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Tavaszodik
Úgy van, tavaszodik. Bennem is. Kedvem lenne csak úgy sétálgatni az Érsekkertben, irigyen figyelve a 
derekukat korán kivillantó tinilányokat és bámulni, ahogy a babakocsit tologatók és a ráérős kutyasétál-
tatók lassú felvételébe belegyorsít egy görkorizó, vékony kabátban, rügyező fák alatt, még ki nem nyílt 
tulipánok között.

Ehelyett itt ülök hétköznapi ritmusban a számítógép és az éppen pislákoló konvektor előtt, ki-beván-
dorló kollégák közt és hallgatom ablakunk alatt a friss levegőre kiterelt gyerekek kacagását.

De nem bírom sokáig. Idő előtt lépek ki a napra, messze még az ebédidő, csak egy percre kinézek, 
mondom, mindjárt jövök, s ahogy hozzám szól a mindennapi ismeretlen: "áthaladhat a Törvényház ut-
cán", miniszoknyás lányok futnak át a zöldön, s a férfiak ámulattal őrzik a pillanatot. 

Nincs mese. Menthetetlenül tavasz van. Harsányi Judit
  főszerkesztő
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lis A kacsáktól a pólósokig 

A Vadaskert melegvizű forrástavaitól a Városi fürdőig

Most, hogy elindult az új Bárány uszoda építése, érdemes felidézni, hogy az eltelt évszázadok alatt hogyan nézhetett ki 
az a terület, ahol a kis meleg vizű forrástó, a Csillagfürdő, az Érseki uszoda, a Városi uszoda, a Női uszoda, valamint a régi 
és az új Bárány állt, illetve állni fog. A több mint 600 évet felölelő „időutazásban” főként Sugár István kutatási eredmé-
nyeit használjuk fel, amit Az egri gyógyvizek és fürdők című kiadványban publikált.

TurAy zolTáN

Ha a régi, török idők előtti Egert nézem, 
akkor ez a terület a városon kívül, az egy-
kori püspök-földesúr Vadaskertjében te-
rült el. Az Eger vize itt több ágra szakadt, 
kis zúgókon haladt dél felé. A patakot 
több hévizű forrás is táplálta, amelyek a 
földből kibuggyanva előbb különböző 
méretű tavakat alkottak, mielőtt a víz 
megtalálta volna az utat a patak valame-
lyik ágába. Abban az időben az Eger-pa-
tak volt a két vármegye, Borsod és Heves 
határa: a bal part – vagyis a mai Bárány 
uszoda helye – a borsodi részhez, míg a 
jobb Heveshez tartozott. Itt – alig 100 mé-
terre egymástól – két melegvizű forrástó 
állt. A nagyobbik a hevesi oldalon terült 
el – később itt épült ki a Török Fürdő, il-
letve a Strand északi, 1-es medencéje. Et-
től északra, a várhoz közelebb volt talál-
ható a kisebbik, de már a borsodi részen. 
Ez lesz a későbbi Bárány uszoda helye. 

Ezeket a meleg vizű tavakat a város 
népe, majd a területet kisajátító püspök 
mindig is használta. Az első adat a tavak 
valamelyike mellett álló fürdőház létére 
1495-ből származik, amikor is Bakócz 
Tamás egri püspök 8 forintot fizetett ki 
„meleg víz épületére és tetőzetére”. A 
számadások alapján már fürdőmestere is 

volt Egernek abban az időben. 1517 telén 
Estei Hippolit egri püspök, Mátyás király 
sógora talján kíséretével megérkezett a 
várba, majd kilovagoltak a várfalon kívül-
re, a fürdőházhoz. A vendégek „meglepve 
tapasztalták, hogy a tavak és mocsarak té-
len is gőzölögnek, nem fagynak be, hiába 
fed mindent a környéken vastag hótaka-
ró.” Sok vadkacsát is láttak a zord hideg 
ellenére. Ezt a lehetőséget azonnal ki is 

használták egy kis vadászatra, méghozzá 
sólymokkal. 

A török időszak (1596–1687) a fürdők 
szempontjából komoly előrelépést hozott. 
A korabeli metszetek alapján a hódítók 
mindkét fent említett meleg vizű forrástó 
mellett már az 1600-as évek elején egy-
egy ilidzsát, fürdőt emeltek. A nagyobb 
– a Török Fürdő – ma is létezik, a kisebb 
viszont 1856-ra nyomtalanul eltűnt. 

Utóbbit a török kiűzése után még mo-
sóháznak használták, amit a mai Bárány 
uszodánál található forrás táplált vízzel. A 
két fürdő mellett „korcsma” is működött. 
A két, addig névtelen kocsma 1785-ben 
nevet és cégért kapott. Miért fontos ez? 
Mert a kisebbik, vagyis a borsodi oldalon 
levő fürdő kocsmája a Csillag nevet kapta, 
ami aztán nem hivatalos névadója (Csil-
lagfürdő) lett később az első uszodának. 

Ezen a területen az első szabadtéri für-
dőt – mai szóhasználattal uszodát – Bar-
takovics Béla egri érsek építtette 1855-
ben.  Az addig kihasználatlan meleg vizű 
forrástavat egy szabálytalan ötszög alakú 
uszodává építtette ki, ami 1856-ban nyílt 
meg a nagyközönség számára. Ekkor 
bontották el az itt állt régi ilidzsát, a kis 
török fürdő épületét. A Csillag csárda ud-
varának hátsó részén voltak a fürdőt táp-
láló melegforrások, ahol a tímárok a bőrt 
áztatták, itt mostak az egri asszonyok és 
lányok, de úsztattak lovakat is.  

A Csillagfürdő medencéjének mérete a 
most elbontott Bárány fele lehetett. Rend-
kívül közkedvelt volt tágas udvara és fák-
kal beültetett sétányai miatt. 1864-re 32 
öltöző kabin is elkészült, sőt, később desz-
kafallal elkerítve egy 20 méteres szabályos 
medencét sikerült kialakítani. Ezt követő-
en inkább már Érseki fürdőnek nevezték. 
Ha valaki az akkori uszodai hangulatra kí-
váncsi, annak Remenyik Zsigmond Sarja-
dó fű című könyvét, annak is a 9. fejezetét 
ajánlom. Érdemes elolvasni!

Mit köszönhetünk ennek a csak né-
hány régi fotóról visszaköszönő első egri 
uszodának? Ez volt az egri vizes sportok 
bölcsője – ami aztán később a Bárány 
uszodában teljesedett ki. Itt „tette meg az 
első karcsapásokat” Bárány István, Bitskey 
Aladár, Bitskey Zoltán, Szigritz Géza. Az 

egri Főreál diákjai 1910. szeptember 24-én 
itt rendezték az első úszóversenyt Egerben, 
de 1912-ben itt láthatott az egri közönség 
először két miskolci csapat részvételével 
bemutató vízipóló mérkőzést, amit 1914. 
szeptember 6-án követett az Egri TE – Mis-
kolci AK találkozó, ami az egriek első, más 
egyesület elleni hivatalos mérkőzése volt.

1920-ig, vagyis addig, amíg a mai 
strand 1-es medencéje helyén kialakított 
Férfi uszoda meg nem épült, ez volt „Az 
Uszoda”. Öt évig aztán csak a nők használ-
hatták a régi Érseki – 1913-tól, a tulajdon-
jog megszerzése után Városi – fürdőt, de 
1925-ben visszatértek a sportolók a régi 

helyszínre, ami már nyomai ban sem em-
lékezetett a régi fürdőkre és uszodákra. 

De ez már egy másik történet, amit 
jövő hónapban folytatunk…

- A fürdőkörnyék térképe napjaink-
ban (forrás: maps.google.com)

! A fürdőkörnyék térképe az 1794. 
utáni évekből 1. Az ún. káptalan tó. 2. A 
nagyobb meleg vizű fürdő. 3. A kisebb me-
leg vizű fürdő. 4. Az Eger-patak keleti ága. 
5. Az Eger-patak nyugati ága. 6. A patak 
újonnan ásott medre. 7. A nagy meleg vizű 
tó. 8. Malomárok. 9. Zúgók. 10. Malmok. 
11. Hidak. 12. A püspöki mosóház. 13. A 
püspöki kert kerítése. 14. Ananász- és me-
legházak. 15. Városfal. 16. Almagyari (Mak-
lári) kapu. 17. Teknősbéka-tó. 18. Itt épült 
később a Csillagfürdő és a Bárány uszoda

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet 
képviselője (Fidesz-KDNP), a Város-
gazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől 
csütörtökig fogadóórát tart, előzetesen 
telefonon, vagy e-mailben egyeztetett 
helyen és időpontban (30/995-2290, 
oroszibolya@t-online.hu).

Mirkóczki Zita önkormányzati kép-
viselő (MSZP–DK–Együtt), a Városi 
Szociális és Családügyi Bizottság tagja 
előzetesen, telefonon vagy e-mailben 
egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Tel.: (06 70) 382-5203, E-mail: 
mirkoczkizita@gmail.com.

Földvári Győző önkormányzati kép-

viselő (DK–Együtt–MSZP), a Városi 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja 
előzetesen, telefonon, vagy e-mailben 
egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Tel.: (06 30) 945-3530, E-mail: 
fgyeger@gmail.com.

Komlósi Csaba önkormányzati képvise-
lő (LMP), a Városi Szociális és Családügyi 
Bizottság tagja minden kedden 16.00 és 
18.00 óra között fogadóórát tart a Bródy 
Sándor utca 5. szám alatt. Tel.: (06 30) 988-
2664, E-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu.

Április 2-án, csütörtökön 17.00 órá-
tól a Jobbik önkormányzati képviselői: 
Bognár Ignác, a Városimázs Bizottság 

tagja és Tóth István, a Városgazdálko-
dási Bizottság tagja tart fogadóórát a 
Jobbik Képviselői Irodaházban (Tri-
nitárius utca 2. fsz.). A város minden 
választó körzetéből szeretettel várják az 
érdeklődőket.

Április 7-én, kedden 17.00 és 18.00 
óra között Bátori István, a 3-as válasz-
tókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), 
Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka, 
valamint Szucsik György, a 2-es válasz-
tókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a 
Városi Szociális és Családügyi Bizottság 
elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskolában.

Képviselői fogadóórák

Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszterrel találkozott kedden a 
Külügyminisztériumban Eger város 
delegációja: Nyitrai Zsolt országgyű-
lési képviselő, Habis László polgár-
mester, Csathó Csaba, az Eszterházy 
Károly Főiskola kancellárja, illetve dr. 
Lőrincz György borász, aki az Egri 
borvidék szőlő- és bortermelőit kép-
viselte.

Az egyeztetésen szó esett többek 
között arról, miként jelenhetne meg 

hangsúlyosabban a hevesi megyeszék-
hely a külpiacokon, milyen fejlesz-
tések szükségesek ipari termelés ex-
portjának erősítéséhez, illetve külföldi 
befektetők egri megtelepedéséhez.

Ugyancsak kiemelt téma volt, hogy 
hogyan kaphatnának nagyobb figyel-
met az egri borok külföldön, illetve 
miként lehetne nemzetközi ösztöndíj-
programokon keresztül minél több 
külföldi diákot vonzani az egri felső-
oktatási intézményhez.

Hangsúlyosabb szerepet kaphat Eger a 
külpiacokon
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is Elkészült az új tornaterem
Teljesen új tornateremmel büszkélkedhet az Egri Lenkey János Általános Iskola, miután véget ért a 2014 májusában elin-
dult tornaterem-felújítási és bővítési munka. Megújult a régi tornacsarnok és az öltözőblokk, felújították az iskolaudvart. 
A projekt fontos része a tornatermi eszközök, a tanórai és szabadidősport kellékek, valamint képességfejlesztő eszközök 
beszerzése, hiszen mindez együtt biztosítja az iskola tanulói számára a kötelező heti öt tanórai testnevelés feltételeit.

Immáron 25. alkalommal ünnepeljük Földün-
ket Magyarországon, hiszen április 22-én már 
negyedszázados lesz a mozgalom hazánkban. 
Lényeges azonban, hogy ne csak ünnepeljünk, 
hanem tegyünk is bolygónk megóvásáért min-
den hét minden napján, egész évben. 

Kérünk minden kicsit és nagyot, fiút és lányt, 
hogy 2015. április 22-én, a Föld Napján, vegyen 
magára bármilyen zöld ruhát, és a rengeteg 
játékos programon való aktív részvételével 
tegyen hozzá a Föld megóvásához ezen a cse-
lekvő ünnepen, amely mindnyájunk jövőjéről 

szól. Természetesen már a legapróbb résztve-
vőkre is számítunk, hiszen néhány év múlva 
már ők is tettekkel védhetik bolygónkat és ezt 
a szemléletet majd az ő gyerekeik örökíthetik.

Eger MJV Önkormányzata civil szerveze-
tek és városi intézmények közreműködésével 
szervezett egész napos környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi és szemléletformáló progra-
mokkal várja az érdeklődőket az Érsekkertben 
9 órától 16 óráig. Unokáktól a nagyszülőkig 
mindenki megtalálhatja a számára legkedve-
sebb állomást a tó környezetében.  

Föld Napja
Érsekkert, 2015. április 22.

Változás az egri fogászati ellátásban
Március 23-án elindult a Klapka utcai 
fogászati rendelők korszerűsítése: a cél-
ra Eger Önkormányzata 56 649 millió 
Ft támogatást nyert el pályázaton az Új 
Széchenyi Terv keretében, valamint saját 
erőből 3,1 millió Ft-ot tesz hozzá a be-
ruházáshoz. A csaknem 60 millió Ft-os 
fejlesztés nagyban befolyásolja a fogásza-
ti ellátást, így a kivitelezés több hónapos 
időszakában a következő változásokra 
kell számítani:

A hétvégi fogorvosi ügyelet március 
28-tól – várhatóan két hónapon át – min-
den szombaton és vasárnap 8.00 és 14.00 
óra között az Egri Kereskedelmi Szakkö-
zépiskolában (Pozsonyi u. 4–6.) fogadja 
a betegeket. A felújítás minden fogorvosi 
rendelőt érint néhány napig, ez idő alatt 

az érintett fogorvosok nem rendelhet-
nek, s helyettük az ellátást az éppen ren-
delő kollégáik biztosítják a helyszínen, a 
Technika Házában. 

Az első ütemben (április 6-ig) az 1-es, 
2-es és 3-as fogászati rendelőben szüne-
tel a betegek fogadása, ezt követi - ter-
mészetesen a fent említett párhuzamos 
helyettesítéssel együtt – a 4-es, 5-ös és 
6-os, majd a 7-es, 8-as és 9-es rendelők 
átmeneti bezárása.

A több tízmilliós beruházási munka 
a későbbiekben érinti majd a Technika 
Házában üzemelő valamennyi rendelőt, 
így a sportorvost, a neurológiai és kardi-
ológiai rendelőket is, ám ennek várható 
idejéről – a fogorvosi rendelőkben vég-
zett munka előrehaladtával – később áll 

módunkban pontos tájékoztatást adni. A 
kivitelezés határideje ez év június 30-a.

A felújítás a rendelések és az ügyeleti 
helyszín változása mellett többféle fizikai 
kellemetlenséggel is jár, ez időre a bete-
gek és minden érintett megértését, szíves 
türelmét kérjük!

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszíro-
zásával való-
sul meg.

„Egri hangok”
Ismét dalnokverseny a Kaláka Fesztiválhoz kapcsolódóan

A 36. Kaláka Fesztivál, Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Kaláka Alapítvány közös 
pályázatot hirdet „Egri hangok” címen Egerről, 
Egerből, egriekről szóló versek megzenésítésé-
re.Az ajánlott költeményeket a Végeknek tüköri 
című, dr. Lisztóczky László irodalomtörténész 
által összeállított és szerkesztett antológiából 
válogattuk. A versek honlapunkról (www.
kalakafesztival.hu) letölthetők. A pályázat-
ra szólisták és együttesek műveit várjuk mp3 
formátumban. Egy előadó maximum 4 dallal 
jelentkezhet. A beérkezett művek közül a Ka-
láka együttes és a dr. Lisztóczky László iroda-
lomtörténész alkotta zsűri választja ki azokat a 
dalokat, amelyek a város honlapján, Facebook-
oldalán és a Youtube-on is megtekinthetők 
lesznek. A közönség ezek közül szavazhat a 

neki leginkább tetszőkre, amelyek díjazásban 
részesülnek. A kiválasztott dalokat Egerben, a 
Kaláka Fesztiválon mutathatják be az előadók 
az Eszterházy téren felállított Park Színpadon, 
2015. június 28-án. Az előadásokról élő hang-
felvétel készül, amely CD-lemezen is megjele-
nik. Az eredményhirdetésre aznap este, a Dobó 
István Vármúzeumban lévő Palota Színpadon, 
a Kaláka együttes koncertje előtt kerül sor. A 
dalokat május 10-én éjfélig lehet elküldeni  az 
info@kalakafesztival.hu e-mail címre a „tolda-
cuccot” oldalon keresztül. A versenyben részt-
vevők május 31-ig kapnak értesítést a zsűri 
döntéséről. További információ a www.kalaka-
fesztival.hu honlapon olvasható. 

Minden pályázónak sikeres, eredményes 
munkát kívánnak a szervezők.

Az energiahatékonyság javítása érdekében 
korszerűsítették az intézmény fűtési rend-
szerét: a felújított épületrész fűtését, vala-
mint a használati melegvíz-ellátást egy új, 
kondenzációs gázkazán és egy napkollek-
toros szolár berendezés biztosítja. A beru-
házás megvalósítására 185 741 991 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert el Eger Ön-
kormányzata az Új Széchenyi Terv kereté-
ben, melyet további 8,3 millió Ft önerővel 
egészített ki a város. Az elmúlt években 
számos egyéb fejlesztés valósult meg a bel-

városi, Lenkey János Általános Iskolában. 
A belvárosi rehabilitációs program kereté-
ben megújultak az iskola homlokzatai, s ezt 
megelőzően a város önerőből újította fel az 
épület tetőzetét. A most zárult tornaterem-
fejlesztési programmal együtt elmondható, 
hogy a mintegy 480 diák egy teljesen meg-
újult intézményben, XXI. századi körülmé-
nyek között folytathatja tanulmányait. A 
beruházást az Európai Unió támogatta, a 
fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Egészségügyi ellátás fejlesztése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében több mint 59 millió Ft támogatást nyert el a 
Vallon úti orvosi rendelő korszerűsítésére és akadálymentesítésére. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású.

Az „Egészségügyi alapellátás feltételeinek 
fejlesztése a Vallon úti orvosi rendelő-
ben” elnevezésű projekt tervezett ösz-
szköltsége 59  111  086 Ft, várható befe-
jezése 2015 júliusa. A fejlesztési projekt 
keretében (melynek azonosító száma: 
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0048) az épület 
akadálymentesítése, a lapos tető vízszi-
getelése és a külső homlokzat szigetelése 
valósul meg, emellett mindenütt korsze-
rű nyílászárókat építenek be a kivitele-
zők. A meglévő elektromos fűtésű for-

róvíz-tárolók helyett továbbá korszerűbb 
tárolók biztosítják majd a rendelő me-
legvíz-ellátását. (Az utóbbi, ún. bivalens 
tároló berendezés kettős hőenergia meg-
táplálással rendelkezik, napkollektoros és 
elektromos hő bevitellel.) A kollektorok 
az épület tetején helyezkednek majd el, 
két csoportban.

Fontos információ a betegeknek:
Dr. Kollár Lajos (17. körzet) és Dr. 

Singlár Zoltán (19. körzet) 2015. már-
cius 30-ától ideiglenes helyen, a Platán 

Egészségcentrumban fogadja a betegeket 
(Eger, Vallon u. 4.). A rendelési idő válto-
zatlan, az orvosok továbbra is elérhetők 
az ismert telefonszámokon.

Az átmeneti időszak után a Vallon ut-
cai, körzeti rendelők megújult, 21. szá-
zadi körülményeket biztosítanak mind a 
gyógyulni vágyók, mind az ott praktizáló 
orvosok és munkatársaik számára.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Március 26-án, csütörtökön elindul Eger Önkormányzatának több mint 600 millió Ft-os kerékpárút-fejlesztési program-
ja. Az 500 milliós uniós támogatással megvalósuló beruházás elkészültével Eger belterületén teljes, több mint 10 km-es 
(e célra épített, illetve felfestett) városi kerékpárút-hálózaton tekerhetünk majd, s a megyeszékhelyet közvetlen bringa-
út köti össze Felsőtárkánnyal, s így a Bükkel.

fotó: vozáry róbert

Teljessé válik az egri kerékpárút-hálózat

A kivitelezés elsőként az Árva-köztől indul 
északi irányba, majd hamarosan Felnéme-
ten is megkezdik a munkát, s a két építkezés 
párhuzamosan halad majd. A kerékpár-
út-hálózat megépítésének határideje 2015 
novembere.

Mindez egy újabb idegenforgalmi szeg-
mensben teheti vonzóvá Egert. A beruhá-
zás a maga turisztikai hasznossága mellett 
nagy előrelépést hoz azoknak, akik eddig is 

előszeretettel tekertek Egerben, s reménye-
ink szerint kedvet csinál azoknak is, akik 
ezt még nem próbálták ki, széles körben 
népszerűvé teheti a kerékpáros életformát a 
városunkban.

Autósok, figyelem: nem lehet parkolni 
az Árva-közben! Minderről a parkolókat 
üzemeltető EVAT Zrt. több formában tájé-
koztatást nyújt a közlekedőknek. Kérjük az 
autósokat, hogy a Széchenyi utca – Árva-

köz – Zalár utca közötti részen fokozottan 
figyelmesen és ne rutinból hajtsanak! Min-
den gépjárművezetőt jó szívvel buzdítunk a 
Katona téri parkolóház használatára, amely 
fedett, őrzött és a most megszűnő kültéri 
várakozóhelyeknél olcsóbb parkolási lehe-
tőséget biztosít Eger belvárosában. Emellett 
a Markhot és Knézich utcákban, illetve a 
Tűzoltó téren kialakított közterületi várako-
zóhelyeken lehet a közelben parkolni.

Magyar–
lengyel 
barátság 
2015.
Katowicében, a Magyar–Len-
gyel Barátság Napja 2015-ös 
programjának helyet adó len-
gyelországi városban járt Ha-
bis László, Eger polgármestere, 
miután Eger nagy sikerrel adott 
otthont a 2014-es, államelnöki 
szintű, több száz lengyel vendé-
get vonzó eseménynek.

Habis László átadta a Magyar–
Lengyel Barátság Vándorharangját 
Katowice város elnökének (Len-
gyelországban a polgármestert el-
nöknek hívják), Marcin Krupának, 
akit meghívott egy egri látogatásra. 

Az egri városvezető részt vett 
a „Világ Igazai”, Henryk Sławik 
és id. Antall József előtt tisztelgő 
emlékmű avatásán is a Nemzet-
közi Kongresszusi Központ előtti 
téren. 

Mint elhangzott: a két férfi bá-
torságával, hősies küzdelmével a 
II. világháborúban számos embe-
ri életet mentett meg, rengeteget 
tettek a lengyel kultúra és oktatás 
fenntartásáért.



8 9

Thoma Emőke Ybl-díjas lett

Az elismerést a felújított Várkert 
Bazár Ybl Miklós szobrára nyíló 
rendezvényközpontjában adta át 
Lázár János, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, több más, állami 
kitüntetéssel együtt. Az Ybl Mik-
lós-díj a legalább 15 év kimagasló, 
egyéni, önállóan tervezett építé-
szeti alkotásokra vonatkozó, építé-
szeti, alkotói, oktatói tevékenység 
e l ismeréséül 
életműdíjként 
adományozha-
tó, s ebben az 
elismerésben 
részesült Tho-
ma Emőke, az 
Egri Építész 
Iroda Kft. ve-
zető tervezője.

Habis László 
polgármester 
köszöntő gon-
dolataiban úgy 

fogalmazott: „őszinte szívvel gra-
tulálok Thoma Emőkének, akinek 
fontos szerepe van a helyi szakmai 
életben. A pályáját meghatározó 
fenti tevékenysége mellett az elmúlt 
években az egri belvárosi rehabili-
tációs program kapcsán is bizonyí-
totta szakmaiságát és tudásával, ta-
pasztalatával – az Egri Építész Iroda 
vezető tervezőjeként – részt vállalt 
történelmi belvárosunk megújításá-
ban, a XXI. századi Eger építésében.

V
is

sz
at
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in

tő Válogatás az elmúlt hónap egri 
eseményeiből
A szabad sajtó napja

A Heves Megyei Kormányhivatal, illetve a megyei és a városi 
önkormányzat nevében köszöntötték az újságírókat a szabad 
sajtó napja alkalmából. A testületek vezetői valamennyien ki-
emelték a média szerepének, korlátoktól mentes működésének 
fontosságát. Az egri önkormányzat a TV Eger munkatársát, 
Turay Zoltánt találta érdemesnek idén az Év újságírója díjra. 
Kollégánk 18 éve dolgozik az egri médiában televíziósként. 
Munkájára a sokszínűség jellemző, gazdasági magazint éppúgy 
szerkeszt, mint ahogy híreket, tudósításokat készít, és persze ott 
van a nagy szerelem, a sport. Az évek alatt megszámlálhatatlan 
eseményről, mérkőzésről tudósított, közvetített. A kormányhi-
vatal és a megyei önkormányzat újságírói díját Kühne Gábor 
kapta, aki a kilencvenes évek elejétől dolgozik a helyi sajtóban, 
hosszú évekig a Heves Megyei Hírlapnál, jelenleg az MTI mun-
katársa. 1998 és 2002 között önkormányzati képviselő volt. 

Egri Törvényszék

Jól teljesített 2014-ben az Egri Törvényszék. Az 
ügyek több mint 90 százalékában egy éven belül 
jogerős döntés született – hangzott el az összbí-
rói értekezlet előtti sajtótájékoztatón. Országos 
viszonylatban az Egri Törvényszék döntéseit fo-
gadták el a legnagyobb arányban a másodfokú el-
járásoknál, ami azt igazolja, hogy az egri ítélkezési 
munka kiemelkedő.

Réti Árpád köszöntése

Réti Árpád 75. születésnapját ünnepelték a lokálpatrióta székházban. Az ün-
nepségre versekkel, közös énekléssel és meglepetéssel készültek a szervezők.

Vivát huszár!

Megnyílt a Vivát huszár! című időszaki kiállítás 
a Történeti Tárházban. A tárlat egy évig látható, 
1848/49-hez és a nemzeti ünnephez kapcsolódva 
készült. Különlegességeket is kiállítottak: lótaka-
rókat, sallangokat, egy Magyarországon készült 
míves pisztolyt, atillát. Emellett Eger ostromához 
kapcsolódó fegyvereket is bemutatnak.

VI. Junior Expo

Mintegy félszáz vállalkozás mutatkozott be a VI. Junior Expon az egri bevá-
sárlóközpontban. A fiatal vállalkozók seregszemléjén különleges fejlesztése-
ket, egyedi termékeket, szolgáltatásokat ismerhetett meg a közönség.

Óriásplakátok

Új, figyelemfelkeltő óriásplakátok fogadják az 
Egerbe érkezőket. A kilenc ponton kihelyezett 
plakát egri programokat hirdet: az Eger Rallye-t, 
a tavaszi fesztivált és az Egri Csillag Borfesztivált.

Dobós jubileum

Az Egri Dobó István Gimnáziumot 125 éve alapították. Az iskola közössége 
kiadványokkal is készült az ünnepi tanévre. Évkönyvet, filmet, DVD-t, jubile-
umi honlapot készítettek; az iskolai díjátadó ünnepségen pedig elhelyeztek egy 
időkapszulát, amit 2040-ben szeretnének majd kinyitni. Ezen kívül vetélke-
dőket, kiállításokat szerveztek, illetve a diákok egy 125 perces futáson is részt 
vehettek. Az iskolán kívül a biológiatagozat is évfordulót ünnepelt, amelyet 25 
éve indítottak. Az ünnepi gálaműsoron az intézmény volt és jelenlegi diákjai, 
tanárjai léptek színpadra – zenés, táncos vagy irodalmi előadásokkal. 

Végvári vitézek tere

A közművek kialakításával folytatódik a Végvári vitézek terének építése. Az 
egykori Szúnyog közben a régészeti feltárások során több megóvandó falma-
radvány és lábazati kő került elő, ami miatt újra kellett gondolni a terveket. 
Kisebb változtatásokkal az eredeti, amfiteátrumra emlékeztető elrendezés 
valósul meg, középpontban a Végvári vitézek szoborkompozícióval, melyet 
várhatóan áprilisban állítanak a helyére. 

Felújítják a  Koszorú utcát

Elkezdődött a Koszorú utca felújítása. Az önkor-
mányzat és a Vízmű együttműködése révén a 700 
méteres utca nem csak új aszfaltburkolatot kap, 
de kicserélik az elavult vízvezetékeket és korszerű 
csapadékelvezető rendszert is kiépítenek. A tervek 
szerint őszre elkészül a beruházás. A kivitelező a 
vízműves és útfelújítási munkálatok esetében is egy 
egri cég. A vízvezetékek felújítására a Vízmű közel 
50 millió forintot fordít, az önkormányzati beruhá-
zás, azaz az új aszfalt és a csapadékelvezetés, 80 mil-
lióba kerül, ami kizárólag a város költségvetéséből 
származik, nincs szó pályázati támogatásról. 

Napfogyatkozás

Részleges napfogyatkozás volt megfigyelhető az égen március 20-án. A jelensé-
get százak nézték közösen a belvárosban. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a 
főiskola Varázstornya is szakszerű eszközökkel vonult ki az utcára ez alkalomból.

Agria 30

Harmincadik számához érkezett az 
Agria irodalmi, művészeti és kri-
tikai folyóirat. A lap jubileumát a 
Kálvin Házi Irodalmi Esték sorozat 
keretében ünnepelték a szerkesz-
tők, a szerzők és az olvasók.

2015. március tizenötödike alkal-
mából a Magyar Újságírók Közössé-
ge Petőfi Sándor Sajtószabadság Díjat 
adományozott Ködöböcz Gábornak, 
a lap főszerkesztőjének kiemelkedő 
szerkesztői, irodalomkritikusi és fo-
lyóirat-teremtő munkásságáért.

fotó: nemes róbert

fotó: bilku krisztián

fotó: bilku krisztián

Hubai Gruber Miklós
(Fegyvernek, 1949. április 16. – Eger, 2014. december 17.)

Hubai Gruber Miklós rádiós, 
újságíró, író, erdőmérnök, mé-
hész, első irodalmi próbálkozá-
sa Karol Guliš, szlovák író Pol-
nočný striptíz – Éjféli sztriptíz 
– című novellájának fordítása 
volt. Az erdőmérnök végzettsé-
gű Hubai Gruber 1973-tól kap-
csolatot tartott Karol Gulišsal. 
Tőle kapta a Poviedky pod ky-
vadlom – Leng az inga – című 
novelláskötetet, amelyet szin-
tén magyarra ültetett át.

A Zólyomi Erdészeti és Faipari Egyetemen szerzett erdőmérnöki dip-
lomát. Dolgozott a termelésirányításban, majd hivatásos természetvé-
dőként a Bükki Nemzeti Parkban. Életében jelentős változást hozott az 
1983-as esztendő, amikor is a Magyar Rádió szlovák nyelvű adásában 
kezdett el dolgozni, majd a Rádió belső munkatársa lett. Főként ter-
mészetvédelmi témájú rádiós jegyzeteket, újságcikkeket, riportokat írt. 
Aztán témaválasztása kiterjedt az élet számos területére. Írásai főleg a 
Miskolci Rádióban és a Kossuth Rádióban hangzottak el, különböző 
napilapokban (Déli Hírlap; Észak-Magyarország; Nógrád Megyei Hír-
lap; Heves Megyei Népújság) és a Szabad Föld hasábjain jelentek meg.

Kevés író mondhatja el magáról, hogy hajdani Alma Materében, je-
lesül a törökszentmiklósi Bercsényi Gimnáziumban kétszer is érettségi 
tétel volt Hubai Gruber novellája: A döntetlen. Hubai Gruber munkáját 
a Magyar Rádió 2001-ben Nívódíjjal ismerte el, 2005-ben „Az év ripor-
tere” lett, 2009-ben megkapta a Magyar Rádió legmagasabb elismeré-
sét: „Az év rádiósa” címet.

Végső nyughelyet 2015. február 14-én, az egri Barátok templomá-
ban talált.



Eger – egykor és most
A képeslapok és fotók a 20. századi Egerről című könyv segítségével 
képzeletbeli sétát tehetünk a múltban. Tóth László egri képeslapgyűjtő 
és Molnár István Géza fotográfus gyűjteménye Eger egykori arcát mu-
tatja be.M

ú
lt

id
éz

ő

A Rác templom 

rapcsák András (1914–1993)
Dr. SzEcSKó Károly

Rapcsák András matematikus, egyetemi 
tanár, akadémikus Hódmezővásárhelyen 
született 1914. december 12-én. Édesapja, 
Rapcsák Péter vendéglős, édesanyja, Be-
reczki Mária háztartásbeli volt. Az elemi 
népiskola elvégzése után szülei beíratták a 
helyi Bethlen Gábor Református Gimná-
ziumba, ahol 1933-ban érettségizett. Sze-
geden a Ferencz József Tudományegyetem 
matematika–fizika szakán professzorai 
olyan kiválóságok voltak, mint Riesz Fri-
gyes, Kerékgyártó Béla, Szőkefalvi-Nagy 
Béla és Haár Alfréd.

Egyetemista korában, 1934-ben súlyo-
san megbetegedett, s emiatt csak 1942-ben 
szerzett matematika–fizika szakos középis-
kolai tanári oklevelet. A fájdalommal egész 
életében együtt élő tudós emberi helytál-
lása, tudományos és oktató tevékenysége 
rendkívül nagyra értékelendő. 

A diploma megszerzése után rövid ideig 
a rozsnyói evangélikus polgári iskola he-
lyettes tanára lett. Ebben az évben feleségül 
vette Baranyai Jolán tanárnőt. Házasságuk-

ból négy gyermek született: András (1943–
2002), Tamás (pici korában elhunyt), Ta-
más (1947–2008), Marianna (1948–2014). 
Rozsnyói tanársága után a Debreceni 
Református Főgimnáziumban kapott ál-
lást, ahol 1948. augusztus végéig oktatott. 
Az államosítás után állásáról lemondott, 
és egy helybeli általános iskolában vállalt 
munkát. 1945-től matematika szakelőadó 
volt a debreceni egyetemen. 1947-ben dok-
tori szigorlatot tett. 1948-ban Debrecenben 
megalapították az Állami Pedagógiai Főis-
kolát, és az intézmény tanárának nevezték 
ki. Rövidesen (1949) Egerbe helyezték át az 
intézményt, ahol Rapcsák András a Mate-
matika Tanszék vezető tanára lett. 

1951-ben visszahívták a Debrecenbe, 
ahol az egyetem Geometriai Tanszékének 
docense volt. 1960-ban kapott egyetemi 
tanári kinevezést, s ilyen beosztásban vo-
nult nyugállományba 1985-ben. 1958-tól 
1973-ig egyetemi tanárként a tanszéket is 
vezette. 1954–55-ben ellátta a Természet-
tudományi Kar dékánhelyettesi tisztségét, 
1965–66-ban pedig a kar dékánja volt. 
Az egyetem rektorhelyettese 1955–57 és 

1959–63 között, majd 1966-
tól 1973-ig az egyetem rektor 
volt. A Debreceni Egyetemen 
a leghosszabb ideig látta el ezt 
a feladatot.

Mindenkori nevelő-oktató 
munkája mellett rendkívül 
eredményes tudományos 
tevékenységet is folytatott, 
amelynek keretében a mo-
dern differenciálgeometriá-
val és speciálisan ennek egy 
szűkebb ágával, a Finsler-
geometriával foglalkozott. 
Legfontosabb tudományos 
eredményei a pályaterekre 
vonatkoznak. Számos hazai 
és külföldi tudományos köz-
leménye mellett az 1952–54-
es években technikumi tan-
könyveket is írt. 1953-ban 
jelent meg a Komplex számok 
című munkája. Szerkesztő-
bizottsági tagja volt az Acta 
Mathematica folyóiratnak és 
a Matematikai Lapoknak. A 
neves egyetemi tanár mun-
káit gyakran idézik. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia 

1967-ben levelező, 1983-ban pedig rendes 
tagjává választotta. 1968-ban a kijevi Sev-
csenkó Egyetem díszdoktorává avatta. 

Szólnunk kell Rapcsák András nem 
mindennapi egyéniségéről, elbűvölő sze-
mélyiségéről is. Betegsége ellenére kime-
ríthetetlen derű és életvidámság sugárzott 
lényéből. Mindig érezni lehetett segítő-
szándékát, emberszeretetét és mindenkire 
kiterjedő odafigyelését. Szerette a jókedvet, 
a vidámságot, egy szóval az életet. Kedvelte 
a tréfát, de annak éle senkivel kapcsolatban 
nem volt bántó. Az adott körülmények kö-
zött mindig a lehetséges, a jó értelemben 
vett kompromisszumokra törekedett. Má-
sokkal szemben elnéző és jóindulatú volt, 
önmagával szemben azonban magas köve-
telményeket támasztott. 

A kitűnő matematikus Debrecenben 
hunyt el 1993. október 16-án. A Nagyer-
dei Köztemető díszparcellájában helyezték 
örök nyugalomra. Tudományos eredmé-
nyei, emberi kiválóságai még hosszú ideig 
hatni fognak.

Emlékét az Eszterházy Károly Főisko-
lán ápolják, ahol a Matematika Tanszéken 
2010-ben a C. épület 124-es előadótermét 
neveztek el róla. Egykori kiváló diákjának 
emlékét a hódmezővásárhelyi Bethlen 
Gábor Református Gimnázium is őrzi. A 
Debreceni Egyetem 2014. december 12-én, 
születésének 100. évfordulója alkalmából 
emlékülést tartott. Emléktábláját ekkor 
avatták fel, Máté István szobrászművész 
alkotását, amelyet a tudós egyik unokája 
leplezett le. 

„Ha boldogtalan vagyok, matematikával foglalkozom, hogy felviduljak.
   Ha boldog vagyok, matematikával foglalkozom, hogy az is maradjak.”
         (Rényi Alfréd)

TóTH láSzló

A görögkeleti Szent Miklós templomot a 
Széchenyi és a Vitkovics Mihály utca kö-
zötti magas dombra építették.

A szerbek – vagyis, ahogyan a köz-
nyelvben elterjedt, a rácok – betelepülése 
Egerbe nagy valószínűséggel a város eles-
te, tehát 1596 után kezdődhetett el. Rész-
ben a török hódítók elől menekültek, de 
egy időben érkezhettek velük a városunk-
ba. Egy 1693-ban készült összeírás alap-
ján Egerben már 633 rác élt, köztük tíz fő 
szerzetes és pap. Foglalkozásukat tekintve 
a rácok leginkább kereskedők voltak. A 
18. század második felében sokan közü-
lük jó ízléssel pompás barokk lakóháza-
kat építettek maguknak. 1688. szeptem-
ber 20-án jegyezték be az egri minoriták 
a História Domusukba azt, hogy az egri 
görögök és rácok letették az esküt az egri 
püspök előtt arról, hogy egyesültek szer-
tartásaik formájában is. A megegyezés 
nem bizonyult tartósnak. Sok konfliktus-
sal járó történetük azzal kezdődött,hogy 

a török kiűzetését követően megkapták 
az Ágoston-rendi szerzetesek régi temp-
lomát, ami a mai Rác templom helyén 
állt.  Mivel az Egerben letelepült és egysé-
gesen rácoknak nevezett ortodox hitűek 
részben szerbek, részben görögök voltak, 
így a papjaik is e két nációból kerültek 
ki. Létszámuk növekedésével külön is-
tentiszteletet is tartottak közös templo-
mukban, amely így egyre több súrlódás 
forrása volt.1784 októberében II. József 
Egerben járt és engedélyezte számukra 
egy új templom építését. Az új, mai Rác 
templomot 1788. július 1-jén áldották 
meg. Az építkezést követően gondoskod-
tak művészi berendezéséről, amely copf, 
vagyis késő barokk és rokokó stílusú. A 
templom belseje tipikus ortodox elrende-
zésű és ennek megfelelően teljesen eltér a 
római katolikustól. Az első harmadában 
helyezkedik el a „nők temploma”, a kö-
vetkező  harmad pedig a „férfiak temp-
loma”. A harmadik szakaszában folyik az 
igehirdetés, amely szakasz  padlószintje 
egy lépcsővel magasabb, mint a templom 
többi része. A templom falait és boltíveit 
stukkókkal díszítették. A keleti oldalon 
diadalív található, amely mögött a szen-
tély helyezkedik el. Aranyozott és festett 
szentélykapuját 1789 és 1791 között Jan-
kovics Miklós szerémi fafaragó készítette. 

Az itt elhelyezett ikonosztáz lenyűgöző 
szépségű. A fatáblára festett ikonok az 
ortodox egyház által előírt rendben áb-
rázolják Jézus és Szűz Mária életét, az 
apostolokat, szenteket és prófétákat. Az 
ikonosztáz képeinek többségét Anton 
Kuchelmeister bécsi festő készítette 1800 
körül. A „képfalon” három ajtó látható.  A 
középső a legnagyobb és a legdíszesebb, 
ez az úgynevezett királyi kapu. Ezen csak 
a püspök járhat át, míg a mellette lévő két 
diakónusi ajtót – az északit – a felszentelt 
papok, a délit az oltárnál szolgáló világiak 
is használhatják, de csak a férfiak, mivel 
ide nők nem léphetnek be.

A templom körüli kertben 18–19. szá-
zadi márványból faragott síremlékeket 
láthatunk. A május 20-a nagy ünnep az 
ortodoxok számára, mivel a 11. század-
ban ezen a napon menekítették el a mu-
zulmánok elől a bizánci szerzetesek Szent 
Miklós földi maradványait. Ekkor tartják 
a Rác búcsút és ekkor megszólal a temp-
lom harangja is . A Szentendréről érkező 
papjaik ünnepélyes szertartással emlé-
keznek e jeles eseményre.

Érdemes felkeresnünk a templomot,  
lenyűgöző látványban lesz részünk, ha 
belépünk, és megismerkedhetünk a vá-
rosunk múltjának egy kiemelkedően szép 
alkotásával.  

fotó: bilku krisztián
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ré „Fontos, hogy merünk játékosak lenni”

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Igazgatónője, Tőzsér Istvánné Géczi Andrea egy szerencsés véletlen folytán 
került a bibliotékához, amely vezetése alatt sorra kapja az elismeréseket a szakmától és az olvasóktól is. Bár hegedűt 
régen fogott a kezébe, nagy zenerajongó, és rendszeres indulója a Balaton-átúszásoknak. Igaz, az edzéseket most a 
könyvtár raktárában tartja…

pócSIK ATTIlA

– Viszonylag könnyen sikerült időpontot 
egyeztetnünk a beszélgetéshez, de bizo-
nyára sűrűek a hétköznapjai…

– Valóban, a naptáramat is a „felhőben”, 
az interneten tárolom, hogy otthonról is 
lássam, milyen feladat vár rám másnap, s 
a kollégáim is ránézhessenek. Igyekszem 
mindenhol ott lenni, de persze ez nem min-
dig sikerül.

– Mielőtt leültünk, rápillantottam a 
könyvtár küldetésnyilatkozatára a bejá-
ratnál, s az jutott eszembe, hogy rengeteg 
emberrel találkoznak nap mint nap. Fel 
lehet erre készülni?

– Az a jó a könyvtárunkban, hogy évek 
óta minőségbiztosítási rendszer alapján 

dolgozunk, tudatosan tekintettük át a mun-
kafolyamatainkat. Bármit is csinálunk, azt 
kérdezzük magunktól, az mennyire felhasz-
nálóbarát. Arra is fel kell készülnünk, hogy 
hozzánk egyaránt jönnek egyetemi profesz-

szorok, nyugdíjasok, kismamák, családok, 
tehát szinte mindenki megfordul itt. Mind-
ezeket az igényeket ki kell szolgálnunk, és 
akkor még nem beszéltem arról, hogy az ol-
vasás szórakozás is, nem mindig informáci-
ót gyűjtünk, így ezt a lehetőséget is meg kell 
adnunk az olvasóknak. Talán sokan nem is 
gondolnák, de a munkánk során meg kell 
tanulni kezelni a konfliktushelyzetet is. Mi 
egy szolgáltató intézmény vagyunk, ahol 
naponta vannak sztenderd szituációk, s 
olyanok is, amikor szükség van a probléma-
megoldó képességre. Változatos a feladat, 
éppen ez a jó benne.

– A laikus azt gondolná, egy könyvtá-
ros legnagyobb gondja az, ha valaki késve 
hozza vissza a könyvet. Azért ennél szer-
teágazóbbak a kihívások, ugye?

– A késésre tréfásan azt szoktam mon-
dani, hogy ez nem probléma, hiszen ezzel 
is a könyvtárat támogatják… Persze van, 
hogy ez valóban problémát okoz, ha éppen 
valaki vár az adott könyvre, de a könyvtá-

rosságban az az igazán szép, hogy rendszer-
ben kell gondolkodni. Kategóriákat állítunk 
fel, így minden tudományág leírható egy-
egy számmal. A könyvtárban mindennek 
meg kell, hogy legyen a helye, s jó a tudat, 
hogy ha reggel bejövünk, tudjuk, hogy amit 
éppen keresünk, az ott van, ahol lennie kell. 
Ha van 250 ezernyi „valamink”, s abból egy 
elveszik, azt nagyon nehéz lenne megtalál-
ni. Éppen most költöztetjük a raktárunkat, s 
60 ezer kötetet mozgatunk meg. Alapvető, 
hogy szervezett legyen a munka, hiszen ha 
egy könyv elsorolódik, lehet, hogy évekig 
nem lesz meg. Bizonyára sokan szeretnének 
ilyen szép, tiszta, rendezett világban élni. 
Emellett persze már ott az imént említett 
minőségbiztosítási rendszer. A szervezetfej-
lesztés kifejezetten érdekel, mióta igazgató 
lettem, ügyelek arra, hogy a használóköz-
pontú gondolkodás, s a munkatársak elége-
dettsége minden területre kiterjedjen. Bele-
ástam magam a témába, ma már tanítom is 
a Könyvtár Intézetben, hogy hogyan lehet 
jó szervezetet felépíteni.

– Nyilván ez sem okoz gondot, hiszen 
eredeti végzettsége pedagógus. Tanított 
is?

– Magyar–ének-zene szakos tanárként 
diplomáztam, s éneket tanítottam a Gya-
korlóiskolában. Szép időszak volt, külö-
nösen az, hogy az énekkarban, illetve a 
kórusban mindig azt éreztem, hogy sokan 
dolgozunk egy célért. Itt a könyvtárban is 
ritka az, amikor egyedül dolgozom, úgy 
vélem, sokkal könnyebb csapatban gondol-
kodni.

– Munkájukat, s az önét pedig rendre 
el is ismerik. Mit jelentenek ezek a kitün-
tetések?

– Elsősorban lehetőséget adnak arra, 
hogy bemutassuk értékeinket. Az első iga-
zán komoly  megmérettetés és nagy ugrás 
az volt, hogy 2008-ban elnyertük az Év 
Könyvtára címet. Emlékszem, hárman 
írtuk a pályázati anyagot, s volt három na-
punk, amikor csak arra figyeltünk, hogy 
szép szövegek szülessenek a kezünk alól. 
Az akkor megfogalmazott gondolatokhoz 
a mai napig visszanyúlunk. Később, 2013-
ban, amikor megkaptuk az Eger Csillaga-
díjat, azt éreztem, az az igazi értéke, hogy 
azok az emberek ismerték el a munkákat, 
akikkel nap mint nap találkozunk. Ugyan-

csak rendkívül fontos a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete által adott emlékérem, 
amely a szakma elismerése volt, az pedig, 
hogy átvehettem Pro Agria-díjat, óriási 
dolog. Úgy érzem, ez egy olyan kitüntetés, 
amelyet csak akkor kaphat meg az ember, 
ha valamit kerek egésszé tudott kiteljesíteni. 
Hatalmas megtiszteltetés és érdekes feladat, 
hogy egy esztendeig a Nemzeti Kulturális 
Alap Közgyűjtemények Kollégiumának ve-
zetőjeként dolgozhatom. E munka során a 
könyvtárak, levéltárak, múzeumok részére 
kiírt pályázatok megfogalmazásával, bí-
rálatával foglalkozunk. Díjakat soha nem 
egyedül kap valaki, ez valóban arról szól, 
hogy van egy könyvtári közösség, amit elis-
mernek, s amit – nem titok – én is szeretek 
vezetni.

– Hogyan lett könyvtáros?
– Érdekes történet, mert egészen véletle-

nül. A GYES után nem volt munkahelyem, 
s állást kerestem. Akkoriban még telefo-
nunk sem volt otthon, a férjem a munka-
helyéről hívta végig a könyvesboltokat, s 
a telefonkönyvben az üzletek alatt volt a 
könyvtár száma is. Tárcsázta, az igazgató-
nő pedig azt mondta, jöjjek be két órára, és 
meglátjuk. Nagyon izgultam, mert egy soha 
nem remélt lehetőség adódott előttem. Gye-
rekként, fiatalként sokat voltam a megyei 
könyvtárban, a zenei részlegben is sűrűn 
megfordultam. Szerettem Bartókot, Ko-
dályt, s miután zenei gimnáziumba jártam, 
vetélkedőkön is gyakran indultam. Főisko-
lásként pedig itt jegyzeteltük ki a szakiro-
dalmat, másnap úgy mentünk az  előadá-
sokra… Ma már persze más világ van, a 
változásokhoz pedig alkalmazkodni kell. 
Itt a digitalizáció, az elektronikus könyvek, 
létezik például Heves megyei elektronikus 
könyvtár, amit ugyancsak mi készítettünk. 
Egyszer eljön az az idő, amikor csak a felhő-
ből töltünk le könyveket, otthonról fizetünk 
érte, aztán egy hónap múlva magától törlő-
dik a tartalom. Persze addig még sok dol-
gunk van, az olvasás pedig állandó, hiszen a 
digitális könyvet is olvasni kell.

– Kanyarodjunk kicsit vissza a zené-
hez. Mikor hegedült utoljára?

– Nagyon régen, sajnos már a hangsze-
rem sincs meg, pontosabban nem is volt az 
enyém, csak a főiskolától kaptam haszná-
latra. Nemrég voltam egy hangversenyen, 
ahol az Egri Szimfonikus Zenekar Weiner 
Leó Rókatáncát játszotta, ami nekem is ked-
velt darabom volt. Akkor egy kicsit elgon-
dolkodtam, hogy jó lenne újra zenélni… 
De persze tudom, hogy gyakorlás, erőbe-
dobás nélkül nem menne.

– Ha már erőbedobás! Tavaly hatodik 
alkalommal úszta át a Balatont. Miért 
kezdett bele?

– A Dobó gimnáziumba jártam, s em-
lékszem, 1981 métert kellett futnunk, annyi 
volt egy nagy kör az iskola körül. Amikor 
végeztem, a testnevelőtanárom kitalálta, 
hogy gyerekeket készít fel Balaton-átúszásra 
a strandon. Akkor ez megragadt bennem, 
de valahogy kimaradt az életemből. Az-
tán, amikor negyvenéves lettem elkezdtem 
uszodába járni, s egyszer csak azt éreztem, 
meg tudnám csinálni. Nagyon rákészültem, 
s fantasztikus volt a végtelen nyugalom és 
csend, az a három óra teljes magányban a 
tökéletességet jelenti. A parton aztán vár 
a család… Már társam is van, gazdasági 
igazgatónk, Vargáné Magdika két éve csat-
lakozott hozzám. Ideje lenne már elkezdeni 
készülni, de tréfásan azt mondanám: most 
a raktárban tartjuk az edzést, ott pakolunk 
és lépcsőzünk.

– Megkerülhetetlen kérdés: hogy áll a 
könyvekkel?

– Nyilván az olvasás szeretete nélkül el-
képzelhetetlen ez a munka, de sajnos ritkán 
jut rá időm. Kedvelem a női történeteket, 
nagy kedvenc Szabó Magda, Agatha Chris-
tie és Gárdonyi Géza. No, nem az emlékév 
miatt, bár az is hozott szép élményeket. A 
Vándor-regény akció például kifejezetten 

sikeres volt, egy kötet az Alföld túlsó végé-
ből jutott vissza hozzánk. Fontosak ezek a 
kreatív ötletek, az, hogy merünk játékosak 
lenni, elrugaszkodni a merev hétköznapok-
tól.

– Szeret főzni?
– Persze, és muszáj is. Szüleimmel 

egy házban élünk, édesapám sajnos már 
meghalt, s az utóbbi években vettem 
át édesanyámtól a feladatot. Hétvégen-
te megkérdezem, hogy ki mit szeretne, 
olyankor az a válasz, hogy mindegy, de 
azért rántott húsnak lennie kell. Közel 
harmincéves házasok vagyunk férjem-
mel, gyermekeink most kezdtek kirepül-
ni. Fiam kertészmérnökként dolgozik, a 
lányom nemrég vette át diplomáját mes-
terképzésen a közgazdasági egyetemen, s 
majd’ egy hónapja már ő is egy nagy cég-
nél dolgozik. Nagy büszkeség számomra, 
hogy az évek során mindig volt időnk 
egymásra, eljártunk kirándulni, s jó pél-
dát tudtunk mutatni a gyermekeknek. Az 
utóbbi időszak persze már a tanulásról a 
vizsgákról szólt, és a hétvégi találkozá-
sokról. Ma már el kell fogadni, ha azt 
mondják, nem jönnek haza. Olyankor 
legfeljebb mi megyünk hozzájuk...

„…van egy könyvtári közösség, amit elismernek, 
s amit – nem titok – én is szeretek vezetni…”

fotók: vozáry róbert



14 15

K
u

lt
ú

ra Ünneplő Harlekin
Idén harmincéves a Harlekin. Hivatalosan. Valójában azonban ötven évvel ezelőtt indult el a bábszínházi élet Egerben, az 
alapítónak, Demeter Zsuzsának köszönhetően. Az eltelt fél évszázad minden igazgató arra törekedett, hogy kreatív, korsze-
rű és varázslattal teli színházba vonzza be a gyerekeket.

HArSáNyI JuDIT

„Érdekes világ, s aki egyszer belekóstol, 
nem szabadul tőle” – nyilatkozta egyszer 
Demeter Zsuzsa, a Harlekin alapítója a 
bábszínház varázslatáról. Ötven évvel 
ezelőtt Magyarországon nem volt isko-
lája a műfajnak. „Amikor hazakerültem 
Egerbe – emlékezett vissza az alapító –,  
létrehoztuk az Egri Bábszínpadot, s húsz 
évig dolgoztunk amatőr csoportként. 
1979-ben át- és újjáalakult a társulat, és 
az akkori Úttörőházban, a mai Forrás 
Gyermek és Ifjúsági Központban kap-
tunk helyet. 1985-től hivatásosként foly-
tattuk.”

Ebben az esztendőben a vidéki báb-
színházak közül másodikként alakult 
meg a Gárdonyi Géza Színház tagoza-
taként a Harlekin Bábszínház. Alapítók: 
Balogh Ágnes, Demeter Zsuzsa, Golen 
Mária, Havasy György, Kiss Árpád, Lé-
nárt András, Lénárt Andrásné, Lovasy 
László, Lovasyné Stuth Erzsébet, Pál 
Ilona, Stuth Zsuzsa, Tóth Ákos és Tóth 
Erzsébet. A társulat elsősorban gyermek-
színházi produkciókat készített óvodás 
és általános iskoláskorú gyermekek szá-
mára, alkalmanként felnőtteknek szánt 
előadásokkal is jelentkezett. A repertoár 
összeállításánál fontos szempont volt, 
hogy a világ meseirodalmát, a magyar 
népmeséket és kortárs magyar írók mű-
veinek bábszínpadi átdolgozásait is mű-
sorra tűzzék. Az amatőr évek alatt gyak-

rabban vendégszerepeltek külföldön: 
Algériában, Csehszlovákiában, Ausztri-
ában, Finnországban, Franciaországban, 
Tunéziában és Lengyelországban is. Hi-
vatásos színházként Lengyelországban, 
Tunéziában, Romániában és Ukrajnában 
játszottak. 1995-ben, a kettős jubileum 
alkalmából a társulat példamutató művé-
szi tevékenységéért a magyar bábművé-
szet nemzetközi hírnevének növeléséért 
a Bábművészek Nemzetközi Szövetsége 
UNIMA DIPLOMÁJÁT is megkapta. 
Demeter Zsuzsa 1998-ig vezette a báb-
színházat, majd Szíki Károly után 2003-
tól Lengyel Pál lett a direktor, aki nagyon 
világosan mérte fel, hogy melyek egy 
vidéki bábszínház feladatai és lehetősé-
gei, és megpróbált Egerben egy izgalmas 
műhelyt létrehozni. Igazgatósága alatt a 
Harlekin megrendezte az I. Nemzetközi 
Kortárs Bábművészeti Fesztivált,  2006-
ban pedig egy megújult épületet kapott 
a színház. Lengyel Pál halála után Bal 
József lett egy évre a megbízott igazga-
tó, 2013 februárja óta pedig Éry-Kovács 
András vezetése alatt működik az intéz-
mény. Az igazgatót arról kérdeztük, me-
lyek a jelenlegi tervek és milyen progra-
mokkal készül a társulat a jubileumra. 

– Az elmúlt két év alatt hatalmas lé-
péseket kellett megtennem. Kinevezé-
semkor rögtön azzal kellett szembe néz-
nem, nincs kellő számú gyerekközönség, 
nagyon kevés volt a bérletes nézőnk. A 
színház működése is akadozott. Gya-

korlatilag a szakterületek nem váltak el, 
mindenki mindent csinált, akár értett 
hozzá, akár nem. Nem volt szakképzett 
színpadmester, díszítő, ügyelő, asszisz-
tens, de nem volt kialakult repertoár és 
az új bemutatóknak produkciós költség-
vetése sem. Ki kellett találni mindent, 
a két év alatt tizenkét bemutatót kellett 
létrehoznunk ahhoz, hogy az elvárható 
előadásszámot és bevételi kötelezettsé-
get teljesítsük. A város vezetése minden 
törekvésünkben támogatott, így már 
tudtunk előre is tervezni, és meg tudtuk 
valósítani az elképzeléseinket.

– Milyen célt tűzött ki maga elé?
– Szélesebb közönségréteget akartam 

megszólítani, ez a célom ma is. Játszunk a 
gyerekeknek, a kisiskolásoknak, a közép-
iskolásoknak és a kortárs bábművészet 
iránt érdeklődő felnőtteknek is. Igényes-
ségre törekszem, magas színvonalú mű-
vész bábszínházat szeretnék, ahová érde-
mes és fontos ellátogatni. Azt szeretném 
sugallni, hogy a bábszínház, mint műfaj 
egy csodálatos totális színház. Ahhoz, 
hogy mi bábművészeti rangra emeljük 
az itt folyó munkát, ahhoz nagyon ma-
gas igénnyel létrejött előadások kellenek, 
ilyen az elmúlt évadban készült Cirkusz 
előadásunk, ilyen a Piros malac, az idei 

évadban a Hüvelyk Matyi, a Hamlet, A 
dzsungel könyve, és reméljük, ilyen lesz a 
Don Quijote is. Óriásbábokat mozgatunk 
komplett díszletben és ez a technika ritka 
a bábszínházakban. Szerencsére nagy rá 
az érdeklődés, több fesztiválra kaptunk 
már meghívást. Ez a technika szinte kezd 
a Harlekin védjegyévé válni.

– Hogyan készülnek a harmincéves 
jubileumra?

– Kortárs Bábművészeti Napokat hir-
dettünk, amely egybeesik az Egri Tavaszi 
Fesztivállal. Már látszik az érdeklődés a 
bábszínházi szakma részéről is. A nyitó 
gálaesten A dzsungel könyvét játsszuk, 
másnap lesz a Don Quijote díszbemuta-
tója, harmadnap előadjuk a Hamletet és 
ekkor lesz a marosvásárhelyi Ariel gyer-
mekszínház vendégjátéka is. Meghívtuk 
a régi társulatból Lénárt Andrást, aki 
világjáró bábművész és egy workshopot 
tart a fiataloknak. A Don Quijote egyéb-
ként már tökéletes ötvözete lesz a drámai 
színjátszásnak és a bábszínjátszásnak. 
Nagyon nagyot léptünk előre, de hoz-
záteszem: az eredmény nem született 
volna meg jó társulat nélkül. Két év alatt 
kialakult az a csapat, akikkel meg tudom 
valóstani a terveimet és ez a legnagyobb 
eredmény.

– Milyen előadásra vágynak a mai 
gyerekek? Milyennek kell lennie ma 
egy bábszínháznak?

– Látványosnak, izgalmasnak, fantá-
ziadúsnak és gondolatgazdagnak. Az a 
legfontosabb, hogy annak a gyereknek, 
aki hozzánk eljön, továbbra is legyen 
kedve színházba járni. A mai gyerekek-
nek nem tálalható a bábszínház amolyan 
mütyürkézésként… Komplex színházi 
élményhez kell eljuttatni őket. Elsősorban 
a gyerekek azok, akik megérdemlik azt 
az ajándékot az élettől, hogy ha eljönnek 

bábszínházba, akkor totális színjátszást 
kapjanak: látványt, élményt, játékosságot. 
Sajnos, még ma is azt érzem, hogy ha azt 
hallja valaki: bábszínház, szinte viszolyog 
a fogalomtól. Épp ezért szeretném a Har-
lekint kortárs bábművész – színházként 
újra felfedeztetni a várossal.

– Ki tudnak mozdulni a darabokkal?
– A dzsungel könyvével nem nagyon, 

de például a Piros malaccal, a Paprika 
Jancsival és a Hüvelyk Matyival igen. 
100–250 kilométeres körzetben is min-
denhová el tudunk menni, ha hívnak. De 
nagyon sokan jönnek hozzánk vidékről 
is. Sajnos A dzsungel könyvét nem tudjuk 
akárhol eljátszani, utaztatni is nehézkes, 
bár egy váci meghívásnak eleget teszünk, 
hét előadást szeretnének tőlünk bérlet-
ben… ez egy kivételes utazás lesz. Ez a 

darabunk egyébként annyira sikeres lett, 
hogy ha összejönne egy hatalmas turné, 
akkor jelentősen javítanánk a bevételi 
mutatónkon. 

– A jövő évad tervei?
– Magyar népmesék feldolgozásait 

játsszuk a kicsiknek, ilyen lesz például a 
Tancika Marcika, a Bambi vagy a Szegény 
ember hegedűje, de szeretnénk újra egy 
nagy zenés bemutatót is, ez lesz a Kék 
madár című boldogságkereső játékunk. 
És tervezzük még az évad második felé-
ben a Pinokkiót. 

– Elégedett az eddigi két évaddal?
– Abszolút. A társulattal, a háttérben 

dolgozókkal, az eredményeinkkel. Báb-
készítő-műhelyünk például országosan 
is magas színvonalú. Zseniális díszlete-
ket és bábokat készítünk, bábtervezőnk 
– Csonka Erzsébet – az ország egyik leg-
jobbja. Azok, akik nem találták meg itt a 
helyüket, vagy úgy éreztem, nem tudok 
velük együtt dolgozni, azok már nin-
csenek közöttünk. Azt gondolom, most 
mindenki a helyén van. Nagy lépéseket 
tettünk meg eddig és ezen az úton sze-
retnék továbbhaladni. Állandóan fejlesz-
tünk valamit. Most például beépítettünk 
a színpadon egy olyan felső sínrendszert, 
amit számos előadásban tudunk majd 
használni. A színpad méreteit is megna-
gyobbítottuk, felújítottuk a nézőteret, de 
a mostani száz férőhelyet jó lenne még 
harminc-negyven hellyel megnövelni. 
Tele vagyunk tervekkel, vágyakkal és öt-
letekkel és ez a legjobb, főleg, ha mint ed-
dig, lépésről lépésre meg is valósul belőle 
valami.

fotók: gál gábor
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„Gürcölő hamuszerű lény”, avagy a lány, aki koszos, kopott balerinacipőben indulna a bálba

Hamupipőke (cinderella)
Az elmúlt években divatossá váltak a mesék fel- és átdolgozásai. Ilyen például a Pán Péter, ami több filmet is megélt már, 
s 2015-ben újabb változata kerül a mozikba, de Alice is többször járt már Csodaországban a filmvásznon. Előkerült még 
A Szépség és a Szörnyeteg, az Óz, a hatalmas, a Hófehér és a vadász, a Vadregény, illetve a műfajban és újraértelmezésben 
abszolút élenjáró – Csipkerózsika történetét ötletesen más nézőpontba helyező – Demóna. A Hamupipőke esetében az 
1950-es Walt Disney-rajzfilm látványos adaptációja történik.

ÜZENET A FÉLŐ LELKEKNEK
A félelem megeszi a lelket vagy léket rág rajta. A félelem egy 
behemót vadkan, ami bátran lép a vékony jégre. Láthatat-
lan ujjaival képes gyilkosan fojtani vagy gyakran elveszi a 
józan eszet és rácsok mögé zár. Gyakran nem gyógy rácsok 
mögé, hanem amelyiken kívül zár lóg, és akkor nyitják, ha 
a talár ítéletet mond. Beláthatatlan károkat okoz. Elsősor-
ban saját lélekben, de másé is bevérzik tőle. Falakat húz és 
emelvényt állít az rémisztő szorongásnak. A félelem sunyi, 
mert miközben kívül ájtatos és szenvedő arcot mutat, be-
lül settenkedik és harapásra tátja bűzös pofáját. Kétarcú és 
elterjed a szellemben, lélekben és sorra rágja a húst, majd 
leeszi az életet róla. Ezért légy óvatos azzal, akiről tudod, 

hogy fél és ne állj háttal neki soha! Persze, más, aki a sötét-
től fél vagy hogy lesz-e étek az éhes szájban holnap. Én nem 
erről beszélek. Hanem amelyik lélek székbe kapaszkodik, de 
rázza alattad a tiédet. Hanem amelyik lélek mosolyt csal az 
arcodra, majd kanálba egy korty vizet önt. Hanem amelyik 
léleknek vásottabb a teste, mint a dögevő sakál tépőfoga. 
Hanem amelyik létrán felfelé araszolva minduntalan visz-
szapottyan, s oly ostoba, hogy azt hiszi még mászik, mi-
közben rég erkölcsi n(h)ulla. Én arról beszélek, hogy vannak 
lelkek, akik lelket gyilkolnak naponta és vannak, akik ezt 
hagyják. Én erről beszélek.

– szelaví –

Juhász Julcsi blogja

Megnéztük!

VErES pETrA

Ella – gúnynevén Hamupipőke – édesany-
ja elvesztése után mostohát kap a házhoz, 
valamint annak „bájos” két leánygyerme-
két. Az érkezésükkel kezdődő fényűzés 
fordítottan arányos a hősnő életminősé-
gének színvonalával. Miután az édesapa is 
megbetegszik és távozik, elindul Hamupi-
pőke megaláztatásainak sorozata. Ahogy 
múlik az idő, úgy erősödik a kontraszt a 
szép és jó, házias és szorgos Ella, valamint 
az eleinte még csak idegesítő és lusta, ké-
sőbb irritáló és gonosz mostohatestvérei, 
Anastasia és Drizella között. A szeretet 
minden formáját nélkülöző trió, anyjukkal 
az élen, Hamupipőkén 
élősködnek és egyre 
inkább a fejére nőnek. 

Ebből a szituációból 
nincs más kiút, mint 
a mesékből jól meg-
szokott megmentőre 
várakozás, amely se-
gítség természetesen 
a gazdag ifjú: Károly 
herceg részéről érke-
zik majd. Ezt az una-
lomig ismételt fogást 
mellőzte a filmtörté-
net legsikeresebb és 
legnagyobb bevéte-
lű animációs filmje, 
a Jégvarázs (Frozen), 
amely szintén Walt 
Disney-produkció 

és új kisfilmjét, a Jégvarázs – Partilázat a 
Hamupipőke előtt vetítik a mozik. Míg a 
Jégvarázs hercegnője saját kezébe veszi 
a sorsát és az irányítást, nem várva a sült 
galambot, Hamupipőke varázslatra és a 
környék állataira bízza magát. Felbukkan a 
Helena Bonham Carter alakította tündér-
keresztanya is, az ő megfogalmazásában 
„tündérkertészgatya”, aki onnantól, hogy 
berobban a történetbe, a tőle megszo-
kott őrültséggel és intenzitással robog a 
filmen, még ha csak nagyon kevés ideig 
is, és gatyába rázza Ellát, nem akármilyen 
ruhákat „aggatva” rá. 

A film egy klasszikus história látványos, 
színes, mesés feldolgozása. A mindent kí-

nosan pontosan és ide-
gesítően kommentáló 
narrációt és a néhol 
már-már bárgyú pár-
beszédeket feledtetik 
a vicces, fordulatok-
nak azonban kevésbé 
nevezhető jelenetek, 
hiszen az alaptörténe-
tet valamilyen formá-
ban mindenki ismeri. 
Szórakoztató látványt 
nyújtanak például az 
állatok és egyéb „ki-
egészítők”, ahogy éjfél 
után próbálják visz-
szaszerencsétlenkedni 
magukat az eredeti 
formájukba.

Az adósság csapdá-

jából szabadulni akaró mostohák hoppon 
maradnak, pedig Cate Blanchett gonosz-
kodó (ezt a tulajdonságát a színdramatur-
gia eszközeivel is próbálják hangsúlyozni 
a mérgező, zöldes ruhaköltemények) 
pótanya figurája eltökélten és mesterien 
építené a fényes jövőt, fondorlatos cse-
lekkel és zsarolással. Elhangzik gondolko-
dásának alapköve is: „semmi sincs ingyen, 
mindenért fizetünk és fizetünk”. Alapos és 
céltudatos alakja mégsem elegendő egy 
számára előnyösebb végkifejlethez - a bá-
torsággal és kedvességgel szemben. Bár 
a főgonoszt testesíti meg a történetben, 
igazából egy elkeseredett küzdelmet lát-
hatunk, amint a saját és lányai boldogu-
lását igyekszik megteremteni – önző mó-
don átgyalogolva másokon.

Amit igazán sajnálok, hogy ebből a fel-
dolgozásból sem derül ki, hogy Hamupi-
pőke cipője miért nem tűnik el az összes 
többi varázslattal együtt éjfél után. Az 
üvegtopánkát végül megkísérlik felerő-
szakolni a legkülönfélébb lábakra – kicsi-
re, nagyra, gazdagra, szegényre, öregre, 
fiatalra, büdösre – majd a kínos próbálko-
zások sora után győzedelmeskedik a „bá-
torság és kedvesség”, amivel a szereplők 
olyan könnyedén dobálóznak, hogy akár 
a Hamupipőke mottója is lehetne. Ter-
mészetesen a jók boldogan élnek, amíg 
le nem gördül a stáblista, a rosszak pedig 
már a filmen feledésbe merülnek.

Rendezte: Kenneth Branagh • Szerep-
lők: Lily James, Cate Blanchett, Holliday 
Grainger, Sophie McShera • 112 perc, 2015

„Eger imázsát kell építeni”
Beszélgetés Gál Tiborral, a Városimázs Bizottság elnökével

A tavalyi önkormányzati választások után megalakult Városimázs Bizottság-
nak nincs könnyű feladata: egy olyan terméket kell sikeresen értékesítenie a 
piacon, amely intézmények, szolgáltatások és élmények bonyolult összessége, 
megtoldva a róla kialakult klisékkel. 
A bizottság fiatal, kreatív elnöke tudatosan szeretné kiépíteni azt a már-
kát, amely e terméket eladhatóvá teszi. A terméket, mely életünk színtere: 
Egert.   

HArSáNyI JuDIT

– Milyen feladatokat lát el a Városimázs 
Bizottság?

– Lényegében – kissé kibővítve – a kultu-
rális és idegenforgalmi bizottság utódjaként 
működik, foglalkozik a város ifjúság- és 
sportéletével, turizmusával, bor- és gaszt-
ronómiai programjaival, marketingjével, 
kulturális rendezvényeivel. Arra fókuszá-
lunk, hogy megvizsgáljuk, melyek azok a 
rendezvények, melyek Eger imázsát építik. 
Szeretnénk stílust adni a városnak, mintha 
a város egy brand lenne, egy márka, amit el 
kell adnunk. Minden rendezvény, turiszti-
kai szándék ezt a márkát kell, hogy erősítse. 
A várost vonzóbbá kell tenni a turisták és a 
befektetők számára is.

– De a külcsín mögé tartalom is kell…
– Én elképesztően hiszek a külcsínben. 

Bármennyire is jók a programok, ha nin-
csenek jól tálalva, kommunikálva, nem 
lehet őket eladni. Sokkal inkább fontos az, 
hogy megfelelő kommunikációval felkelt-
sük a vonzalmat a város iránt. Meg kell 
mindenkit győzni arról, hogy mi eredeti-
ek, kreatívak, érdekesek vagyunk. Itt van 
például az óriásplakát ötlete: nem hagyo-
mányos módon újítottuk meg az üdvözlő 
táblákat, hanem látványos, modern plaká-
tokkal, amelyek csak nálunk vannak, és ez-
zel felkeltjük a figyelmet. Rá tudjuk építeni 
erre az arculatra a városkommunikációt is.

– Melyek azok az ötletek, amelyek-
kel megpróbálják Eger imázsát növelni? 
Anyagi fedezet van rá, hiszen a tavalyi 15 
millió forint helyett 45 millió jut marke-
tingre.

– Az egy dolog, hogy megvan rá az anya-
gi fedezet. Közös munka kell a sikerhez. 
Minden egyes önkormányzati cég foglalko-
zik marketinggel, legyen az a vár, az EKMK, 
vagy az Eger Termál. Van rá szakemberük, 
és valamennyi pénzük is. Meg kell találnunk 
azt a megoldást, amivel ezek az önkormány-
zati cégek nem csak önmagukat erősíthetik, 
hanem közös csomagban gondolkodhat-
nak. A szakemberek közösen dolgoznának 

azon, hogyan lehetne a város imázsát erősí-
teni, egymást segíteni. Arra kell fókuszálni, 
amiben Eger erős lehet: a víz, a bor és a bel-
város egységére. De finom borral, gyógyvíz-
zel és szép belvárossal más település is büsz-
kélkedhet, és vannak városok, ahol esetleg 
ügyesebben el tudják adni ezeket az értéke-
ket. Együtt viszont egy város sem tudja fel-
mutatni ezeket a kincseket, csak Eger. Erre 
a hármas egységre kell összpontosítani, egy-
séges csomagként kell eladni. Még a munka 
elején tartunk, ötletek vannak, de korai len-
ne még az átalakítással kapcsolatban konk-
rétumokat mondani. Az biztos: Egernek 
sokkal pezsgőbbé kell válnia ahhoz, hogy 
felkeltse magára a figyelmet. Ne csak az álta-
lános iskolások és a nosztalgiából visszatérő 
nyugdíjasok érdeklődjenek irántunk; min-
den korosztály érdeklődését fel kell kelteni. 
Ha az ötletek megvannak, az eszközöket a 
szakemberek már hozzá tudják párosítani. 
Nem egy-egy rendezvényben kell gondol-
kodni, hanem közösen kell tenni az imázs 
növeléséért. Szeretnénk a saját adottságain-
kat figyelembe véve minél többet kihozni a 
városból. Itt nem lehet Csabai Kolbászfesz-
tivált, vagy Miskolci Sörfesztivált rendez-
ni, mert annyi embernek a város nem tud 
szállást biztosítani. Inkább több, de az imént 
említettekhez képest kisebb rendezvényekre 
van szükség, változatos műfajokkal és minél 
szélesebb korosztálynak. A szállodákat is 
ösztönözni kell arra, hogy segítsenek a váro-
si attrakciók népszerűsítésében. Nagyon sok 
a feladat, ötlethiányban nem szenvedünk, de 
idő kell a megvalósításhoz.

– A FesztEgerrel kapcsolatos sajtótájé-
koztatókon gyakran elhangzott az a mon-
dat: ezzel a programmal Eger is felkerült 
a fesztiváltérképre. A programra szánt 15 
millió forintos önkormányzati támoga-
tás kapcsán viszont sokakban felmerült 
a kérdés: ez a program miért kapott más 
kulturális programokkal összehasonlítva 
kiemelten több támogatást?

– A helyszín miatt, ez a program legna-
gyobb vonzereje. Elképesztően látványos, 
és eladható mind a művészek, mind a kö-

zönség számára. Ha ez a program máshol 
lenne, nem működne ilyen sikeresen. Ezzel 
a fesztivállal nyitni akarunk a mai harmin-
cas, negyvenes korosztály felé, akik már 
megtehetik, hogy ilyen rendezvényre ellá-
togassanak, és szállásra, ellátásra is költenek 
majd Egerben.

– Mi motiválta abban, hogy a bizottság 
elnöke legyen?

– Még nem tudom… Szeretek nyomot 
hagyni a világban, alkotni, létre hozni vala-
mit. Volt hiányérzetem is korábban a város-
marketing működésével kapcsolatban, de 
hiszek abban, hogy most mindez változni 
fog. Amikor felkértek arra, hogy vállaljam 
el, örömmel vállaltam. Nem a politikai 
oldala vonz elsősorban, egyszerűen csak 
szeretném, ha maradandót lehetne alkotni 
a városban, és nem csak a régi mesékből él-
nénk meg, hanem egy új történetet, – vagy 
ahogy a város mottója is sugallja – a te tör-
ténetedet építhetnénk föl. 

Önkormányzati döntések az idei 
támogatásokról

Idén is a vízilabda sportot támogatja a leg-
nagyobb mértékben az egri önkormányzat.  
Az ingyenes sportlétesítmény használatból a 
legnagyobb rész a labdarúgó sportágnak jut. 

A város egyesületei idén ötezer órányi térítés-
mentes sportlétesítmény-használatot vehetnek 
igénybe. A döntés 20 szakosztály érint, a támo-
gatás értéke pedig összesen 40 millió forint. A 
Közgyűlés 94 millió forint támogatás felosztá-
sáról hozott döntést, amiből 70 millió forintot 
az Egri Vízilabda Kft. kap. A kulturális, turisztikai 
rendezvényekre mintegy 50 millió forintot ad 
a város, egyes rendezvények, mint például a 
Végvári Vigasságok, az intézményi támoga-
tásokba építve kapnak forrást. Többek közt a 
FesztEgerre 15 milliót, a Bikavér Ünnepre és az 
Egri Csillag Fesztiválra összesen 6 milliót, az 
Agria Nyári Játékokra 5 milliót, a Kaláka Feszti-
válra 6 millió forintot  juttat az önkormányzat. 
A Kepes Intézet Fény-Tér fesztiválja, mint újdon-
ság a rendezvénypalettán, 2 millió forint támo-
gatásban részesül. A rendezvények szervezői 
további forrásokhoz juthatnak, ha marketingre 
költenek. A reklámra fordított összeget ugyan-
akkora mértékű támogatással egészíti ki majd 
az önkormányzat, legfeljebb 1 millió forintnyi 
plusz kapható rendezvényenként. 
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Minden ember életében vannak megvaló-
sulásra váró álmok, s adódnak fontos le-
hetőségek. Berecz Adrienn életében is volt 
egy jelentős pillanat, amikor 2007-ben úgy 
döntött, elvégez egy esküvőszervező tan-
folyamot. Mint meséli, nem volt könnyű 
az indulás, hiszen Eger egy kis város, ahol 
nehéz újként bekerülni a köztudatba, meg-
ismertetnie magát az embernek.

–  Akkoriban, bár sokan hallottak arról, 
hogy léteznek esküvőszervezők, ez inkább 
csak Budapesten, s a nagyobb városokban 
volt elfogadott – beszél a kezdetekről. – Év-
ről évre ott voltam az Esküvő Kiállításon, 
ahol kapcsolatokat építettem, szolgálta-
tókkal ismerkedtem meg, s persze bemu-
tattam, mit is csinál egy esküvőszervező. 
Végül kialakult egy kör, akivel éreztem, 
tudjuk segíteni egymás munkáját.

Adrienn elárulja: a munka nem egé-
szen olyan, mint a filmeken, sok türelem, 
kedvesség és empátia kell hozzá. Megesik, 
hogy egyszerre 4-5 menyasszony keresi e-
mailben, telefonon, vagy éppen a közösségi 
oldalak egyikén, s természetesen mindenki 
azt szeretné, ha azonnal megoldódna egy-
egy probléma. Hiába szervez valaki egy-
szerre több esküvőt is, át kell érezni, hogy 
az adott szombat, minden pár számára a 
nagy nap, amelyet szeretne, ha tökéletesen 
zajlana.

– Fontos mérföldkő volt a 2013-as év, 
amikor egy barátom révén megismerked-

Szerelmes pillanatok szervezője
Az esküvők, s azt azt követő lagzik nemcsak a vőlegénynek és a menyasszonynak nyújtanak örök emlékeket, hanem a 
násznépnek is. Berecz Adrienn egri esküvőszervező lassan 10 éve dolgozik a szakmában, s a feladatok, kihívások mellett 
hétről hétre nagyszerű, megható pillanatokat is átél.

tem Bolyki Jánossal, aki bizalmat szavazott 
nekem, s ma már hozzám tartozik a Bolyki 
völgyben rendezendő esküvők 90 száza-
léka. A tavalyi esztendő fantasztikus volt, 
szinte az egész nyarat ott tölthettem. Na-
gyon szeretek ott dolgozni, úgy gondolom, 
az egyik legszebb esküvőhelyszínről van 
szó az országban.

Persze Adrienn számos helyen szervezett 
már esküvőt szerte a városban, de dolgo-
zott Szilvásváradon, Noszvajon vagy éppen 
Tiszafüreden is. Mint mondja: nincs két 
egyforma esküvő, ahogy nincs két egyfor-
ma pár sem, s persze nincs gond, amit ne 
lehetne megoldani. 

–  Tolakodni nem szoktam, csak segíteni, 
javaslatokat tenni, bemutatni a kínálatot, 
hogy a pár maga döntse el, mit szeretne. 
Rendkívül fontosak számomra a partne-
reim, hiszen a siker a közös, s csak olyan 
szolgáltatókat ajánlok, akikben megbízok, 
akikért felelősséget vállalok. Rendkívüli ér-
zés, amikor azt látom, jól sikerült minden, 
olyankor elfelejtem a fáradtságot.

A nagy napra pontos menetrendet ké-
szít, tudnia kell, hol van, mit csinál éppen 
a menyasszony, egészen onnantól, hogy 
reggel (vagy éppen hajnalban) felkel az 
ágyból. Az évek során számos különleges 
esküvőn járt már, volt ahol majd’ 200 fős 
vendégsereg mulatott, s akadt, ahol „csak” 
38-an voltak. Sőt, előfordult olyan lagzi is, 
ahol a násznép egyik fele brit, vagy éppen 
amerikai volt.

– Valljuk be, a mai, rohanó világban so-
kaknak nincs ideje arra, hogy pontosan le-
egyeztessenek egy esküvőt, de akad olyan 

Tippek, trükkök, tendenciák

Adrienn elárulta, a legtöbb pár tanácsért 
is érkezik az első megbeszélésre. Vannak, 
akik bizonyos részekben biztosak, s van, 
aki azt sem tudja pontosan, hogy is 
néz ki egy esküvő. Mint mondja: bevett 
recept nincs, nem mondhatjuk, hogy 
csak ez vagy az a jó megoldás. Olyat 
kell választani, ami a vőlegényhez és a 
menyasszonyhoz illik, a legfontosabb, 
hogy nekik tetsszen minden. Hozzáteszi: 
a hagyományos és a modern esküvők 
is ugyanúgy szépek, igaz, mostanában 
inkább az utóbbi a népszerű. Ma már 
egyre ritkább például a kikérő, s gyakrab-
ban keresnek ceremóniamestert, mint 
hagyományos vőfélyt, ahogy sokan in-
kább DJ-t keresnek, s nem zenekart.

is, hogy a menyasszony, vagy a vőlegény, 
vagy éppen mindketten külföldön dol-
goznak, s úgy keresnek meg segítségért. 
Fantasztikus pillanatokat éltem át, remek 
dolog, amikor a pár másnap megköszöni 
a munkámat, de bevallom az is csodálatos, 
amikor láthatom a megható pillanatokat, 
együtt a szerelmeseket. Talán elcsépeltnek 
hangzik, de igaz: „mások boldogságában 
megtalálod a magadét” – ez rám is igaz.

A beszélgetés végén pedig ott a kihagy-
hatatlan kérdés, milyen lesz Adrienn es-
küvője, s jön is rá rögtön a válasz: „Még 
pontosan nem tudom, de fél nap alatt ösz-
szetelefonálom majd…”
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EXIT CIRKUSZ 2015 – Kijárat a mindennapokból!
Egerben a Tesco mellett április 8-tól április 12-ig. Műsorunk 
feledteti minden gondját!
   
Először az EXIT Cirkusz porondján: Olaszországból Monte 
Carlo Cirkuszfesztivál díjazottja „Mosly” az 5 tonnás elefánt! 
Családbarát akció: szerdán minden belépő: 1500 Ft/fő! A töb-
bi napokra, a kedvezményes kuponok  érvényesek!!

Az előadások időpontjai:
Hétköznapokon: 18.00 órakor
Szombat: 15.00 és  18.00 órakor
Vasárnap: 11.00 és  15.00 órakor

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32 • www.exitcirkusz.hu
Fütött nézőtér!!! Fütött sátor!!!

Black 'n' White –  
rock 'n' roll Weekend!
Nemzetközi Rock 'n' Roll Weekendet rendeznek május 15-én 
és 16-án a Hotel Eger báltermében. Bár ez a Hotel tavaszi cso-
magajánlata, de az Eger és Eger Kistérség állandó illetve ide-
iglenes lakói számára, ez a Magyarországon egyedülálló ren-
dezvény, kedvezményesen látogatható. A koncertek mellett az 
amerikai '50-es évek hangulatát fokozzák a helyszínen kiállító 
árusok, az amerikai autók, és a kor divatját felidéző fodrász. 
A weekendet megelőző estén kiegészítő programként ingyenes 
koncert várja a Széchenyi utcában sétálókat.

Belépőjegyet igényelhet a Hotel recepcióján személyesen vagy 
az 522-222-es telefonszámon. A rendezvény Városkártya elfoga-
dóhely, így további kedvezményben részesülhet. További infor-
máció: www.blacknwhite.hu vagy facebook/Blacknwhite

Jöjjenek el erre a premierre, hogy majd utána is, több éven 
át, újra és újra létre jöhessen ez a Rock ’n’ Roll Weekend továb-
bi nagyszerű zenekarokkal!

április 7-ig lehet pályázni
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a Kulturális Pályázati 
Alap 2015. I. félévi támogatásának el-
nyerésére. Várjuk a város kulturális, mű-
vészeti értékeit ápoló, – legalább három 
éve színvonalasan működő – alkotók, az 
amatőr művészeti ágakban tevékenyke-
dő, jogszabályban meghatározott módon 
nyilvántartásba vett civil szervezetek je-
lentkezését. A Kulturális Alap feladata, 

hogy a civil szervezetek által kezdemé-
nyezett, Eger város kulturális életében je-
lentősnek ítélt rendezvények, programok 
megvalósítását lehetőségeihez képest tá-
mogatásban részesítse.

A pályázaton való részvétel feltéte-
le a pályázati adatlap kitöltése, amely a 
benyújtás helyén, vagy a www.eger.hu 
önkormányzati honlapon érhető el és a 
részletes pályázati felhívás is ugyanitt ol-

vasható. Nem nyújthatnak be pályázatot 
azok, akik az elmúlt évi támogatásokkal 
határidőre nem számoltak el.

A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2015. április 7., 15.00 óra

Helye: az egri Polgármeseri Hivatal 
Humán Szolgáltatási Irodája (3300 Eger, 
Kossuth Lajos u. 28.)

Kapcsolat: Agyagási Dezső – (06 36) 
521 927, (06 20) 465 7826
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rtAz első városi síverseny
A 2014-es VII. Egri Városi Síverseny kapcsán, az Egri Magazin 2014. márciusi számában már olvashattak egy összeállítást 
az egri városi síversenyekről. A rendelkezésre álló adatok alapján akkor csak azt állapítottuk meg, hogy a „városi síbaj-
nokságok igazi dömpingje az 50-es évektől indult”, de „már előtte is hirdettek síversenyeket, például a Bakta felé vezető 
út mellett, a Vörös Keresztnél”. Jó hírem van! Úgy tűnik, sikerült nyomára lelni az első városi síversenynek!Tavaly ősszel interaktív elemekkel szí-

nesített pályaválasztási programmal 
várta a fiatalokat és szüleiket A Kutatók 
Éjszakáján az Aventics Hungary Kft. A 
társaság standjánál a pneumatika, illet-
ve hidraulika törvényei alapján működő 
eszközöket, játékos formában próbál-
hatták ki az érdeklődők. Lehetőség nyílt 
többek között hegesztési szimulációra, 
vagy építő elemekből pneumatikus el-
ven működő „járművek” összeállítására.  
A kezdeményezés a visszajelzések alap-
ján nagy sikert aratott az iskolások kör-
ében, a vállalat ezért úgy döntött, újra 
megragadja az alkalmat, hogy egy színes 
rendezvény keretében felhívja a pálya-
választás előtt álló fiatalok figyelmét az 
ipari szakmák szépségére és szükséges-
ségére. A tapasztalat azt mutatja, az isko-
lai oktatás keretei között nagyon kevés 
lehetőség adódik a gyakorlati ismeretek 
megszerzésére, így a fiatalok nem tudják 
azonosítani az egyes szakmákkal járó 
feladatokat. A társaság ezért is tartja ki-
emelt feladatának, hogy a diákok a gya-
korlatban testközelből tapasztalhassák 
meg egyebek között a forgácsoló vagy 
szerelő, illetve a mérnöki szakma szép-
ségét és kihívásait, valamint az ezekhez 
párosuló magas színvonalú technológi-
át.

Kétségtelen: a mai fiataloknak és 
szüleiknek már az általános iskolában 
meg kell hozniuk egy életre szóló, fon-
tos döntést, ebben is segítséget nyújt az 
Aventics Hungary Kft., amely a Heves 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával 
közösen vetélkedőre hívja a 6.-7. osztá-
lyos, még pályaválasztás előtt álló diá-
kokat. A tanulók egy ipari szakmát (gépi 
forgácsoló, gépészmérnök, gépgyár-
tás-technológiai technikus, logisztikus, 
könyvelő, elektrotechnikai technikus, 
targoncás-raktárkezelő, gépkarbantartó) 
bemutató anyaggal indulhatnak a meg-
mérettetésen. A kétfordulós vetélkedőre 
három fős csapatok jelentkezését várják 
április 17-ig. A legjobb hat együttesre in-
teraktív, színes feladatok várnak a május 

Övék a pálya: szakmák és technológia 
testközelből

8-i döntőben, amelyre profik mellett, az 
idei Pneumobil versenyen kerül sor az 
egri Érsekkertben. A második forduló-
ba jutott csapatok egy gyárlátogatáson is 
részt vehetnek majd, amely során talál-
kozhatnak üzemi környezettel, szemé-

VÁLASSZ SZAKMÁT!
SZAKMÁK VETÉLKEDŐJE

AZ AVENTICS HUNGARY KFT.  ÉS 
A HKIK  KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN

Amennyiben:
   általános iskolai 6-7. osztályos tanuló 

vagy;
  Szívesen megismernéd, akár ki is 

próbálnád, hogy mit csinálnak az 
egyes szakmák mesterei;

  Szeretsz játszani és vannak jó bará-
taid az osztályban, akikkel szívesen 
eltöltenél egy vidám délelőttöt;

akkor ne habozz, hanem jelentkezz a 
két fordulós szakmák vetélkedőjére!

Feltételek, tudnivalók:
  A vetélkedő 2 fordulós, 
  Nevezni 3 fős csapatokban lehet 

I. forduló: Válassz ki egy számodra 
szimpatikus, ipari szakmát és készíts 
bármilyen stílusban, formában (film, 
PPT, fotó stb) róla egy bemutatót, pályá-
zati anyagot. 
(segítségképpen: gépészmérnök, gépi 
forgácsoló, gépkarbantar tó, könyvelő, 
logisztikus, in for  mati kus, raktáros, 
elektrotechnikai tech nikus... stb).

A pályaművet juttasd el 
2015. április 17.-ig az alábbi címre: 

Aventics Hungary Kft. 
3300, Eger, Bánki Donát út 1-3.
A borítékra írd rá: Szakmák vetélkedője
vagy emailben: 
krisztina.zahorecz@hkik.hu email címre

VÁRUNK MINDENKIT 
SZERETETTEL  EGY JÓ

HANGULATÚ VETÉLKEDŐRE!

Eredményhirdetés: 
2015. április 24., melyet az első 6 helyen végző 
csapat számára a II. forduló követ.

II. forduló: interaktív 
vetélkedő, változatos, 
érdekes feladvá-
nyok megoldása;

Időpontja: 
2015. május 8.

Helyszíne: 
EXCALIBUR Étterem Eger, 
Érsekkert 1. (A Pneumobil- egye-
temisták léghajtású járműveik 
veresnyének helyszínén)

Díjkiosztás: Pneumobil verseny, 
2015. Május 9., Érsekkert. 
A nyertesek értékes díjakat és 
VIP belépést kapnak.

A II.fordulóba jutott csapatok
számára céglátogatást szervezünk 
az AVENTICS Hungary Kft-hez! 
Azon iskoláknak, akik vidékről 
szeretnének nevezni, a bejutásban 
segítségként autóbuszt biztosítunk!

lyesen ismerkedhetnek az ipari termelés 
és a modern technológia eszközeivel. Ér-
demes pályázni, hiszen a különleges él-
mények mellett értékes nyeremények is 
gazdára találnak majd a verseny végén, a 
május 9-i díjkiosztó ünnepségen.
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TurAy zolTáN

Azt már a Dobó István Vármúzeum bir-
tokában levő Hevesy Sándor-féle filmes 
hagyatékból is tudjuk, hogy a Vörös Ke-
resztnél az 1935-ös nagy tél idején is so-
kan léceket csatoltak, vagy éppen ródlira 
pattantak aztán pedig irány a lejtő! No de 
mikor volt az első szervezett városi sí- és 
ródliverseny Egerben?

Az Egri Népújság korabeli versenyfelhí-
vása és tudósítása szerint 1924. január 13-
án, vasárnap! 

A rendezést két turista egyesület, a Ma-
gyar Turista Egyesület Egri Bükk Osztálya 
(MTE EBO) és a Természetbarátok Turista 
Egyesülete Egri Osztálya (TTE EO), vala-
mint a kor legjelentősebb egri sportegye-
sülete, a MOVE Egri SE (MESE) közösen 
vállalta. A fő helyszínnek az akkori idők 
„bejáratott lejtőjét”, a Bakta felé vezető út 
mellett található, észak-keleti fekvésű ún. 
Vörös Kereszt melletti „hegyoldalt” sze-
melték ki. 

A versenyfelhívásban 5 ródli és 4 ski – 
vagyis sí – számot hirdettek. Utóbbiban 
már ekkor ott volt a síugrás, amiből végül 
nevezés hiányában nem lett semmi. A má-
sik három szám viszont nem maradt el. 

Ezek mai szemmel nézve lényegében kü-
lönböző sífutószámokat jelentettek. Lesik-
lásról – az első versenyen – még szó sem 
volt…

Az elsőn egy háromszög alakú, kb. 2 km 
hosszú, emelkedőt, lejtőt és vízszintes te-
repet egyaránt tartalmazó rögzített pályát 
kellett a jelentkezőknek teljesíteni. Ez volt 
a legrövidebb, vagyis a sprintszám, a kora-
beli elnevezés szerint sí gyorsasági verseny.

A második a klasszikus túras(k)íelés. A 
mezőny a szarvaskői községházától indult. 
A résztvevőknek a Szénbánya, Baktai tó, 
Pirittyó, Ráchegy útvonalon keresztül a 
Vörös Keresztnél levő célig kellett minél 
gyorsabban eljutni. Ez a táv kb. 10 km-nek 
felet meg. 

A harmadik versenyszám a mai váro-
si tájfutás síléces megfelelője volt, amit a 
szervezők is városi s(k)í távfutásnak ne-
veztek el. A rajt ezúttal a Vörös Keresztnél 
volt a célt pedig a mai Szentmarjay Tibor 
Városi Stadion helyén levő korcsolyapá-
lyánál jelölték ki. A kb. 4 km-es útvonalat 
ez esetben a Hajdúhegy, Szépasszonyvölgy, 
Szvorényi–Kapás–Farkasvölgy–Deák Fe-
renc utcákon keresztül jelölték ki.

Az első díj az akkori kornak megfelelő-
en minden versenyszámban ezüstözött, a 
második nagy bronz, míg a harmadik kis 
bronzérem volt. 

Joggal tehetjük fel a kérdést: miért nem 
volt lesiklószám? Ha most megnézzük a 
Töviskes-völgy felé futó lejtőt, akkor lát-
ható, hogy igen csak lankás, bár a köny-
nyed lesiklást azért nem zárja ki. A másik 
ok a rendező egyesületekben keresendő, 
ugyanis ők inkább a túrasíelést, sífutást 
preferálták, hiszen TTE és az MTE tagjai is 
a síelésnek ebben a vállfajában mozogtak 

otthonosabban, de ne feledjük a hadsere-
get sem. A Trianon utáni időszak sport- és 
testkultúra népszerűsítésében élen járt a 
katonaság, de különösen a tisztek. Ebbe 
az Egerben népszerű úszás mellett a téli 
sportok is beletartoztak, annál is inkább, 
mert a legénység a téli kiképzés részeként 
– a fehér sílécekkel – nemegyszer sítalpas 
menetgyakorlatokat tartott a város kör-
nyékén. A három sí versenyszám közül 
talán az első állt a legközelebb a mai lesikló 
számokhoz. 

Előzetesen a ródli- és síversenyre 81 
nevezés érkezett, a szervezők végül 65 in-
dulót – köztük 23 síelőt - regisztráltak. A 
túrasí délelőtt indult Szarvaskőről, így volt 
lehetséges, hogy a három sífutó számból 
kettőben is induló Gaáli Zoltán hadnagy a 
délután 2-kor rajtoló városi sítávfutás me-
zőnyében is ott volt és a 10 km-es táv telje-
sítése után a 4 km-t is megnyerte. Utóbbi-
nak még a győztes idejét is tudjuk, ami alig 
több mint fél óra volt. 

1924. január 10-i az írás, amit a 
vasárnapi ródli- és síverseny előtt 
kedvcsinálóként közölt az Egri 
Népújság. Ebből idézünk.

A szánkópálya a Vöröskeresztnél
Ünnep délutánokon a vármegyei lakta-

nyán túl kiosztott házhelyek mellett sokan 
haladnak el. A már fel is épült, sőt félig, 
vagy egészen fedélre váró épületeken, sőt 
a vámházon is túl számos szánkós csoport 
halad kifelé. Ez így tart késő délutánig. Esté-
re jár az idő, mikor a szánkósok visszatére-
getnek, de akkor is találkoznak még kifelé 
haladókkal. (…) Jó kis séta a baloldali 
kőkeresztig, melyet bikavérszínűre festett 
a nép-ízlés. Ez az egriek egyik szánkópart-
ja. Ezernyi forgalma van ennek a helynek 
ilyenkor. Egymás után siklik a rengeteg 
szánkó. Egészséges a friss levegő ebben az 
élvezetes szórakozásban. (…) Szürke este 
lett, mikor haza jöttek. Siklott az út mellett 
hazafelé a távolról érkezett síelő társaság 
is. De szép is a tél – erről az oldaláról!

Az 1924-es első városi ródli- és síverseny érmesei (csak a síelők)

Sí gyorsasági verseny (kb. 2 km, percenkénti indítással, 9 induló): 1. Vágássy, 2. Jirtzik 
Zoltán, 3. Pál Béla  
Városi sítávfutás (kb. 4 km, percenkénti indítással, 11 induló) 1. Gaáli Zoltán hdgy – 30 perc 
33 mp, 2. Pál Béla, 3. Gálos Ödön fhdgy
Túrasíelés (Szarvaskő-Eger, kb. 10 km, 3 induló): 1. Gaáli Zoltán hdgy, 2. Sümeghy Béla (MTE 
EBO), 3. Schmidt János (MTE EBO)
Azt nem tudjuk, hogy 1924 óta összesen hány városi síversenyt rendeztek, azt viszont igen, 
hogy a jelek szerint Egerben több mint 90 éves hagyománya van a városi síbajnokságnak! 
Lehet, hogy országosan is az elsők között vagyunk ezzel! 
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A Várhegy és zsgyár
Pályakeresés itthon és külföldön

A Vörös Keresztnél levő pálya inkább kedvezett a szánkósoknak, akikből már a két világháború között is jóval több volt Eger-
ben, mint síelőből. A korabeli beszámolók alapján ródli helyett írhattam volna bármilyen csúszó alkalmatosságot is, hiszen 
a hóstyai gyerekek akár egy rossz mosóteknőben, lyukas sütőtepsiben, vagy éppen egy nagyobb lapáton egyensúlyozva is 
lecsúsztak a Töviskes-völgy felé. Síléchez sokkal nehezebben juthattak hozzá a városi gyerekek. 

Trianon után a hazai túra- és símozga-
lom az új országhatárokon belül elérhető 
területek felé fordult. A legjobb terepeket 
könyvben, térképpel együtt mutatták be. 
A Budai-hegyek (1927) és a Börzsöny 
(1930) után harmadikként a Bükk (1931) 
került sorra. A Bükkhegység síkalauza 
című kiadvány ilyen lesiklásra is alkal-
mas területet a Bükk-fensíkon, Bánkút-
nál jelölt, de az Egerhez közeli Várhegy is 
szerepelt a listán, azzal a kitétellel, hogy 
itt a fák miatt „ez csak gyakorlott sport-
embereknek ajánlott”.

A Várhegy – az Egeddel együtt – min-
dig is az egri turisták egyik kedvelt ki-
ránduló helye volt. „Védgunyhó” már az 
1800-as évek végén is állt ezen a helyen, 
később menedék- és turistaházat építet-
tek az itt található forrás mellett, és az 
Eger völgyére néző első kilátót is (Szmre-
csányi-kilátó) itt, a Várhegyen állították 
fel 1929-ben. A tagság már a két világ-
háború között is egri síbázisként tekin-
tett Várkútra. A sífutóutak mindenütt 
rendelkezésre álltak, a lesiklópályáért 
viszont küzdeni kellett. A háború után 
a várhegyi lesiklópálya építése 1954-ben 
került ismét napirendre. Egészen ponto-
san a Csák-Pilis Felsőtárkány felé néző 
hegyoldalát szemelték ki, mint leendő 
pálya. A Várhegyi turistaházaktól a Kö-
vesdi-kilátóig jelzett turistaút vezet, on-
nan pedig csak néhány száz métert kel-
lett megtenni a pálya kiinduló pontjáig. 
A fakitermelési engedély 1955 év elején 
érkezett meg, de a kitermelés igen rosz-
szul haladt. Teltek az évek, de a pálya 
„csak nem akart elkészülni”. Változást a 
Bükki Vörös Meteor SK 1963. január 18-i 
megalakulása hozott. Ezt követően épült 
ki a ma is használatos várkúti bekötőút 
az Eger–Síkfőkút műút felől és még sí-
felvonót is terveztek erre a helyre. 1963. 
december 23-án erről írt a Népújság:

Most érkezett a szerkesztőségünkhöz 
a hír, hogy mintegy 300 méternyi hosz-
szúságban a megyei TS és a Bükki Vörös 
Meteor anyagi támogatásával, valamint 
a Tanárképző Főiskola, a Dobó Gimnázi-
um, a Gárdonyi Gimnázium tanulóifjúsá-
gának társadalmi munkájával elkészült a 
várhegyi sípálya, amely már a karácsonyi 

ünnepek alatt is rendelkezésére áll a sport-
ág kedvelőinek. 

Az akkori idők egri túra- és sí viszonyai-
nak jó ismerőjével, a 81 éves és még ma 
is aktív Franczia Istvánnal fel is kerestük 
ezt a hajdani egri, várhegyi sípályát, illetve 
annak helyét. A térképeket nézegetve még 
több helyen jelölik azt a felsőtárkányi foci-
pálya felé mutató nyiladékot az erdőben, 
amit itt kialakítottak. Ötven évvel később 
mindent visszavett a természet. 1963–66 
között még többször is rendeztek itt ver-
senyt, de aztán semmi hír. 

– Valójában csak a felső részt, a rajtot 
és környékét tisztították ki rendesen. Le-
felé haladva egyre több fát kellett kerül-
getni, de ez csak az egyik ok volt, amiért 
nem ez lett a városi sípálya. A másik ok a 
változó időjárás. Egyre kevesebb hó esett 
ezen a környéken, így a városi síverse-
nyek és edzések a magasabban fekvő és 
hóbiztosabb Bükkbe kerültek. A Bükki 
VM a fennsíkon, a Nagycsipkési töbörnél 
épített ki egy sífelvonós pályát 1971-ben, 
majd a Meteor-síház is elkészült 1972 no-
vemberére. 1971. február 14-én, a pálya 
és a felvonó átadása után egy nappal ren-
dezték itt az első Eger Városi Síbajnoksá-
got – idézte fel az akkori eseményeket a 
Heves Megyei Természetbarát Szövetség 
Örökös tagja, aki maga is közreműködött 
ezeken a versenyeken, mint sportbíró. 

A Bükki VM-en kívül még egy jelentős 
gócpontja volt az egri sí életnek: a Tanár-
képző Főiskola. A tanintézmény sport 
köre, majd a testnevelési tanszék telente 
sítábort és ennek végén mindig háziver-

senyt is rendezett. Kezdetben ezek a tá-
borok Bánkúton voltak.

– Ahogy javultak a körülmények, ké-
sőbb már külföldre is lehetett ilyen sí-
tábort szervezni – tette hozzá Franczia 
István. – Abban az időben ugyanannyiba 
került egy külföldi tábor, mint a hazai, 
viszont például Csehszlovákiában jóval 
több volt a hó. Már csak ezért is megérte 
utazni. A kosárlabda edző Cseh Kálmán 
kapcsolatainak köszönhetően 1976-ban 
így került ki Zsgyárba a főiskolás sítábor, 
ami évekig itt is maradt. Érdekes, hogy 
a mostani, zsgyári városi síbajnokságok 
szervezői, mint pl. Petrovai József és Fe-
jes Péter, ebben az időben voltak főisko-
lás hallgatók!

*
Mit lehet ehhez hozzátenni? Minden 

mindennel összefügg! Az idei síversenyen 
13 korosztályban 124-en csatoltak lécet, e 
mellett 14 snowboardos is indult. Az első, 
1924-es városi versenyen három verseny-
számban 23 síelő rajtolt, de többen két 
számban is elindultak, vagyis a tényleges 
létszám ennél kevesebb lehetett. Akkor 
még a sífutás dominált. Nem lennék meg-
lepve, ha a helyi polgármester, Pavol Bekeš 
javaslata, mely szerint jövőre legyen sífutó 
szám is a városi bajnokságban – ezek után 
– meghallgatásra talál. Valóban remek sí-
futópályák várják az egrieket a Bachledova 
dolina-i sí centrumban. Ki tudja? 2016-
ban ismét városi bajnokot avatunk 10, 4 
és 2 km-en úgy, mint 92 évvel korábban? 
Lehet, de ez már a szervezőkön és a jelent-
kezőkön múlik!

2015-ös eredmények – csak az egyes kategóriák győztesei:

Sí: Keller Petra, Erdélyi Zsombor, Ollé Lenke, Bak Bendegúz, Kocsik Eszter, Bocsi 
Botond, Mallár Imola, Rapi Ádám, Magda Petra, Kátai Zsolt, Szabó Dorottya, 
Kecskés Zsolt, Szabó Adrienn, Kis Barnabás, Vojtkó Veronika, Doros Balázs, 
Havasi Andrea, Malmosi Szabolcs, Fejes Adrian, Hornyák Vince, Fejesné Kiss 
Éva, Vojtkó András, Havasi Olga, dr. Vojt László, Garabás László.

Snowboard: Kovács Boglárka, Trizna Bence, Orbán Tamás, Kormos Miklós;
Női abszolút: 1. Szabó Dorottya 27.95, 2. Fejes Adrian 29.42, 3. Ladányi Luca 29.53
Férfi abszolút: 1. Hornyák Vince 28.85, 2. Fodor Sándor 29.83, 3. Kis Barnabás 

29.92
A vastaggal jelzett kategória győztesek tavaly is győztek! 

– Hat forduló van hátra a másodosztályú 
kézilabda bajnokságból. Kimondhatjuk, 
hogy NB I-es férfi csapata lesz Egernek?

– Úgy vélem, behozhatatlan előnyre tet-
tünk szert, hiszen jelenleg a második helyen 
álló Nyíregyházával szemben hét pontos 
előnyünk van, a Fradi pedig kilenc pontra 
tőlünk harmadik a tabellán. Az eddigi húsz 
forduló alatt csak egy kisiklásunk volt, az-
óta rengeteget fejlődött a csapat, fordulóról 
fordulóra egyre jobb teljesítményt mutat-
nak a fiúk. Azt gondolom, biztos a bajnoki 
címünk. Az NB I-es indulás jogát elértük a 
pályán, ez volt a klubunk négy esztendeje 
kitűzött célkitűzése. 

– Az egri közönség részéről nagy igény 
mutatkozik a kézilabda iránt, még így is, 
hogy ideiglenesen a Leányka úton kell ját-
szani a hazai mérkőzéseket.

– A kézilabda a világ egyik leglátványo-
sabb, s legjobban fejlődő sportága. Egerben 
is nagy hagyományai vannak; emlékszem, 

Férfi kézilabda Egerben:

Az NB I. kapujában
Interjú Rosta Istvánnal, az SBS Eger-Eszterházy férfi kézilabdacsapat vezetőedzőjével

amikor négy éve itt játszottam, akkor ju-
tott fel a csapat a harmadosztályból, s már 
akkor is sokan szurkoltak nekünk. Ha visz-
sza tudunk majd költözni a Körcsarnokba, 
az „otthonunkba”, akkor biztos, hogy újra 
telt ház, sokszor 7-800 szurkoló előtt játsz-
hatunk majd. Az NB I-ben a világ legjobb 
játékosaival csaphatunk majd össze, olyan 
játékosokkal találkozhat majd az egri kö-
zönség, mint Nagy László vagy Mikler Ro-
land. Egerben egyértel-
mű szurkolói igény van 
a kézilabdára, mi pedig 
most eljutottunk az él-
vonalig. Itt a lehetőség, 
hogy felkerüljünk a tér-
képre, s nem szeretnénk 
szégyent vallani.

– Az utánpótlás te-
rén sincs ok a szégyen-
kezésre az egyesület-
nek.

– Büszkék vagyunk az utánpótlás bázi-
sunkra, több száz gyermekkel ismertettük 
meg Egerben a sportág alapjait, 100 fő felet-
ti az igazolt utánpótláskorú játékosaink szá-
ma, ez valóban nagyon komoly eredmény. 
A serdülőink sikeresek, az ificsapatunk pe-
dig ebben az idényben veretlen. Eger tehát 
az utánpótlás szempontjából is szisztema-
tikusan, évek alatt felépített, példaértékű 
eredményeket ér el. Az egri kézilabda egyik 
ikonikus alakja, Herczeg Béla szakmai ta-
pasztalatára építve fejlődnek korosztályos 
csapataink. A felnőtt csapat játékosainak 
edzői feladatokat is adunk, így a gyermekek 
személyesen azoktól tanulhatnak, akik-
nek hétvégén a pályán szurkolnak, akiket 
gyakran példaképüknek tekintenek. Tele 
vagyunk tehetségekkel, és a gyermekek jó 
kezekben vannak.

– Miben lesz más az NB I. a másodosz-

tályhoz képest? Mekkora a szakadék a két 
osztály között?

– Óriási, az egy másik kávéház lesz. Je-
lentős különbség van a pályán és a gazdasá-
gi háttér tekintetében is. Az Eger négy éve 
jutott fel a másodosztályba, ekkor választott 
a klub új vezetést, Szabó Róbert elnök pedig 
országosan is példaértékű, stabil gazdasági 
környezetet teremtett, elismert és tehetséges 
munkatársak dolgoznak a háttérben is. Ez a 
stabilitás jó hatással volt a munkánkra, a já-
tékosoknak tényleg csak azzal kellett törőd-
niük, hogy minél jobb teljesítményt nyújt-
sanak. Tapasztalataim szerint az NB I-hez 
azonban teljes körű városi összefogásra lesz 
szükség, nem csak erkölcsi, hanem pénz-
ügyi értelemben is komoly támogatókat 
kell magunk mellett tudnunk. Én őszintén 
bízom abban, hogy Egerben is megvaló-
sul az, ami Mezőkövesden és Gyöngyösön 
már működik, s számíthatunk majd a város 
támogatására. A női és a férfi NB I-ben – 
leszámítva a sztárklubokat – kivétel nélkül 

olyan csapatokat talá-
lunk, ahol az önkor-
mányzati szerepvállalás 
meghatározó mértékű a 
költségvetésben. A főis-
kola is egy komoly lehe-
tőség lehet számunkra, 
a remélt szerepvállalás 
mellett a klub játékosa-
inak életpálya-modellt 
is kínálhatunk az EKF 
révén.

– Milyen változásokra lehet számítani 
a csapat összetételét illetően?

– Egerbe érkezve kiváló szőlőtőkéket és 
hordót kaptam az elődömtől, az edzőlegen-
da Csík Jánostól. A feladatom az volt, hogy 
jó borral töltsem meg a hordót, azt gon-
dolom, ez sikerült is. Az NB I-re készülve 
azonban meg kell erősíteni a csapatot, szük-
ség lesz új játékosokra is. Mivel újoncok 
leszünk, nem lesz egyszerű idecsábítani az 
elsőosztályú játékosokat, de hála az eddigi 
stabil és kiszámítható működésnek orszá-
gosan is jó hírünk van. A csapatépítés során 
arra törekszünk majd, hogy ne csak átszál-
ló jegyünk legyen ez élvonalban. Biztosan 
nehéz lesz az első év, de minden erőnkkel 
azon munkálkodunk, hogy jó pár évig első 
osztályú csapata legyen Egernek. A csapa-
tom a pályán megérdemelte a feljutást, Eger 
pedig megérdemli az élvonalt.

Rosta István Játékosként Győrben in-
dult a pályafutása, 22 év alatt 450 NB I-es 
mérkőzést játszott. A magyar kézilabda vá-
logatott meghatározó játékosa volt, mely-
nek tagjaként két világbajnokságon is részt 
vett.  Hetedik éve edzősködik, három egye-
sületet irányított az NB I-ben: a Gyöngyöst, 
a Mezőkövesdet és a Vácot. A magyar junior 
férfi válogatott szövetségi kapitánya volt. 
Vezetésével a főiskolai világbajnokságon 
aranyérmet nyert csapata.

fotók: lénárt márton, szántó györgy
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Rekordszámú csapat nevezett a tavaszi, VIII. Nemzetközi 
AVENTICS Pneumobil Versenyre, melyet a hagyományokhoz 
hűen ismét Egerben rendez az AVENTICS Hungary Kft. 2015. 
május 8-9-én. A csapatok két kategóriában indulnak: a jelenleg 
is aktív hallgatók a „Normál”, míg a végzett hallgatók a „Senior” 
kategóriában versenyeznek.

A nevezés utáni első rostát a műszaki dokumentációk el-
lenőrzése jelentette, melynek eredménye, hogy 48-an startol-
hatnak el május második hétvégéjén. A zsűrizést követően 
márciusban az összes csapat megkapja a járművek építéséhez 
szükséges alkatrész csomagot, így az indulók nekiláthatnak az 
építkezésnek. 

A május 9-i versenynapon három különböző versenyszám-
ban szállnak harcba a csapatok: 

– A hosszú távú futam során az a csapat nyer, aki a legna-
gyobb távolságot lesz képes egy palacktöltettel megtenni a ki-
jelölt pályán.

– Az ügyességi futam versenyzői igényre változik idén, 
hogy minél kiélezettebb legyen a küzdelem, három menetből 
áll majd e versenyszám, amelyek között a továbbjutás kieséses 
alapon dől el. 

– A gyorsulási futam után pedig az állhat a dobogó legfelső 
fokára, aki az adott szakaszt a legrövidebb idő alatt teljesíti. 

Versenyszámonként az első három helyezett tárgyjutalom-
ban részesül, a kategória-győzteseknek pedig lehetőségük lesz 
egy külföldi tanulmányúton is részt venni. 

A mérnökhallgatók versenyét számos családi program kíséri, 
az érdeklődők találkozhatnak többek között a Spider Mentő-
csoporttal, Kis Pál Tamás autóversenyzővel, veterán autókkal, 
valamint részt vehetnek a Hetedhét Próba vetélkedőn is. 

A részletes program elérhető a www.pneumobil.hu illetve a 
www.facebook.com/Pneumobil oldalon.

Sűrített levegővel hajtott járművek 
versenyeznek Egerben
A VIII. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Versenyen 26 hazai és külföldi egyetem csapatai állnak rajthoz 

Május 8–9-én rendezik meg Egerben a VIII. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Versenyt, amelyen hét ország (Csehország, 
Észtország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Németország és Románia), 48 csapata méri össze képességeit. A ha-
gyományos tavaszi eseményre idén minden korábbinál több versenyző érkezik majd Egerbe, várhatóan 200 jelenlegi vagy 
végzett mérnökhallgató vesz részt az önálló tervezésű és építésű, sűrített levegővel hajtott járművek seregszemléjén. 

Ködmön Csárda Borétterem – Kultúra és gasztronómia
Esküvők � Ballagási vacsorák � Családi rendezvények � Konferenciák

(36) 413 172   KODMONCSARDA@SZEPASSZONYVOLGY.EU   WWW.SZEPASSZONYVOLGY.EU

kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk! keresse a nagyszabású 

ünnepi akció ideje alatt az 
Unió Coop Zrt. egri Coop-üzleteit!

Unió Coop üzletek: 
Eger, Baktai u. 2.

Eger, Rákóczi u. 48.

április 1-től 7-ig 

Rama kocka 250 g (egységár: 796 Ft/kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Ft
Farmer UHT tej 1,5 % 1 liter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
COOP Konyhakész rizs 250 g (egységár: 396 Ft/kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Ft
Gyermelyi 8 tojásos tészta, cérnácska, 250 g (egységár:796 Ft/kg)  . . . . . . . . . 199 Ft
COOP Csemege uborka 680/350 g 6–9 cm (egységár:740 Ft/kg) . . . . . . . . . . . 259 Ft
Tchibo Family őrölt vákuumcsom. kávé 250 g (egységár: 2196 Ft/kg)  . . . . . . 549 Ft
… és még számos termék.

Hétvégi akciós termékek április 2-től 4-ig:

Eh. csontos sertés karaj 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 Ft
Gyulai kolbász 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3299 Ft
Citrom 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Ft
… és még számos termék.

Üzleteink minden szombaton meghosszabbított 
nyitva tartással várják vásárlóikat!

WAHORN ANDRÁS
KIÁLLÍTÁSA
04.17- 05.15

RÚZSA MAGDI ÉLŐ KONCERT
04.12.

CSILLAG ÉS KŐ
Tematikus kiállítás
Heves megyei képzőművészekkel 

04.13 - 05.15. 

PALYA BEA ÉS
IFJ. TÓTH ISTVÁN DUÓ
04.14.

KOMOLY-TALAN ZENE
Egri Szimfonikus Zenekar

és vendégei
04.18. 

HALÁSZ JUDIT
04.19.

BACH SZONÁTÁI
ITTZÉS TAMÁS ÉS
PAPP RITA KONCERTJE
04.25.

ZENG A LÉLEK
NÉPTÁNCGÁLA 
04.27.

3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
36/ 517-555
www.ekmk.eu
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Fontos: a hallás nem játék 
Sokan elhatározzák, hogy egészségesebb és teljesebb életet fognak élni, mint azelőtt. Talán nem is gondolnánk, hogy 
hallásunk egészsége milyen óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal inkább odafigye-
lünk hallásunk épségére? Érdemes elolvasni!

Társas kapcsolatok elvesztése

Fülünk az egyik legfontosabb érzékszer-
vünk. Nem csupán a hangok érzékelé-
sét, a térbeli tájékozódást teszi lehetővé, 
hanem a kölcsönös megértést és az em-
berek közötti kapcsolattartást is. Ezért 
hallásunk csökkenése, elvesztése komoly 
akadályát jelentheti annak, hogy teljes 
életet éljünk. „Tapasztalatom szerint azok 
a hallásveszteséggel élő emberek, akik nem 
kezeltetik problémájukat, idővel elzárkóz-
nak a külvilágtól, befelé fordulóvá válnak. 
Ennek oka, hogy nem értik meg pontosan, 
mit mondanak nekik, és kényelmetlennek 
érzik, hogy gyakran vissza kell kérdezni-
ük. Sokszor előfordul, hogy nem csupán 
környezetük előtt szégyellik a dolgot, még 
maguknak sem merik bevallani, hogy va-
lóban baj van.” – meséli el nekünk Var-
gáné Bölkény Mária hallásspecialista, az 
egri Amplifon Hallásközpont vezetője. 
Az érintettek számára tehát a hallás-
csökkenés az elszigeteltség érzését hozza 
magával, amely súlyosabb esetben akár 
depresszióhoz is vezethet.

Ne késlekedjen, nehogy késő legyen!

A halláscsökkenés okozta következmé-
nyek hallókészülék segítségével a legtöbb 
esetben orvosolhatóak, ennek ellenére 
manapság még mindig nagy az ellenállás 
az emberekben. Ahelyett, hogy segítséget 
kérnének, inkább elszigetelődnek, vissza-

húzódnak. Sajnos az is közrejátszik, hogy 
nem is olyan könnyű észlelni a tüneteket. 
„A halláscsökkenés általában lassan és fo-
kozatosan jelentkezik, így egy megszokott 
állapottá válik, mely nagyban megnehezíti 
felismerését. Kezdetben csak néhány hang 
tűnik el, nem az összes. Ezért is érdemes 
évente ellátogatnunk egy szűrővizsgálatra, 
ahol kiderülhet, ha baj van.” – mondja 
Vargáné Bölkény Mária. A szakember 
nem győzte hangsúlyozni, milyen fontos, 
hogy időben eljussunk egy hallásspeci-
alistához. Bármilyen furcsán is hangzik, 
a hallást is el lehet felejteni. „Az agyunk 
hallásközpontja hosszantartó halláskáro-
sodás esetén elfelejti, hogyan hangzottak 
régen a különböző zajok, hangok és dalla-
mok. A hangminőség a hallásveszteség fo-
kának megfelelően nem csupán halkabb-
nak hangzik, a halláskárosodás típusának 
megfelelően torzított formában, hamisan 
rögzül. Ha túl sokat várunk, akkor lehet, 
hogy már késő lesz, és a legmodernebb 
hallókészülékkel sem tudunk segíteni. A 
hangok valóban hangosabbak lesznek, de 
az érintett ennek ellenére sem fogja érteni 
a beszédet.” – világított rá a probléma lé-
nyegére a szakember.

Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy 
hallásvizsgálatra?

Az Amplifon tavaszi megelőző kampá-
nyának köszönhetően most lehetősége 
van arra, hogy részt vegyen egy ingye-

nes, teljes körű hallásvizsgálaton. A vi-
lág vezető gyártóinak készülékeit kipró-
bálhatja, és akár otthoni környezetben 
is tesztelheti. A vizsgálatokra nem kell 
várni, hiszen mindenki időpontot kap és 
személyre szabott ellátásban részesül. Ér-
demes tehát most bejelentkezni!  (X)

Bejelentkezés: 06 (36) 418 808.

A HAllás nemjáték
EZT LÁTTA 
A TV-BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget 
biztosítunk Heves megyei lakosok 
számára 2015. április 1-től 30-ig 
az egri Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja a 06-36 418-808-as 
telefonszámot. Rendel: Dr. Halmos Péter, 
fül-orr-gégész és audiológus főorvos.

Amplifon Hallásközpont
Eger, Dr. Sándor Imre u. 4.
amplifon.hu
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Húsvéti gondolatok

„Megszabadulunk az örök halál rabságából”
Húsvét közeledtével tojások, nyulak, csodaszép virágok jelzik a tavasz ígéretét. Lélekben ez az időszak sok min-
dent jelent a keresztény ember számára. Erről beszélgettünk dr. Dolhai Lajossal, az Egri Hittudományi Főiskola 
rektorával.

BÉrczESSy ANDráS

– Milyen jelek, rítusok fejezik ki a hús-
véti készület lényegét?

– A nagyböjt bűnbánati idő, ezt a ka-
tolikus egyházban a liturgikus színek, a 
templom díszei, a pap ruhája, az imád-
ságok, az ige is mutatja. A bűnbánatra, a 
megtérésre emlékeztet minden, ez ősi ha-
gyomány. Korábban szigorúbb volt a fe-
gyelem, a nagy bűnösök Hamvazószerdán 
léptek a bűnbánók rendjébe, és Nagycsü-
törtökön kapták a feloldozást – idézi a ko-
rai időszak szokásait, előírásait dr. Dolhai 
Lajos. A IV. Lateráni Zsinat írta elő, hogy 
a húsvéti időben minden katolikus köteles 
gyónni és áldozni. A bűnbánat szentsége 
nem más, mint egyfajta második kereszt-
ség, mert a keresztségben meghalunk a 
bűnnek, és feltámadunk az új életre. Ez azt 
jelenti, hogy mindig van lehetőség arra, 
hogy megszabaduljunk bűneiktől. Jézus 
halálára, keresztáldozatára és feltáma-
dására emlékezve valljuk, hogy a húsvéti 
misztérium által megszabadulunk az örök 
halál rabságából – összegzi a professzor 
Húsvét teológiai tanítását. Hozzáteszi: az 
Eucharisztia, a szentáldozás ugyanolyan 
fontos része mindennek, hiszen így lesz 
teljes a megváltó áldozatra emlékezés. „Ez 
az én testem , mely értetek adatik, ez az én 

vérem , mely értetek és sokakért kiontatik 
a bűnök bocsánatára.” Ezek Jézus szavai.

– A szent negyven nap az önmegtar-
tóztatás ideje is, ezt fejezi ki a „nagy-
böjt” kifejezés is.

– Lemondás, önfegyelem, áldozatok 
nélkül nem élhetünk Krisztust követő éle-
tet – mondja az Egri Hittudományi Főis-
kola rektora. – Ha szem előtt tartjuk, hogy 
Ő életét áldozta értünk, könnyebb mind-
ezt megélni. A katolikus egyház bűnbána-
ti fegyelme változott, enyhült, legutóbb a 
II. Vatikáni Zsinat után. A nagyböjt per-
sze továbbra is szigorú: Hamvazószerdán 
és Nagypénteken a húshagyás mellett a 
napi háromszori étkezés, egyszeri jóllakás 
az előírás a 18 és 60 év közötti felnőttek 
számára – mondja dr. Dolhai Lajos. Az 
évközi időben a pénteki húshagyás ki-
váltható más áldozatokkal is - lehet keve-
sebbet tévézni, számítógépezni, vagy más 
módon kifejezni az önmegtagadást. Gon-
dolnunk kell az értünk vállalt szenvedésre, 
a kereszthalálra. Korunktól, lelkiállapo-
tunktól, hangulatunktól függően mindig 
másképpen készülünk, a Húsvét más-más 
üzenetére figyelünk.

– A nagyböjt jellegzetes lelki gya-
korlatai az önmegtagadás mellet más 
módon is megnyilvánulhatnak?

– Az imádságok mellett az is nagyon 

fontos, hogy figyelmet fordítsunk em-
bertársainkra, például a szegényekre, a 
nélkülözőkre – mondja a dr. Dolhai La-
jos. – Ez is az áldozathozatal jellegzetes 
formája, miként a keresztút is, amikor 
lélekben végigjárjuk az Olajfák hegyétől 
a Golgotáig Jézus útját.

– A templomjáró, úgymond vallásos 
ember mondhatja, hogy „én a bűnö-
sökhöz képest jó vagyok, nem öltem, 
nem loptam, nem vétkeztem.”

– Klasszikus kísértés, hogy hajla-
mosak vagyunk tökéletesnek gondolni 
magunkat, s nincs bűntudat bennünk. 
A Szentírásban olvashatjuk Júdás áru-
lását és Péter apostol tagadását. A nagy 
különbség a megfontoltság, a következ-
mény mellett az, hogy Péter megsiratta a 
bűnét, belátta, hogy vétkezett, míg Júdás 
nem.

– A Húsvét fénye, a negyven böjti 
nap után, s a Pünkösd ígérete segíti a 
keresztény embert.

– Nemcsak Jézus megváltó művére, 
hanem a megváltás misztériumára is kell 
gondolnunk. Ez nemcsak a kereszthalál 
emlékezete, hanem a feltámadásnak és 
a Szentlélek eljövetelének, kiáradásának 
ünnepe számunkra. Mindezekkel együtt 
fontos, hogy tiszta szívvel és lélekkel ké-
szüljünk az ünnepre. 

Húsvéti forgatag
Sonka, tojás, nyuszik, locsolóvers, hagyomány és otthon magukat letagadtató lányok, a tavaszi kirándulásokat szán-
dékosan erre az időpontra tervező családok, megnövekedett számú ittas biciklisták az utakon és persze a vadidegen 
locsolkodók, akiket nem mindenki látna szívesen vendégül. A húsvét két oldala.

VErES pETrA

Van, aki évtizedek óta mindent szer-
tartásszerűen ugyanúgy csinál ezen az 
ünnepen, onnan kezdve, hogy felvértezi 
magát a pacsuliszagú kölnisüveggel, a 
közeli vagy évente egyszer látott nőis-
merősök felkeresésén keresztül, egészen 
a sonka-tojás kombinációjától pilledten 
a hintaszékben ejtőzésig. De olyan is 
akad, aki kelletlenül járja a rokonokat, 
s a locsolóverset elviccelve vagy elblic-

celve minél gyorsabban szabadulna az 
ünnepektől. Pedig igazán kedves szokás a 
tojáskeresés a kertben a rokonokkal, testvé-
rekkel. Bár a hagyomány úgy diktálja, tojás 
csak a fiúknak jár, kiskoromban minden 
húsvét hétfőn reggel kis kosárka várakozott 
a szobám küszöbén, teli csokinyuszikkal és 
tojásokkal, a frissen szedett fű között.

A csokitojás, -nyúl és -bárány finom 
ugyan, de lehet-e annál szebbet és eredetib-
bet adni, mint egy saját kézzel festett apró 
ajándék, amit mi magunk készítettünk? 

A kézműveskedésen túl, a locsolkodók 
megvendégelése jó alkalom egyrészt, hogy 
együtt legyen a család, másrészt a legkiseb-
bek is megtanulhatják, hogy nemcsak kap-
ni, de adni is jó.

Bár szerintem tojás csak annak jár, aki 
reggel nem hideg szódával ébreszti az em-
bert, ami még mindig humánusabb, mint 
a régi szokások, ahol vízzel teli vödörrel 
locsolták a fiatal lányokat. Egy parfümös 
locsolkodás után kevésbé kell megküzdeni 
utána a tüdőgyulladással…



Miért szeretik az emberek az Eger otthont?
Az ingatlanirodák vezetője, Farkas Péter válaszol

– A leginkább azok szeretnek minket, 
akiknek tudtunk segíteni. Sokszor meg-
kérdezzük az embereket: elégedettek vol-
tak-e a szolgáltatásunkkal? A legtöbben a 
munkatársainknak hálásak, akik szívvel-
lélekkel igyekeznek segíteni ügyfeleink-
nek. Így ezúton is köszönöm munkatár-
saimnak, hogy jól végzik munkájukat, és 
itt vannak az Eger Otthonnál! 

– Mit tesz az iroda, hogy elnyerje 
ügyfelei megelégedését?

– A városban három irodánk van 
több munkatárssal, az együttműködés 
szellemében tevékenykednek. Így, ösz-
szedolgozva Eger területén a legnagyobb 
kínálattal lépünk a lakáskeresők felé. A 
kínálat pedig vonzza az érdeklődőket, 

így sok-sok eladási eséllyel tudjuk szol-
gálni az ingatlantulajdonosokat. Ez egy 
önmagát erősítő folyamat. 

– Mit terveznek a következő idő-
szakra?

– Jelenleg is keresünk kitartó, becsületes 
új munkatársakat, mert van még hely ezen 
a piacon. Ezen kívül informatikai fejleszté-
seket is tervezünk, ami sokat fog segíteni 
ügyfeleinknek és munkatársainknak is.

www.egerotthon.hu

Telekom üzlet Eger:
Eger, Bajcsy u. 3.
Nyitva tartás: H-P.: 08.30-17.00; Szo.: 08.30-12.00

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

eger, Liszt F. u. 19

HANNA
tisztánlátó jósnő
(+36 30) 338 4777  

eger, Kossuth L. u. 22.

www.gabrielorakulum.hu

Bőr- és szőrmeruházat 
• bélés- és cipzárcsere •

• javítás • alakítás •
• tisztítás •

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

Takarító munkakör betölté-
sére keresünk megváltozott 

munkaképességű hölgyeket, 
részmunkaidős munkaviszonyban, 

Eger belvárosi munkahelyekre. 
Részletes információ kérhető a 

következő telefonszámon:
06/20-96-777-20
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„Ha pénzt ajánlanának érte, lehet, hogy 
nem is csinálnánk!”
Beszélgetés Kovács Józseffel, az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport elnökével és két fiával, 
Kovács Gergellyel és Kovács Dániellel
Több mint tíz éve működik Egerben az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport. Ők azok a piros overallos önkéntesek, 
akik első hívásra segítenek a bajban. Legyen az árvíz, vörösiszap-katasztrófa vagy egy faágba gabalyodott négylábú, 
ők sosem haboznak. Hogy miért? Mert – mint mondják – a jótett doppingolja őket. Az önkéntes csoport elnökét és fiait, 
egyben kollégáit ismerhetik meg.

H
ét

kö
zn

ap
i h

ős
ök

puzSár zSóFIA

– Hogyan kezdődött a szerelem?
József: – Olyan nevelést kaptam édes-
apámtól, hogy mindig mindenkinek se-
gítsek. Ez belém ivódott, a gyerekeknek 
pedig természetesen ezt adtam tovább. 
Már gyerekkorukban azon versengtek, 
ki segít többet? Idős néniknek, lerobbant 
autósoknak az út mentén…

– Mennyire nehéz megoldani egy fix 
munka mellett az önkéntességet?

József: – Ez úgy néz ki, hogy ha letesz-
szük a lantot, onnantól bármikor riaszt-
hatnak. Ráadásul mindenki önkéntesen 
végzi a feladatát! Sokan, akik ismernek 
minket, azt gondolják, főállásban végez-
zük a mentést, pedig ez teljesen önkéntes. 

– Fiúk, ti 25 és 22 évesek vagytok. 
Ilyen fiatal korban nagyon ritka, hogy 
a szabadidejét kizárólag arra fordítsa 
az ember, hogy másokon segítsen…

Gergely: – Ezt a neveltetést kaptuk. 
Mindig próbáltunk segíteni…

– Jár-e ez lemondással?
Gergely: – Igazából mindent befolyá-

sol egy kicsit, de mindenképpen megéri 
csinálni!

József: – Az a lelki öröm, amit ad ez 

nekünk, mindent háttérbe szorít. Például 
amikor az árvíz idején vittük ki az embe-
reket csónakkal, többször az ölünkben… 
az az érzés nem ér fel mással!

Gergely: – Igazából mikor három 
napja egy aggregátor mellett alszol, és 
utánad hozzák a májkrémes kenyeret, 
hogy ne legyél éhes és odajön egy idős 
hölgy, hogy „köszönöm, fiam”, akkor 
egyértelmű, hogy megéri. Ha pénzt 

ajánlanának érte, szerintem már nem is 
csinálnánk…

József: – Mindig úgy szoktuk monda-
ni, hogy valami génhiba van itt… Min-
denki szereti csinálni, áldoz és teszi a 
dolgát.

– Mennyire van szükségetek jó erőn-
létre?

Gergely: – A mindennapjainkat kitölti 
a mozgás, szükség is van rá, mert például 
egy tűzoltás nagyon igénybe vesz…

József: – Vagy árvíznél, mikor máso-
dik napja nem aludtunk…

– Kikre van még szükség egy-egy 
katasztrófahelyzet esetén? Más cso-
portokkal mennyire gördülékeny az 
együttműködés?

József: – Nekünk, az Agria Speciális 
Mentő és Tűzoltó Csoportnak Eger és 
környéke, valamint Heves megye a terü-
letünk. A többi megyében is vannak alul-
ról szerveződött mentőcsoportok, álta-
lában búvárok, alpinisták, barlangászok 
fogtak össze. Mi tagjai vagyunk a Mátra 
Mentőcsoportnak, amit a katasztrófavé-
delem hozott létre. Amikor nagyobb baj 
van, akkor viszont a katasztrófavédelem 
veszi át a parancsnokságot és ő irányít, 
közli, hogy ránk hol van szükség. De 

azért alapvetően szükségünk van a moz-
gástérre, a szabadságra.

– Mennyire van szüksége a csoport-
nak külső segítségre bármilyen téren? 
Aktuális a kérdés, hiszen nemsokára 
saját helyre költözhettek.

József: – Így van, tavaly decemberben 
kaptunk az önkormányzattól egy bázist, 
ahol majd a felszereléseinket tudjuk tá-
rolni. Az épületet fel kell újítani, erről 
még folynak a tárgyalások. Mindenesetre 
rengeteg önkéntes jelezte már nekünk, 
hogy segít egy megfelelő környezetet ki-
alakítani. Ha bárki kedvet kapna és fes-
tőecsetet vagy lapátot ragadna, azok je-
lentkezését továbbra is várjuk, mert sok 
emberre szükségünk lesz! Ez most egy 
szép feladat erre az évre.

– Dani, te vagy a családi vállalkozás 
legfiatalabb tagja, még tanulsz, ha jól 
tudom. Mit szólnak ehhez a hivatáshoz 
az osztálytársak, barátok?

Dániel: – Igazából engem soha nem 
tudtak hova tenni. Próbálok mindig 
minden helyzetben emberségesen visel-
kedni. De úgy érzem, hogy igazából soha 
nem tudtak besorolni sehová. Zavarban 
vannak, hogy egy évfolyamtárs vagyok 
vagy dolgozó ember? Közel két éve nem 
volt szabad hétvégénk, ráadásul sokszor 
a saját pénzünkből is segítünk. Ezt nem 
könnyen értik meg a többiek.

József: – Minket a pénz nem mozgat, 
egy külön „állatfaj” vagyunk. Tizenegy 
tagunk van. Ha azt mondanák, hogy fi-
zetnek érte, én állítom, hogy mind a 11-
en felállnának és hátat fordítanának. De 
én hiszem, hogy ez az önkéntesség vala-
hol mindenkiben benne van. Tulajdon-
képpen öncélú a dolog, mert ha segítünk, 
az örömet okoz. De aki ezt nem próbálta, 
az soha nem fogja megtudni. Azt például 
nem lehet elmesélni, hogy éjszaka, sötét-

ben, Felsőzsolcán ringatózunk a csónak-
ban, világítás már nincs és adják nekünk 
a címeket, hogy ide és ide kellene még 
menni, az emberek meg világítanak az 
ablakból.

– Ennek a hivatásnak az egyik legne-
hezebb pillanata az lehet, amikor bizo-
nyos szituációkban kénytelenek vagy-
tok nemet mondani egy segélykérésre. 
Sokszor történik ilyen?

Gergely: – Mindig vannak fontossági 
sorrendek. Például ha meglátok egy ku-
tyát a sodrásban, bemehetnék, de mérle-
gelnie kell az embernek, ha nem sokkal 
távolabb emberéletek forognak kockán.

József: – Volt már ilyen helyzet, mikor 
Felsőzsolcán az árvíznél kihívtak minket, 
hogy a szekrényeket kellene kipakolni és 
akkor nemet mondtunk, mert más volt a 
prioritás.

Dániel: – Vagy ott a másik oldala, a 
makacsság. Amikor hiába jön a veszély, 
nem akarják elhagyni az otthonukat, 
mert egy élet munkája van benne. Ilyen-
kor ezt jelezzük a felső vezetésnek, és 
kénytelenek vagyunk tovább menteni.

– Lelkileg mennyire tudtok felké-
szülni ezekre a tragédiákra?

József: – Általában ahová mi me-
gyünk, ott tragédiával találkozunk. Akár 
a vörösiszaphoz, az nagyon lesújtó volt, 
de ugyanígy az árvíz vagy ha egy eltűnt 
személyt keresünk és holtan találjuk meg 
végül. Ilyenkor én, mint vezető mérlege-
lek, hogy kit szabad odaküldeni.

– Ilyenkor mennyire véded a fiúkat? 
Egy veszélyes helyzetben nem félted 
őket?

József: – Az elsődleges mindig a biz-
tonság. Nem félek tűz közelbe küldeni 
őket ilyenkor sem, mert tudom, hogy 
megoldják.

Gergely: – Sőt, épp ellenkezőleg. In-

kább minket küld, mert tudja, hogy 
szakmailag fel vagyunk készítve annyira, 
hogy bármit ránk mer bízni.

Dániel: – Ha mi megyünk be, akkor 
nyugodt, mert a feladat jó kezekben van.

– Említettétek, hogy jelenleg 11 
tag gal működik a mentő csoport. 
Gyakran jelentkeznek hozzátok új ön-
kéntesek?

József: – Ezt fejben el kell dönteni, 
hogy akarják-e csinálni, a többit mi kéz-
be adjuk. Jön egy próbaidő, de általában 
ez 1-2 hónap alatt kiderül, hogy alkal-
mas-e rá az ember.

– A közös munkában az egyik leg-
fontosabb az együttműködés, a gör-
dülékeny munka. Családon belül elő-
fordulnak konfliktusok egy-egy éles 
helyzetben?

József: – Persze, olykor vannak súrló-
dások, szúrós tekintetek, de mindig meg-
oldjuk és egy irányba húzunk, ha feladat 
van.

– Vannak-e kellemes, emlékezetes 
pillanatok? Amiért érdemes ezt csinál-
ni?

Gergely: – Az emberek csak versenyt 
futnak az idővel, rohanunk mindig. Ne-
kem például mindig megmarad, amikor 
a helyi járaton egy idős embert látok. 
Nem tudnék a helyemen tovább ülni, 
egyszerűen segíteni kell. Sajnos manap-
ság ez sem mindenkinek magától értető-
dő gesztus. Pedig alapvető.

József: – Az árvíz volt talán a legna-
gyobb kihívás. 2010-ben, öt éve történt, 
de annyira bevésődött, bennünk élnek 
azok a momentumok, mindig úgy be-
szélünk róla, mintha még most is benne 
lennénk. Mélyen megmaradnak ezek az 
élmények. De menni kell és segíteni!

Szlogenünk: „Önkéntesen a bajbaju-
tottakért”

fotók: vozáry róbert



2015. ÉVI, TAVASZI, LAKOSSÁGI 
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ

AAz Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. április 7-től (kedd) április 
24-ig (péntek) végzi a szokásos évi, tavaszi, lakossági zöldhulladék gyűjtési 
akcióját a megadott időpontok szerint. Saját lakókörnyezetünk tisztaságá-
nak megóvása érdekében kérjük a Tisztelt állampolgárokat, hogy a közte-
rületen jól látható helyre, a megjelölt időpont reggelén 6 óráig szívesked-
jenek elhelyezni a zöldhulladékot, lehetőség szerint nem sokkal korábban. 

Kérjük, ne rakjanak ki kommunális hulladékot, veszélyes anyagokat (olaj, 
festék, akkumlátor stb.), építési törmeléket és a leírtaktól eltérő módon zöld-
hulladékot, mert azt a szolgáltató nem szállítja el és hatósági eljárást fog 
kezdeményezni! A zöldhulladék (fű, lomb, lágyszárú növények) komposztá-
lásra kerülnek, ezért ezeket lehetőleg biológiailag lebomló zsákokba kérjük 
összegyűjteni. (A szelektíves zöld zsák nem erre a célra került kiosztásra!)

A vastagabb fás szárú növények energetikai hasznosítás céljából ap-
rításra kerülnek, ezért maximum 1 méter hosszúságú darabokra vágva, 
kötegelve, a zsákokkal nem összekeverve könnyen megközelíthető 
helyre szíveskedjenek kihelyezni.

Az akció kizárólag a lakosság részére biztosított.
április hónapban a zöldhulladék átvétele a 2 hulladék udvarban 

(Homok u.26., Építési-bontási Törmelék Feldolgozó Telep) a lakosságtól 
térítésmentesen történik.

Észrevételek, információk a (36) 411-144, ill. az 513-205-ös telefon-
számokon vagy a www.varosgondozaseger.hu honlapon.

Kérjük, hogy a zöldhulladék gyűjtés ideje alatt az érintett utcákban 
óvatosabban közlekedjenek!

A RÉSZLETES IDŐPONTOK:

Ady Endre u. április 10./péntek
Ágas u. április 14./kedd
Agyagos u. április 14./kedd
Akácfa u.  április 24./péntek
Albert Ferenc u. április 08./szerda
Állomás tér április 10./péntek
Almagyar köz április 07./kedd
Almagyar u. április 07./kedd
Almárvölgy u. április 24./péntek
Almási P. u. április 22./szerda
Alvégi u.  április 24./péntek
András bíró u. április 14./kedd
Ankli u. április 17./péntek
Apátfalvi u. április 24./péntek
Aradi u. április 08./szerda
Arany János u.  április 13./hétfő
Árnyékszala u. április 22./szerda
Árok köz április 22./szerda
Árpád u. április 07./kedd
Árva köz április 07./kedd
Attila u. április 07./kedd
Babocsai u. április 22./szerda
Bajcsy- Zs. E. u. április 07./kedd
Bajza u. április 10./péntek
Baktai u. április 15./szerda
Balassa Bálint u. április 08./szerda
Bálint pap u. április 14./kedd
Bárány u. április 08./szerda
Barkóczy u. április 10./péntek
Bartakovics u. (25-ös úttól keletre) április 10./péntek
Bartakovics u. (25-ös úttól Ny-ra) április 15./szerda
Bartalos u. április 15./szerda
Bartók Béla tér április 13./hétfő
Bástya u. április 14./kedd
Béke u. április 24./péntek
Bem tér április 15./szerda
Bérc u. április 08./szerda
Bercsényi u. április 17./péntek
Bervai ltp. I., II. április 24./péntek
Bervai u. április 24./péntek
Berze Nagy János u. április 08./szerda
Berzsenyi út április 08./szerda
Bethlen G. u. április 20./hétfő
Blaskovics u. április 22./szerda
Bocskay u. április 10./péntek
Bolyki u. április 14./kedd
Borházsor u. április 07./kedd
Bornemissza u. április 14./kedd
Boross Endre u. április 24./péntek
Borsitz u. április 20./hétfő
Borsod u. április 24./péntek
Brassói u. április 08./szerda
Breznai u. április 08./szerda
Bródy Sándor u. április 10./péntek
Buzogány u. április 14./kedd
Bükk sétány április 20./hétfő
Cecey Éva u. április 14./kedd

Ceglédi u. április 20./hétfő
Cifrakapu tér április 08./szerda
Cifrakapu u. április 15./szerda
Cifrapart u. április 08./szerda
Cinca u. április 24./péntek
Csákány u. április 13./hétfő
Csákósor u. április 10./péntek
Csalogány u. április 24./péntek
Csiky Sándor u. (25-ös úttól K-re) április 10./péntek
Csiky u. (25-ös úttól nyugatra) április 15./szerda
Csokonai u. április 17./péntek
Csordás u. április 07./kedd
Csurgó u. április 08./szerda
Darvas u. április 08./szerda
Dayka Gábor u. április 08./szerda
Deák Ferenc u. április 07./kedd
Deméndi u. április 07./kedd
Déva u. április 08./szerda
Dézsmaház u. április 08./szerda
Diófakút u. április 14./kedd
Dobó köz április 24./péntek
Dobó tér április 07./kedd
Dobó u. április 07./kedd
Domokos J. u. április 13./hétfő
Dónát u. (vasúttól a Tetemvár út felé) április 20./hétfő
Dónát u. (vasúttól északra) április 14./kedd
Dózsa György tér április 07./kedd
Dr. Hibay Károly u. április 07./kedd
Dr. Kapor Elemér u. április 22./szerda
Dr. Nagy János u. április 10./péntek
Dr. Sándor Imre u. április 07./kedd
Dr.Bakó Ferenc u. április 22./szerda
Egészségház úti lakótelep április 14./kedd
Egri Csillagok u. április 14./kedd
Egri út április 24./péntek
Endresz u. április 22./szerda
Eötvös u. április 10./péntek
Eperjesi u. április 07./kedd
Epreskert u. április 17./péntek
Érsek u. április 07./kedd
Eszperantó sétány április 10./péntek
Eszterházy tér április 10./péntek
Fadrusz u. április 08./szerda
Faggyas u. április 14./kedd
Faiskola u. április 08./szerda
Farkasvár u. április 07./kedd
Farkasvölgy u. április 07./kedd
Fazola Henrik u. április 07./kedd
Fecske u. április 24./péntek
Fejedelem u. április 20./hétfő
Félhold u. április 14./kedd
Fellner Jakab u. április 07./kedd
Felvégi u. április 24./péntek
Fenyő u. április 24./péntek
Fertőbánya u. április 07./kedd
Fiumei u. április 08./szerda
Foglár u. április 07./kedd

Folyás u. április 14./kedd
Frank Tivadar u. április 07./kedd
Fügedi u. április 20./hétfő
Fürdő u. április 07./kedd
Fűzér u. április 14./kedd
Galagonyás u. április 07./kedd
Garay u. április 20./hétfő
Gárdonyi u. április 14./kedd
Gerinc u. (25-ös úttól keletre) április 10./péntek
Gerinc u. (25-ös úttól nyugatra) április 15./szerda
Gerl Mátyás u. április 07./kedd
Gerle köz április 22./szerda
Gólya úti lakótelep április 14./kedd
Gorové u. április 15./szerda
Görög u. április 08./szerda
Grónay u. április 13./hétfő
Gyóni G u. április 17./péntek
Gyöngy u. április 22./szerda
Gyulafehérvári u. április 08./szerda
Hadnagy u. április 13./hétfő
Hajdúhegy u. április 20./hétfő
Harangláb u. április 22./szerda
Harangöntő u. április 07./kedd
Hársfa u. április 24./péntek
Hatvanasezred u. április 15./szerda
Hatvani kapu tér április 13./hétfő
Hell Miksa u. április 13./hétfő
Hétvezér u. április 20./hétfő
Hevesi S. u. április 17./péntek
Hild J. u. április 10./péntek
Homok u. április 13./hétfő
Honfoglalás u. április 20./hétfő
Hontalan u. április 13./hétfő
Hóvirág u. április 24./péntek
Hősök u. április 15./szerda
I. István király u. április 08./szerda
Ifjúság u. április 07./kedd
Iglói u. április 08./szerda
Íj u. április 14./kedd
Ipolyi A. u. április 10./péntek
Iskola u. április 22./szerda
Ív u. április 10./péntek
Janicsár u. április 14./kedd
Jankovics u. április 08./szerda
Jókai u. április 07./kedd
Joó János u. április 14./kedd
József A. u. április 24./péntek
Kacsapart u. április 10./péntek
Kalcit u. április 13./hétfő
Kallómalom u. április 15./szerda
Kálnoky u. április 20./hétfő
Kandra Kabos u. április 15./szerda
Kapás u. április 07./kedd
Karéj u. április 08./szerda
Károlyi M. u. április 10./péntek
Kárpát úti lakótelep április 08./szerda
Kassai u. április 08./szerda

Katona István tér április 07./kedd
Kazinczy u. április 08./szerda
Keglevich u. április 08./szerda
Kelemen I. köz április 14./kedd
Kertalja u. április 22./szerda
Kertész u. április 13./hétfő
Kilián u. április 15./szerda
Király u. (25-ös úttól keletre) április 13./hétfő
Király u. (25-ös úttól nyugatra) április 22./szerda
Kis Merengő u. április 13./hétfő
Kisasszony u. április 22./szerda
Kisdelelő u. április 24./péntek
Kis-Eged u. április 14./kedd
Kisfaludy u. április 20./hétfő
Kiskanda u. április 08./szerda
Kistályai u. április 10./péntek
Kisvölgy u. (25-ös úttól keletre) április 10./péntek
Kisvölgy u. (25-ös úttól nyugatra) április 15./szerda
Klapka György u. április 07./kedd
Knézich Károly u. április 07./kedd
Kocsis B. u. április 13./hétfő
Kodály Z. u. április 13./hétfő
Koháry u. április 22./szerda
Kolacskovszky u. április 13./hétfő
Kolozsvári u. április 08./szerda
Kossuth Lajos u. április 07./kedd
Koszorú u. április 07./kedd
Kovács Jakab u. április 24./péntek
Kovács János u. április 10./péntek
Kő u. április 22./szerda
Kőkút u. április 22./szerda
Kölcsey tér április 08./szerda
Könyök u. április 22./szerda
Kőporos tér április 13./hétfő
Körmöcbányai u. április 07./kedd
Kővágó tér április 22./szerda
Köztársaság tér április 08./szerda
Külsősor u. április 08./szerda
Lágyas u. április 24./péntek
Lájer D. u. április 10./péntek
Laktanya u. április 17./péntek
Leányka u. április 14./kedd
Legányi u. április 14./kedd
Lejtő u. április 10./péntek
Lenkey u. április 10./péntek
Liget u. április 14./kedd
Liszt Ferenc u. április 08./szerda
Literáti u. április 14./kedd
Lovász u. április 22./szerda
Lőcsei u. április 08./szerda
Ludányi u. április 20./hétfő
Maczky Valér u. április 07./kedd
Madách Imre u.  április 08./szerda
Madárkút u. április 24./péntek
Maklári út április 13./hétfő
Malom u. április 15./szerda
Malomárok u. április 17./péntek
Mályva u. április 24./péntek
Mária u. április 08./szerda
Markhot Ferenc u. április 08./szerda
Mátyás király u. páratlan oldal  április 08./szerda
Mátyás király u. páros oldal április 07./kedd
Mecset u. április 08./szerda
Meder u. április 10./péntek
Mekcsey u. április 14./kedd
Mély u. április 13./hétfő
Menház u. április 13./hétfő
Merengő u. április 13./hétfő
Mester u. április 15./szerda
Mikes K. u. április 17./péntek
Mikszáth K. u. április 13./hétfő
Mindszenthy G. u. április 20./hétfő
Mlinkó u. április 08./szerda
Mocsáry u. április 10./péntek
Móricz Zs. u. április 20./hétfő
Munkácsy u. április 08./szerda
Nagy L. út április 08./szerda
Nagy-Eged u. április 14./kedd
Nagykőporos u. április 13./hétfő
Nagylaposi u. április 24./péntek
Nagyrét u. április 10./péntek
Nagyváradi u. április 08./szerda
Napsugár köz április 13./hétfő
Napsugár u. április 13./hétfő

Neumayer u. április 13./hétfő
Nyíl u. április 10./péntek
Nyitrai u. április 07./kedd
Olasz u. április 17./péntek
Orgonás tér április 10./péntek
Ostorosi u. április 13./hétfő
Ostrom u.  április 14./kedd
Pacsirta u. (25-ös úttól keletre) április 13./hétfő
Pacsirta u. (25-ös úttól nyugatra) április 07./kedd
Pallos u. április 08./szerda
Pápai u. április 08./szerda
Paphegy u. április 22./szerda
Partos u. április 14./kedd
Pást u. április 08./szerda
Pásztorvölgy u.  április 24./péntek
Patakpart u. április 10./péntek
Pázmány Péter u. április 17./péntek
Pázsit u. április 08./szerda
Pető Gáspár u. április 22./szerda
Petőfi S. u. április 20./hétfő
Petőfi tér április 07./kedd
Pirittyó u. április 24./péntek
Pori sétány április 10./péntek
Posta köz április 24./péntek
Pozsonyi u. április 07./kedd
Puky Miklós u. április 08./szerda
Pyrker tér április 10./péntek
Ráchegy u. április 22./szerda
Ráckapu tér április 22./szerda
Radnóti M. u. április 20./hétfő
Rajner K. u. április 22./szerda
Rákóczi u. április 17./péntek
Raktár u. április 10./péntek
Régi Cifrakapu u. április 15./szerda
Reményi Ede tér április 13./hétfő
Remenyik Zsigmond úti lakótelep április 14./kedd
Rezeda u. április 22./szerda
Rigó köz április 22./szerda
Rókus köz április 14./kedd
Rókus u. április 14./kedd
Rottenstein köz április 10./péntek
Rozália köz április 13./hétfő
Rozália u. április 13./hétfő
Rózsa K u. (25-ös úttól nyugatra) április 15./szerda
Rózsa Károly u. (25-ös úttól K-re) április 10./péntek
Rózsásdűlő u. április 20./hétfő
Rozsnyói u. április 07./kedd
Rövid u. április 13./hétfő
Rudivár u. április 22./szerda
Sánc köz április 24./péntek
Sánc u. április 24./péntek
Sáncalja u. április 24./péntek
Sas u. április 10./péntek
Sasvár u. április 10./péntek
Sertekapu u. (25-ös úttól keletre) április 10./péntek
Sertekapu u. (25-ös úttól Ny-ra) április 15./szerda
Servita u. április 08./szerda
Síp köz április 10./péntek
Sóház u. április 13./hétfő
Sólyom u. április 24./péntek
Stadion u. április 07./kedd
Sugár István u. április 22./szerda
Szabadkai u. április 08./szerda
Szabó Sebestyén u. április 14./kedd
Szaicz Leó u. április 08./szerda
Szala köz április 22./szerda
Szalapart u. április 22./szerda
Szálloda úti lakótelep április 14./kedd
Szalóki u. április 07./kedd
Szarvas Gábor úti lakótelep április 14./kedd
Szarvas tér április 13./hétfő
Szarvaskői út április 24./péntek
Széchenyi u. április 10./péntek
Szederkényi u. április 22./szerda
Székelyudvarhelyi u. április 08./szerda
Szélpart u. április 24./péntek
Széna tér április 07./kedd
Szénáskert u. április 07./kedd
Szent János u. április 07./kedd
Szent Miklós u. április 08./szerda
Szépasszonyvölgy u. április 22./szerda
Szérűskert u. április 24./péntek
Szeszfőzde u.  április 10./péntek
Szolárcsik u. április 08./szerda

Szőlő u. április 08./szerda
Szövetkezet u. április 08./szerda
Szúnyog köz április 07./kedd
Szüret u. április 08./szerda
Szvorényi u. (25-ös úttól keletre) április 13./hétfő
Szvorényi u. (25-ös úttól nyugatra) április 07./kedd
Talizmán u. április 14./kedd
Tárkányi Béla u. április 07./kedd
Tárkányi u. április 24./péntek
Tátra u. április 07./kedd
Tavassy Antal u. április 08./szerda
Tavasz u. április 15./szerda
Telekessy u. április 13./hétfő
Telepi u.  április 24./péntek
Temesvári u.  április 08./szerda
Tetemvár u. április 22./szerda
Tévesztő köz április 13./hétfő
Tiba u. április 20./hétfő
Tibrikdűlő u. április 14./kedd
Tihaméri u. április 13./hétfő
Tímár u. április 13./hétfő
Tinódi u. április 10./péntek
Tittel P. u. április 13./hétfő
Tizeshonvéd u. április 15./szerda
Tompa u.  április 08./szerda
Tordai u. április 20./hétfő
Torok köz április 10./péntek
Torony u. április 08./szerda
Tölgy u. április 24./péntek
Törvényház u. április 10./péntek
Töviskes tér április 20./hétfő
Töviskes u. április 20./hétfő
Trinitárius u. április 13./hétfő
Tulipánkert u. (belterületi szakasz) április 22./szerda
Tündérpart u. április 10./péntek
Türk F. u. április 20./hétfő
Tűzoltó tér április 07./kedd
Újsor u. április 13./hétfő
Váci M u. április 17./péntek
Vadrózsa u. április 24./péntek
Vajda u. április 08./szerda
Vak Bottyán u. április 17./péntek
Vallon u. április 15./szerda
Vályi u. április 10./péntek
Vámház u. április 22./szerda
Vár bejáró április 10./péntek
Városfal u. április 10./péntek
Vasöntő u. április 13./hétfő
Vasút u. április 10./péntek
Vécsey Sándor u. április 08./szerda
Vécseyvölgy u. április 14./kedd
Veres P. u. április 08./szerda
Verőszala u. április 22./szerda
Verseghy Ferenc u. április 17./péntek
Vincellériskola u. április 07./kedd
Vitkovics u. április 10./péntek
Vízimolnár u. április 17./péntek
Vörösmarty u. április 17./péntek
Zalár u. április 07./kedd
Zellervár u. április 13./hétfő
Zoltay u. április 14./kedd
Zólyomi u. április 08./szerda
Zombori u. április 08./szerda
Zöldfa u. április 14./kedd
Zúgó u. április 10./péntek
Zseb köz április 10./péntek

Kérjük, legyen segítségünkre abban, hogy a 
zöldhulladék gyűjtése a legkevesebb kel le-
metlenséggel járjon! Köszönjük!
Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
3300 Eger, Homok u. 26. 
T: (36) 411-144; 513-205
F: (36) 513-217
honlap: www.varosgondozaseger.hu



SIPOS EGER KFT.
Hivatalos Ford márkakereskedés és szerviz
MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON!
3300 Eger, Kistályai út 133.

(06 36) 410 901
(06 30) 228 7727

auto@egerford.hu
www.egerford.hu

Fejlessze vállalkozását 
Ford haszongépjárművekkel!

–  Új és használt autók  
értékesítése

 – Alkatrész-értékesítés
–  Márkafüggetlen  

szerviz

 –  Karosszériajavítás,  
fényezés

– Kárügyintézés
– Diagnosztikai vizsgálat
– Garanciális javítás

Kombinált átlagfogyasztás: 3,3–10,4 l / 100 km; CO2-kibocsájtás: 87–274 g/km.

2,5% kamatú MNB növekedési 
hitelprogram haszongépjárművekre!

Telekom üzlet Eger:
Eger, Bajcsy u. 3.
Nyitva tartás: H-P.: 08.30-17.00; Szo.: 08.30-12.00

www.EGERHIREk.Hu

Supra Vita Tréning 

Az Ön cégére szabjuk az angol/német 
oktatást! 

Supra Vita Tréning 3300 Eger, Árok köz 1.; Tel.: +36-36/784-144; +36-
20/4808-528; www.supravita.hu; supravita.nyelviskola@gmail.com 

 



40

Válassza a csodás vidéki környezetben lévő Egri Korona Borházat esküvők, ballagások, 
egyéb családi és céges rendezvények helyszínéül! Megnyílt Közép-Európa legnagyobb 
barlangfürdője Demjénben!   http://demjengyogythermal.hu/barlangfurdo

Bor, Élet, Stílus… Egri korona Borház és wellness Hotel 
Tel.: (06 36) 550-341 E-mail: rendezveny@koronaborhaz.hu

www.koronaborhaz.hu

Gyógyvízzel az egészségért
A Markhot Ferenc Kórház Reumatológiai osztálya Eger gyógyfürdőinek közvetlen szomszédságában található, saját gyógy-
medencéivel áll a gyógyulás és a rekreáció szolgálatában. Speciális szakambulanciáin: az osteoporosis (csontritkulás) és ar-
thritis (ízületi gyulladások kivizsgálása, kezelése, gondozása) magas színvonalú szakorvosi szolgáltatás vehető igénybe.

NAGypál áKoS

A fürdőben kétféle gyógyvíz található, a 
radonos 31–32 Celsius-fokos hőmérsék-
letű, mozgásszervi betegségekre, valamint 
rekreációs célzattal is ajánlott. Gyulla-
dásos reumatológiai betegségek, pl. rhe-
umatoid arthritis, Bechterew-kór, kösz-
vény kezelésére éppúgy alkalmas, mint 
a pikkelysömör és a hozzátartozó ízületi 
panaszok, kopásos, degeneratív gerinc és 
ízületi betegségek, fájdalmas ideggyulla-
dások, gerinc eredetű fájdalomszindró-
mák, csontritkulás kiegészítő kezelésére. 
A gyógyvíz hőmérséklete lehetővé teszi a 
vízben végzett tornát is, ami tovább fokoz-
za hatékonyságát. A kénes gyógyvíz meleg, 
38 Celsius-fokos, elsősorban a degeneratív, 
kopásos jellegű ízületi és gerincbetegségek 
tüneteinek enyhítésére ajánlják a szakem-
berek.

A Markhot Ferenc Kórház Reumato-
lógiai osztályának gyógyfürdőjében ki-
egészítő kezelésekkel, masszázzsal, vízi 
gyógytornával, vízalatti vízsugárkezeléssel, 
súlyfürdővel és iszappakolásokkal is segí-
tik a gyógyulást, a rekreációt.

A kezelések közül a gyógymedencét, 
a vízi tornát és a masszírozást látogatói 
jeggyel orvosi javaslat nélkül, míg orvosi 
javaslatra az egyéni és csoportos gyógy-
tornát, a fentebb említett kiegészítő kezelé-

seket, valamint a különböző fizikoterápiás 
kezeléseket (iontoforezisek, ultrahang, 
diadynamik, interferenciaáram-kezelés és 
mágneses kezelés) lehet igénybe venni.

A Reumatológiai Osztályon kúraszerű 
szolgáltatásokkal is várják a gyógyulni vá-
gyókat.

A főorvos válaszol
– Azok a betegségek, amelyekkel az osz-
tályához fordulnak, mennyire gyakoriak 
hazánkban?

Dr. Nagy Katalin PhD., osztályvezető 
főorvos: – A csontritkulás, a kopásos ge-
rinc és ízületi betegségek a lakosság jelentős 
részét, minden ötödik-tizedik beteget érin-
tik. A gyulladásos ízületi betegségek ennél 
ritkábbak, egy-két százalékos az előfordu-
lásuk, viszont egy életen át tartó kezelést és 
gondozást igényelnek. Ma már a korszerű 
gyógyszerekkel elérhető akár az is, hogy 
az ízületi gyulladásos betegség kihűl. Akti-
vitást nem mutat, de ezeket a betegeket is 
rendszeresen gondozni, ellenőrizni kell.

– Menyiben segíti az osztály munká-
ját, hogy itt helyben adott a gyógyvíz?

– Nagyon sokat jelent. Sajnálják is, 
akiknél ez nincs így. Akár az osztályon 
fekvők, akár azon betegek esetében, akik 
bejárva, kúraszerűen veszik igénybe a 
gyógyvizet fürdésre, vízi tornára, az na-
gyon sokat javít az állapotukon. A vízben 
jobban megy a torna, könnyebben moz-
gathatók az ízületek, szeretik is a betegeink 
ezeket a kezeléseket.

– Évente hányan fordulnak meg 
önöknél?

– Tavaly 1600 fekvőbeteget kezeltünk, és 
13 ezer alkalommal váltottak fürdőjegyet a 
10–15 kezelésből álló kúrára. Ez utóbbit 
szakorvos is javasolhatja, ez esetben a be-

tegnek csak 15 százalék önrészt kell vállal-
nia, ami alkalmanként ezer forintot jelent.

– Ön balneológiával is foglalkozik. 
Oszlassuk el a tévhitet: nem tengeri em-
lősöket kutat.

– Valóban nem a bálnákat tanulmá-
nyozom. A balneológia a gyógyvizek azon 
hatásaival foglalkozik, amelyek jelentőseb-
bek, mint azok a csapvíz esetében észlelhe-
tők. Országos balneoterápiás szakfőorvos 
vagyok, ezen a területen én szereztem meg 
az első tudományos fokozatot, mindössze 
ketten vagyunk ennek birtokában Ma-
gyarországon. A gyógyvizek használata 
évszázadokra visszavezethető, már a török 
időkben volt fürdőkultúra Egerben. Az or-
vostudományban meghatározó angolszász 
irodalom azonban a gyógy- illetve bar-
langfürdőben alkalmazott kiegészítő keze-
léseket nem ismeri, ezért azok nem elfoga-
dottak az orvosi közvéleményben. Ahhoz, 
hogy ez változzon, gondosan megtervezett 
vizsgálatok kellenek, amelyek igazolják az 
ilyen kezelés hatékonyságát. Ezek a kuta-
tások azok, amelyek az elmúlt 10-20 évben 
nagy számban szerveződtek, igazolva a 
több évszázados hagyomány tudományos 
alapjait. Ezen vizsgálatok eredménye volt 
az én tudományos munkám is. Minden-
esetre itt az osztályon jó csapat dolgozik, 
szeretnek ide járni a betegek, mi pedig 
igyekszünk az elvárásnak megfelelni.

Álmodik a Gyomor…
Megnyitottunk!

Lángos, hot-dog, hamburger, gofri, szendvicsek, üdítők Egerben a SPAR parkoló-
jában, a vasút közelében. Jöjjön el, kóstolja meg Ön is a válogatott, minőségi alap-
anyagok felhasználásával készített finom, ízletes harapnivalót.
Jó étvágyat kívánunk!

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 6.00-tól 18.00 óráig

Déjà vu
Éttermünk 2012 nyarán nyitott Eger belvárosában. 
A hely belső kialakításakor az egyszerű és letisztult 
formákra helyeztük a hangsúlyt. Az étterem sajátos 
ismertetőjegye az ablakokon látható rajzok, melyek 
egy-egy nagyváros sziluettjei. 

A belső tér 50 fő befogadására alkalmas. Ta-
vasztól őszig vendégeink 60 fős teraszon tudják 
élvezni hűsítő koktéljainkat. A megfelelő kiszolgálásról jól képzett és mindig jó 
hangulatú kollégáink gondoskodnak. Kínálatunk széles körű: a sör kedvelőit ere-
deti német Paulaner sörrel várjuk, a borok szerelmeseinek egri borászok kiváló 
nedűit kínáljuk. Ételkínálatunkat is folyamatosan bővítjük és változtatjuk ven-
dégeink igényeinek megfelelően. Az állandó levesek, saláták és tészták mellett 
főételeinket szezononként újítjuk. Törekszünk arra, hogy Vendégeink minden 
alkalommal élményekkel távozzanak. A téli időszakban DJ gondoskodik a meg-
felelő hangulatról, nyáron zenészek szórakoztatják az ide látogatókat. Az ak-
tuális fellépőkről és előadókról weboldalunkon tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Eger, Szent János utca 1.   (06 30) 911-3798  http://etterem-eger.hu
www.facebook.com/pages/Déjá-vu-Cafe-Restaurant-Bar/426595807371737
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Neurofeedback – az agy tornája 
Akárcsak izmainkat, agyunkat  is tudjuk edzeni. A  neurofeedback egy számítógép segítségével visszajelzi agyunk mű-
ködését, és a tréning során megtaníthatjuk agyhullámainkat a helyes működésre. A neurofeedback, más szóval EEG 
biofeedback, egy visszajelzés arról, hogy agyunk hogy működik. 

Új nyitvatartási rend az Egri állatgyógyászati 
Kft.-nél 
A Szvorényi út 42. szám alatt található állatorvosi rendelőben hosszabbított nyitva tartással, délelőtti rendeléssel várják 
meglévő és új pácienseiket Dr. Légrády András  és  Dr. Szarka Szilárd állatorvosok. Á
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szakrendelő • állateledel • 
állatpatika

eger, szövetkezet u. 4. • (36) 312-460
WWW.ALLATKORHAZEGER.Hu

nyiTva TarTások:
Szakrendelő:� 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

Frakk állateledel BOlt

kallóMalOM Úti piaC

Mindenféle állattartással 
kapcsolatos eledelek, 

felszerelések, kiegészítők

Nyitva tartás: 
H–P: 0800–1200 • 1400–1700 

Szo: 0800–1200

TEL.: (06 20) 3290-188

Fodrászat
- női, férfi, gyermek hajvágás
- hajfestés, satír, melírozás
- alkalmi és esküvői frizura készítése
- hajhosszabbítás
- afrofonás
- hajújraépítés 4 lépésben
- tartós - keratinos hajsimítás

Bejelentkezés: 
Szendrődi Kata

(06 20) 340 8807
Eger, Vörösmarty út 101.
www.beautyboxeger.hu

Minden női hajvàgàsra, 
szàrítàsra 10% kedvezmény!

A módszert eredményesen lehet alkal-
mazni a következő területeken: hiperak-
tivitás − figyelemzavar (ADHD) − diszle-
xia, diszgráfia, diszkalkulia − szorongás, 
depresszió, agyvérzés utáni rehabilitáció 
támogatása − teljesítmény és kreativitás 
fokozása. 

Sajnos egyre gyakrabban halljuk, hogy 
a gyerekek eredményes tanulását, beil-
leszkedését sokszor megnehezítik bizo-
nyos részképesség-zavarok, magatartási 
problémák, tanulási nehézségek. A neu-
rofeedback gyógyszermentes lehetőséget 
nyújthat az iskolában jelentkező problé-
mák enyhítésére.

Ez a módszer azonban a felnőttek szá-
mára is nagy segítséget jelent a felsoro-
lásban megjelölt problémák megoldásá-
ban.  

A neurofeedback, vagy más szóval 
EEG biofeedback idegi-agyi visszacsa-
tolást jelent. A módszer lényege röviden: 
a fent említett problémák hátterében 
legtöbbször valamilyen agyi, ill. agyhul-
lámokkal kapcsolatos funkciózavar áll. 
A neurofeedback tréning során, kihasz-
nálva az agy plaszticitását, az egyén meg-

tanulja helyesen irányítani agyhullámait, 
így azok képessé válnak az optimális mű-
ködésre, ezáltal megszűnik, de legalábbis 
jelentősen javul az alapprobléma.  

A tréning során az egyén fejének meg-
határozott pontjaira egy EEG (elektroen-
cefalográf) készülék érzékelőit helyezzük 
el, mely egy számítógéphez csatlakozik, 
ezáltal gyakorlatilag azonnal láthatóvá 
válik az agyhullám működése. Így meg-
állapítható, hogy mely agyhullámok mű-
ködnek jól, melyeket szükséges „edzeni”.  

A tréning alatt egy filmet, animációt 
kell nézni, mely a helytelen agytevékeny-
ség miatt rosszul látható, hallható, ezért a 
tréningező törekszik arra, hogy minél él-
vezhetőbb legyen a film, így fokozatosan 
megtanulja a tréner segítségével agyhul-
lámainak irányítását.  

A tréning – a probléma súlyosságától 
függően – 40–60 alkalom után eredmé-
nyes, gyerekeknél egy tréning 20, felnőt-
teknél 30 perc.

Lázárné Bujdosó Judit
neurofeedback tréner  

Elérhetőségek:
Tel.: (06 30) 5769 659
E-mail:  lazarnebujdosojudit@upcmail.hu 

btieger@btieger.hu
Web: www.egrineurofeedback.hu

Játék! 
Nevezzen meg három  agyhullámfajtát! A helyes megfejtéseket a Média Eger Nonprofit Kft. (3300 Eger, Törvényház utca 
15.) címére várjuk. A borítékra írják rá:  „Neurofeedback”, és  telefonos elérhetőségüket is tüntessék fel. A helyes megfej-
tést beküldők közül 2 fő részére ingyenes állapotfelmérést sorsolunk ki.

Áprilistól az Egri Állatgyógyászati Kft. rendelőjé-
ben már 9 és 12 óra között is érkezhetnek ambuláns 
rendelésre a négylábú páciensek, 12 és 16 óra kö-
zött előjegyzett műtéteket végeznek az állatorvosok, 
majd 16 és 19 óra között folytatódik az ambuláns 
rendelés. Bejelentkezni a rendelésre, műtétekre a 
(06 70) 623 1235-ös telefonszámon lehet.

A rendelő 2009 óta működik Egerben, a Szvoré-
nyi út 42. szám alatt, ahol széleskörű szolgáltatással 
várják az állattartókat és kedvenceiket.

A rendelőben az alap ambuláns ellátás, oltások, 
külső és belső parazitaellenes kezelések, mikro-
chip-beültetés és útlevél kiállítás mellett ivartalaní-
tásokat, egyéb lágysebészeti műtéteket és műszeres 
vizsgálatokat (röntgen, ultrahang) végeznek a szak-
emberek, továbbá szükség esetén labormintát vesz-
nek és küldenek.

Közvetlenül a rendelő szomszédságában találha-
tó állatpatika és állateledel üzlet is, ahol a vényköte-
les és vény nélkül kapható állatgyógyszerek mellett 
a diétás és normál állateledelek valamint állatfelsze-
relés is helyet kaptak.

A külső és belső élősködők távoltartására (spo-
tonok, szájon át szedhető tabletták, nyakörvek, 
spray-k) szolgáló készítmények mellett vitaminok, 
porcerősítők, különböző samponok, minőségi ál-
talános és speciális tápok is megtalálhatók, illetve a 
szükséges állatgyógyszerek nagy része is szerepel a 
palettán.

A cél, hogy egy helyen egyszerre mindent meg-
kaphasson az állattartó, külön utánajárás nélkül.

Az Egri Állatgyógyászati Kft. praxisában chipelt 

és regisztrált állatok adataiban bekövetkezett vál-
tozások (tulajdonos-, cím-, telefonszám-változás) 
átírása térítésmentes. A módosításokat minden 
esetben 8 napon belül, személyesen kell bejelenteni, 
az oltási könyv bemutatásával.

Belvárosi állatorvosi rendelő
Bejelentkezés a (06 70) 623 12 35 telefonszámon 
Nyitva:
Hétfőtől péntekig:
 09.00–12.00 ambuláns rendelés
 12.00–16.00 között előjegyzett műtétek
 16.00–19.00 ambuláns rendelés
Szombaton: 
 09.00–12.00 ambuláns rendelés

állatpatika és állateledel üzlet
Nyitva: hétfőtől péntekig 09.00–19.00
Telefon: (06 70) 623 1235
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ia csillag-vizsgálat a Szalonban
Ahogyan tavaly, idén is szalonon mutatkoztak be a Egri borvidék 2014-es Egri Csillag borai a Líceumban. Az esemény 
célja mindemellett az is volt, hogy a fehér házasítás ne csak ne csak szezonális borként jelenjen meg a piacon, hanem a 
korábbi évjáratok is a figyelem középpontjában maradjanak. Tarsoly József hegybíró szerint a borversenyeken mutatott 
eredmények is bizonyítják, hogy a 2010-ben elindított, immáron öt sikeres évjárattal bemutatkozott Egri Csillag egyre 
nagyobb figyelmet érdemel. 

Mint Habis László polgármester köszön-
tőjében fogalmazott: az köztudomású, 
hogy a Líceum tornyában van egy csil-
lagvizsgáló, ám ez alkalomra a díszterem 
is Csillag-vizsgálóvá változott. Hozzátet-
te: az elmúlt öt év története azt igazolta, 
a 2010-ben elindított kezdeményezés 
sikeres volt. Dr. Liptai Kálmán, a főisko-
la rektora arról szólt, az esemény annak 
is a jelképe, hogy az Eszterházy Károly 
Főiskola szeretné megmutatni magát a 
nagyvilágban, ez esetben úgy, hogy vi-
lágszintű borászok, borok költöztek az 
épületbe. Azt, hogy milyen a jó Egri Csil-
lag, nehéz megmondani, van a könnyű, 
friss gyümölcsösre esküszik, míg más 
szerint testes, komoly nedűt kell kínálni 
e márkanév alatt. Abban azonban min-
den jelenlévő egyetértett: a legfontosabb, 
hogy jó, a fogyasztónak tetsző nedű le-
gyen a Bikavér „testvére”.

A fehér cuvée egyre ismertebb, ke-
resettebb a fogyasztók körében, ezt jól 
mutatja az is, milyen sokan voltak kíván-
csiak a szalonon az új nedűkre: a tavalyi 

vendéglétszám duplája koccintott, több 
mint 400-an kóstolták a borokat. Meg-
tudtuk: akadnak szép számmal, akik év 
közben a pincészeteknél is kimondottan 
az Egri Csillagot keresik.

A rendezvényen 17 egri borászat 30 
Egri Csillaga mutatkozott be. Az egri bo-
rászok a  szezonnyitó bemutatkozást kö-
vetően gőzerővel készülünk a régió egyik 

meghatározó nyári rendezvényének, az 
Egri Bikavér Ünnepének az előkészíté-
sén, amelyet immáron XIX. alkalommal, 
július 9-12-e között tartanak az Érsek-
kertben. Persze mindezek előtt még egy 
különleges eseményen is kóstolhatunk 
Egri Csillagokat, május 1–3. között ez-
úttal a Szépasszonyvölgyben lesz az Egri 
Csillag Borfesztivál.

fotó: korsós viktor

Otthoni munka! (06 90) 60 36 07
Borítékolás és egyéb csomagolási munkák

(http://audiopress-hungary.webnode.hu 635 Ft/p, 06-209104517)

(36) 789 990, (20) 321 6371
www.eger.katedra.hu
MICSKI STUDENT 2000 KFT. • ENGEDÉLYSZÁM: E-00037/2014

3300 eger, trinitárius u. 2. Nívóber Irodaház, I. em.

vizsGára FelkÉszÍtő tanFOlYaMOk, 
30 ÓRÁS TRÉNINGEk VIZSGÁZTATÓ TANÁROk VEZETÉSÉVEL!

utolsó nyelvvizsgák a felvételi plusz pontokért

 Jelentkezési Vizsga
 határidő időpontja
Corvinus április 6. május 9.
City & Guilds április 17. május 9.
TELC április 13. május 16.

Pszichológiai tanácsadás, 
diagnosztika és terápiás el-

látás elsősorban életvezetési 
nehézségek, krízishelyzetek, 
stresszkezelési problémák, 

szorongásos zavarok és 
hangulatzavarok esetén. 

Csákvári nóra
klinikai szakpszichológus

Bejelentkezés: 
(+36 30) 644 7800

csakvarin@gmail.com

Nyelvi képzések az Eger Termál Kft.-nél
Az Eger Termál Kft. sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretén belül „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalko-
zások számára a konvergencia régióban” tárgyú kiíráson. A cég a TÁMOP-
2.1.3.C-12/1-2012-0624 azonosítószámú „Nyelvi képzések az eger termál 
Kft. dolgozói részére” projekt keretében vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült, melynek összege 15 346 930 Ft volt.

A kft. a megnövekedett külföldi vendégforgalom miatt úgy döntött, szüksé-
gessé vált azon dolgozók nyelvi továbbképzése, akik közvetlen kapcsolatba 
kerülnek a fürdőkbe és az uszodába látogatókkal. A 120 órás tanfolyamon 
összesen 25 fő – 2 fő kezdő német órán, 9 fő kezdő angol, 
9 fő angol újrakezdő, 4 fő haladó angol, 1 fő egyéni 
angol órán – vett részt. 
A képzések hatására az az Eger Termál Kft. 
munkavállalói olyan elméleti és gyakorlati 
tudásanyaggal gazdagodtak, amelyek 
hozzájárulnak a külföldről érkező ven-
dégeink hatékonyabb kiszolgálásához, 
így a cég fejlődéséhez.
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Gárdonyi Géza Színház

Új magyar dráma az egri színpadon – Ősbemutató Egerben
Ünnep számunkra az, hogy egy új magyar dráma bemu-
tatásával tiszteleghetünk a Magyar Dráma előtt. Hiszem, 
hogy a magyar színháznak elő kell segítenie új drámáink 
születését, hiszen akkor teljesedik ki igazán egy mű, ha 
színpadra kerül, ha egy társulat megszólaltatja – fogal-
mazott Blaskó Balázs, a Gárdonyi Géza Színház igazgatója 
a Görgey olvasópróbáján. Görgey Gábor drámáját a di-
rektor rendezésében március 27-én tűzi műsorra az egri 
teátrum. Az előadás címszerepét Kelemen csaba színmű-
vész játssza.

Görgey Artúr tábornok személye, a nevéhez kapcsoló-
dó világosi fegyverletétel, az 1848/49-es forradalom- és 
szabadságharc nemzeti gyászba fordulásában neki tu-
lajdonított szerep, az „ítélet, vagy felmentés” ma is ellent-
mondásokkal teli. Görgey Gábor drámája mélyen átélhe-
tő, emberi feleletet ad – mondja a rendező.  pcs

fotók: gál gábor

A kölyök
Halasi Imre újra Egerben rendez. rácz Jánossal a 
főszerepben Nagy Tibor – pozsgai zsolt – Bradá-
nyi Iván: A kölyök című musicaljét viszi színpadra, a 
bemutató április 10-én lesz.

A mű chaplin klasszikussá vált filmjének alap-
helyzetét dolgozza fel, melynek hősei a csavargó 
(charlie chaplin) és az utcagyerek, Jacky – mond-
ja a rendező. chaplin a milliomosparkban egy 
utcára kitett gyermeket talál. Az első pillanatban 
meg akar szabadulni a tehertől, de mivel ez nem 
sikerül, magához veszi padlásszobájába. A ház 
rettenthetetlen úrnője Madame Foyer lányával, 
lucyval együtt zsarnokoskodik fölöttük. A klasszi-
kus némafilm karakterei elevenednek meg a mu-
sicalben: az utcanép, rendőrök, csavargók, esendő 
és komikus figurák. Egy váratlan fordulat azonban 
felborítja e furcsa nép életét, mikor Jacky, a kisfiú 
veszélybe kerül. Halasi Imre azt is elárulta, hogy 
kevesen tudják, de charlie chaplin első gyerme-
kének rendkívül korai halála után készítette el A 
kölyök című filmet, mintegy mozivászonra álmod-
va saját apai érzéseit, fájdalmát. Ezért is írta chap-
lin a film elejére, hogy: „édes-bús” történet – ezt a 
hangulatot követi a musical is, a műfaj törvényei 
szerint sok humorral, bensőséges emberi helyze-
tekkel, megható történésekkel, slágerekkel és sok-
sok tánccal.

Vendégszereplés
Budapesten vendégszerepel az egri Gárdonyi Géza Színház. április 1-jén este 
7 órától  csiszár Imre rendezésében Saárossy Kingával a főszerepben Dürren-
matt: Az öreg hölgy látogatása című tragikomédiáját játssza a társulat; 19.30-
tól Kocsis István: Jászai Mari című drámáját, a címszerepben Bodor-Németi 
Gyöngyivel Blaskó Balázs rendezésében.

április

 

26. vasárnap 10:30

 
 A. Arensky: Waltz Op.34. No.4.

 

Dr. Bálint Csilla -

 

zongora

 

Mészáros Anna -

 

zongora

 
 

Anonymus: Kemp’s Jig

 
Dr. Bálint Csilla -

 

gitár

 
Pigniczky Gergely -

 

gitár

 
 

Doppler F.: Fantázia (Airs Valaques) Op.10.

 Tisza Katalin -

 

fuvola

 Vatai Boglárka -

 

zongora

 
 

H. Wieniawski: Capriccio –
 

Valse
 Dr. Dávid Judit Sára -

 
hegedű

 
Dr. Márton Adrienn –

 
zongora

 
 

J. Haydn: D-dúr csellóverseny III. tétel 

Dr. Lakatos János – cselló 

Dr. Kolbe Ilona - zongora 
 

F. Chopin: e-moll Nocturne Op.71. No.1.
 

Dr. Koncz András -
 

zongora
 

 

F. Chopin: h-moll Scherzo Op.20. No.
 

Papp Zsolt Tamás -
 

zongora
 

 

G. Fauré: Piéce

 

Dr. Fejes Erzsébet -

 

fuvola

 

Dr. Kopniczky Zsolt -

 

zongora

 
 

A. Dvorák: Szláv táncok g-moll Op.46. VIII.

 
  

        

e-moll

 

Op.72. X.

 

Dr. Kolbe Ilona -

 

zongora

 

Martos László, DE tanszékvez.

 

-

 

zongora

 
 

S. Rachmaninov: cisz-moll Prelűd

 

Dr. Fabinyi Balázs -

 

zongora

 
 

Palóc ballada

 

Dr. Magyar Mária Melinda -

 

ének

 

 

 
 

„ZENÉVEL A BÉKÉÉRT”  
 

XXIV. Orvos Muzsikus 

Találkozó  
 

Ars Medica pro Humanitate 

Hungarica Egyesület
 

 

2015. április 24-26.

 
 

EGER

 
 

 

 

2015.április 24. péntek

 

20:00

 
Egri Bazilika

 

 

Moldvai Mária-Ének

 

Dr. Magyar Melinda Mária –

 

ének

 

Merkl Tamás –

 

orgona

 

 
D. Buxtehude: Passacaglia in d

 
Prof. Dr.

 

Szeifert György –

 

orgona

 

 J. S. Bach: e-moll preludium és fuga 

 „Cathedral”, 
 

BWV.
 

533
 Dr. Kopjár Gábor –

 
orgona

 

 
J. S. Bach: „Sei gegrüsset Jesu gü�g”

 
BWV.768

 
(Korálpar�ta-részletek)  
Dr. Várvölgyi Csaba –  orgona  

 

F. Mendelssohn-Bartholdy: „Hör mein Bi�en…” 

Wo 15 mote�a (szólóváltozat)  

Komáromi Alice –
 

ének
 

Dr. Kopjár Gábor –
 

orgona
 

 

T. Dubois: Des piéces liturgiques pour grand orgue
 

Dr.  Lázár Norbert –

 

orgona

 

 

G. F. Händel: g-moll versenymű orgonára, 

hegedűre, csellóra és vonószenekarra

 

Dr. Kolbe Ilona –

 

orgona

 

Dr. Kelemen László –

 

hegedű

 

Dr. Karlócai Kristóf –

 

cselló

 

Vez. Tardy

 

László Liszt-díjas karnagy

 

 

Liszt F.: Ad Nos ad Salutarem Undam (részlet Fuga)

 

Prof. Dr. Borvendég János –

 

orgona

 

 

 

 

2015.április 25. szombat

 

17:00

 

Eszterházy Károly

 

Főiskola Kápolnája

 
(Eger, Eszterházy tér 1.)

 

 
J. S. Bach: Prelúdium és fúga

 

Dr. Kopniczky Zsolt

 

–

 

zongora

 

 
F.M. Veracini: Largo

 
A Moffat: Bourrée

 Dr. Gelléri Dezső –

 

hegedű

 Dr. Hegedűs Lívia –

 

zongora

 

 G. B. Sammar�ni: G-dúr szonáta II.-III. tétel
 Prof. Dr. Salacz György –

 
cselló

 
Dr. Kolbe Ilona –

 
zongora

 

 
J. Ch. Bach: c-moll gordonkaverseny II. tétel 

Hadházi  Doro�ya – cselló 

Boj� Eszter –  zongora 

 

J. Haydn: Serenade Andante Cantabile 22275
 

Dr. Nagy Géza –
 
pedál steel gitár

 

Kékes Zsuzsa –
 
vibrafon

 

 

W.A. Mozart: 12 variáció

 

C-dúr KV265

 

Dr. Góth Miklós –

 

zongora

 

 

L. van Beethoven: d-moll szonáta Op.31.No.17. (III.tétel)

 

Dr. Molnár Zoltán -

 

zongora

 

 

V. Bellini: Elvira áriája a Puritánok c. operából

 

Dr. Bihari Adél –

 

ének

 

Dr Kolbe Ilona –

 

zongora

 

 

 

 

 

 

április 25. (folytatás)

 

 
 

G. Verdi: Procida áriája a Szicíliai vecsernye 

c. operából

 

Dr. Naményi Miklós –

 

ének

 
L. Kovács Ildikó –

 

zongora

 

 
Liszt F.: Tarantella

 Dr. Molnár Tibor -

 

zongora

 

 G. Rossini: Pe�t Messe Solenelle –
 

Agnus Dei
 Dr. Terék Blanka -

 
ének

  Közreműködnek: Dr. Terék Katalin, Dr. 

Naményi Miklós, Dr. Bihari Adél, Nagy Máté 

–
 

ének
 
Dr Kolbe Ilona – zongora 

 

Bartók B.: Román Népi Táncok 

Dr. Hegedűs Lívia – zongora 

 

G. Cassado: Requiebros
 

Dr. Molnár Zoltán –
 

cselló
 

Boj� Eszter
 

–
 

zongora
 

 

Bárdos L.: Boldogasszony

 

Bárdos L.: Első népdalrapszódia

 

Lige� Gy.: Az asszony és a katona

 

MediChoir Hallgatói Kórus

 

Vez. Veres Ane� –

 

karnagy

 

 

 
 

A műsorváltozás jogát mind a három 
napra 

 

fenntartjuk!

 

Előadásainkra a belépés díjtalan!

 
 

április 26. vasárnap 10:30 

Eszterházy Károly Főiskola Kápolnája

 
 

A. Arensky: Waltz Op.34. No.4. 

Dr. Bálint Csilla - zongora 

Mészáros Anna - zongora 
 

Anonymus: Kemp’s Jig 

Dr. Bálint Csilla - gitár 

Pigniczky Gergely - gitár 
 

Doppler F.: Fantázia (Airs Valaques) Op.10. 

Tisza Katalin - fuvola 

Vatai Boglárka - zongora 
 

H. Wieniawski: Capriccio – Valse 

Dr. Dávid Judit Sára - hegedű 

Dr. Márton Adrienn – zongora 
 

J. Haydn: D-dúr csellóverseny III. tétel 

Dr. Lakatos János – cselló 

Dr. Kolbe Ilona - zongora 
 

F. Chopin: e-moll Nocturne Op.71. No.1. 

Dr. Koncz András - zongora 
 

F. Chopin: h-moll Scherzo Op.20. No. 

Papp Zsolt Tamás - zongora 
 

G. Fauré: Piéce 

Dr. Fejes Erzsébet - fuvola 

Dr. Kopniczky Zsolt - zongora 
 

A. Dvorák: Szláv táncok g-moll Op.46. VIII. 

          e-moll Op.72. X. 

Dr. Kolbe Ilona - zongora 

Martos László, DE tanszékvez. - zongora 
 

S. Rachmaninov: cisz-moll Prelűd 

Dr. Fabinyi Balázs - zongora 
 

Palóc ballada 

 Dr. Magyar Mária Melinda - ének 

 

A találkozó fővédnöke:   

Habis László, Eger város polgármestere  

 

A találkozó szervezője:  

Kósáné Kertai Daisy Sonja 

 

A rendezvényt támogatja: 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Egri Érseki Hivatal 

Egri Főplébánia 

Eszterházy Károly Főiskola 

Markhot  Ferenc  Oktatókórház 

Bródy Sándor Városi Könyvtár  

Oroszi Katalin könyvtáros 

FM7 Rádió – Eger 

TVEGER – Eger Városi Televízió 

Eger Város Tourinform Hivatala 

Nemzetközi Családok Szövetsége 

Hotel Senator Ház 

Dr. Dóbus György orvos -festő 

Agyagási Dezső kulturális referens 

 

A koncert ideje ala� kiállítás nyílik : 

Dr. Dóbus György festményeiből a 

Városi   Könyvtár előterében 

 

 

A műsorváltozás jogát mind a három napra 
 fenntartjuk! 
 
Előadásainkra a belépés díjtalan! 
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