRCIuS TÜZE
Vendég: Balogh András színművész

március 21. 10.00
BEMuTATKOZIK SZOMOLYA

március 28. 10.00
JÓZSEF ATTILáRÓL
Vendég: dr. Lisztóczky László professzor

Minőségi
SZŐNyEGTiSZTÍTáS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

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

•

•
•

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

Eladó lakás Eger Hatvani Hóstya családi házas övezetében. A 2009-ben épült 4 
lakásos társasházban található 2 szintes, 2 generációs, külön bejáratú udvari lakás alapterülete 114 m2. Tar-
tozik hozzá egy 6 m2-es emeleti erkély, egy 30 m2-es földszinti terasz és egy udvari parkoló. Bővebben: www.
aprotar.hu/elado_lakas_eger. Érd.: (+36 30) 9636 701

ELadÓ!

Moziműsor



éLET – MÓdI

Faller Etelka
diplomás 

parapszichológus

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

Ébredés  
Holisztikus  

Életmód 
Központ,  

Eger. 

Egy hely, ahol test és lélek 
egymásra talál.

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

állatkórház • állateledel • 
állatpatika

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

www.allatkorhazeger.hu
nyitva tartások:

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

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

Állatpatika:
H–P: 8.00–16.30

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

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

Trainer Fitness3 
az allergia doktora

ÁLLAT – TÁRSAK

Az ivartalanításról 
A felelős állattartás nélkülözhetetlen eleme az ivarérett korú kedvencek ivartalanítása. Az egyszeri állatorvosi beavatkozás szá-

mos előnnyel jár mind a kisállatokra, mind pedig gazdáikra nézve.

 Az állatok ivartalanítása egy rutinműtéttel történik, mely 
során az állatorvos eltávolítja a hím nemű kedvencek heréjét 
vagy a nőstény nemű kisállatok petefészkét, méhét. 

A beavatkozás legfontosabb előnye a nem kívánt szaporu-
lat meggátolása. Az ivartalanított nőstény állatok képtelenek 
utódokat a világra hozni, e módszerrel tehát megfékezhető 
a kutyák, cicák túlszaporodása. Ezzel csökkenthető az utcára 
kidobott, elhagyott kutyák száma is!

A műtét ezen túl csökkenti a daganatos betegségek kiala-
kulásának kockázatát, melyek egy bizonyos kor után gyakran 
előfordulnak kedvenceinknél.

Az operáció segítségével továbbá megkímélhetjük ked-
venceinket – és saját magunkat is – az állatok rendszeres 
tüzelésének gyötrelmeitől. Az ivartalanított állatok nyugod-
tabbak, békésebbek, kevesebbet csavarognak.

A kutyák és macskák ivartalanításának optimális idő-
pontjával kapcsolatban megoszlanak a vélemények Ma-
gyarországon. Állatorvosok végeztek felmérést az Egyesült 
Államokban és Nagy-Britanniában az ivartalanítás optimális 
időpontjával kapcsolatban. Azt nálunk is sokan tudják már, 
hogy ez a műtét alapvetően fontos egészségvédelmi és ál-
latvédelmi szempontból egyaránt, de még a szakemberek 
is sokféleképpen nyilatkoznak, amikor a leginkább ajánlott 
időpontról van szó. 

Tévhit, hogy a szukáknak és a nőstény macskáknak egyszer 
meg kell elleniük és elavult nézetnek számít az is, hogy egy-
szer tüzelniük kell az ivartalanítás előtt. 

Az ivartalanításra elvileg 4 különböző életkorban és szitu-
ációban kerülhet sor.

1. A korai ivartalanítás (6 hetes – 3 hónapos életkor): Mind-
két állatfaj és nem esetében 6 hetes kortól 3 hónapos korig 
végzik ezeket a műtéteket. Azokban az országokban, ahol 
a fiatal kölykök ivartalanítása általános, nagy esetszámok 
alapján tudományos alapossággal vizsgálták meg a különbö-
ző életkorban operált állatok egészségi állapotát, így a szőr-
zet és a csontozat fejlődését, a viselkedési rendellenességek 
kialakulását, szukákban az inkontinencia, kandúrokban az 
alsó húgyúti betegség előfordulását, valamint az ivartalaní-
tással megelőzhető problémák (pl. agresszió, jelölés, here-, 
prosztata-, méh- és tejmirigy-gyulladás és daganatok) elő-

fordulását is és ezek alapján állapították meg azt, hogy mind 
a nőivarú, mind pedig a hímivarú állatok ivartalanításának 
vonatkozásában a legoptimálisabb időpont az ivarérettség 
kialakulása előtti időszak.

2. Az ivarérés előtti ivartalanítás (3–6 hónapos életkor): 
Gyakorlatilag minden ivartalanítással megelőzhető betegség 
szempontjából optimálisnak nevezhető, ha az ivarérés előtt 
vagyis nem később, mint 3–6 hónapos életkorban történik 
az operáció. Az ebben az időszakban végzett műtétek után 
semmiféle káros következmény nem mutatható ki a később 
műtött állatokkal összehasonlítva, még az inkontinencia 
vonatkozásában sem. Ezért a szakemberek az ivarérés előtti 
időszakot javasolják minden állattartónak a kedvence ivarta-
lanítására! 

3. Az ivarérés utáni ivartalanítás: Ha a kutya vagy a macska 
már elérte az ivari érettséget, akkor tulajdonképpen késői 
ivartalanításról kell beszélnünk. Sajnos még mindig maka-
csul tartja a köztudatban magát az a nézet, hogy a műtéttel 
meg kell várni az első ellést vagy hogy tüzelnie kell legalább 
egyszer minden kutyának és macskának. Nemcsak az a gond, 
hogy a műtét költségesebb, technikailag nehezebb és hosz-
szabb ideig tart a felnőtt állatokon, de jobban megviseli őket 
és nagyobb a komplikációk esélye. Emellett sokkal kevesebb 
betegség, viselkedési probléma előzhető meg vele, mint az 
ivarérettség előtti műtétekkel. Ezért ha az ivarérett kutya 
vagy macska még nincsen ivartalanítva, akkor a leghelye-
sebb a műtétet minél előbb elvégeztetni.

4. A már beteg állatok ivartalanítása (amikor már tényleg 
késő): Különösen súlyos beszámítás alá esik, ha már megbe-
tegedett a kutya vagy a macska, mert mondjuk tejmirigy-, 
méh-, here- vagy prosztata-megbetegedés (megnagyob-
bodás vagy gyulladás), illetve nőstényeknél cukorbetegség 
lépett fel. Ilyenkor a gyógykezelés vagy annak fontos része az 
ivartalanítás. Problémát jelent az is, hogy az állatok jellemző-
en idős korban betegednek meg, amikor már nagy az altatási 
és a műtéti kockázat, de a fennálló betegség tovább súlyos-
bítja a helyzetet. Ezért a műtét ilyenkor technikailag nehe-
zebb, nagyságrendekkel költségesebb, mint a fiatal állaton 
végzett ivartalanítás, valamint a kockázata és a komplikációk 
esélye is igen nagy.  

(forrás: MANCSOK, http://mancsok.hu)

Élet-módi 
Magazinműsor a Tv Eger műsorán minden hónap 

első és második szombatján, 18.30-tól!

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.

márciusban 50%-os vágás ak-
ció! Női mosás, vágás, szárítás 
3000 Ft helyett 1500 Ft. Férfi 
vágás 1400 Ft helyett 700 Ft. 
Festésre 20% kedvezmény!

IMOLA MENÜ   
„Gyors, minőségi ebéd  
a leterhelt mindennapokban”

Minden hétköznap 1200 és 1500 óra 
között változatos, naponta megújuló 
ételkínálattal (2 fogás: 1.270,- Ft,  
3 fogás: 1.470,- Ft), 1800 órától Grand, 
6 fogásos degusztációs menüvel, két-
havonta megújuló szezonális étlappal és 
háromhetente változó izgalmas betétlap-
pal várjuk minden kedves vendégünket.

Asztalfoglalás: (36) 516-180, 414-825
e-mail: udvarhaz@imolanet.hu
Nyitvatartás:  
H-Sz:1200-2300  
V:1200- 1600

w w w.imolaudvarhaz.hu

www.furedivizek.hu
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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

Zöld sarok – Tavaszi variációk
Túl a hideg téli napokon, amikor szervezetünk jobban 

kívánta a zsírosabb, tartalmasabb ételeket, a húsvétot 
megelőző 40 napos böjt nagyobb hányadán is túl, hús-
vét felé közeledve eljött az ideje, a méregtelenítés záró-
akkordjának. Változatlanul figyelni érdemes a húsból, 
fehér lisztből, fehér cukorból készült ételek és a szénsa-
vas, színező anyagot tartalmazó italok fogyasztásának 
kerülésére.

A tavaszi fáradtság senkit sem kerül. Talán kevesen 
tudják, s bátran isszák az energiaitalokat a fáradtság 
elűzésére…  Sajnos már nem csak a felnőttek élnek 
ezzel a szerrel, holott a kockázatai igen komolyak 
lehetnek. Az itthon kapható energiaitalok koffeintar-
talma kiszerelésenként 50 és 505 milligramm között 
változik, egy csésze kávé 70–180, egy csésze tea 
5–10, míg egy dobozos kóla 35 milligramm koffeint 
tartalmaz. A túladagolás jelei: álmatlanság, remegés, 
rosszullét, agrasszivitás.

Mit tehetünk a tavaszi  fáradtság ellen? 
Igyunk sok folyadékot, sokat, lehetőleg minden 

órában! Mindig reggelizzünk, így nem fenyeget a 
vércukorszint hirtelen leesése. Naponta ötször együnk, 
de ebből kétszer zöldséget, gyümölcsöt. Fogyasszunk 

kevés édességet! Ha cukrokat eszünk először fel, majd 
lesüllyed a vércukorszint. Ez kimerültség érzetét kelti.

A mozgás mindennapjaink elengedhetetlen részé-
vé váljon. Csak el kell indulni, két hét alatt szokásunkká 
válhat a rendszeresség. Javul a közérzet, hangulat, ke-
ringés, anyagcsere és a sülytöbblet csökkenhet.

Az alvás is nagyon fontos, legalább 7 óra, minden 
éjszaka. Azonban az éjfél előtt aludt órák száma dup-
lán számít. Különösen fontos a 18 év alattiak számára 
a rendszeres életmód. Emellett, a lelkünkben is taka-
rítsunk.  Ha azt akarjuk, hogy javulás álljon be hozzá-
állásunk, eredményeink terén, gyakorolnunk kell ma-
gunkat, mindez életünk kertjének „kigyomlálásához” 
vezet. Mennyi betegség, fájdalom, szenvedés alapja a 
lelki gyötrelem. Okozója az irigység, agresszivitás, mé-
reg, harag, mohóság, telhetetlenség, a megbocsátás 
hiánya. Engedjük el a múltat, ne erőltessük jövőbeni 
elvárásainkat, éljünk a jelenben, elfogadva a törté-
néseket, ellenállás nélkül. „A ma gondolatai, tettei, 
szavai, erőfeszítései biztosítják a további betakarítást”.  
Az élet valóban szüntelen újrakezdés, örök kikelet. A 
szerencse, a boldogság és a lelki nyugalom azokra vár, 
akik megtanulják keresni a hétköznapokban rejlő cso-
dát. Danka Klára

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. 

APRÓHIRdETéSEK
Siófokon medencés apartmanok kiadók! •  (+36 30) 904 8884 • www.siofok-balaton.com

*
kinEZioLóGiAi kEZELÉS, házassági tanácsadás, kismama relaxáció, diapozitív stresszoldás,  
stresszkezelő, „léleksimogató” és csakra meditációs tréningek, klubestek a Narancsvirág Egészségkuc-
kóban. •  (+36 20) 976 4604 • www.kineziologuseger.hu

*
BöLcSődE hELyEtt csillagkert családi napközi! Személyes törődés, családias környe-
zet 1 éves kortól. • Eger, Mikes Kelemen út 101. •  (+36 70) 320 4842 • www.csillagkert.hu

*
SZociáLiS ÉtkEZtEtÉS 250 Ft-tól házhoz szállítással Eger és kistérségi településeinek területén. 
• Boldog Évek Segítő Szolgálat  (+36 36) 515 295 • (+36 30) 221 0679 • (+36 30) 221 0659.

*
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 lakóte-
rű, 3 szobával , egy nappalival, 2 fürdőszobával. Irányár: 30 millió Ft. •  (+36 70) 336 5392.

*
ELAdó! Eger közeli faluközpontban festői környezetben 2 szobás gázkonvektoros kis családi 
ház sürgősen eladó! Ár: megegyezés szerint.  (+36 30) 496 5612, (+36 36) 437 214.

*
RÉGiSÉGváSáR Egerben  legközelebb  március  18-án!  •   (+36  30)  9550  550  •  www.
regisegvasareger.hu

Betyáros 
bableves
Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna • 1 nagyobb hagy-

ma • 1 paprika • 1 paradicsom • 15 dkg füstölt tarja • néhány 
karika kolbász • 50 dkg vajbab • 15 dkg gersli • 1-2 evőkanál 
pirospaprika • 4 evőkanál liszt • 4-5 dl tejföl • só • bors • 1 cso-
kor petrezselyem. 

Elkészítés: A kockára vágott szalonnát és hagymát 
üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a felkockázott füstölt tarját, 
a kolbászt,  paprikát és paradicsomot. Megpirítjuk, majd 
az edényt lehúzzuk a tűzről és megszórjuk pirospapriká-
val. Felöntjük 2 liter vízzel, és takaréklángon főzzük addig, 
amíg a hús meg nem puhul. Beletesszük a megmosott, 
feldarabolt vajbabot, és visszatesszük a tűzre. Amíg a bab 
megpuhul, egy külön fazékban, forró, sós vízben meg-
főzzük a gerslit. Amikor a vajbab is megpuhult, egy nagy 
bögrében vagy tálban összekeverjük a lisztet és a tejfölt 
és hozzámerünk egy kis forró levest. Habverővel simára 
keverjük, majd még 2-3 kanál levest merünk hozzá és 
hasonlóképpen elkeverjük. Ha szép homogén az állaga, a 
leveshez öntjük, és a leszűrt gerslit is hozzáadjuk. Petre-
zselyemmel megszórva azonnal, forrón tálaljuk. Nagyon 
laktató étel. Jó étvágyat! Réti Erika

Zeneóvodai nevelés az 
Egerszalóki óvodában
2011. szeptember 1-jén indult egy pályázat az Eszterházy Károly 
Gyakorlóiskolában, mely a nevelési, oktatási intézmények tanórán 
kívüli tevékenységeit célozza meg szakkörök, táborok, versenyek 
által. Az Egri szőttes elnevezésű projekt egyik célja, hogy az óvodás 
korú gyermekek ének-zene szakos tanár irányítása mellett foglal-
kozzanak a zenével. Iskolánk valamennyi, a programban részt vevő 
dolgozója ismeri ezt a korosztályt. Jómagam már 3 alkalommal 
kezdtem hasonló korú gyerekek iskolai zenei nevelésébe. Jelenle-
gi 7-es osztályomat is hét éve tanítom a zene szépségeire, azaz 6-7 
éves koruk óta foglalkozom velük.

Az óvodai zenés foglalkozások mindig jó hangulatban telnek. 
Minden alkalommal legalább egy új játékkal, körjátékkal, kiszá-
molóval, verssel ismerkednek az ovisok. Természetesen nem a ha-
gyományos értelemben „tanulnak”. Együtt énekelünk, mondunk 
verset, játszunk körjátékot. A foglalkozások végére igyekszem 
megszerettetni az új dalokat, verseket. Minden alkalommal ma-
rad idő a már tanult dalok ismétlésére. Rengeteg ritmushangszert 
viszek az óvodába, hogy az ilyen jellegű „feladatokat” színesebbé 

tegyem. A prezentációs anyagaink állandóan láthatók a terem 
hátterében. Ha lehet, kisebb hajtogatott állatokkal, tárgyakkal is 
szemléltetek. Furulyajátékommal fejlesztem a gyerekek válto-
zatos zenei hallását, CD-felvételekkel a csendes zenehallgatás-
hoz szoktatom őket. Kívánság pár percet is engedek nekik, hogy 
a tanult játékokból ők válasszanak. Az egerszalóki óvodában 25 
gyermek játszik velem hetente egyszer, általában két csoportra 
osztva. A foglalkozások így kétszer 25 percesek.

Történt, hogy pár hete, egy anyuka „elfelejtette”, hogy kedden-
ként zeneóvoda van. Hamarabb benyitott a foglalkozásra, kihívta 
kislányát (Mírát), mondta, hogy „Jaj, a foglalkozást elfelejtettem, 
de gyere, Míra, mert fogadó órára kell mennünk!” – gondolom, a 
nagyobbik testvér, iskolai fogadó órájára.

Míra elsírta magát, hogy ő még maradni szeretne. El kellett 
mennie.

Szerintem a foglalkozások örömélményeire nincs jobb bizo-
nyíték.

Kalló Zsolt

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

tisztítás, festés, 
javítás,

bélés-, cipzár-
csere

(36) 314 492
 (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19.

BŐRRuHáZaT



Utazás Kiállítás
Az idei Utazás Kiállításon az Eger Térsége Turisztikai Desz-
ti náció Menedzsment Egyesület, egy kiemelkedően nagy, 
145 m2-es közös standon jelenik meg, úttörőként az Észak-Ma-
gyarországi régióban. A térséget alkotó települések önállóan 
jelennek meg a standon belül. Fontos mérföldkő az egyesület 
életében ez a nagyszabású megjelenés, ugyanis a Csillagvidék 
itt mutatkozik be elsőként a nagyközönségnek. A 2012-es Uta-
zás Kiállításon történő megjelenés népszerűsítése végett a 
Csillagvidék desztináció sajtótájékoztatót szervezett. 

A Csillagvidék standjára látogatóknak a kiállítás teljes 
időtartama alatt alkalmuk nyílik a térség turisztikai vonz-
erőit mélyrehatóbban megismerni, illetve ízelítőt nyerni az 
általuk kínált helyi „élményekből”. 

Az Utazás Kiállításon való nagyszabású megjelenés az 
egyesület 2012-es kiállítási részvételi tervezetének egy ré-
sze, melyet belföldi és külföldi workshop részvételek illetve 
szakmai kiállítási részvételek tesznek majd teljessé.  (X)

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 638Cifrakapu u. 164. (06 36) 537 160
(A DIEGO és az EURONICS mellett) Az akció 2012. 03. 31-ig illetve a készlet erejéig tart!

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

Balla Bútor Eger
www.ballabutor.hu

Ülőgarnitúrák, kanapék, franciaágyak, étkezők 
nagy választékban!

–30%!

Nappali , háló, i� úsági és konyhabútorok nagy 
választékban! Keresse márciusi akciós újságunkat, 

vásároljon akár 30-40% kedvezménnyel!

OXF RD
INTERNATIONAL NYELVISKOLA KFT.

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

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

AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY: AL-1293

Angol, német, francia, orosz, japán, svéd és ma-
gyar mint idegen nyelv tanfolyamok! Új kezdő 
csoportok! oxford minőség változatlan ára-
kon, a legjobb kedvezményekkel! Anyanyelvi 
oktatókkal is, mintha külföldön tanulna! 

Fordítás, tolmácsolás!

Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda

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

resésről, önkéntességről, rendezvényekről és 
még sok másról!

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

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

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

Június 30-ig kezedben lehet a nyelvvizsga bizonyítványod!
 Utolsó vizsgák a felvételiig: Jelentkezési határidő:
 április 15. március 12.
 május 26. április 23.



2012. március 16-31.
XII. Egri Tavaszi Fesztivál
Z’energiáK

Eger Extra

Szín-vonal

Fény-viszonyok

2012. március 19. hétfô 1900

Hotel Eger Konferencia-központ

Operagála
közremûködik Miklósa Erika és Horváth István, 
valamint az Egri Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Szabó Sipos Máté karnagy
Jegyek válthatók: 
Tourinform Iroda - Eger, Bajcsy-Zs. u. 9. 
Jegyár: 2.500 Ft

2012. március 31. szombat 1900

Hatvani kapu tér 
(esôhelyszín: Kemény Ferenc Sportcsarnok)

Magna Cum Laude koncert
A koncert ingyenes!

2012. március 16. péntek 1730

Líceum tetôterasz 
(esôhelyszín: Fôiskola kápolnája)

St. Martin koncert
Jegyek válthatók: 
Tourinform Iroda - Eger, Bajcsy-Zs. u. 9. 
Jegyár: 2.000 Ft

2012. március 17. szombat 1900

Egrix Club

Intim Torna Illegál koncert
Jegyek válthatók: 
Bartakovics Béla Közösségi Ház - Eger, Knézich K. u. 8.
és Egri Kulturális és Mûvészeti Központ - Eger, Bartók B. tér 6.
Jegyár: 500 Ft

2012. március 17. szombat 2000

Török Fürdô

Csakragenerátor Dobkör
Jegyek válthatók: 
Török Fürdô - Eger, Fürdô u. 3-4.
Jegyár: 2.000 Ft

2012. március 18. vasárnap 1700 és 1900

Város a Város Alatt pince (pori sétány felôli bejárat)

Bolyki Brothers 
a Város alatt
Jegyek válthatók: 
Tourinform Iroda - Eger, Bajcsy-Zs. u. 9. 
Jegyek az elôadás elôtt a helyszínen is válthatók
Jegyár: 2.000 Ft

2012. március 24. szombat 1900

Egri Vár, Gótikus Palota elôtti tér 
(Esôhelyszín: Dobó bástya)

Ethnofil koncert
Jegyek válthatók: 
Egri Vár jegypénztára
és Tourinform Iroda - Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.
Jegyár: 600 Ft

2012. március 25. vasárnap 1900

Egri Kulturális és Mûvészeti Központ

A Figura Stúdió Színház vendégjátéka
Jevgenyij Griskovec: Tél
Jegyek válthatók: 
Bartakovics Béla Közösségi Ház - Eger, Knézich K. u. 8.
és Egri Kulturális és Mûvészeti Központ - Eger, Bartók B. tér 6.
Jegyár: 1.000 Ft

2012. március 26. hétfô 1900

Egri Kulturális és Mûvészeti Központ

A Figura Stúdió Színház vendégjátéka
Georg Büchner: Woyzeck
Jegyek válthatók: 
Bartakovics Béla Közösségi Ház - Eger, Knézich K. u. 8.
és Egri Kulturális és Mûvészeti Központ - Eger, Bartók B. tér 6.
Jegyár: 1.000 Ft

2012. március 27. kedd 1900

Egri Kulturális és Mûvészeti Központ

A Figura Stúdió Színház vendégjátéka
Katona Imre: 
A téboly hétköznapjai
Jegyek válthatók: 
Bartakovics Béla Közösségi Ház - Eger, Knézich K. u. 8.
és Egri Kulturális és Mûvészeti Központ - Eger, Bartók B. tér 6.
Jegyár: 1.000 Ft

2012. március 28. szerda 1500 és 1900

Harlekin Bábszínház

Élôkép Társulat: Lepkévé válás 
Konspiráció
élô képzômûvészet, vizuális mozgásszínház
Jegyek válthatók: 
Harlekin Bábszínház - Eger, Bartók Béla tér 6.
Jegyár: 1000 Ft

A Fény-viszonyok rendezvénysorozat 
mindkét programja szabadtéren megvalósuló, 
ingyenes program.

2012. március 22. csütörtök 2000

Kis Dobó tér
A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (MOME) média-design szak 

Fényszobor kiállítás
2012. március 28. szerda 2030

Trinitárius utca - Rossz templom

Filmturmix
Filmvetítés a templomban, 
illetve elôtte vetítés fényfestéssel mixelve

jó

feszt ivá l
művészeti

m
inő

sítésű

m inősíté

sű

2 0 1 1 .

A programok változtatásának joga fenntartva!

Támogatóink:

A rendezvény a Turisztikai Célelôirányzatból került támogatásra.

Egri Kulturális és Mûvészeti Központ
Eger, Bartók Béla tér 6.
Bartakovics Béla Közösségi Ház
Eger, Knézich K. u. 8.
www.ekmk.eu

Mûvészetek Háza Eger 
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Növényvédelem tavasszal
Almatermésű növényeken (alma, körte, birs, tűztövis, berkenye, madárbirs) 

megjelenhet a tűzelhalás nevű baktériumos betegség, ha tartósan 18-20 fok 
körüli hőmérséklet mellett, párás, csapadékos az időjárás. Gyanús tünetnek 
minősül, ha a kocsányon és a csészeleveleken vízzel átitatott foltokat észle-
lünk, nyálkakiverődés látszik, a hajtások pásztorbot-szerűen meggörbülnek, 
a levelek beszáradnak, de a fán maradnak. A görbülést a hajtáshervasztó 
darázs lárvája is okozhatja, ezért a bakterológiai vizsgálatok elvégzése céljá-
ból az illetékes növényvédelmi szervhez kell fordulni szaktanácsért, mielőtt 
a védekezést elkezdjük. Csonthéjas ültetvényekben (őszibarack, cseresznye, 
meggy, szilva, mandula) a moníliás fertőzést a virág barnulása, a levelek 
hirtelen fonnyadása jelzi. A gomba a virágból a vesszőbe, sőt az ágakba is 
behatol. Kialakulásának kedvez a virágkori hűvös, esős időjárás. Legalább két 
kezelést kell végezni a kórokozó megfékezésére, az egyiket az első virágok ki-
nyílásának idejére, a másikat pedig a fővirágzásra időzítve Chorus vagy Topsin 
nevű szerrel.

A szilvadarazsak az apró, még puha magvú gyümölcsöt károsítják a kötő-
déstől a magvak megkeményedéséig. A darazsak rajzása virágzás előtt indul 
meg és 2–4 hétig tart. A vegyszeres beavatkozás legkorábban a sziromhullás 
végére tehető. Ekkor a szilvamolyra is hatásos Karate, Cyperkill, Actara, Decis, 
stb. szereket érdemes alkalmazni. 

A levéltetvek ellen is permetezni kell őszibarackban, cseresznyében, 
meggyben Pirimorral, Actarával, Vénusal, stb. A hajtásvégek szívogatásán 
túlmenően legnagyobb kár – főleg őszibaracknál – a vírusok átvitelében 
nyilvánul meg.

Az őszibarack- és mandulafákat veszélyezteti a hűvös, párás klímát igénylő, 
alacsony hőigényű (4–14 fok) tafrinás levélfodrosság gombája. A konidiumok 
már enyhébb téli napokon is nagy számban képződnek. Tavasszal a kórokozó 
megjelenését a növényfelület nedvessége és a annak időtartama befolyásol-
ja. A hosszú, 8-14 napos lappangási idő a veszélyességet még jobban növeli. 
Kisleves állapottól történő védekezésre válasszunk a difenokonazol hatóanya-
gú készítményekből. Rügyfakadás előtt javasolhatóak a réz és rézhidroxid tar-
talmú szerek , rügyfakadás után, Score, vagy Alfa Solo, stb. készítmények.

Kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal. Jó munkát kívánok!
Misi bácsi
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Irány a természet!
Igen lassan érezhető a tél vége, egyre tovább van 

világos, a hőmérő higanyszála is napról-napra feljebb 
csúszik, és az emberek nagy többsége -érthető módon- 
vágyik ki a természetbe, a szabad levegőre, ki a dep-
resszív téli sötétből és bezártságból a szabadba. Ideje 
hát, előszedni a túrabakancsokat, bedobni a futócipőt a 
mosógépbe, és átnézni a biciklit is. Ám a hagyományos 
és a legtöbb ember számára ismert szabadtéri mozgás-
formákon kívül számos új keletű sportolási lehetőség 
kínálkozik azok számára, akik szeretik megmérettetni 
magukat és szívesen próbálják ki az új fitnesz-irányzatok 
nyújtotta lehetőségeket. 

Kombináljunk vagy felváltsunk?  
(Edzőterem kontra szabadtér)
Mindenképpen javaslom és ajánlom minden sport-

embernek, hogy egészítse ki edzésprogramját egy-két 
szabadtéri tréninggel, legyen az akár egy aerob jellegű 
állóképességi edzés (pl.: futás), vagy egy erősen erő-
állóképességi edzés, mint például a Boot Camp, vagy 
a Cross Workout. Ez utóbbiak teljesen fel is válthatják 
az edzőtermi edzést, hiszen olyan határterhelésre bír-
ják a szervezetet, mint egy tökéletesen megtervezett 
aerob és anaerob edzés legideálisabb kombinációja. De 
nagyszerű alternatívának mutatkozik a felfüggesztéses 
edzésmódszer is, hiszen a hónunk alá csaphatjuk a TRX-
ünket -amely ugye egy hordozható edzőterem-, elsétál-
hatunk vele a legközelebbi parkba vagy játszótérre és a 
szabadban, jó levegőn végezhetjük a gyakorlatokat.

Új irány az edzésben: többet a Boot 
Camp-ről 
A Boot Camp, mint számos fitnesz irányzat Ameriká-

ból indult hódító útjára kb. 8-10 évvel ezelőtt. A módszer 
az amerikai hadseregben használt kiképzéstechnikákat 
adaptálja a hétköznapi emberek szabadidősportjába. 
A hadseregben a kiképzés célja, hogy a lehető legrövi-
debb időn belül a legtöbb eredményt érjék el a katonák. 
Ugyanerre alkalmas a Boot Camp a hétköznapi emberek-
nél is. A Boot Camp napjaink legnépszerűbb és leghaté-
konyabb edzésmódszere. A társak és az edzők motiváló 
ereje 120%-os teljesítményre ösztönöz, bármilyen fitt-
ségi szinten végezhető, és nem igényel felszerelést, esz-
közöket. Az edzésmódszer sikerének titka a csapatmunka 
adta motiváció és az alkalmazott módszerek. A Boot 
Camp visszavisz minket a természetbe, hiszen az edzések 
a szabadban, a természetben valósulnak meg, amely 
valójában lételemünk, emocionális érzéseket kelt ben-
nünk (utánzójárások, páros gyakorlatok, sorversenyek, 
amelyek a gyerekkorunkat idézik), a természetes (saját 
testsúllyal végzett funkcionális) mozgások, a csapatban 
végzett munka pozitívan és motiválóan hatnak a részt-
vevőkre, és megmutatják, hogy valójában ilyen jellegű 
mozgásra van igénye és szüksége az embernek.

Törékeny nők vs. erős férfiak. 
Vagy mégsem?
Én itt nem tennék különbséget, bár bizonyára ebben 

is akadnak eltérések a nemek között, amelyek azt gondo-
lom leginkább a sport által elérni kívánt cél meghatáro-

zásánál és az ehhez kapcsolódó 
mozgásforma kiválasztásánál 
mutatkoznak meg. Gondolok 
itt az örök ellentétre: a nők 
általában fogyni, az urak több-
ségben izmosodni szeretnének. 
Itt megint csak arra a tényre 
hívnám fel a figyelmet, hogy 
mindkét cél legeredményeseb-
ben erő-állóképességi edzés-
programok kialakításával való-
sul meg, így én mind a nőknek, mind a férfiaknak ezeket 
ajánlom elsősorban. Ugyanakkor senkit sem beszélnék le 
egy jó kis kirándulásról, egy remek egész napos kerékpár-
túráról, vagy egy egyszerű kocogásról az Érsekkertben.

A „fokozatosság elve”
Ne csapjunk rögtön a húrok közé, szépen lassan szok-

tassuk hozzá magunkat az új edzésingerekhez, és nem 
utolsó sorban várjuk meg amíg a hőmérséklet 10 fok 
fölé emelkedik, mert ízületeink védelmének egy sza-
badtéri edzéstervezésben az  elsődleges szempontként 
kell megjelennie. Ám mindezek teljesülése esetén csak 
azt tudom tanácsolni, hogy rajta, menjünk, mozogjunk, 
sportoljunk a szabadban. Azokban a családokban pedig 
ahol már van kisgyerek, ne habozzunk magunkkal vinni a 
lurkót is, hiszen a sportot nem lehet elég korán elkezdeni, 
hogy gyermekünk megszeresse és a jövőben a mozgás 
életének mindig szerves részét képezze.

Antal Anett, Fajcsák-Matis Zsófi

életmódtanácsok mindenkinek
Sport a szabadban

Tulajdonképpen nincs okunk a panaszra. Nem mondhatnánk, hogy kemény tél volt az idei. Inkább csak hosszú. Mintha nem is akarna vége lenni. Bár tény, hogy az évszak a 
végére keményített be igazán, a rendkívüli hideg és a havazás nem hiányzott a derült, enyhe napok után. Biztatásra adhat okot, hogy egyre többet süt a nap és a hó is elolvad 
lassacskán. A téli hidegben egyértelműen kevesebb a sportolási lehetőség. De az egészséges életmód elkötelezett hívei nemcsak a napsütés miatt várják nagyon a tavaszt. 
Jöhet ugyanis ismét a szabadtéri sportok időszaka, de, hogy mit is válasszunk, abban Fajcsák-Matis Zsófi személyi edző (képünkön) segít.

Sikeres seniorok
Február elején rendezték meg Budaörsön, a II. Országos Rövidpályás 

Szenior Bajnokságot és Nyílt Nemzetközi Úszóversenyt. Nagyon sok ver-
senyző jelent meg a kellemetlen, hideg, havas időjárás ellenére, még 
külföldről is. A versenyt, a magyarokon kívül, 6 ország, lengyel, szerb, 
román, horvát, ukrán, és osztrák versenyzők részvételével rendezték 
meg. Az egriek igen szép eredményeket értek el. Összesen 24 érmet sze-
reztek, ebből 15 bajnoki aranyérem,  a pontversenyen pedig a 7.  helyet 
szerezték meg, a 29 csapatot felvonultató eseményen. Fábián Béla a jó 
teljesítményéért különdíjban is részesült. A versenybíróság igen szigorú 
volt, sok volt a versenyből való kizárás.

Olimpiai bajnokok Egerben
A Magyar Olimpiai Bizottság egyik aranyfokozatú támogatójának köszönhetően 15 volt 

olimpiai bajnok látogatott Egerbe. A program során felkeresték a Kemény Ferenc  Sport-
iskola és Általános Iskolát is, ahol Kékesi László igazgató beszélt az intézményben folyó 
olimpiai nevelő munkáról, dr. Szabó Béla tanszékvezető egyetemi tanár pedig a névadó, 
Kemény Ferencről tartott előadást. Ezt követően jött az olimpiai élménybeszámoló a diákok 
bevonásával. A labdarúgó Szentmihályi Antalt, Novák Dezsőt, Ihász Kálmánt, vagy éppen a 
tornász Köteles Erzsébetet és a kenus Pulai Imrét kérdezhették a gyerekek. Itt volt Palotai 
Károly is, aki 64-ben, Tokióban labdarúgóként volt olimpiai bajnok, majd játékvezetőként 
a világ legjobbjai közé tartozott: vezetett európai kupadöntőket, olimpiai és világbajnoki 
mérkőzéseket.
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