A tartalomból

4–5
Egerben járt a miniszterelnök

Öröm, zene, tehetség

34
Hétköznapi hősök

12–13

23–26
EVSI: az ország legjobb sportiskolája – negyedszer

Játék a 29. és a 43. oldalon!
Ballag már…
Orgonát loptunk, az volt a feladatunk. Hetedikes voltam, le nem írom, mikor… Másnap feldíszítettük vele
a tantermeket, minden fehér, lila és zöld volt, de mulandó szépség, ballagás végére már kókadt minden,
mint a magára hagyott iskola.
Egy év múlva nekünk díszítettek, és én zavartan álltam a sorban, nem értettem, mért sírnak a negyvenes „öregek”. Elballagtam. Senkinek nem hittem el, hogy azok a barátságok ott és akkor véget érnek,
hogy nemcsak az alma materből, hanem szépen lassan egymás mellől is végleg elballagunk…
Négy év múlva újabb felvonás, lehet, már pityorogtam is, miközben büszke voltam a nagykorúságomra. És akkor sem hittem el, hogy azok a tanárok, diákok, akikkel együtt éltem a mindennapokat, nem
főszereplői, csupán statisztái voltak az életemnek.
Lám, most én vagyok a negyvenes öreg, aki áll majd egy gimnázium udvarán, nézi a felnőtt rokongyerekeket, majd egy hónappal később a sajátját, amint elballag az általánosból, és én fogok bőgni, gyűrött
papírzsebkendőt szorongatva.
Ők sem hiszik, hogy ezzel vége, és ez jó, mert ez könnyít az elváláson, és lehet, hogy nem is tévednek.
Lehet, hogy ők találkoztak valakivel, aki a változások és az újak mellett is állandó marad, kitartó és hűséges szereplője életüknek.
Lehet?
Harsányi Judit
	
főszerkesztő
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Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti
össze Egert az M3-assal
Orbán Viktor kormányfő több tízmilliárdos fejlesztésekről tárgyalt Egerben Habis László polgármesterrel és Nyitrai
Zsolttal, a város országgyűlési képviselőjével. Megszületett a megállapodás többek között arról, hogy négysávos autóút
köti össze 2018-ra Egert az M3-as autópályával. A megállapodást Orbán Viktor és Habis László írta alá. Közös sajtótájékoztatójukon a kormányfő elmondta: az új összekötő út megépítésén túl a megállapodásnak része az is, hogy az egri
uszodát 6,3 milliárd forintból nemzeti úszó- és vízilabdaközponttá fejlesztik. Emellett – a már zajló rekonstrukciókon
túlmenően – 6 milliárd forintból folytatódik az egri vár fejlesztése is.
Megállapodás született továbbá arról,
hogy a MÁV átad Egernek egy kilenc
hektáros területet, hogy abból ipari park
lehessen, amely a város saját területeivel
együtt 20 hektáros lehet majd – ismertette Orbán Viktor.
Az összesen mintegy 50 milliárd forint
értékű fejlesztési programról a kormányfő azt mondta, hogy a város legújabb kori
történetének talán egyik legjobb megállapodását kötötte meg. Rámutatott: az
egriek és a város térségében élők érdekeit
szolgáló megállapodás a soproni után a
második a ,,Modern városok” programban.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a
világban zajló változások nyomán 4-5
év múlva nem fogunk ráismerni arra a
közegre, amelyben ma élünk. Kézzelfogható jelei lesznek ennek a változásnak a
világgazdaságban, a világ külpolitikai
rendszerében, a fejlesztéspolitikában és
az oktatáspolitikában is.
„Ha mi, magyarok nem hozunk lét-

re új gazdaságpolitikát, ha nem tesszük
világossá, hogy újfajta külpolitikára van
szükségünk, ha nem korszerűsítjük az
oktatási rendszerünket, akkor Magyarországot ebben a most formálódó világban
nem lehet sikerre vinni” – mondta.

Kifejtette: a vidéki Magyarország fejlődésének kulcsa a vidéki városokban van.
Erős vidéki városok nélkül nem lesznek
erősek a falvak sem, ezért vidéki erőcentrumokat kell létrehozni – tette hozzá.
Habis László polgármester arról be-

Közmeghallgatás A vár lesz az egyik fő
május végén
helyszín
Közmeghallgatást tart Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. május 28-án, csütörtökön 16.00 órától a Városháza dísztermében. Az
eseményen az állampolgárok és az egri civil szervezetek képviselői közérdekű felvetéseket intézhetnek a
Közgyűlés tagjaihoz, valamint a városi közszolgáltatókhoz és a különböző szakterületekért felelős önkormányzati intézmények, cégek vezetőihez.
Egy felszólaló összesen két ügyben, együttesen legfeljebb hat percben teheti fel kérdéseit, vagy fejtheti ki
véleményét.
Az érdeklődőknek a Közmeghallgatás helyszínén
lesz alkalmuk arra, hogy a felszólalási jegy kitöltésével, a témák pontos megjelölésével szólásra jelentkezzenek.
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Eger lesz a Múzeumok Éjszakája országos program kiemelt vidéki helyszíne – jelentette be Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár sajtótájékoztatón. A politikus közművelődésben dolgozó szakemberekkel,
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselővel és Habis László polgármesterrel
konzultált Egerben a kulturális intézmények hatékony működtetéséről.

szélt, hogy Eger a hősiesség, a helytállás
és a hazaszeretet városa. Felidézte: tavaly
december óta az egri vár nemzeti emlékhellyé vált a parlament döntése nyomán.
Emlékeztetett: a kormány
átvállalta a város 8 milliárd
forintos adósságállományát
lehetővé téve ezzel a még ambiciózusabb tervek megfogalmazását.
Miniszterelnök Úr meg�győződésem szerint méltányolta mindazt, amit a város
az elmúlt évek során önerőből
elért és elindított – vélekedett
a találkozásról és a megállapodásról Habis László polgármester. A Bitskey Uszodát
saját erőből építettük meg,
megtaláltuk a megoldást a Bárány Uszoda elodázhatatlan
újjáépítésére is, ahogyan a vár
régi pompájának visszaállításához is ös�szeállítottuk a korrekt szakmai koncepciót. A munkahelyteremtést szolgáló, jelentős iparterület-bővítéshez is önerőből
vásároltunk területeket, tehát elmondható, hogy egyik fronton sem ölbe tett kézzel
vártuk az állam segítségét, s mindezt úgy
tettük, hogy az találkozik a kormányzati
gondolkodással. Felelősséggel mértük fel
Eger erősségeit, s jó irányba indítottuk el
a hosszú távú fejlesztési terveket. Fontosnak tartom kiemelni, hogy olyan emberi
közegben tudtuk fogadni a kormányfőt,
melyben – kemény munka közben is - jól
érezte magát. Mind a borászokkal elköltött ebéd, mind a kéményseprővel, egri

járókelőkkel, turistákkal, vagy az Orbán
Viktor által kezdeményezett Dobó utcai
és főtéri, spontán séta során a régiség-,
vagy borkereskedővel való találkozás

megteremtette az alapot arra, hogy miniszterelnök úr azzal a tudattal távozzon
tőlünk, hogy Eger valóban egy barátságos, vonzó város. Ez a légkör és az egri
polgárok hozzáállása nagyban segítette
azt, hogy nyugodtan végiggondolhassuk
a lehetőségeinket, baráti atmoszférában,
jó légkörben tárgyalhassunk Eger jövőjéről – emelte ki Eger polgármestere.
Nyitrai Zsolt a dokumentum aláírását
követően elmondta: Eger városa és a kormány történelmi jelentőségű megállapodást kötött, amely kivételes lehetőségeket
kínál a megyeszékhely lakói számára.
A miniszterelnök – akit elkísért Egerbe
mások mellett Lázár János, a Miniszter-

elnökséget vezető miniszter és L. Simon
László, a Miniszterelnökség parlamenti
államtitkára is – meglátogatta a Bitskey
Aladár Uszodát, ahol találkozott több,
olimpiai bajnokságot nyert
egri vízipólóssal, majd eszmecserét folytatott az Egri borvidék borászainak képviselőivel
is.
Orbán Viktor a napfényes
időt kihasználva rövid sétát
tett Eger belvárosában, s elbeszélgetett a járókelőkkel is.
Később a TV Egernek adott
exkluzív interjúban úgy fogalmazott: a kormány nem
egyszerűen pénzt szeretne
juttatni egy városba, hanem
lehetőséget akar adni, hogy
aztán az ott élők boldoguljanak. Mint mondta: olyan fejlesztéseket keresnek, amik később bevételt hoznak a városnak. Egerről
azt mondta kisimultak a ráncai. Ez egy
történelmi város, mégis frissességet, fiatalságot áraszt. Úgy látja, hogy az egriek
büszkék arra, hogy egriek, és nem csak
a történelmük miatt, hanem most már
a jelenük miatt is. Egy olyan városban
élnek, amivel nagyon sok ember cserélne – és nem csak Európán kívül, hanem
Európán belül is. Mint mondta: szerinte
jó pályán van Eger, az eddigi fejlesztések jó döntéseken alapultak. Aránylag
jó ütemben haladnak, véleménye szerint
2018–2019-re azt lehet mondani, hogy
már csak karbantartanunk kell, a város
lényegében áll.

Elkezdődött a kivitelezés
Novemberre kész a várost átszelő kerékpárút
Megkezdődött a várost átszelő kerékpárút hálózat építése. A közel 700 millió forintos projekt keretében kialakítják a hiányzó
szakaszokat, így végül a K2-es úttól Felnémeten és Felsőtárkányon át egészen akár Miskolcig eltekerhetünk majd. Egerben
összesen 10 kilométer hosszú lesz a felfestett és kiépített bringaút, de kialakítanak pihenő, tároló és szerviz pontokat is. Ilyen
csomópont lesz például a vasútállomáson, vagy a főiskola előtt, míg a központot, egyfajta kerékpáros bázist a Tűzoltó téren
találhatják majd a bicajosok.
Tuza Róbert, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájának
vezetője elmondta: több helyen is megkezdte már a munkát a kivitelező. Az Árva közi parkolót lezárták, ide a munkálatok végeztével
sem térhetnek vissza az autók, ugyanis zöldövezetet, egy kis parkot
alakítanak ki a területen. Itt hamarosan elkezdődik a patakmeder
partrendezése és a meglévő burkolatok felbontása. A kivitelezés
már megkezdődött a Nagy-lapos körforgalomtól, de elindult a
Tárkány-patak melletti szakasz földmunkálata is. Ezt megelőzően
ezen a helyen bozótirtást, tereprendezést is végeztek. Az irodavezető hozzátette: megkezdték a kerékpárút déli, kezdő szakaszának
kitűzését, rövidesen itt is megindul az útpálya építése, s a következő
napokban startolhat a Tűzoltó tértől a Mária utcáig tartó út építési

munkáinak előkészítése. A beruházás novemberre készül el teljesen, de a főbb szakaszokat már nyáron használatba vehetik a kerékpárosok.
A projekt címe: Kerékpárral a Bükkön át – Kerékpárral a városon át
Azonosító: ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158
Elnyert támogatás: 499 611 710 Ft
Kedvezményezett: Eger MJV Önkormányzata
95,543879 % támogatási intenzitás
Konzorciumi partnerek: Agria Adu
Kft. 95,00% támogatási intenzitás
EVAT Zrt. – 100% támogatási intenzitás
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Az egri Versenyuszoda 90 éve

Jönnek a lovasok, épül a tér

A „vadkacsák és a fürdők” után ideje rátérni az első egri Versenyuszoda megépülésének körülményeire, bár a múlt hónapi cikk végén már olvasható volt, hogy miért is épült meg 1925-ben, Egerben Közép-Európa akkori legmodernebb
sportuszodája. A válasz ott van a nevében: a sport miatt!

Végéhez közeledik a belvárosi rehabilitáció utolsó projektje, a Végvári vitézek terének kialakítása. Ismert: a 25 projekt
elemből álló, több mint 5 milliárd forintos munka egyik legfontosabb célkitűzése egy teljesen új térrendszer kialakítása
a belvárosban. Az egykori Szúnyog köz a nyárra egészen új arcát mutatja majd: lépcsős-rámpás lejáratot alakítanak ki a
patakhoz, ide kerül a névadó lovasszoborcsoport, és láthatóak lesznek a munka során feltárt régészeti leletek is.

ket az Egri Városfejlesztő Rt-nek. Bárány
Géza városi főmérnök – az olimpiai ezüstés bronzérmes, Európa-bajnok úszó, Bárány István édesapja – 1920. május 1-től vezette az EV Rt-t, és az ő tervei szerint indult
meg Eger város fürdőfejlesztése. Először a
mai strand 1-es medencéje helyén építtette
meg az első versenyuszodát – ez volt a Férfi uszoda – 1920-ban, majd az akkor még
csak szimplán Városi Versenyuszodaként
ismert létesítmény tervezéséhez fogtak.

fenyő cölöpöket vertek le, ami a medence
beton oldalfalának stabilitását biztosította.
Eger már a 10-es évek elején fürdővárosi
Ezek a cölöpök a mostani átépítésnél elő
terveket dédelgetett a bővizű forrásokra
is kerültek. A medence vízellátását váltoalapozva. Ehhez korszerű medencékre volt
zatlanul az itt feltörő hőforrásokra bízták,
szükség, a meglévő fürdők tulajdonjoga
de a korábbi lefolyót átalakították, mert pl.
viszont az érsekségé volt. Ebben az időben
az 1900-es árvíznél nyitva maradt, így az
ráadásul Egerben is beindult a sportélet,
Eger-patakból olyan sok hordalék került a
különösen az úszás. Bár az Egri Újság 1913.
medencetérbe, hogy idővel egy kis nádas
július 5-i, szombati számában még ilyen
alakult ki a sekélyebb keleti oldalon. Kavics
olvasói véleményt olvashattunk: „Végül az
került a medence aljára, ami a víz tisztánse helyén való dolog, hogy
tartása miatt is jó választás
egyesek az uszodát úszóvervolt. A korabeli tervrajzon
senyre használják, akár egy
nem látszik, de a Régi Épület
stadiont, miáltal a békésen
elnevezés a Csillag Csárda
fürdőket üdülésük közben
megmaradt
épületrészét
kellemetlenül háborgatják.”
jelöli. Ehhez építettek egy
A megoldás: kell – legalább
fűthető öltözőt, amiből a
– egy medence a fürdőzőkkiúszó folyosón keresztül
nek és egy a sportolóknak.
közvetlenül a medencébe
A korábbi érseki tulajdonú
lehetett jutni, ami télen volt
fürdőket 1910. január 1-től
igazán előny. Ezt 1953-ban
a város bérelte, majd 1914.
szüntették meg. Az északi
január 5-től ezek a város
oldalon – ott, ahol 1951-től
tulajdonába kerültek. Az átaz idei bontásig a vasbeton
adás után azonnal felkérték
lelátó állt – korábban hoa budapesti Böhm Henrik Az 1925-ben épült versenyuszoda tervrajza, összevetve a régi Csillagfürdő mokstrand és a tervrajzon
és Hegedűs Ármin műépí- medencéjének rajzával
nem látható nagy szökőkút
tészeket, hogy dolgozzanak
(ennek mása most az Érki egy fejlesztési tervet, ami a fürdők mellett
A tervek elkészítéséhez nagyban támasz- sekkertben található) és egy sekély medenegy versenyuszodát is tartalmazott. 1914 kodtak a személyes tapasztalatokra. Ebben ce foglalt helyet. Akkor lényegében ez volt
nyarán már ott volt a városatyák kezében az az időben a fiatal egri úszók sikereitől volt a brügi. A források fölös vize itt folyt el. A
a tervdokumentáció, ami a volt Csillagfürdő hangos kezdetben a magyar, majd a német déli oldalon az egyemeletes kabinépület
versenyuszodává átépítését is tartalmazta. és az európai sajtó. A MOVE Egri SE úszói 109 egy-, illetve kétszemélyes, valamint 5
43,5 × 24 méteres, szabálytalan téglalap ala- – Bárány István, a Bitskey-testvérek, Szig- nagy társas kabinból állt. Az egri közönség
kú medencét terveztek a mérnökök, ami a ritz Géza, stb. – saját uszodai tapasztalata- 1925. május 26-án, kedden vehette birtokba
mai Petőfi tér felé jóval szélesebb is lett volna, ikról is beszámoltak, de a MESE-vezérkar az új Versenyuszodát. Ekkor a helyi fiatalok
mint 24 méter. Az úszóversenyek miatt am- tagja, Bárány Géza nem egy helyre – direkt részvételével úszóbemutatókat tartottak, és a
fiteátrum-szerű, 4600(!) férőhelyes – 1400 a helyi uszodaviszonyok tanulmányozása városi középiskolás bajnokság Főreál – Felső
ülő- és 3200 állóhellyel – lelátót terveztek, miatt is – elkísérte a csapatot.
Kereskedelmi rangadóját is ekkor játszották.
emeletes kabinépülettel, orvosi szobával,
Az új Versenyuszoda kiviteli tervei 1924- A „második” megnyitó – ami az országos
raktárakkal. A hivatalos terveket augusztus re elkészültek. Ősszel le is engedték a vizet sportközvéleménynek szólt – az 1924-es
20-án vette át a polgármester, akkor, amikor a régi medencéből, és kubikosok vették át Breslau – Eger úszóviadal visszavágója volt
már majdnem egy hónapja hadban állt az a terepet. A terveket Márkus Béla mérnök 1925. június 1-jén, pünkösd hétfőn.
Osztrák–Magyar Monarchia…
készítette, a kivitelezéssel pedig Márkus Béla
Ezt az elmúlt 90 évben számtalan úszó,
Abban az időben ezek a grandiózus ter- és Márkus János építővállalatát bízták meg. vízilabda és búvárúszó viadal követte. Az
vek komoly terhet jelentettek volna a vá- 50 × 17 méteres medencét építettek, amiről utóbbi években jelentősen átalakult a most
rosnak, ezért már ’14-ben, még a háború így büszkén állapíthatták meg az egriek, már Bárány uszodának nevezett versekitörése előtt felvetették, hogy részvénytár- hogy „az 1924-es párizsi olimpia úszó és ví- nyuszoda környezete. Ez a majdnem 100 év
saságot hoznak létre a fürdők kiépítésére. zilabda versenyeinek helyet adó Tourelles-i igen csak rajta hagyta a nyomát a létesítmé1918. szeptember 14-én meg is alakult az Úszóstadionnál is nagyobb lett”. A meden- nyen. Ráfért a komoly ráncfelvarrás, de erEgri Városfejlesztő Részvénytársaság, majd cefal kialakításához a Líceumnál már bevált ről majd a visszatekintőnk utolsó részében
1919 augusztusában a város eladta a fürdő- építési módszert alkalmazták, vagyis vörös- olvashatnak bővebben…
turay zoltán
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pócsik attila
Korábban parkoló volt, hamarosan közösségi tér lesz az egykori Szúnyog köz, amely
a Végvári vitézek tere nevet kapja. Habis
László polgármester úgy fogalmazott: ez
lesz Eger egyik leghangsúlyosabb közterülete, kihasználva a csodás adottságokat.
Ismert: a munka során feltárást végeztek
a régészek, akik a megfigyelés, majd azt
ezt követő próbafeltárás során különböző
korszakokból származó épületek falaira
bukkantak. A rétegekből előkerülő nagy
mennyiségű leletanyag kora a középkortól a XIX. századig terjed. E feltárás az első
alkalom volt a város régészeti kutatástörténetében, amikor lehetőség adódott nagy,
több száz négyzetméteres felületen, egyszerre több városi teleknek megfelelő nagyságú területen ásatást végezni. A szakemberek úgy ítélték meg, hogy a kialakítandó
tér nyugati és keleti részén fellelt, török hódoltság-kori épületek falmaradványait meg
kell tartani, ezek is láthatóak lesznek majd
a területen. A keleti falat visszatemetik,
jelzése a burkolaton jelenik majd meg. A
nyugati fal új falazattal egészül ki, folytatódik a járószint fölött, és úgymond „leülős”,
felső kialakítást kap. E mellett elhelyeznek
egy tájékoztató táblát a régészeti feltárásokról és a megtartott falrészekről. Ezen falak
miatt az eredeti tervekhez képest némileg
változik a lépcsős rész geometriája és a
támfalak kialakítása.

Újdonság lesz – árulta el Tuza Róbert,
a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának vezetője –, hogy a területen
csak kivételes esetben lehet majd keresztülhajtani autóval. Kis mértékben változik
a téren megmaradó parkolók kialakítása: a
mozgáskorlátozottaknak szánt várakozóhely a Lenkey iskola mellé kerül. A Knézich
Károly utcával egy sétány köti majd össze a
teret, de egy kis játszóparkot is telepítenek
majd ide.
Dr. Kurucz András, a Városfejlesztési
Kft. ügyvezető igazgatója a téma kapcsán
hangsúlyozta: ahogy a belvárosi rehabilitáció többi projekteleménél, a felszín átalakítása mellett itt is jelentős az, ami nem
látszik, mivel a föld alatt van. Elmondta: a
fotó: vozáry róbert

Végvári vitézek terén beépítettek 220 méter szennyvíz- és 182 méter vízvezetéket,
valamint 330 méter csapadékcsatornát, továbbá 160 méteren elektromos vezetéket is
cseréltek.
Összességében elmondható, hogy a Végvári vitézek terének eredeti koncepciója
a vízi játék kivételével megvalósul: egy, a
fiatalok számára (is) vonzó, lépcsőzetes elrendezésű, amfiteátrum-jellegű közösségi
tér alakul ki. Ide költözik – a belvárosi rehabilitációs program során teljes egészében
restaurált – szoborcsoport, Kisfaludi Strobl
Zsigmond korábban a Városháza előtt álló
alkotása. A posztamens néhány régi elemét
pótolni kell, helyükre új, a korábbival teljesen megegyező elemeket kell készíteni.
A posztamens elkészültét követően emelik
be a szoborcsoportot, s ezt követően indul
a tér és park kialakítása az alkotás körül. A
Végvári vitézek tere kivitelezési munkáinak
vége június végére, július elejére tehető.
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Visszatekintő

Válogatás az elmúlt hónap egri
eseményeiből
Költészet napja

Ökobusz

Egerben utcára került a vers a költészet napján. A
Bródy Sándor Könyvtár a Dobó térre várta az olvasókat, a Neumann János Középiskola diákjai a
belváros több pontján állították meg a járókelőket
egy-egy vers idejére. Andornaktályán két helyen
is tartottak maratoni versmondást, előadásokat.

Környezetbarát buszt tesztelhettek az egriek. Egy napra a
városban élők is kipróbálhatták a magyar gyártmányú,
elektromos buszt, mely nem
szennyezi a levegőt. A polgármester kiemelte: az üzemeltetési költségek felmérése után
lehetséges, hogy a közeljövőben az egri közösségi közlekedésbe is beépül a környezetbarát jármű.

Óvják a platánt
Rendbe hozták az óriás platánt az Érsekkertben. A
kétszáz éves, húsz méter magas, több mint hat méter
átmérőjű juharlevelű platánt a Városgondozás kitakaríttatta, elvégezte a további megóváshoz szükséges
beavatkozást. Az odvas, korhadt fát egy faragó tisztította ki és kezelte lenolajjal illetve teafaolajjal.

fotó: bilku krisztián

fotó: nemes róbert

Indul a Kepes Klub
A fiatalok felé nyit programjaival a Kepes Intézet, visszahozva az egykori Ifjúsági Ház
közösségi funkcióját. A Kepes Klub főként zenei programokat kínál majd, elsőként
az Ethnofil együttes adott koncertet. A tervek szerint az év folyamán többek között
A.K.K.E.Z.D.E.T.P.H.I.A.I., Kiss Tibi, Péterfy Bori és Harcsa Veronika is fellép majd
a Kepes Klubban. A helyszínen kávéház és mozi is várja majd az érdeklődőket, ahol
már április végén beindul az Illés György Filmklub. A rendezvénysorozat első vendége Szabó István filmrendező.

Véget ért a 15. Egri Tavaszi Fesztivál

Colleen Bell Egerben
Egerbe látogatott az Amerikai
Egyesült Államok magyarországi nagykövete. Colleen Bell
először a várban tett látogatást,
később találkozott a város első
embereivel és megismerkedett
a főiskolán folyó oktatással is.
Mint mondta, szeretne minél
több hazai települést felkeresni,
nagyra becsüli a magyar embereket és Egerben sem csalódott.
A nagykövet nemrég az egyik
közösségi oldalon tett közzé
felhívást, miszerint szeretné
megismerni Magyarország legérdekesebb helyeit. Eger is sok
szavazatot kapott. Eger után
Pécs lesz a következő állomás.

fotó: nemes róbert

Faültetés a jubileumon
Idén 30 esztendeje annak, hogy testvérvárosi megállapodást kötött Eger és a
franciaországi Macon. A jubileum alkalmából a két település önkormányzatának vezetői közösen ültettek fát az egri
Termálfürdőben található Testvérvárosi
ligetben.

Ismét első helyen a főiskola
Idén is az Eszterházy Károly Főiskolára
adták be a legtöbb jelentkezést a vidéki
főiskolák közül. 7 százalékkal nőtt azok
száma, akik első helyen jelölték meg az
intézményt, a mesterképzés iránti érdeklődés tekintetében pedig az EKF, számos
rangos egyetemet megelőzve, országosan
a nyolcadik a sorban.

Elhunyt Demeter Zsuzsa
72 éves korában elhunyt Demeter Zsuzsa
bábművész, rendező, a Harlekin Bábszínház alapítója, művészeti vezetője. Demeter
Zsuzsa 1943-ban született, tizenkilenc éves
korától foglalkozott bábjátékkal. Húsz évig
vezette az amatőr Harlekin Bábegyüttest, a
mai bábszínház jogelődjét, majd megalakulásától, 1985 januárjától művészeti vezetője
volt az egri társulatnak, ahol rendszeresen
rendezett is. Számos alkalommal kapott
meghívást a marosvásárhelyi Ariel Bábszínház magyar és román tagozatához is.
Több évtizeden át volt az UNIMA, a Nemzetközi Bábművész Szövetség Magyar Központjának titkára. Munkáját több miniszteri és egyéb kitüntetéssel ismerték el, köztük
a Heves Megyéért és a Pro Agria Culturae
díjjal. Emlékezetes rendezései között szerepel az Óz, a Bűvös lámpa, a Háry szvit. „Érdekes világ, s aki egyszer belekóstol, nem
szabadul tőle”– fogalmazott egy interjúban.
Demeter Zsuzsát április 24-én kísérték
utolsó útjára az egri Donát temetőben.
fotó: vámossy béla

Elhunyt Antall István

fotó: nemes róbert

Agria Aut Art
Az idei Agria Aut Art kiállításon, az egri autodidakta képzőművészek tárlatán ötvenhárom művész mutatta meg alkotásait
a Szent Hedvig Kollégiumban.

Bajnokcsapat!

Celo Paint Jam
Fóliára festettek graffitisek egy héten át a Gárdonyi téren. A Celo
Paint Jam akció egy pályázathoz kapcsolódott, melyet az Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Tanszéke hirdetett meg. A
bő egy hét alatt Mr. Zero, Szem, TransOne és SaiNee festett a téren.
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Tíz helyszínen húsz programmal várta a
közönséget április 10-e és 27-e között a
15. Egri Tavaszi Fesztivál. A könnyűzenei
programok között Rúzsa Magdi és Palya
Bea koncertjét hallhatta a közönség, a gyerekeket Halász Judit fellépése várta. A képzőművészet területéről Wahorn András
kiállítása és Csillag és kő című tárlat kínált
programot. Új színházi bemutatóval jelentkezett a Satart Akusztikus Felolvasószínházi sorozat és a Harlekin Bábszínház, utóbbi
a Don Qujotét adta elő.

Három fordulóval a vége előtt már bajnok az SBS Eger Eszterházy együttese,
így az egri férfi kézilabdázás történetében először vívta ki a jogot arra, hogy a
következő szezonban a legjobbak között
szerepeljen. A hétvégi Pick Szeged U23as csapata elleni mérkőzésen nyolc góllal
nyertek az egriek a megújult Kemény Ferenc Sportcsarnokban.

Életének 62. évében elhunyt Antall István
kulturális újságíró, szerkesztő-riporter.
Antall István Egerben született 1953-ban,
majd a nyíregyházi Bessenyei György
Főiskolán rajz-földrajz, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen néprajz
szakon diplomázott. 1979-től dolgozott a
Magyar Rádió, majd az MTVA szerkesztőségeiben. 1979-től 1987-ig a Magyar
Rádió nyíregyházi stúdiójának, egyben a
város kulturális életének volt meghatározó alakja. Később több lapot is szerkesztett, majd a Magyar Rádió és a Magyar
Televízió különböző szerkesztőségeiben
dolgozott. Grafikusként számos jelentős
kiállítás résztvevője volt. 2011. júliusától
haláláig a Gondolat-jel, a Magyar Rádió
Kulturális hetilapja felelős szerkesztője és
műsorvezetője volt. Munkásságát többször jutalmazták rádiós nívódíjjal, 2010ben ő lett az év rádiósa.
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Múltidéző

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 mutatja be.

„Élj boldogan! Nincs annál nagyobb elégtétel!”
(Talmud)

Székely Endre (1898–1978)
dr. szecskó károly

Az egri ortodox zsinagóga
és a status quo hitközség
templomának története
tóth lászló
Az egri zsidóság életéről, letelepedéséről
az első adatok az 1465–1495 körüli évekből származnak. Verancsics András egri
püspök 1560-ban Morvaországból hívott
Egerbe üveggyártó zsidókat a vár sérült
ablakaink beüvegezésére. Egy neves jeruzsálemi történész szerint az egri vár falának
némelyik kövén és a jeruzsálemi városfalon
hasonló építész jelek láthatók. Ezen adatok
alapján feltételezhető, hogy Eger várának
megerősítésében még jeruzsálemi építőmesterek is részt vállalhattak. Városunk török megszállása éveiben a zsidók is aktívan
részt vettek kereskedelmi és gazdasági életben. Leginkább keletről hoztak be nálunk
nem kapható árucikkeket.1840-ben egy
törvény értelmében eltörölték a zsidók számára előírt lakhatási tilalmat, így megkezdődhetett a legális letelepedésük nálunk is.
Az ezt megelőző években csak engedéllyel
lakhattak itt zsidó családok, ezért leginkább
Eger környéki településeken éltek és onnan
jártak be városunkba. Pyrker János László
egri érsek elsőként Schwartz István Naftálinak adott 1832-ben letelepedési engedélyt,
aki tehetséges vállalkozóként először bőrgyárat, majd gőzmalmot építtetett
Egerben. Hamarosan városunkba
költözött Bródy Jakab, Bródy Sándor író édesapja is, aki gabonával
kereskedett és Bartakovics Béla
egri érsek gabonafelvásárlója volt
egészen az érsek haláláig. A zsidó
családok nagy többsége a belvárosban az üzleti negyedben lakott.
Létszámuk az évek múlásával
jelentősen növekedett.1910-ben
a népesség-nyilvántartás szerint
2674 fő volt és a teljes egri lakos-

ság 9.5 százalékát tette ki. Szorgalmuknak
és üzleti rátermettségüknek köszönhetően
gazdasági aktivitásuk jelentős szerepet játszott a város fejlődésében is.
A zsidó ortodox hitközség 1877-től működött Egerben. Hitközségük a későbbiekben az országos törekvéseknek megfelelően
kettéoszlott és megalakult a status quo hitközség. Az ortodoxok első imaterme a Schwartz féle gőzmalomban működött, amíg
1880–1883 között a mai Kossuth Lajos utca
végén az ortodox zsinagóga épült. A neoklasszicista stílusú épület az 1960-as évekig
őrizte funkcióját. Hetente egyszer kinyitották, de a hívők számának drasztikus csökkenése a holokauszt szörnyű tragédiája miatt
annyira lecsökkentette létszámukat, hogy
hamarosan megszűnt a hitélet is. A zsinagóga állami tulajdonba került, majd bútoráruházat alakítottak ki az épületben. Méltatlan
funkciójától megszabadítva jelenleg a Zsinagóga galéria működik falai között.
A status quo hitközség temploma nagyecséri Kánitz Dezső hitközségi elnök kezdeményezésére 1913-ban készült el. Az épület
az egykori Újvilág utcában, a mai Hibay
Károly utcában állt a jelenlegi Panoráma
Hotel helyén. Tervezője Baumhorn Lipót

akkoriban az ország leghíresebb zsinagóga építésze volt. A zsidó templom eklektikus stílusban épült. A körülbelül 30 méter
hosszú, 22 méter széles és 35 méter magas,
három tornyú épületet az ország legszebb
zsinagógái között tartották számon. A főbejáraton kívül még négy oldalbejárattal tagolt épület, gazdag külső díszítő elemeivel,
színes ablakaival pazar látványt nyújthatott.
Az ünnepélyes felavatást 1913. szeptember
13-án rendezték meg. Az avató beszédet dr.
Hevesi Simon budapesti főrabbi tartotta.
Neves egri közéleti személyiségek is részt
vettek az ünnepségen, többek között Jankovich Dezső polgármester, Kállay Zoltán
főispán, Majzik Viktor alispán, valamint katolikus főpapok és református lelkészek. A
második világháború végén a zsinagóga is
megsérült, mennyezete megrepedt, ablakai
betörtek és a bútorzat is megrongálódott.
A hitközség a maradék bútordarabokkal a
szemben lévő zsidó iskolában rendezett be imatermet a hívek számára.
A zsidó templom épületét államosították, majd 1967-ben lebontották.
Felbecsülhetetlen építészeti és vallástörténeti értékkel lett szegényebb
városunk. Erre az esztelen pusztításra nem lehet értelmes magyarázatot
találni. Az épület a rongálódások
ellenére megmenthető lett volna. Az
idősebb generációkon kívül emlékét
már csak könyvek, fotók, és képeslapok őrzik.

Székely Endre kereskedő, az egri zsidó hitközség elnöke 1898. január 30-án született
Egerben. A városban elsőként letelepedett
zsidó polgár, Schwarcz István leszármazottja, aki bőrgyár-, később gőzmalom-tulajdonos volt, és nagy szerepet töltött be Eger
gazdasági fejlődésében. Schwarcz István fia,
Schwarcz Gábor tímár, bőrgyártulajdonos,
majd pincemester, felesége Kellner Regina
háztartásbeli volt. Gyermekeik közül Irén
az evangélikus hitre tért át, István vaskereskedő volt, Eta a postán dolgozott, Endre, a
legfiatalabb pedig textilkereskedő lett. A
19. század végén, illetve a 20. század elején
a család több ága nevet változtatott, s így
Alföldi, Szegő, Székely neveket vettek föl többen. Ekkor magyarosíttatta nevét Schwarcz
Endre is, és lett Székely Endre.
Az elemi iskola elvégzése után Székely
Endre két gimnáziumi osztályt végzett,
mert 1912 körül családja teljesen tönkrement, s abba kellett hagynia a középiskolát.
Kereskedőtanonc lett, amely jó döntésnek
bizonyult, mert kitűnő üzleti érzékkel rendelkezett. Először a Széchenyi és a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán (Széchenyi u. 2.
sz.) lévő Kardos üzletben dolgozott, ahol
később boltvezető lett. 1932-ben önálló üzletet nyitott a mai Raiffeisen Bank helyén
(Jókai Mór u. 5. sz.). A gazdag kínálattal
fotó: bilku krisztián

rendelkező, fővárosi színvonalú textil- és
konfekcióüzlet nemcsak Egerben, hanem a
környéken is ismert volt.
A történelem a Székely család életében
mély nyomokat hagyott. Endre testvérei
közül István két évig volt munkaszolgálatos,
majd 1950–1957 között az egri hitközség
elnöke. Évekkel később Izraelbe vándorolt
ki. Eta Auschwitzban halt meg. A második
világháború kitörése után Székely Endrét is
behívták munkaszolgálatra, ahonnan sikerült visszatérnie szülővárosába. Visszaemlékezése szerint „a felszabadulás után, amikor
lassanként visszaszivárogtak Auschwitzból,
frontról, bujdosásból és egyéb lágerekből, a
számításunk szerint 2200 zsidó élt Eger városában, és összesen 200 személy maradt meg.
A hazajöttek megalakították a hitközséget…”
Először 1927-ben nősült meg, a felesége
Fränkel Irén, egy pesti ügyvéd lánya volt.
Két gyermekük született, Gabriella és Judit,
valamennyien a holocaust áldozatai lettek. Második felesége, az egri származású
Róth Katalin (1915–1991), akinek családja
szintén a holocaust áldozata volt. Endre és
Katalin Egerben kötött házasságot. Gábor
(1948–) fiuk a Gárdonyi Géza Gimnáziumban érettségizett, majd ezt követően
közgazdász diplomát szerzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen.
Évekig Budapest főpolgármester-helyetteseként is dolgozott.
Székely Endre aktív közéleti életet élt.
Részt vett a Szociáldemokrata Párt munkájában, valamint a szakszervezeti mozgalomban. Heves megyében egy ideig titkára
volt a Kereskedelmi Dolgozók Szakszervezetének. A második világháború utáni
években a városi képviselőtestület tagjaként
javasolta, hogy Frank Tivadar városi főjegyzőről utcát nevezzenek el.
1952-ben, az államosítás előtti utolsó pillanatban leadta üzletét. Ebben az időben,
1952–1957 között többször volt állás nélkül,
s hogy családja megélhetését biztosítsa, saját kötésű zoknikat árult a piacon. A Heves
Megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat
megalakulása után, 1957-ben visszahívták a
kereskedelembe a Dobó téri Sport-, Hangszer- és Játékbolt vezetőjeként. Napi munkája mellett is nagy figyelmet fordított a leendő kereskedők, fiatalok oktatására, hogy
minél jobban elsajátítsák szakmájukat. 1957
után aktív tagja volt a helybeli Kereskedők
és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti

Szövetségének (KISOSZ), ahol eredményesen közreműködött a kereskedők jogainak
érvényesítésében.
Egerben 1946 áprilisában avatták fel a
zsidó iskola udvarán az elhurcolt és elpusztított gyermekek emlékművét. A megható
ünnepségen Rabbi Jochan Schreiber, dr.
Preszler Gyula, Székely Endre, Sugár Zoltán
és Rabbi Sólem Pollák beszédei után a megjelentek, egyúttal gyermekeik után mondtak kádist. Az 1977. januári hitközségi választáson őt elnökké választották, felesége
pedig a zsidó temető ügyeivel foglalkozott.
Székely Endre Egerben hunyt el 1978.
január 7-én. Az egri izraelita temetőben
alussza örök álmát.
Feleségével együtt Eger közismert személyiségei voltak. Bandi bácsi alakja hozzátartozott a belvárosi utca képéhez. Népszerűségét csak Kati néni tudta felülmúlni,
hiszen parányi trafikja a társas élet egyik
fontos helyszíne volt. A diákok pedig kézről
kézre adták a kilincset, mert olyan, akkor
még kuriózumnak számító tárgyakat lehetett beszerezni, mint a rágógumi, a robbanós cukor, nem beszélve a beategyüttesek
képeiről.
1968-tól ismertem Székely Endrét, akivel
az egri utcákon sokszor találkoztunk, beszélgettünk. Özvegyét a halála előtti évben
látogattam meg Egészségház utcai lakásán,
hogy adatokat gyűjtsek az egri zsidó temető
történetéről. Akkor megígértem neki, hogy
cikket írok férjéről a helyi lapban.
Kedves Kati néni, a mulasztásomat megkésve, de pótolom…

Portré

Öröm, zene, tehetség
Két fiatal hölgy, két elismert tehetség, két zenész, két boldog ember. Látjuk őket a színpadon állni, vagy az utcán sétálni,
hangszerrel a kezükben. Liptai Enikő a Dobó-gimnázium, Bertalan Flóra az Eszterházy-gyakorlóiskola diákja, mindketten a Farkas Ferenc Zeneiskola növendékei. Olyan tehetséges fiatalok, akiknek örömet okoz a muzsika, s akik nekünk is
örömet okoznak.
pócsik attila
– Miért pont ezt a hangszert választottátok?
Enikő: – A tévében láttam egy koncertet néhány esztendeje, s nagyon
megtetszett a hegedű hangja, már akkor
tudtam, ez a hangszerek közt a királynő.
Bár bevallom, amikor először a zeneiskolába mentem, a zongorát kerestem, de
ott hatalmas volt a sor…
Flóra: – Énekelni már korábban, 5-6
évesen kezdtem, emlékszem az első dalra, úgy szólt, hogy Nem ér hátul selyemkendőt megkötni... A zeneiskolában mi
is a zongorát kerestük, de az első terem,
ahová bementünk a csellós volt. Amikor
meghallottam, tudtam, nem kell tovább
menni.
– Mára mindketten szép eredményekkel büszkélkedhettek, de milyen
volt a kezdet?
Flóra: – Arra emlékszem, hogy kiskoromban mondták: szép hangom van,
érdemes lenne zeneiskolába mennem.
Főleg a népdalokat szeretem, s persze
mindig más a kedvencem, most éppen
a Magos kősziklának kezdetű, Balassi-strófájú. Énektanárommal, Gyura
Fannival mindig beénekléssel kezdünk,
majd átvesszük azt, amit előző órán tanultunk, majd jönnek az új dalok.
Enikő: – Hegedűn talán a legnehezebb játszani, eleinte én is megszenvedtem vele. Amíg meg nem keményedett a
bőr az ujjaimon, volt, hogy a fagyasztóládába dugtam a kezem, hogy ne fájjon.
Ma, ha egy versenyre készülök, minden
lehetséges szabadidőmet erre fordítom,
akár 5-6 órát is. A szüleim szeretik, ha
otthon gyakorlok, pedig van, hogy csak
1-2 ütemet játszom órákig. Igaz, apa
néha ilyenkor megkér, hogy játsszak
olyat, amit ő szeret, valami tempósat,
például Vivaldit. Szeretek este gyakorolni, megesett, hogy éjfélig hegedültem.

Enikő: „A zenében is azt
szeretem, ha meg tudom
csillogtatni a saját éréseimet, gondolataimat.”
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Aztán a szomszédokkal kötöttünk egy
megállapodást: este 10 után már csend
van.
– A sok gyakorlás mellett mennyi
idő jut a tanulásra?
Flóra: – A zeneiskolában is azt mondják, könnyen tanulok, s így van ez a
tananyaggal is. Nagyon érdekel a történelem, azt szeretem a legjobban, Császi

Csaba tanítja, aki remek tanár. A nyelveket is kifejezetten szeretem, angolul, németül és franciául is tanulok. A német
a kedvencem, talán az hasonlít legjobban a magyarra. Rengeteg szó van, ami
mindkét nyelvben azonos, például a sál
németül der Schal. No és persze azért is
ezt szeretem a legjobban, mert anya is
némettanár…
fotók: vozáry róbert

Flóra: „Ha választani
lehet, hogy hol énekeljek,
azt mondanám: egy
erdőben a madarakkal.”
Enikő: – Eddig kitűnő voltam, remélem így is marad. Inkább a reáltárgyak
érdekelnek, illetve a nyelvek, angolul
és kínaiul tanulok. Utóbbi nagyon izgalmas, nemcsak maga a nyelv, hanem
a kultúra miatt is, megismerjük a kínai
dalokat és az irodalmat. Sokat olvasunk, igaz, ez nem probléma, hiszen a
magyartanárunk minden hónapban vár
tőlünk egy-egy olvasónaplót, a kötelező
irodalmon felül.
– Pedig ma már talán kevesen
mondják, hogy szeretnek olvasni…
Enikő: – Szeretem a klasszikusokat,
például szívesen vettem a kezembe
Shakes
peare-t, de bevallom, nagyon
szórakoztató volt, amikor Rejtő Jenő
egy-egy könyvét nyitottam ki. Bár a
tanárom azt mondta, emellett koncentráljak a szépirodalomra, maximális
pontszámot kaptam az írásomra. A kedvencem Az elveszett cirkáló volt.
Flóra: – Nagyon szívesen olvasok,
legutóbb Kertész Erzsébet Csipkebolt
Brüsszelben című könyvét fejeztem be.
Jósika Júlia életéről és az 1848/49-es
forradalomról és szabadságharcról szól.
Most kezdtem új kötetet, Fabien Lenktől
a Csalás Olümpiábant. Ez egy krimi, de
nem véres történet, hiszen gyerekeknek
szól.
– Térjünk vissza a zenéhez és a színpadhoz. Melyik volt a kedvenc fellépésetek?
Enikő: – Sok szép emlékem van. 9
éves voltam, amikor a megyei vonósversenyen második lettem, legutóbb
ugyanezen a megmérettetésen első, és
megkaptam a verseny emlékplakettjét
is. Sokat duóztam Tajti Annával, Verpeléten a Reményi Ede nevét viselő
versenyen első helyezést értünk el kamarazene kategóriában, a Miénk a téren
kiemelt nívódíjat, az Éneklő Ifjúságon
nagydíjat nyertünk. A szüleim mindig
elkísérnek, s a sikert palacsintával ünnepeljük… A Virtuózokra úgy volt, hogy el
sem megyek, végül a meghosszabbított
jelentkezési időszak utolsó napján küldtünk el egy felvételt, s továbbjutottam a
meghallgatásra. Sok elismerést, jó kritikát kaptam, Szecsődi Ferenc tanár úr
azt mondta: mindannyian meghatódtak a játékomtól. Számítottam rá, hogy
nem jutok tovább, de amikor kiderült,

kicsit elkenődtem. A bemutatkozásomba azt írtam, szeretnék egy jó minőségű hegedűt, s a tanár úr úgy búcsúzott,
eljön majd a jótündér. El is felejtettem
mindezt, aztán a zeneiskola karácsonyi
koncertjén, miután eljátszottam a darabomat, kérték, hogy üljek le. Akkor
megjelent Szecsődi tanár úr, s beszélt a
Virtuózokról, az említett jótündérről, s
átadta a Kemény Zsombor és Székhely
Márton budapesti Király utcai műhelyé
ben készült mesterhegedűt… Pontosan
fel sem fogtam mi történik körülöttem,
csak arra emlékszem, hogy folyt a kön�nyem, sírtam örömömben. Soha előtte
nem fordult elő velem hasonló.
Flóra: – Nehéz kedvencet választani,
harmadikos koromban megyei második
lettem a vonósok között, ami fantaszti-

kus érzés volt, tavaly pedig Miskolcon
a csellósok közül kaptam nívódíjat. De
emellett különleges élményeim vannak
a néptáncos előadások közül is. Anyukám némettanár volt a Dobóban, ahol
gyakorta szerveztek olyan programot,
amely során néptáncosok léptek fel
külföldieknek. Anya volt a tolmács, s
ott maradtunk egy-egy táncházban is.
Balogh Ágnes, a Szederinda vezetője
azt mondta, szívesen látna egy próbán,
ahol lesz tükrös terem, pörgős szoknya
és kopogós cipő. Az első koreográfiánk
egy dunántúli ugrós volt, a kedvencem
pedig a mezőségi lett: gyönyörű a viselet
és sokat kell forogni. A körtáncok közül
a kalocsait szeretem a legjobban, bár
nehéz járni, hiszen megesik, hogy egyegy piros papucs leesik a lábunkról, s ott
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marad a földön. Olyankor mindig sokat
nevetünk.
– Zene, tánc, iskola, nyelv… Mire
jut még időtök emellett?
Enikő: – Szeretem a jó filmeket, amelyek nem sablonosak. Szívesen játszom
filmzenéket is hegedűn, a mesterhegedűmön is a kedvencem, a Karib-tenger
kalózainak zenéjét játszottam először.
Furcsán hangozhat, de tényleg szeretek
gyakorolni, mentálisan és fizikálisan is
jó erőben tart, ugyanakkor érzelmileg is
feltölt. Sok időt töltök a zeneiskolában,
sokszor este van csak órám, olyankor
bemegyek délután beszélgetni, próbálni. Egy időben a pincébe jártam gyakorolni, míg ki nem derült, hogy a terem,
amit kinéztem, a tanári étkező… No
és persze nagyon szeretek utazni, úton
lenni. Tíz évig voltam tagja az Egri Majorette Egyesületnek, eljutottunk Olaszországba, Riccionéba is, csodás napok
voltak. Nagyon szeretem az állatokat,
van is egy nagyon kedves, barátkozós
macskám, Cuky.
Flóra: – Sokat járunk kirándulni a
családdal, az Egedhez, Berva, Szarvas-

kő, vagy Egerbakta felé, és gyakran szedünk gombát is. A kedvencem a rókagomba: narancssárga, tölcsér alakja és
barackillata van. Van egy álrókagomba
is, könnyű összetéveszteni őket, de ha
megszagoljuk, rájövünk, melyik a jó.
Van egy kutyám, Ogi, és egy kézre szoktatott, világoskék színű hullámos papagájom, Pollyka. Nagyon szeretek színházba járni, kedvenc előadásom az idei
évadban a Szaffi és a Palacsintás király,
amit láttam filmen és könyvben is olvastam. Az előző szezonban két darabban
is játszottam, A muzsika hangjában és a
Csongor és Tündében. Balogh Ági néni
szólt, hogy lesz egy meghallgatás, jelentkeztem és beválogattak. Nagy élmény
volt, nemcsak az előadás, de a próba is.
Bár sokszor voltunk bent egészen sokáig, jól szórakoztunk. Volt, hogy állva
tapsolt nekünk a közönség, s olyan is,
amikor a nézők, egy nyugdíjas csoport
lentről énekelt nekünk, s mi tapsoltunk
nekik fentről, a színpadról.
– Talán kicsit elcsépeltnek hangzik,
de megkerülhetetlen kérdés a „mi leszel, ha nagy leszel”?

Enikő: – A Virtuózok előtt úgy gondoltam Egerben maradok, s érettségi után építészmérnöknek tanulok.
Azonban olyan megerősítést kaptam,
hogy ma már biztosan tudom: zenével
akarok foglalkozni. Érdekel a kamarazene, de egyszer szólistaként szeretnék
színpadon állni. Jelentkeztem a Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és
Gimnáziumba, s bár még nem kaptam
meg a hivatalos értesítőt, remélem „felvételt nyert” lesz a válasz. A mesterhegedűvel együtt egy különleges lehetőséget
is kaptam: részt vehetek a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának
nyári kurzusán. Nagyon érdekel ez a sok
új lehetőség, a fővárosi, kollégista élet,
s az azzal járó önállóság. A zenében is
ezt szeretem: ha meg tudom csillogtatni
a saját éréseimet, gondolataimat.
Flóra: – Már eldőlt: népdalénekes,
vagy népiének-tanár szeretnék lenni.
Szeretnék eljutni Firenzébe és Velencébe – kedvenc ételem a bolognai spagetti
– s ha választani lehet, hogy hol énekeljek, azt mondanám: egy erdőben a madarakkal.

Én nem „szobrok”
A szakma legrangosabb elismerését, Ybl-díjat kapott Thoma Emőke egri építész. Az indoklás szerint a Magyar Építész
Kamara és Heves megyei szervezete létrehozásában, a kamarai törvény előkészítésében való aktív részvétele, valamint
az egri, Heves megyei építészeti közéletben kifejtett meghatározó tevékenysége, kiemelkedő és színvonalas munkássága elismeréseként ítélték oda a díjat a Magyar Építész Kamara Heves Megyei Szervezete alapító tagjának, az Egri Építész
Kör elnökének.

nagypál ákos
– Az eddig kapott számos díj után az
építészek legrangosabb elismerését hogyan fogadta?
– Természetesen nagyon örültem, főként, hogy felmerült a díj megszüntetése.
A Magyar Építész Kamara erre fellázadt,
és azt mondta, hogy ez olyan lenne, mintha a Kossuth-díjat szüntetnék meg. A
tárgyalás végül oda vezetett, hogy az eddigi hét-nyolc díj helyett hármat adnak át
idén. Régen egy konkrét épületre adták
ezt az elismerést, néhány éve életműdíj
lett. Úgy érzem, szakmapolitikailag tényleg sokat tettem Egerért, a város korábban
nem volt olyan helyen az ország építészeti palettáján, mint mondjuk Pécs, vagy
Szeged. Az '50-es, '60-as években Eger,
ugyanúgy, mint a vasútállomása, kiesett
a középpontból, ahogy még ma sincs ös�szekötve az autópályával. A város köztes
helyzetben volt: mint valamikori nagy
egyházi központ, hagyták nem fejlődni.
Ez még a '70-es években is érezhető volt,
amikor mi ide költöztünk. Ha itt valami
nagy beruházás történt, akkor pestieket
hívtak, mintha nem lennének Egerben
építészek. Pedig a mi évfolyamunkból
egyszerre három diplomadíjas került ide
véletlenül. Ez ellen kezdtem berzenkedni,
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így indult, aztán jött a kamara megalakítása. Annyiból könnyebb volt nekem, hogy
apám is építész volt, az ő révén a pesti építésztársadalomban voltak ismerőseim.
– Az egri épületek között van igazán
kedves?
– Hogyne, van egy lakóház a Diófakút
utcában, amit nagyon szeretek, egy másik
a Nagy-Egeden, illetve a Jókai és a Kossuth Lajos utca sarkán. A Budapest Bank
épületét sem tagadom le. A legkedvesebb
munkám egyébként Balassagyarmat mellett, Szügyön van, mostanában jártam
arra, Marci unokám zongoraversenyén.
Boldog voltam, hogy rendben van tartva
a felújított műemléképület és az új iskola.
– Papíron bármit lehet álmodni, de
az épületnek meg is kell állnia a lábán,
közművesíteni kell azt, megfelelni az
egyéb elvárásoknak. Hogyan működik a
művész és a mérnök kettőssége?
– Ez egy teammunka, a statikai, gépészeti, elektromossági és hasonló feladatokat nyilvánvalóan más csinálja. Először is
alapvetően lényeges a nagyon jó együttműködés a szaktervezőkkel. Másrészt
maga az építészet kettéosztható szolgáltató és művészeti részre. Ha ezek valakinél nincsenek egyensúlyban, akkor baj
van, mert ezt mi embereknek csináljuk.
Én nem „szobrok”. Például a Csebokszári

ják, jövő héten úgyis megváltozik. Ezeket
nem lehet követni, sajnálom a mai fiatalokat. Nekünk ezerszer könnyebb volt. A
harmadik szempont, hogy az épület még
sokáig állni fog, ezért is szeretek gyerekintézményt tervezni. Ha van álmom, akkor
az az iskola és az óvoda. A bölcsődét nem
szeretem.
– Hogy-hogy? Mi a különbség az óvodához képest?
– Ez biztosan azért van, mert én nem
voltam hajlandó bölcsibe adni a gyerekeimet, azt gondoltam, hogy három évig legyenek velem. Úgymond bölcsődeellenes
vagyok, bár tudom, ez helytelen.
– Szóval nem az építész, hanem az
anya mondja ezt…
– Kimondottan. Tudomásul kell venni,
hogy hatással van a gyerekekre a környezeti kultúra, hogy milyen épületek között
nő fel. Későbbi életükben meghatározza, mennyire lesznek nyitottak a szépre.
Érezhető a lakótelepi gyerekeknél ennek
hiánya, kevésbé fogékonyak a szögletestől
eltérő környezetre. Nem látnak egyetlen
lágy vonalat sem. Ezt egyszer kísérlettel bizonyítottuk, panelházak között élő
gyerekeket kértük arra, hogy rajzolják le
álmaik házát. Nyolcvan gyerek közül három-négy rajzolt a kockán kívül más vonalat.

„Nem lehet csak rabszolgaszerűen kiszolgálni
az előírásokat.”
lakótelepen sajnos nagyon látszik, hogy
minden építész rámondhatta: nem kell
semmihez igazodni, egymás után jöttek
az „önszobrok”. A ronda panelházhoz is
kell alkalmazkodni. Ezt embereknek csináljuk, hallatlanul lényeges, hogy átérezzem, mire van szüksége a beruházónak,
vagy éppen a gyerekeknek, ha mondjuk
iskoláról van szó. Ilyenkor, ha esetleg
szembe kell szállnom egy érvényben lévő
szabályzattal, azt is meg kell tennem. Nem
lehet csak rabszolgaszerűen kiszolgálni az
előírásokat. Szerintem, akik a szabályzatokat csinálták, életükben nem terveztek.
Mostanában főleg zagyvaság van, mintha
úgy hoznának szabályzatokat, hogy tud-

– Édesapja építész volt. Egyértelmű
volt, hogy fia, Komáromi Tas is ezt a pályát választja?
– Egyáltalán nem, sőt először történelem–ének-zene szakos volt a főiskolán,
történelemből diplomázott is. Csak utána
döntött úgy, hogy nem tanár lesz, és felvételizett építész szakra. Bár az feltűnő volt,
hogy amikor otthon dolgoztunk a férjemmel, már egészen kicsi korában nagyon
érdeklődött, felismerte, hogy az egyik
alaprajz, a másik metszet. Kata lányom,
aki ékszerész lett, oda sem jött a rajzasztalhoz. Aztán, amikor kamaszodott, csak
azt mondta: egyáltalán, hogy lehet ilyen
szakmát csinálni, rajzolgatni házakat?!
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Kultúra

Üres papír

Hitchcock, a megunhatatlan

Mostanában egymásnak adták a kilincset Egerben az írók, méghozzá az első vonalból, a kortárs szépirodalom
nagyágyúival találkozhattak az olvasók. Időnként váratlan helyeken, az evidens könyvtári rendezvény mellett
például magánlakás nappalijában, de még plazában is neves szerzőbe botlott a gyanútlanabb vásárló. Ez nagyon
jól van így, hogy pezseg a kulturális közeg, vagy micsoda.

„– Jesszusom, otthon felejtettem a
kérdéseket!
– Semmi baj.
– De hát készültem! Most mi lesz?
– Majd segítek.
– Hát, jó. Ön miért ír?
– No, ezt tényleg ne erőltessük…”
(Részlet egy Esterházy Péterrel el
nem készült interjúból.)

nagypál ákos
Ilyenkor örül persze a riporter is, lehet
hallgatni az okos embereket, akik kivétel
nélkül közvetlenek, finomak, érezhetően szívesen, könnyedén beszélnek arról
a szenvedésről, ami többnyire abból áll,
hogy ülnek a félelmetesen üres papír fölött. Mert ez a munkájuk.
A riporter két évtized alatt arra a következtetésre jutott, hogy a kiválóság
valahogy magában hordozza a
kérdező iránti kedvességet, előzékenységet és elnézést, a legostobább érdeklődésre is komoly,
intelligens választ adva, nem
érzékeltetve a felek közötti szellemi különbséget.
A középszerű alkotóknál ez
valahogy máshogyan van, a
kivagyiság, az áhított felsőbbrendűség éreztetése gyakoribb
a kulturális megyekettőben.
Szomorú is ilyenkor a riporter,
teszi föl a kérdéseit szorgalmasan, aztán
az lesz belőle, ami, de hát az anyagot meg
kell csinálni.
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De
mostanában,
mondom, nem lehetett ok a panaszra. A
könyvtárban például
egyszerre két név vendégeskedett: Szabó T.
Anna és Dragomán
György (balra lent)
olvasott föl, és mesélt
irodalomfölfogásáról,
az írásról, mint munkafolyamatról. Érezhetően jól összeszokott, a
nyilvánosságot kedvelő házaspárról van
szó, a találkozón kérdezőpartnerük sem
volt, az azt megelőző interjúban is egymás alá dolgoztak, fel-feldobva a labdát a
másiknak. Próza és líra nehézségeit ös�szevetve jegyezte meg Dragomán, hogy ő
kilenc évig ír egy regényt, míg Szabó T.
Anna képes akár kilenc perc alatt megírni legjobb versét. A mögött pedig egy
élet munkája és tapasztalata van, jegyezte
meg halkan a hitves.

Péterfy Gergely (középen) Molnár Ferenc irodalmi szalonjának vendégeként
járt Egerben, idefele jövet tudta meg telefonon, hogy Kitömött barbár című
regényéért
idén
ő kapta az Aegon
Művészeti Díjat.
(Aminek egyébként rajta kívül
Dragomán volt az
egyik várományosa a Máglyáért.)
Péterfy
gyakorlottan kezelte a
közönséggel való

Psycho (1960)

fotó: vozáry róbert

ük!

A méltán híres zuhanyjelenetet valószínűleg az is ismeri, aki nem látta Hitchcock alkotását. Az egri moziünnepen többek
között ezt a horrorklasszikust is vetítették az Uránia Filmszínházban. De hogyan is épül föl az egyik leghíresebb mozgóképes gyilkosság?
veres petra

találkozást, az estet rögtön egy közös
szelfivel indította, amit már posztolt is
a netre. Az egyetemi oktató magabiztosságával beszélt művéről, saját bevallása szerint ez az állapot másfél órán át
simán eltart nála, bármiről is legyen szó.
Egyébként a sikerregény alapjául szolgáló Kazinczy-Szolimán történetre mint
nyersanyagra az író levelezését olvasva,
nagyapja könyvei között lelt. Jékely Zoltánról van szó. Az esten a könyv kapcsán
szenvedélyesen beszélt a felvilágosodásról, annak minden máig
érezhető hatásáról, a kor napjainkban is felmerülő legfontosabb kérdéseiről.
A nappalihoz mérten is szokatlan helyszín, a plaza ad helyet
a Kultúrszalonnak, ahol többek
között Kőrösi Zoltánnal (jobbra
fent) találkozhatott a közönség.
A téma a műalkotások megszületésének mikéntje volt, vagyis,
hogy honnan erednek az inspirációk, létezik-e ihlet, a szerző hogyan éli
meg az alkotás folyamatát. Munka közben
egy erősebb lét érinti meg az embert, több
lesz önmagánál, mondta Kőrösi. Szerinte
e tekintetben mindegy, hogy milyen alkotófolyamatról van szó, a lényeg, hogy az
ember el tud-e érni ilyen állapotot. Nos, ez
volna az igazi titka az elragadtatottságnak.
De ezekért a pillanatokért rettenetesen
meg kell dolgozni, tette hozzá.
A riporter pedig megint megállapította, hogy ha írót kérdeznek az írásról,
mindig ugyanaz a vége, amit Esterházy
is mondott a Harmonia Caelestis megjelenésekor. Annyit dolgoztam, mint egy
barom.

Megnézt

Miután a hősnő számot vetett főnökétől
lopott zsákmányával, átsétál a fürdőszobába. Innentől a jelenet képei a kör különböző motívumaira építkezik, kezdve
a zuhanyrózsa premier plánjával, majd a
lefolyóba körkörösen áramló vízzel, amely
lassan tűnik át a nő forogva ábrázolt szemébe. Ezután egy hosszú beállításban
visszajutunk az ellopott pénzhez - amelyre a jelenet elején a számolással még csak
utaltak - illetve az ablakon keresztül még
láthatjuk Normant (Anthony Perkins),
amint leszalad a házból.
A filmen a középre komponált zuhanyrózsa és a hősnőn látható fürdőzés élménye nyugalmat kelthet a nézőben. Ezt az
érzetet rombolja szét az a feszültségkeltő
aszimmetrikus szerkesztésű kép, amely
kétteres elrendezésével kihasználja annak a lehetőségét, hogy míg az előtérben
a zuhanyozó nő látható, a mögötte lévő
függönyön át egy felé közeledő alak tűnik
fel. Az átlós kompozíció és a zene is a zaklatottság érzetét erősítik.
A Psycho késelő mozdulatait úgy vágták
el, hogy nincs olyan kép, amely konkrétan

azt mutatná, hogy a nő testéhez érne a
kés – csak azt láthatjuk, ahogy közeledik
felé – az egymás utáni gyors montázsok
mégis tökéletesen érzékeltetik a gyilkosságot. A kést, valamint az ismétlődő szúró
mozdulatokat közeli és félközeli képkivágások mutatják, a sebeket viszont egyáltalán nem látni, csak a szúrásokat lehet
hallani.
A legtöbb gyilkosságot bemutató film
nem szemérmeskedik a hasonló jeleneteknél, minden vágást, ütést és annak
legapróbb nyomait is bemutatja, de a néhol már-már fröcskölő vér a paródia kategóriájába hajlik. Ezzel szemben a Psycho
jelenete visszafogottságával képes hatást
gyakorolni, hosszú évekre az ember emlékezetébe vésve magát.
A filmnek több folytatása jelent meg,
1998-ban pedig remake-et készítettek
belőle. Míg az eredeti, 1960-as mű szemérmesebben mutatja a női testet, a feldolgozás nagyobb hangsúlyt helyez rá. A
voyeurizmus is másként jelenik meg a két
filmen, a régi a kukkolót is visszafogottabban ábrázolja. Ennek ellenére a remake tulajdonképpen az eredeti film színes adaptációja. Ezen kívül a Psycho előzményeit is

MÁJUSBAN A BOLDOGSÁG…
Oly kevés kell, hogy boldog legyen az ember, s néha oly kevés, hogy boldogtalan. Ki
tudja, néha min múlnak a dolgok? Van,
hogy felszántod az eget, mégis elmarad
a boldogság, s van, hogy máskor annak
örülsz, ha nem hozott semmit a postás. Attól függ, honnan nézzük. Ha onnan, ahol
a hamar-boldogság lakik, talán pillangót
fogtunk lukas hálóval. Igaz lehet, hogy az
élet két kanállal járja a sorsot, s hol egyikkel mér, hol a másikkal és megesik, hogy
nem kapod, amit pedig érdemelnél. Az
ember arra gondol, hogy majd biztos holnap. Azt reméljük mindnyájan, hogy amit
ma nem adtunk s kaptunk, a másnap erre
megfelelő alkalom. Ha van másnap, s ha
van még alkalom. Oly természetes, hogy
ami mással megtörténik, az velünk soha,
pedig mindenki naptárában fogynak a

feldolgozták – sorozat formájában – Bates
Motel címmel.
Psycho, 104 perc
rendezte: Alfred Hitchcock
főszerepben: Anthony Perkins, Vera Miles, Janet Leigh

Juhász Julcsi blogja
napok, amik értékesebbek, mint a gyémántkövek. Elmúlik minden. Az állandó
csupán, hogy minden változik s hogy elmúlik egyszer. De addig? Miért kell sietve
élnünk és sietve ölelni a kedvest, aki mellénk szegődött egykoron? Miért dugulnak
el a fülek a meghitt szóra, s miért nem látják a szemek, mi oly nyilvánvaló? Az ember
szemérmes és nem ad jeleket, mikor pedig
csikorognak a kerekek. És az évek múlnak,
az esztendők súlyos gúzst fonnak mellkasunkra, s fogy a levegő. Kiáltani kéne!
Vagy tényleg égre írni korommal: csak a
ma fontos, csak a mának minden perce és
hogy nüanszokon múlik a boldogság. Nekem ma azon, hogy végigjöttél velem ezen
a pár soron, s hogy kívánhatok neked szép
tavaszt!
– szelaví –
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Ifjúság

Táncolva tanulni
Április 29-e a Tánc Világnapja. Ebből az alkalomból ki mással beszélgetnénk, mint egy igazi táncossal és pedagógussal,
Göböly Bettinával. Két munkahely, pörgés és a gyerekek ezek teszik ki Göböly Bettina mindennapjait. A 28 éves táncpedagógus tanítványai elképesztő sikereket értek el az elmúlt években, amire méltón büszke lehet Eger is. Bettina a
Pódium Táncés Balettiskolában illetve az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlójában oktat táncot óvodás kortól általános
iskolás korig. Hogy őt mi motiválja, és hogyan látja ezeket a sikereket, ő maga árulta el nekünk.
tóth beáta
– Mielőtt még a sikerekről és díjakról beszélnénk, mesélj magadról. Hogyan lettél
táncos, aztán pedagógus?
– Hétévesen kezdtem balettozni, pont a
Pódiumban, előtte ritmikus gimnasztikáztam. A gimnázium alatt is folytattam a táncot, hiszen akkor már az életem részévé vált.
Mindig nagyon szerettem, bár bevallom, az
volt a tervem, hogy biológus legyek, de az
élet úgy hozta, hogy végül a Magyar Táncművészeti Főiskolára felvételiztem. Nagyon
keményen kellett dolgoznom, hogy meg
tudjam valósítani a céljaimat. Sok utazás,
továbbképzés, tanulás, táborok… Ebből állt
az életem, de elértem, amit szerettem volna. Tanultam táncelőkészítő gimnasztikát,
klasszikus balettet, modern táncot és főleg
jazz technikákat. Dolgoztam táncosként is
együttesben, végül a szívem Egerbe húzott.
Pedagógusként számtalan gyerek megfordult már a kezeim között, akikkel öröm
együtt dolgozni.
– Dolgozhattál volna táncosként to-

fotók: gál gábor

vább, de te mégis a pedagógiát választottad. Miért?
– Úgy gondoltam, hogy nagyobb kihívást jelent számomra. Mindig is nagyon
közel álltak hozzám a gyerekek, úgy éreztem, érdemes lenne átadni és továbbadni
a tudásomat. Nagyon jó velük foglalkozni.
Motiválom őket és ők is engem. Szerencsére
sok szeretetet kapok tőlük, amit viszonzok

is feléjük. Egyszerűen feltöltődök, amikor
velük vagyok, annyira kreatívak. Ezt táncban nagyon jól tudják használni és így az
érzelmeiket is ki tudják fejezni.
– Milyen adottságokat kell birtokolnia
annak, aki táncol, és mennyi munkával
jár ez?
– Mivel táncművészetről beszélünk, kell
hozzá egy alaphajlékonyság, és – ahogy mi
táncosok nevezzük – tágság. Jó, ha ezek
megvannak, viszont ezeket fejlesztjük is a
táncban. Ez elég kemény, hiszen egy spárgát
megcsinálni is hosszú folyamat. Sokat kell
dolgozni érte, ahogy azért is, hogy valaki jó
táncos legyen.
– Hogyan motiválod a gyerekeket?
– A kisebbeket egyszerűbb motiválni
egy-egy matricával vagy pecséttel, de a nagyobbakat már komolyabban kell ösztönöznöm: őket egyszerűen tánccal tudom
motiválni. A felsőbb csoportokban már a
különböző koreográfiáknál saját improvizációt is szoktam kérni, amit nagyon szeretnek. A legtöbb gyereket motiválják a fellépések és a versenyek is, mi is rendszeresen

Állásinterjútól a kiégésig
Sokat lehet hallani arról, hogy aki olyan munkát választ, amit szeret és élvezettel csinál, akkor többet az életében nem
kell dolgoznia. Ennek járunk utána Pósán György pszichológus segítségével. Írásunkban segítséget adunk a munkakezdőknek, és azoknak is, akik már évek óta ugyanabban a munkakörben dolgoznak és tartanak a kiégéstől.
tóth beáta
– Hogyan menjünk el egy meghallgatásra?
– Az emberek zömét elsősorban az érdekli, hogyan lehet sikeres az állásinterjún,
hogyan tudja magát eladni, mi kell ahhoz,
hogy meggyőző legyen. Sokan nem is feltételezik, hogy sokszor a lehetséges munkaadó részéről már az első telefonhívás is
valamilyen formában egy teszt, hiszen egy
profi HR-es (személyzetis) sok mindent le
tud szűrni abból, hogyan kommunikál a
másik fél. Az is előfordulhat, hogy már az
idegennyelvtudást is felmérik valamilyen
szinten. Mondhatnánk, hogy ez egyfajta
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előszűrésnek is megfelelhet, hiszen ha itt
jó benyomást tud kialakítani magáról a
pályázó, abban az esetben biztosra veheti,
hogy behívják a szóbeli interjúra. Nagyobb
cégeknél szinte mindennaposnak számít
az előszűrés, ahol első lépésben általában
személyiségteszteket töltetnek ki, esetleg
szakmailag is megmérettetik a pályázót. Ha
ezeken megfelelőnek találják, akkor mehet
a következő állásinterjúra, ahol a leendő
munkaköréről fognak beszélgetni, és ahol a
pályázó is elmondhatja eddigi tapasztalatait, jövőbeni elképzeléseit. Természetesen
mielőtt útnak indulunk, nem árt felkészülni
arról a vállalatról, cégről, ahová behívják a
pályázót az állásinterjúra. Ma már minden

cég rendelkezik honlappal, ahol bemutatják, hogy mivel foglalkoznak, mi a fő
profiljuk, hogyan épül fel a szervezet. Első
lépésként fel kell készülni a vállalatból, cégből, és ha lehet, nemcsak az internet adta
lehetőségekből, hanem olyan személyektől
is kérhetünk információt, akik ott dolgoznak, vagy dolgoztak. Alap, hogy meg fogják
kérdezni, mit tud róluk, mivel foglakoznak,
és honnan szerzett információt a tevékenységükről.
– Hogyan jelenjünk meg egy állásinterjún?
– Ne gondoljuk azt, hogy a külső nem
számít, higgyük el, az első benyomásnak
óriási szerepe van. Kezdjük az öltözékkel, és

részt veszünk ezeken, sikerrel. A fellépés
adja a sikerélményt a gyerekeknek, ami ösztönzi őket.
– Ha már a sikerélménynél tartunk:
rengeteg versenyen értetek el első helyezést.
– Igen, nagyon sok országos első helyezésünk van. Tavaly voltunk Európa-bajnokságon is Erdélyben, szerencsére ott is sikerült első helyezést begyűjtenünk. Emellett
voltunk még nemzetközi táncversenyen,
melyre idén is el szeretnénk menni. A második osztályos EKF-csapat nemrégiben
vett részt első versenyén, ahonnan első
helyezést hoztak haza, modern és kortárstánc-kategóriában. A pódiumosokkal szóló
kortárstánc-kategóriában indultunk, Gömöri Lara táncolt, és szintén első helyezést
ért el. Nagyon büszke vagyok rá, hiszen ő
is – ahogyan jó pár tanítványom – a tánccal
foglakozik tovább, ugyanis felvették a Győri
Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola,
Szakközépiskola és Kollégiumba.
– Ha már a büszkeségeknél tartunk,
sok tanítványod igen sikeres lett a tánc területén. Kikre vagy a legbüszkébb?
– Szerencsére sokan vannak, akikre
büszke lehetek. Grassi Gréta és Bozsányi
Liliána, ők a Magyar Táncművészeti Főiskolára járnak. Csutak Csenge általános ötödik osztálytól tanul a budapesti művészetin.
Ragcsák Patrícia a győri táncművészetire
jár, illetve Bocsi Petra is, akire most kiemelten büszke vagyok, hiszen ő most végez
ugyanitt. Minden volt tanítványommal tar-

tom a kapcsolatot, és jóban vagyunk. Igyekszem nyomon követni a munkásságukat.
– Mit gondolsz, mire tanítja a gyerekeket a tánc?
– Úgy gondolom, a tánc egyfajta alázatot
tanít a gyerekeknek, emellett fegyelemre és
kitartásra is neveli őket, illetve megtanulják,
mi az a motiváltság. Nem mellesleg helyes
testtartást is ad, és ahogy én észreveszem,
az önértékelésüket is a helyes irányba tereli.
Aki táncossá akar válni, tudnia kell, mit
vállal. Az biztos, hogy nagyon sok lemondással jár. Kötöttebb a szabadidő, aki komolyan akar a tánccal foglalkozni, minden
szabad percét a próbateremben kell töltenie. Egyfajta szerelem ez, ezt csak így lehet
csinálni.
– Milyen tulajdonságok jellemzik a jó
táncpedagógust?

– Mindenképpen kitartónak és türelmesnek kell lennie. Következetesnek,
mint tanár, de eközben közvetlennek is,
hogy a bizalom is meglegyen. Tanárként
céltudatos és határozott vagyok, és ezt az
irányt követem. A gyerekek motiválnak
abban, hogy tovább csináljam, és dolgozzak velük. Elhatározás kérdése az egész.
Rengeteget kell dolgozni, és annál is többet, úgyhogy a szorgalom is kiemelten
fontos tulajdonság.
– Célok?
– Továbbra is szeretnék az országos és
nemzetközi versenyeken részt venni a tanítványaimmal. Az a célom, hogy minél több
diákkal megszerettessem a táncot. Szeretnék nagyobb darabokat koreografálni, illetve majd egyszer jó lenne saját lábra állni és
önállósulni, de ez még a távlati jövő.

kezdjük a hölgyekkel! Általában a formális,
visszafogott öltözék a megfelelő. A mélyen
dekoltált ruha, miniszoknya nem illő. Legmegfelelőbb a kosztüm, nyáron szoknya
vagy nadrág és blúz. A blúznak mindenképpen legyen ujja, az ideális szoknyahossz: öt
centi a térd fölött, vagy öt centi a térd alatt,
a kiegészítőkkel pedig óvatosan bánjon.
A férfiaknál egyedüli elfogadott öltözék
az öltöny, hosszú ujjú ing és nyakkendő.
Nagyon fontos, hogy öltözéke és cipője tiszta legyen. Az egyéni ápoltság elengedhetetlen, borotválkozzon meg, kivéve, ha szakállt
visel. Ha izgul és izzad a keze, vigyen magával zsebkendőt, amelyet csak a keze törlésére használjon. Ékszert ne viseljen, csak egy
elegáns, öltönyéhez illő minőségi karórát.
A HR-szakemberek gyakran használják
a bevezető informális, kötetlen beszélgetést
arra, hogy felmérjék, milyen személyiség a
pályázó. Egy kötetlen beszélgetés folyamán
pedig kevésbé figyelünk arra, hogy mit
mondunk és lehet, hogy többet árulunk
el magunkról, mint amennyit szerettünk
volna. Kötetlen beszélgetéskor soha ne

mondjunk elítélő véleményt jelenlegi vagy
volt munkaadónkról. Ügyeljünk arra, hogy
szemkontaktust tartsunk, a beszélgetés
során mindig nézzünk az interjúztató szemébe. Figyeljünk a testtartásunkra, hanghordozásunkra. A feltett kérdésekre válaszoljunk határozottan, érthetően. Már az is
sokat elárul, ahogy kezet fogunk. A kézfogás ne legyen túl gyenge, de túl szoros sem.
Fogjunk kezet úgy, hogy az kifejezze határozottságunkat, érdeklődésünket.
– Mit célszerű magunkkal vinni?
– Azokat az iratokat, amelyre a cégnek
szüksége van, amit már az álláshirdetésben is kért. Mindenképpen vigyen magával
jegyzetfüzetet és tollat. Amennyiben szükséges, jegyzeteljünk, hiszen a legfontosabb
információkat így tudjuk megőrizni.
– Mire készüljünk? Mit kérdezhetnek?
– A legtöbb interjú azzal kezdődik, hogy
megkérdezik, mit tud a cég tevékenységéről, termékeiről, miért szeretne nekik dolgozni. Megkérdezik, hogy melyek a gyenge
pontjai, mi az erőssége. Csapatjátékosként,
vagy inkább önállóan szeret dolgozni? Volt

már komolyabb konfliktusa előző munkahelyein? Miként oldotta meg? Mit tart az
eddigi legnagyobb sikerének? Milyen rövid
és hosszú távú tervei vannak?
Természetesen nekünk is lehetnek kérdéseink. Jó tanács: soha ne kérdezzünk
először a fizetésről, ezt az interjú végén
tegyük fel! Inkább a cégen belül uralkodó
légkörről, leendő kollégákról, a betöltendő
munkakörről érdeklődjünk. A kapott válaszok alapján majd eldöntjük, hogy valóban
szeretnénk-e ennél a szervezetnél dolgozni.
– Hogyan viszonyuljunk a munkához
a munkába állás elején és utána?
– Életünk egyharmadát a munkahelyünkön töltjük, nem mindegy, hogyan
érezzük magunkat, és ezért elsősorban nekünk kell tennünk, mi vagyunk a felelősek
azért, hogy szerethető legyen az a munka,
amit végzünk, és azért is, hogy ne égjünk ki.
Csíkszentmihályi Mihály professzor szerint a fiatal éveinkben kialakult hozzáállás
fogja meghatározni, hogy felnőttként miként viszonyulunk majd a munkához. Nagyon sok fiatal a diákéveiben kipróbálja az
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úgy nevezett diákmunka adta lehetőséget a
tanulás mellett, melynek motivációs hatása nem a munka örömére, hanem inkább
a pénzszerzésre irányul. Természetesen itt
még nem kiforrott, hogy milyen területen
szeretne majd dolgozni, vagy milyen szakma irányába szeretne elmozdulni, mégis
azt mondhatjuk: az elvégzett kutatások azt
támasztják alá, hogy serdülő korban már
kialakulhat az a viszonyulás, hogy a munka kimondottan csak pénzszerzésre jó, a
munka kellemetlen, mégis, ezáltal kapok lehetőséget a kellemes szórakozáshoz. Ennél
rosszabb a helyzet azoknak a gyerekeknek a
körében, akik nem vállalnak munkát, nem
játszanak, mert az élmények nélkül felnövő gyermekek felnőttként nehezen találják
meg az élet értelmét és örömeit.
Gondoljunk vissza arra, mire szoktunk
gondolni munkaközben.
Az emberek jelentős hányada munka közben többször
gondol arra, hogy mennyivel jobb lenne bármi mást
csinálni, mint amit most
csinálok. Mégis, ha elveszíti
a munkáját, sokkal elégedetlenebb lesz, mint akkor volt, amikor az „utált”
munkát végezte. Ismét egy
vizsgálatra
hivatkoznék,
ahol megállapították, hogy
munka közben több boldog
pillanatot élnek meg az emberek, ennek ellenére mégis
mindenki a több szabadidőt hiányolja, és kevesebb
munkát akar.
– Miért van ez az ellentmondás?
– Ha munkáról van szó, elkezdünk egy
sztereotípia mentén gondolkodni, mégpedig a munka elveszi a szabadidőnket, korlátozza a szabadságunkat. Akaratunk ellenére
valami olyan dolgot kell csinálnunk, amivel
vesztegetjük a drága időnket és az energiánkat, és nem jut az eszünkbe, hogy mindaz,
ami kezdetben örömöt adott a munkában,
az most unalmassá, frusztrálóvá vált. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy
a szabadidő valóban szükséges, de csak
bizonyos mértékig, mivel ha huzamosabb
ideig nem dolgozunk, az lelki válsághoz fog
vezetni. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat,
testileg-lelkileg, annak egyik legfontosabb
feltétele a tartalmas élet. Fontos végiggondolnunk, hogyan teremthetünk összhangot
a munka és magánélet között. Talán célszerű átgondolni munkánkhoz való viszonyunkat. Miért választottuk, mi az, amit
szeretünk benne, mi az, amit nem, és ezen
hogyan tudnánk javítani, mi kell hozzá.
Amit meg tudunk változtatni, változtassuk
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meg! Gondoljuk át, mi az, ami legjobban
zavar a munkánkban, és mi állhat ennek a
hátterében. Lehet, hogy az időbeosztásommal vannak problémáim? Netán a főnököm, vagy néhány kolléga miatt élem meg
nehezen a dolgaimat? Ezekkel a dolgokkal
foglalkoznunk kell, és rá kell jönnünk, hogy
hol, milyen területen kell fejleszteni magunkat. Gondolok itt többek között konfliktuskezelési, kommunikációs technikák
elsajátítására is. Amikor elkezdünk dolgozni, megpróbáljuk rendszerezni, hogy mi is
történik velünk, és úgy érezzük, hogy akár
meg is válthatjuk a világot. Az első lépcsőben azt éljük meg, hogy szeretjük a munkánkat, nagy lelkesedéssel állunk a kihívások elé, nem nézzük az óránkat, hogy mikor
lesz vége a munkaidőnek, igyekszünk a legtöbbet kihozni magunkból. Azonosulni tu-

dunk a munkahelyünkkel, sőt, itt fordul elő
legtöbbször, hogy háttérbe szorul a család
és hajlamosak leszünk túlvállalni magunkat (beindul a megfelelési kényszer). Aztán
az idő előrehaladtával átlépünk a második
lépcsőbe, amikor is kezdjük átlátni a dolgainkat, felmérjük, hogy mire vagyunk
képesek önállóan és mihez kell bevonni a
kollégáinkat. A személyes igényeink kezdenek fontossá válni, és a stabil elköteleződés
irányába mozdulunk el, ezzel valamelyest
csökkentve a korábbi lelkesedésünket. Ekkor mind a kollégáinkkal, vezetőinkkel
normális munkakapcsolatban vagyunk,
a munkavégzésünkre az együttműködés,
fejlődés iránti igény, empátia jellemző. Jól
érezzük magunkat, rendelkezünk megfelelő jövőképpel. Az évek múlásával átlátjuk
a munkahelyünk működését, az emberi
kapcsolatok minőségét, és ekkor bekövetkezhet egy stagnálás, amikor is kevesebbet
kommunikálunk, nem igényeljük a korábban kialakított együttműködési formákat,
sőt, érezhetjük azt, hogy kevésbé vagyunk
jó helyen. Amennyiben egyre többször je-

lentkeznek ezek a negatív érzések, abban az
esetben alakulhat ki a munkahelyi kiégés, a
szakirodalom ezt nevezi burnout szindrómának. Ennek érzelmi és testi tüneti vannak, beszűkült tudatállapot, kimerültség,
inkompetenciaérzés. Itt az egyén úgy érzi,
hogy kicsúsztak a dolgok az irányítása alól,
nem tudja ellátni a feladatát, csökken a teljesítőképessége, leértékeli önmagát, feszült,
kevésbé kommunikatív, együttműködési
készsége minimális. Szétszórt, pontatlan,
kerüli az új kihívásokat. Önértékelésbeli
problémák alakulnak ki, és akár ezek az érzések átmehetnek depresszióba is.
– Mi vezet a kiégéshez?
– A számos tényezőből hadd emeljem
ki a legfontosabbakat. Például, ha hosszú
időn keresztül folyamatosan nagy terhelésnek van kitéve, anyagilag, erkölcsileg
nincs elismerve, nem kap
visszajelzést az elvégzett
munkájával kapcsolatban,
monoton a munka, nincs
lehetőség az előrelépésre,
a munkakör nem kellően
motiváló, ekkor jelentkezhet a kiégés. Persze tisztában kell lennünk azzal,
hogy vannak bizonyos
munkakörök, ahol fokozottabban ki vagyunk téve
a munkahelyi kiégésnek.
Ilyen az orvosi, pszichológusi, tanári pálya, azaz a
segítő foglalkozásúak körében gyakoribb. Természetesen mi saját magunk is tehetünk a kiégés ellen. Amennyiben nem
szeretjük a munkánkat, gondoljuk át, mit
csinálnánk szívesebben a szabadidő minőségi eltöltése, az önismeretünk fejlesztése, a
pozitív gondolkodás előtérbe helyezése, a
jelenlegi helyzetünk más szemszögből való
megélése érdekében. Ma már elmondhatjuk, hogy a munkáltatók is szembesültek
a fentiekkel, és egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek arra, hogy megelőzzék a munkahelyi kiégés kialakulását. Ebben elengedhetetlen a jó kommunikáció kialakítása a
munkahelyen, a rendszeres visszajelzések
a teljesítményről, különböző döntésekbe
történő bevonása a dolgozóknak, illetve a
dicséret, elismerés. A vezetőknek komoly
szerepe van abban, hogy a beosztottaik testi-lelki állapotát figyelemmel kísérjék. Ma
már sok helyen tartanak burnout-megelőző tréninget is. Mégis azt kell mondanom,
hogy amennyiben úgy érezzük, hogy önállóan próbáltunk javítani a helyzetünkön,
de nem jártunk eredménnyel, akkor célszerű szakember segítségével megoldani a
problémát.

Elektronikus folyószámla szolgáltatás
Április 15-től elindult Eger Önkormányzatának elektronikus folyószámla-szolgáltatása.
Országosan egyedülálló szolgáltatást
indított Eger Önkormányzatának Adó
Irodája: biztonságos ügyfélkapun keresztül, az interneten lekérdezhetők az egri,
adózói, bevallási és folyószámla adatok,
számlaegyenlegek.
Eger Önkormányzata az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében
2015. április 15-től bővítette ki szolgáltatásait, így városunkban már lehetőség
van arra, hogy az adózók – elektronikus
rendszeren keresztül – a nap bármely
pontjában láthassák az önkormányzati
adóhatóságnál lévő, legfontosabb adózással kapcsolatos információkat.

Az önkormányzat által elindított elektronikus folyószámla szolgáltatás 42 ezer
adózó (adónemenként) számára, több
mint 65 ezer bevallási adat tekintetében
teszi gyorsabbá, kényelmesebbé, otthonról intézhetővé a helyi adóügyeket. A
jogosultak naprakészen láthatják adószámláikat, ezáltal rövidülhetnek egyes
hatósági ügyintézések időtartamai is.
A szolgáltatás a Kormányzati Portálon
(www.magyarország.hu) keresztül érhető el, így garantált, hogy az adózók biztonságosan jutnak adataikhoz. Az adózói
adatok megtekintésének feltétele az Ügyfélkapus regisztráció, valamint egyszeri,

Támogassa az Egri Szimfonikus
Zenekart adója 1%-val, hogy a
jövőben is legyenek közös koncertélményeink.
Adószámunk: 19134697-1-10.
Köszönjük!

akár otthonról is elvégezhető regisztráció
az egri önkormányzati adóhatóságnál.
A programba az ado.eger.hu oldalról
lehet belépni, a közvetlen cím: https://
eger.eado.hu.
Az adózók az elektronikus adófolyószámlával kapcsolatos személyesen az
önkormányzati adóhatóság ügyfélszolgálatán (Eger, Dobó István tér 2.) vagy
az Adó Iroda telefonszámain kérhetnek
tájékoztatást.
A közeljövőben tervezik online bankkártyás fizetési lehetőség biztosítását is,
amit közvetlenül az elektronikus folyószámla egyenlegből érhetnek majd el.

Nemzetközi Rock 'n' Roll Weekendet rendeznek május 15-én és 16án a Hotel Eger báltermében. Bár ez a Hotel tavaszi csomagajánlata,
de az Eger és Eger Kistérség állandó illetve ideiglenes lakói számára, ez a Magyarországon egyedülálló rendezvény, 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 elfogadóhely,
így további kedvezményben részesülhet. További információ: 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 további nagyszerű zenekarokkal!

Módosul a
hulladékszállítás
rendje az
ünnepek miatt
Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti
tisztelt ügyfeleit, hogy a hulladékszállítás rendje a
májusi ünnepek miatt az alábbiak szerint módosul:
– 2015. május 1-jén (péntek) és május 25-én (hétfő)
hulladékszállítást és szelektívgyűjtést nem végzünk.
Ügyfélszolgálataink zárva tartanak.
– 2015. május 2-án (szombat) a május 1-én esedékes
szállításokat
– 2015. május 26-án (kedd) a május 25-én esedékes
szállításokat végezzük.
A Hulladékátrakó Állomás 2015. május 1-jén és 25-én
zárva tart.
Az Építési és Bontási Hulladék feldolgozó telep 2015.
május 1-jén, 2-án és 25-én zárva tart.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladéktároló edényeket a fenti napon reggel 6 órára helyezzék ki a szállítási útvonalra.
Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

OROSZ
oktatás, fordítás, tolmácsolás,
beszédgyakorlat és
egyedi tervezésű workshop
kérhető a SUPRA VITA NYELVISKOLA
szervezésében!
Szolgáltatásaink elérhetőek angol,német,
lengyel, olasz és francia nyelven is!
Velünk Megértheti a Világot!

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

Masni Varroda
• függönyvarrás
• karnisok forgalmazása
• raff rolók készítése
Eger, Rózsa Károly u. 13.
Tel.: (06 20) 263 3394

SIOSZ-gála: negyedszer is EVSI!
Március 31-i a hír: „az Egri Városi Sportiskola az elmúlt évi eredményei alapján negyedszer lett Magyarország legeredményesebb sportiskolája.” A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) hat éve díjazza a köznevelési és egyesületi sportiskolákat és az EVSI minden esetben kapott elismerést. Négyszer (2009, 2011, 2013,
2014) első, míg 2012-ben második, 2010-ben pedig harmadik volt saját kategóriájában. E mellett többször külön is díjazták
az egyesület legeredményesebb sportolóit. Külön-külön az EVSI szakosztályaival már többször is foglalkoztunk az Egri Magazin poszteres oldalain, de az Egri Városi Sportiskolával, mint többszakosztályos sportegyesülettel még nem.
turay zoltán
Sokat írtunk már az EVSI-ről, de mindig
csak egy-egy rész került górcső alá. Ez jó,
hiszen ha foglalkozunk egy-egy szakosztállyal, az azt jelenti, hogy a sportolók épp
egy sikeres OB-n, netán Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon vannak túl. A

Művelődési Osztályának kezdeményezésére 1959. április 17-én (most volt 56 éve!)
alakult meg az Egri Dobó István Sportiskola. Országosan a 70-es évek végéig beszélhetünk a sportiskolák aranykoráról, majd
a 80-as évektől sorra szűntek meg, vagy
csatlakoztak az adott város egyesületeihez.
Egerben a régi-új Egri Vasas volt a befogadó

Magyarország legjobb sportiskolája 2014-ben
500 fő alatti kategória
1.
2.
3.
4.
5.

Egri Városi Sportiskola 
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
Dunaújvárosi Városi Sportiskola
Gyulasport Nonprofit Kft.

11 szakosztályt összefogó Egri Városi Sportiskoláról viszont még kevés szó esett, pedig
olyan sportműhelyről van szó, amelynek sikereit nem egy városban „irigykedve” nézik
és képesek eljönni Egerbe, hogy megtudják:
mitől és miért ilyen eredményes – országos
összehasonlításban is – az EVSI!
Mielőtt rátérnénk a jelenlegi szerkezet
bemutatására, egy kis országos és helyi
sportiskolás történeti visszatekintés következik. Sportos berkekben, vagy a hazai
sporteredményeket figyelemmel követők
között bizonyára ismerősen cseng az a név
és rövidítés, hogy KSI. Jelentése: Központi
Sportiskola. Elég régen, 1963 májusában
alapították Budapesten. Az akkori magyar
sportvezetés egy egységes és erős utánpótlás-nevelő bázist akart létrehozni. Idővel
olimpiai és világbajnokok tucatjai kerültek
ki innen, főleg vízilabda, úszás, kajak-kenu,
öttusa, ökölvívás, torna és lövészet sportágakban. A KSI-s fiatalokból álló csapatok
nemegyszer még a felnőtt bajnokságokban
is megállták a helyüket. Sokan azt hiszik,
hogy a sportiskolai mozgalom a KSI-nél
és 1963-ban kezdődött, pedig nem így van.
Két vidéki város, Pécs és Eger volt a minta – akkori szóhasználattal „úttörő” – a KSI
létrehozásánál, hiszen a Mecsekalján 1957ben jött létre a Pécsi Városi Sportiskola,
Egerben pedig az akkori Megyei Tanács

1301 pont
705 pont
271 pont
122 pont
67 pont

a 80-as évek elején. Utána a rendszerváltást
is megsínylette a magyar utánpótlássport.
Az újabb próbálkozásokra a 90-es évek
közepéig kellett várni. Egerben a városvezetés és a szakemberek összefogásával 2001.
augusztus 1-jén indult újra a sportiskola
Egri Városi Sportiskola néven. Akkor még
öt szakosztály – atlétika, birkózás, labdarúgás, kosárlabda, ökölvívás – tartozott az
EVSI-hez. Ma, 14 évvel később a 11 szakosztályt és a városi sportlétesítmények nagy
részét működtető Egri Városi Sportiskola
Eger egyik legnagyobb és legeredményesebb sportegyesületévé vált. Az igazolt sportolók száma majdnem eléri az ötszázat. Akik
kiöregednek az utánpótlás korosztályokból,
azok vagy az adott sportág helyi NB-s bajnokságokban szereplő csapataiban (pl. SBS
Eger
Eszterházy,
EKFSC – kézilabda;
EKF-Eger-KOK –
kosárlabda; VIKSZ
Agria RC Eger
– röplabda; Egri
ÁFÉSZ SC – asztalitenisz stb.), vagy
ezek hiányában az
Egri
Sportiskola
SE-ben (pl. atléták,
ökölvívók) versenyezhetnek tovább.

– A hazai sportiskolák szakmai összefogásának fontos mérföldköve volt a SIOSZ
(Sportiskolák Országos Szövetsége) 2002-es
nyilvántartásba vétele, majd az addig 15-20
tagot számláló szervezet 2007-től jelentősen
megnövekedett, hiszen bekapcsolódtak a
munkába a köznevelési típusú sportiskolák
is – erről Lehmann László, a MOB sportiskolai programvezetője beszélt az idei budapesti
SIOSZ díjátadó gálán. – A 2014/15-ös tanévben 110 köznevelési általános és középiskola
kb. 15 ezer tanulóval vesz részt a sportiskolai programban, ebből kb. 9 ezret támogat
a MOB a sportiskolai program keretében.
Ezen felül a 20 egyesületi típusú sportiskolában további 10 ezer gyermek sportol rendszeresen – mondta záróbeszédében Lehmann László.
A taglétszám, vagyis a mennyiség mellett
az új sportiskolai program beindulása – az elmúlt hat év – komoly eredményeket hozott.
Ha megnézzük akár az ifjúsági olimpiák, de
akár a felnőtt olimpiák mezőnyét is, egyértelműen látható, hogy a sportiskolás nemzedék
elérte azt a kort, amikor már a felnőtt porondon is helyt tud állni. A SIOSZ-t stratégiai
partnerként kezeli az országos sportvezetés.
Megállapodást írtak alá a Magyar Diáksport Szövetséggel, a SIOSZ elnöke – mint
a sportiskolák képviselője – tagja a Magyar
Olimpiai Bizottságnak. Nem minden sportiskola tagja a Sportiskolák Országos Szövetségének, de talán az is az elismertséget jelzi,
hogy a taglétszám folyamatosan nő. Jelenleg
57 iskola, illetve egyesület tagja a SIOSZ-nak,
de jövőre ez a szám meghaladhatja a 60-at is.
Ebből a mezőnyből tűnik ki eredményeivel
évről évre az Egri Városi Sportiskola.

23

Sport

Black 'n' White –
Rock 'n' Roll Weekend!

A

VÁR
I
R
G

ISKOL

ESI

RT

I SP O
S
O

2009, 2011, 2013, 2014

Magyarország legjobb sportiskolája
(500 fő alatti kategória)
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Szakosztályok (11): asztalitenisz, atlétika, birkózás, floorball, judo, karate, kézilabda, kosárlabda, ökölvívás, röplabda, tájékozódási futás
Sportolók: 475 + 58 fő előkészítő csoportokban
Edzők: 42 fő

RT

Rövidített név: EVSI
Alapítva: 2001. augusztus 1.
Szín: piros-kék
Alapító és főtámogató: Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Igazgató: Kovács Géza (2006-tól)

A

Egri Városi Sportiskola

ZF-centenárium

S I SP O

Legjobb sportiskolás eredmények:
– Könnyű Richárd (ökölvívás) ifjúsági olimpiai bronzérem.
– Török Zsolt (birkózás) junior vb 3. hely
– Rudinszky Ádám (judo) Csombor Vivien és Oláh Eszter (ökölvívás) világ- és Európa-bajnokságokon képviselte az Egri Városi
Sportiskola színeit

100 éve a járműipar élvonalában
A németországi Friedrichshafenben száz évvel ezelőtt, 1915-ben alapították meg Zahnradfabrikot, azaz a Fogaskerékgyárat, azzal a céllal, hogy minőségi alkatrészeket készítsen Zeppelin gróf legendás kormányozható léghajóihoz. A kis
cég fejlődése az alapítók legszebb álmait is felülmúlta: a ZF Friedrichshafen AG, ahogy ma ismerjük, a járműipar egyik
legnagyobb és legsikeresebb nemzetközi beszállítója, amely 5 kontinens 26 országában 122 gyárat működtet, és 73
ezer alkalmazottat foglalkoztat.

Sikerrecept EVSI-módra
Kovács Géza nemcsak az Egri Városi
Sportiskola igazgatója, hanem a Sportiskolák Országos Szövetségének is a vezetője, e
mellett a Magyar Olimpiai Bizottság tagja.
Az eddigi egri sikereket firtató kérdésre a
„saját recept” így hangzik:
– Büszke vagyok a csapatra. Bár ez már
nem is csapat, hanem egy nagy család, ami
segíti egymást, egyik sportág a másikat.
Az is fontos, hogy a városvezetés mindig
mellettünk áll. A város iskoláiban dolgozó
testnevelő kollégákkal nagyon jó a kapcsolat. Ha bárhol feltűnik egy fiatal tehetség,
megpróbáljuk „beterelni” a sportiskola
különböző szakosztályaihoz. Az EVSI-ben
az elkötelezett szakmai munkát tartjuk a
legfontosabb ismérvnek. A másik pedig

az, hogy egy összeszokott család mindig
együtt húz. Sportszakmai szempontból
is sikerült megújulnunk, hiszen például
más városok is tőlünk akarják átvenni az
itt kidolgozott sportolói életpályamodellt.
A tervszerű munkát példázza az is, hogy
azok közül a gyerekek közül, akik korábban nálunk kezdték a sportiskolát, ma már
egyre többen edzői feladatot látnak el az
egyes szakosztályoknál. A volt tanítványok
testnevelő tanári, edzői diplomával rendelkeznek. Tréfásan minden évben felvetődik
az, hogy most melyik szakosztály hozza
majd a legtöbb pontot. Azt már máshol is
észrevették, hogy küzdősportokban Eger
mindig ott van a legjobbak között. Kérdezik is tőlem, hogy miért pont ezekben

ASZTALITENISZ
Klubelnök:	Kovács Kinga
Edző:
Pálosi Balázs
Létszám:
17 fő

JUDO
Vezető-edző: Horváth Tamás
Edző:	Fejér Barna, Cs. Németh
Péter, Zakar Csaba
Létszám:
23 fő

ATLÉTIKA
Szakosztályvezető,
vezetőedző: Petrovai József
Edzők: 	Fejes Péter, Gotyár József,
Berecz Bernadett
Létszám:
70 fő
BIRKÓZÁS
Vezetőedző: Gyöngy Attila
Edző:	Lakatos András, Madarasi
Gábor, Tősi János, Szucsik
Tamás
Létszám:
47 fő
Edző:
Létszám:
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FLOORBALL
Leitner Tamás
12 fő

KARATE
Vezetőedző: Juhász Ferenc
Létszám:
19 fő
KÉZILABDA
Vezető-edző: Herczeg Béla
Edzők:	Hegedüs Tibor, Rutka
Péter, Bóta Mariann,
Brandstädter Gábor,
Hevér Tibor, Pereverzia
Mihály, Terenyei Ákos,
Scheili Zsolt, Padla József
Létszám:
162 fő
KOSÁRLABDA
Vezető-edző: Varga György
Edzők:	Váczi Péter, Laczi Zsolt,

a sportágakban – judo, ökölvívás, karate,
birkózás, atlétika - vagyunk a legjobbak.
Erre mindig azt szoktam mondani, hogy
a válasz egy dátum: 1552. Ez, véleményem
szerint, mindent visz – összegezte az eddigi eredményeket az egri igazgató.
Ehhez még annyit teszünk csendben
hozzá, hogy az egrinél jóval nagyobb
sportiskolák sokkal kevesebb pontot gyűjtöttek 2014-ben. Az 500 fő fölötti egyesületi típusú sportiskolák versenyében első
Szolnok 1064 pontot ért el, a mögötte végző Miskolc 1045-t, a harmadik Debrecen
pedig 1034-t. Az egyesületi típusú sportiskolák – képzeletbeli – abszolút rangsorában is az Egri Városi Sportiskola lett a
legjobb!

Létszám:

Kis György, Kátai Zsolt,
Márton Krisztina,
Nosztícius Ferenc
66 fő

A centenáriumot programok sokaságával
ünneplik világszerte, így az egri ZF Hungária Kft.-nél is. A legnagyobb és leglátványosabb program az a különleges Családi Nap
lesz, amit június 7-én rendeznek meg az
egri strandon. A vállalat vendégei lesznek
a ZF Eger vízilabdásai, és neves művészek
szórakoztatják majd a résztvevőket reggeltől estig. Az esti záróesemény például egy
magyar sztárzenekar koncertje lesz.
Sokak régi kívánsága válik valóra a május közepén kezdődő gyárlátogatásokkal.
A családtagok nagyon kíváncsiak arra,

hogyan, milyen körülmények között tevékenykednek a ZF Hungária dolgozói. A
100 éves évforduló remek alkalmat teremt
a vezetett gyárnéző túrák megszervezésére.
A jövő legalább olyan fontos, mint a
múlt: érthető hát, ha épp a centenárium évében hirdette meg 10 éves távlatra szóló új
stratégiáját a ZF. A fő cél: tíz év alatt megduplázni a konszern jelenleg húszmilliárd
eurós éves bevételét. A látványos növekedés
kulcsa: a legjobb szakembereket alkalmazva folyamatosan a járműipar élvonalában
tevékenykedni, aktív részeseként annak a

műszaki forradalomnak, ami a következő
évtizedekben gyökeresen átformálja majd
a világ közlekedését. A 20 éves ZF Hungária Kft. a magyar dolgozók kreativitásával,
szaktudásával, modern gépparkjával hatékonyan és sikeresen szolgálja ezeket a törekvéseket.
Aki kíváncsi a cégcsoport történetére, a
ZF-nél született technikai újításokra, annak érdemes ellátogatni a http://www.
zf.com/100years internetes oldalra, ahol rengeteg érdekes információt, archív fotót talál.

ÖKÖLVÍVÁS
Vezetőedző: Dorkó Péter
Edző:	Farkas Tibor, Galambosi
István
Létszám:
33 fő
RÖPLABDA
Szakosztályvezető:
Gáspárdy György
Edzők:	Vajda Tiborné, Vincze
Tamás, Sulyok István,
Juhászné Tóth Mária
Létszám:
37 fő
TÁJFUTÁS
Szakosztályvezető: Blézer Attila
Edző:
Veres Imre
Létszám:
18 fő
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Játék!
Nyerjen háromnapos bérletet a május 28-29-30-án a Bolyki
völgyben megtartandó I. Feszt!Egerre! Mellé vigyen haza egy
üveg Bolyki bort is.
Mit kell tennie?
Töltse ki a szelvényt, vágja ki és küldje vissza a Média Eger Kft.
címére!
Az Ön neve:����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Az Ön címe:����������������������������������������������������������������������������������������������

Épülettakarítás, irodaházak takarítása, szalagfüggöny-, szőnyeg- és
kárpittisztírtás, szőnyegtisztítógép-kölcsönzés házhoz szállítással, magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.

Takarítószolgálat, Eger

(06 20) 9359 211

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Az Ön telefonszáma:����������������������������������������������������������������������������
Beküldési határidő: 2015. május 15.
Címünk: Média Eger Kft., 3300 Eger, Törvényház utca 15.
A borítékra írja rá: Feszt!Eger
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Próbahordás nélkül soha!
Energia Infó Pont – Technológiák, Partnerek A-tól Z-ig

Használjon kevesebbet, fizessen kevesebbet!
Energetikai beruházást tervez? • Érdeklik a költséghatékony technológiák? •
Szakértő partnereket keres? • Látogasson el hozzánk!

Energia Kedd
2015.05.05. (kedd) 16.00–18.00 Méréssel az energiahatékonyságért
Ismerje meg a hőhidak és hőveszteségek megszüntetésének technikáját!
Tudjon meg többet a hőtérképezésről és az energia tanúsításról!
2015.05.19. (kedd) 16.00–18.00 Egészség- és pénztárcakímélő
klimatizálás Tudta, hogy a modern berendezésekkel fűteni is lehet, s
csak feleannyi energiát használnak, mint idősebb társaik? Megtudhatja,
melyek a klímahasználat egészségügyi szempontjai; mire figyeljünk vásárláskor; hogyan válasszunk készüléket!
2015.06.02. (kedd) 16.00–18.00 Költséghatékony épületfelügyelet
Tudja meg, hogyan mérheti energiafelhasználását! Legyen tudatos fogyasztó és csökkentse az energiafelhasználását! Ellenőrizze mobiljával
otthona energiafelhasználását – sőt, avatkozzon be!

Jöjjön el, segítünk! Ingyenes!
3300 Eger, Telekessy u. 1.
(A színházzal szemben)
Telefon: (20) 213 1112
E-mail: istvan.timar@hkik.hu
Nyitva tartás:
Kedd–péntek: 10:00 – 18.00 óra
Szombat: 09:00 – 13:00 óra

ToBoRzÓ
tÁbOr
Ha szeretsz táborozni és szívesen töltenél egy hétvégét a természetben, akkor van
SZÁMODRA egy visszautasíthatatlan ajánlatunk!

Június 12-14. között gyere velünk Csevicére.
Tölts el egy hétvégét rendhagyó környezetben.
Hozd magaddal kreativitásod, bátorságod, jókedved, két szóval:

TARTS VELÜNK!
Ha elmúltál 19, de nem vagy még 31,
és szereted a KIHÍVÁSokat,
akkor mutasd meg, hogy tudsz

CSAPATban dolgozni,

hogy tele vagy ÖTLETekkel, melyekhez csupán eszközökre és térre van
szükséged.

Most megteheted ezt egy VELED kialakuló közösségben,
amely mindenre nyitott és már csak RÁD vár!
A tábor részvételi díja: EGY MOTIVÁCIÓS LEVÉL, melyben arról írj,
hogy miért szeretnél részt venni a táborban és miért érzed úgy, hogy Téged kell
magunkkal vinnünk.

Jelentkezési határidő: 2015. május 29.
Jelentkezés módja: személyesen az IFI PONT-ban a motivációs levél kíséretében.
Elérhetőség: Horváth Erika +36 20 248 00 94 - ifiponteger@gmail.com - 3300 Eger Dobó tér 7-9. H-P: 10-18

Interjú Vargáné Bölkény Mária hallásspecialistával
A hallókészülék vásárlása nagy körültekintést igényel. Érdemes előzetesen tájékozódni, ám érdemi döntést csak a teljes
körű hallásvizsgálat után lehet meghozni. „Próbahordás nélkül soha ne vásároljunk hallókészüléket!” – javasolja Vargáné Bölkény Mária hallásspecialista, az egri Amplifon Hallásközpont vezetője. Az Amplifon Hallásközpont ingyenes
hallásvizsgálat kampányának apropóján beszélgettünk a kiváló szakemberrel.
– Mennyire tájékozottak mindazok,
akik hallásvizsgálatra érkeznek Önhöz?
– Azt tapasztalom, hogy sokan, akik
hallásvizsgálatra jönnek hozzám, és
tudják, hogy hallókészülékre lesz szükségük, már előzetesen tájékozódnak.
Ez legtöbbször a családtól, ismerősöktől szerzett információ, és egyre többen böngésznek az interneten is. Sajnos
gyakran előfordul, hogy az emberek a
rémhírekre hallgatnak, és téves elképzeléseik alakulnak ki, a mi feladatunk,
hogy ezeket eloszlassuk.
– Kiemelne ezek közül a tévhitek
közül néhányat?
98x140_Layout
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– Többen tartanak attól, hogy a hallókészülék sípol, felerősíti a zajokat és
kényelmetlen a viselése. Ilyen esetben
mindig elmondom, hogy a hallókészülékek a technológiai újításoknak köszönhetően az elmúlt években hihetetlen nagy fejlődésen mentek keresztül, és
a fent említett állítások ma már egyáltalán nem állják meg a helyüket.
– Hogyan győzi meg a szkeptikusokat?
– Nincs nehéz dolgom, hiszen a hallásvizsgálat után minden egyes érdeklődőnek lehetősége van ingyenesen kipróbálni a készülékeket. Ez azt jelenti,
hogy a kiválasztott hallókészüléket nem
csupán a helyszínen tesztelheti, hanem hazaviheti, és
kipróbálhatja akár
otthoni, akár munkahelyi környezetben is. A hallókészülék próba nem
kötelez vásárlásra,
így senkinek sincs
veszítenivalója.
Szerencsére
sok
olyan emberrel találkozom, akik a
jót látják meg először, és olyanokkal
is, akik elkísérik a
barátot, rokont a
hallásvizsgálatra.
– Mik a tapasztalatai,
változnak
a
vélemények
Ingyenes hallásszűrést szervezünk és hallókészülék
a
próbahordás
kipróbálási lehetőséget biztosítunk Heves megyei
után?
– A személyes
lakosok számára 2015. április 20-tól május 20-ig
tapasztalás
a legaz egri Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez
fontosabb
meghívja a 06-36 418-808-as telefonszámot. Rendel:
győző érv, mivel a
Dr. Halmos Péter, fül-orr-gégész és audiológus főorvos. próbahordás időszaka alatt mindenki el tudja dönAmplifon Hallásközpont
teni, hogy javítja-e
Eger, Dr. Sándor Imre u. 4.
az életminőségét a
amplifon.hu
hallókészülék vagy
sem. Azt mondha-

A HAllás nem játék

tom, hogy az esetek döntő hányadában
igen.
– Mit tanácsol azoknak, akik hallókészülék vásárláson gondolkodnak?
– Bármilyen jól és alaposan tájékozódtunk, hallgassunk a szakember tanácsára, aki megvizsgál minket, és ha
szükséges, hallókészüléket ajánl, hiszen
ő valóban tudni fogja, mire van szükségünk. De a legfontosabb: próbahordás
nélkül soha ne vásároljunk hallókészüléket!
– Mit kell tenniük azoknak, akik
részt szeretnének venni egy hallásvizsgálaton, vagy ha ki akarják próbálni a
hallókészülékeket?
– Az érdeklődőknek nincs más dolguk, mint felhívni a 06-36/418-808-as
telefonszámot, és egyeztetni egy időpontot munkatársunkkal. Várunk mindenkit szeretettel az Eger, Dr. Sándor
Imre utca 4. szám alatt található Amplifon Hallásközpontban.
(X)
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Hétköznapi hősök

„Fontos mindig segíteni, az nem kerül
semmibe”
Beszélgetés Kosik Máriával, a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének területi koordinátorával. Fókuszban az önkéntesség, a mindennapos segítségnyújtás.
Hajléktalanellátás, téli étkeztetés, adományozás, szociálisan rászorultak segítése, véradás – ez mind belefér Kosik Mária
napjaiba. 47 településről érkeznek hozzá segélykérések, ezekkel kell megbirkóznia szociális koordinátorként a Vöröskeresztnél. Most kiderül, honnan ered töretlen lendülete és tenni akarása.
puzsár zsófia

fotó: vozáry róbert

fogom csinálni, de mára negyvenhét település tartozik hozzám, mondanom sem
kell, van mit szervezni.
– Említetted, hogy sok önkéntessel
dolgozol együtt. Milyen a közös munka?
– Fontos, hogy legyen segítség, és azt kell
hogy mondjam, Egerben nagyon jó a felho-

„A fát a gyökerei, az embert a barátai
teszik erőssé!”
sem szabad hazavinni a rossz érzést. Másnap úgyis kezdődik egy új nap és segítünk
tovább. Ezen felül adományozással, hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásával is
foglalkozom, ez is hozzám tartozik. Most
éppen a szokásos nyári tábort szervezzük
Szántódra, júniusra. Már nagyon várom,
mindig nagyon jól szokott sikerülni, annak
ellenére, hogy általában az indulás pillanatában találkozunk először a kiválasztott
gyerekekkel. No meg a véradás világába is
belecsöppentem, ugyan nem olyan régen:
tavaly szeptember óta dolgozom a területen. Soha nem gondoltam volna, hogy ezt
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EGERBEN a TESCO mellett május 14-től május 17-ig
ELŐADÁSOK: hétköznap: 18.00 órakor • szombat, 15.00 és 18.00
órakor • vasárnap: 11.00 és 15.00 órakor
Jubileumi kedvezmény: csütörtökön KETTŐT FIZET – NÉGYET
KAP KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL! A többi napokra a kedvezményes kuponok érvényesek!
Infóvonal: (06 30) 4019 507 • web: www.eotvoscirkusz.com •
Facebook: Eötvös cirkusz

KONCERT

Énekesek:

Behumi Dóri, Keleti András, Rutkai Bori, Szűcs Krisztián

A cirkuszpénztár nyitva: 10-től 18 óráig

Belépő: elővételben 2500 Ft, helyszínen 2800 Ft

22.00 Dj

Petty

Május 24. v

asárnap

Kézműves
foglalkozá
sok
Pünkösdi
hagyomán
yok bemu
tatója
Fajátékok
17.00

KOLOM
gyermekPkOS EGYÜTTES
oncertje

20.00

KFT KONCERT

Belépő: elővételben 2500 Ft, helyszínen 2800 Ft
A két koncertre (Budapest Bár és a KFT) a belépő: 3500 Ft
Információ és jegyárusítás:

Egri Kulturális és Művészeti Központ
Eger, Bartók Béla tér 6. 36/517-555, 20/779-2877
Tourinform Iroda Eger, Bajcsy - Zsilinszky u. 9.

www.ekmk.eu

A koncert létrejöttét a Cseh Tamás Program támogatta.

www.csehtamasprogram.hu



Eötvös cirkusz 2015! – Új Szuper produkció!
95 éves jubileumi LEGENDA című gálaműsor Eötvös Cirkusz
– a manézs örök csodája minden nemzedéknek!
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zatal, vannak középiskolás és felnőtt önkénteseink is. Sosem maradunk magunkra a
bajban. 2010-ben létrehoztunk egy önkéntes centrumot, ami szintén új kihívás volt
az életemben, de büszkén mondhatom:
megérte. Tudod, van az emberben egy bizonyítási vágy. Én nagyon szeretek tanulni,
motiválnak az újabb és újabb kihívások, de
már nem ijedek meg tőlük úgy, mint az elején. A diploma igazából nem hiányzik, de a
nyelv tudása nagyon! Én azt mondom, nem
a diploma teszi az embert.
– Sokaknak megtörnék a lelkesedését
a sorozatosan felbukkanó problémák, ne-
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– Hogyan csöppentél bele a Vöröskereszt
munkájába? Ha jól tudom, korábban teljesen más területen dolgoztál…
– Így van, eredeti végzettségem szőlészborász. Korábban elsősorban adminisztratív területen dolgoztam, irodavezetőként és
könyvelőként is. Tulajdonképpen mindig is
szerettem emberekkel foglalkozni, de igazán tizenhárom éve találtam meg a nekem
való hivatást: ekkor kerültem ide, a Vöröskereszthez. Új kihívás volt, de gyorsan felvettem a ritmust. Most már tudom: ehhez a
munkához bizony nagy energia kell!
– Legtöbbször ételosztáson szoktunk
találkozni, de rengeteg szegmens tartozik
hozzád területi vezetőként. Hogyan lehet
eredményesen koordinálni a rászorulók
segítését?
– A hajléktalanellátás az, amit nagyon
régóta csinálok, persze nem egyedül. Ötven-hatvan önkéntes segíti a munkámat.
Télen több mint kilencezer adag hideg- és
ezerkétszáz adag melegételt osztottunk ki
a rászorulóknak. Naponta átlagosan hatvan rossz szociális helyzetben élő emberrel
találkoztam. Ez mindig nehéz időszak, de
ennyi idő után már megtanultam, hogy so-

ked mégis a mai napig csillog a szemed,
ha a hivatásról beszélsz. Honnan van en�nyi energiád?
– Segíteni másokon szerintem nem
kerül semmibe. Én egyszerű családból
származom, a szüleim állattenyésztéssel
foglalkoztak Sátán. Ők biztattak mindig,
hogy segítsek az unokatestvéremnek, a
szomszéd néninek. Nálunk ez valahogy
mindig magától értetődő volt. Ezt a mai
napig igyekszem megfogadni és e szerint
élni. A barátaim néha azt mondják, hogy
olyan vagyok, mint egy forgószél, mindig
mozgásban kell lennem. Tulajdonképpen
ez éltet, és azt vallom, hogy a jó cselekedet
mindig megtérül. Ezt én is tapasztaltam,
amikor nemrégiben kórházba kerültem.
Rengetegen mellém álltak, és ott voltak,
amikor szükségem volt rá. Azóta sokszor
mondom, hogy míg a fát a gyökerei, az
embert barátai teszik erőssé. Gyermekem
sajnos nem született, de a Vöröskeresztnél
2002 óta eltöltött évek alatt úgy érzem, egy
szerető családot is kaptam.
– Hogyan kapcsolódsz ki, amikor nem
dolgozol? A léleknek is szüksége van pihenésre…
– Lelkileg valóban embert próbáló a
szakmám, de van a Kőporoson egy kertem,
mindig oda megyek, ha van egy kis szabadidőm. Nagyon szeretek veteményezni,
a gyümölcsfák árnyékában pihenni és csak
figyelni, vizsgálni a természetet. Én itt tudok igazából feltöltődni. Van saját borom
is, magam készítettem. Ilyenkor néha ezt
kortyolgatom, most éppen a merlot a kedvencem… A természet mellett nagyon fontosak számomra a barátaim. Szeretek velük beszélgetni, túrázni, piknikezni. Sokat
jelentenek nekem az együtt töltött értékes
órák.
– Ez nemcsak egy munka, minden bizonnyal hivatás is a számodra. Miért éri
meg csinálni már több mint egy évtizede?
– Hmm… a lelkem miatt! Meg persze
azért, mert jó adni, segíteni. Szeretem ezt
csinálni és, mint mondtam, mind visszakapjuk, amit adunk.

2015

Négynapos jobb agyféltekés alap
rajztanfolyam

Baba-barát kórház
Nagyszabású fejlesztés a szülészeten
A Markhot Ferenc Kórház ötödik éve viseli a megtisztelő Baba-Barát Kórház címet. Az intézmény ennek szellemében
biztosítja az édesanya és újszülöttje folyamatos együttlétét, elősegíti a sikeres anyatejes táplálást.

A Szülészeti-Nőgyógyászati osztályon a
gyermekágyas szobákat a kórház lehetőségeihez mérten igyekszik kényelmeseb-

bé, komfortosabbá tenni. Egy saját fürdőszobás szobát sikerült már kialakítani,
de szeretnének egy másikat is megvalósí-

tani saját fürdőszobával, fürdető káddal,
új bútorzattal, s kicserélni a leamortizálódott nyílászárókat.
A tervek között szerepel a szülőszoba
átalakítása és felújítása, a császárműtő
korszerűsítése, vajúdást elősegítő eszközök vásárlása, de családbarát egyágyas
szülőszobákat is tervez a kórház. Annak
érdekében, hogy a Baba-barát Kórház
címmel rendelkező intézmény vonzó
legyen a családok, kismamák számára
és komfortos körülmények között éljék
meg a szülő nők az anyaság örömét, a
kórház civil segítséget vár tervei mielőbbi megvalósításához vállalkozóktól, magánszemélyektől a közös cél érdekében.
Minden felajánlást örömmel fogad az
intézmény, hogy minél előbb megújuljon
a szülészeti osztály.

A tanfolyam abban segít, hogy ki tudjuk használni a jobb agyféltekénket,
melynek hatására kreatívabbak leszünk. Attól, hogy sikeresen át tudunk
váltani a jobb agyfélteként használatára, azt tudjuk lerajzolni, amit látunk és nem azt, ami korábban belénk rögzült!
A tanfolyamon elsajátítjuk a rajzolás öt alapvető részkészségét, melynek
hatására megtanulunk rajzolni. Ez a képességünk egy életen át meg fog
maradni. A tanfolyamon sok gyakorlás van, és folyamatosan, rajzról-rajzra
megfigyelhető a fejlődés. A tanfolyam utolsó napján pedig szembetűnő,
már-már hihetetlen változásnak leszünk a tanúi.
A tanfolyamon jól használható, minőségi felszerelést biztosítok, amiket a
tanfolyam után haza lehet vinni, hogy otthon tovább folytatódhasson az alkotás. A májusi tanfolyam túljelentkezése miatt indul 2015. június 18–21.
között egy 4 napos alap rajztanfolyam, melyet 14 éves kortól ajánlok.
A tanfolyamra kedvezményes jelentkezési lehetőség biztosított: 2015.
május 20-ig történő jelentkezés és a foglaló befizetése esetén 10 000 Ft
kedvezmény*. Az alaptanfolyam díja a kedvezménnyel 24 900 Ft*. Diákoknak és nyugdíjasoknak pedig a kedvezménnyel 20 000 Ft*. A létszám korlátozott!

www.kismuvesz.hu
* a kedvezmények más kedvezménnyel nem vonhatóak össze!

Szavazzon a legjobb ápolóra!
A Markhot Ferenc Kórház szeretné kiválasztani
és elismerni 2015 legjobb ápolóját az intézményben. A betegek, a lakosság javaslatára is számítanak a kiválasztás folyamatában. A kórház kéri,
hogy segítsék szavazatukkal, hogy a legjobb ápoló részesüljön elismerésben. A díjat a Markhot
Ferenc Kórház főigazgatója, dr. Tóth Ildikó adja

majd át. A kórház köszöni a segítségüket és számít javaslataikra!
Szavazólapok és leadásuk: a Rendelőintézet
földszintjén a portán és az emeleten lévő főnővéri szobában, valamint a Hotel épület földszintjén lévő Gránátalma Patikában. A szavazatok
leadásának határideje: 2015. május 15.

Képviselői fogadóórák májusban
Május 4-én, hétfőn 17.00 és 18.00 óra között Bátori István, a 3-as választókörzet
képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka, valamint
Szucsik György, a 2-es választókörzet
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi
Szociális és Családügyi Bizottság elnöke
tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.
Május 7-én és 21-én, csütörtökön 17.00
órától a Jobbik önkormányzati képviselői: Bognár Ignác, a Városimázs Bizottság
tagja és Tóth István, a Városgazdálkodási
Bizottság tagja tart fogadóórát a Jobbik
Képviselői Irodaházban (Trinitárius u.
2.). A város minden választó körzetéből
szeretettel várják az érdeklődőket.

Május 29-én, pénteken 16.00 és 17.00
óra között Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke,
valamint Kovács Cs. Tamás, az 5-ös körzet
képviselője (Fidesz-KDNP), Városképi és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát a
Kemény Ferenc Sportiskola és Általános
Iskolában (Kodály Z. u. 5.).
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási 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 képviselő

(MSZP-DK-Együtt), a Városi Szociális és
Családügyi Bizottság tagja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen
és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 70/3825203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.
Földvári Győző önkormányzati képviselő
(DK-Együtt-MSZP), a Városi Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen
és időpontban tart fogadóórát. Telefon:
30/945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.com.
Komlósi Csaba önkormányzati képviselő
(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. Telefon: 30/988-2664, Email: komlosi.csaba@ph.eger.hu.

Pályázat a Hunyadiban
Az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola részt vesz a TÁMOP3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” című pályázat „Partnerség és
hálózatosodás” moduljának eseményszervezésében. Ennek keretében az iskola
drogprevenciós előadássorozatot illetve interaktív foglalkozásokat szervezett a
7-8. osztályos tanulóknak. A program célja a tanulók és szülők figyelmének felkeltése a környezetben fokozottan megjelenő egészséget veszélyeztető hatásokra.
Az általános iskola felső tagozata az a korosztály, ahol a megelőzésnek már fontos szerepe lehet. Az eredményesség és hatékonyság érdekében az eseményekre
meghívták partnerként az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola
egyik 7. osztályát, és a szülőket is. A programsorozat Dr.
Klobusitzky György drog- és alkoholprevenciós,
balesetmegelőzési előadásával kezdődött.
Április 22–23-án folytatódott a rendez
vény kiscsoportos foglalkozásokkal, melyeken a
RÉV, a Heves Megyei Rendőr-fő
kapitányság drogprevenciós tanács
adója,
az Egri Járási Népegészségügyi
Intézet és az Egri Kossuth
Európai Szociális
Zsuzsanna Szakközépiskola
Alap
szakemberei foglalkoztak a
%()(.7(7e6$-g9ė%(
tanulókkal.
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továbbra is folytatódnak az
akciók az Unió Coop Zrt. egri
Coop-üzleteiben!
április 22. – május 5.
COOP fóliás sonka 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1399 Ft
COOP lángolt kolbász 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1099 Ft
Ász füst. csemege szalonna 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1199 Ft
Rama margarin kocka 250 g (Egységár: 796 Ft/kg). . . . . . . . . . . . 199 Ft
Bácskai, Szatmári búzafinomliszt 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Ft
COOP magozott meggybefőtt 700/350 g (Eá: 854 Ft/kg). . . . . . 299 Ft
keresse az akciós PiCk termékeket:
Pick chilis-zöldfűsz.párizsi 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1499 Ft
Pick viaszos majorannás-, borjúmájas 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1699 Ft

(06 36) 410 901
(06 30) 228 7727
auto@egerford.hu
www.egerford.hu

SIPOS EGER KFT.
Hivatalos Ford márkakereskedés és szerviz
MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON!

3300 Eger, Kistályai út 133.
– Új és használt autók
értékesítése
– Alkatrész-értékesítés
– Márkafüggetlen
szerviz

– Karosszériajavítás,
fényezés
– Kárügyintézés
– Diagnosztikai vizsgálat
– Garanciális javítás

2,5% kamatú MNB növekedési

hitelprogram haszongépjárművekre!
Üzleteink minden szombaton meghosszabbított
nyitva tartással várják vásárlóikat!

Unió Coop üzletek:
Eger, Baktai u. 2.
Eger, Rákóczi u. 48.

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

EGYÜTT. VELED

A Magyar Telekom hivatalos viszonteladó Partnere
munkatársakat keres

ÜZLETKÖTŐ
munkakörbe Észak-Magyarország (Nógrád, Heves
és Borsod-Abaúj-Zemplén megye) területére
Feladatok:
 A Telekom termékeinek és szolgáltatásainak személyes, az ügyfelek lakóhelyén
történő értékesítése (mobil, vezetékes, TV, internet)
 A telekommunikációs piac változásainak figyelemmel kísérése, az ismeretek
naprakészen tartása
Elvárásaink:
 középfokú végzettség
 ügyfélközpontú gondolkodásmód
 jó problémamegoldó és szervező képesség
 jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
 alkalmasság az önálló munkavégzésre
 üzleties megjelenés
 számlaképesség szükséges
 direkt értékesítési tapasztalat előnyt jelent
Amit kínálunk:
 versenyképes, teljesítmény alapú jövedelem
 teljes munkaidős állás, biztos munkalehetőség
 fiatalos, vidám, eredményorientált csapat
 folyamatos fejlődési lehetőség
 szakmai és értékesítői képzéseken való részvétel
 kedvezményes mobiltelefon használat
Várjuk Önt is a Telekom partnereinek csapatába!
Küldje el fényképes önéletrajzát a pozíció nevének megjelölésével az
oneletrajz@mobilkerteam.hu e-mail címre!
Bővebb információ: Körmendi Zoltán  Telefonszám: 06 30 / 269 6900.

Válassza a csodás vidéki környezetben lévő Egri Korona Borházat esküvők,
ballagások, egyéb családi és céges rendezvények helyszínéül!

Bor, Élet, Stílus… Egri Korona Borház és Wellness Hotel
Tel.: (06 36) 550-341

E-mail: rendezveny@koronaborhaz.hu

www.koronaborhaz.hu
Pszichológiai tanácsadás, diagnosztika és terápiás ellátás elsősorban életvezetési nehézségek,
krízishelyzetek, stresszkezelési
problémák, szorongásos zavarok és hangulatzavarok esetén.

PA R K E T TA
8 mm-es laminált
padló tölgy színben
32-es kopásállóság
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Laminált padló- és
faparketta szakkereskedés

Ajándék
szegőléccel!

Az akció 2015.03.01-től a készlet erejéig tart.

T

Csákvári Nóra
klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés:
(+36 30) 644 7800
csakvarin@gmail.com

eger, Koháry út 29. tel.: (06 36) 312 041
www.parkettatechnika.hu

Álmodik a Gyomor…

Megnyitottunk!

Lángos, hot-dog, hamburger, gofri, szendvicsek, üdítők Egerben a
SPAR parkolójában, a vasút közelében. Jöjjön el, kóstolja meg Ön is a
válogatott, minőségi alapanyagok felhasználásával készített finom, ízletes harapnivalót.
Jó étvágyat kívánunk!
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 6.00-tól 18.00 óráig

Személyi edző, fitness oktató
(testnevelő tanár) hölgyeket
keresünk egri munkaviszony
betöltésére.
Önéletrajzokat várjuk a
horizontalapitvany@gmail.com
e-mail címre.
Tel.: (06 20) 967 7720

bőr- és szőrmeruházat

• bélés- és cipzárcsere •
• javítás • alakítás •
• tisztítás •
• festés •
eger

liszt F. u. 19.

(36) 314 492 • (30) 903 8546

Fodrászat
-

női, férfi, gyermek hajvágás
hajfestés, satír, melírozás
Bejelentkezés:
alkalmi és esküvői frizura készítése
Szendrődi Kata
hajhosszabbítás
(06
20) 340 8807
afrofonás
Eger, Vörösmarty út 101.
hajújraépítés 4 lépésben
tartós - keratinos hajsimítás www.beautyboxeger.hu

Férfi hajvágás: 990 Ft

Csuhaj László, az Ozone Fitness és Wellness Rekreációs Centrum megálmodója hisz abban, hogy minden emberrel meg
lehet szerettetni a sportot, mindenkit rá lehet venni az egészségtudatosabb életmódra. Van, akinek több noszogatás,
segítség kell, van, aki hamarabb belejön. Induláshoz nem kell más, csak akarat… a többit ők adják hozzá.
– Eger kisváros, de azért több helyen minbaba, D.O.R.S., Hip-hop, társastánc és
lehet már edzenie annak, aki figyel az önvédelmi oktatás is.
egészségére, a testére. Mivel nyújt többet
– Nem mindent értek… hastánc, konaz Ozone Fitness és Wellness Rekreációs ditorna, TRX még csak-csak, de mi az az
Centrum?
Alizetics, S.W.O.T., D.O.R.S., és Nippon
– Úgy gondolom, ez nem fitneszte- Zengo?
rem, hanem a fitneszterem, mert a maga
– Az Alizetics-et 1994-ben alapítotnemében egyedülálló. 830 négyzetméte- ta Szepesi Aliz Kick-Box Európa-bajnok.
ren öt edzőterem van, ebből három ae- Olyan egészségmegőrző és alakformáló
robik terem, egy küzdősportterem, egy tornáról van szó, mely hasonló a callaneköredző terem és van gyermekmegőr- ticshez, az egész vázizomzatot foglakoztatja.
zőnk is. Fontos volt ugyanis, hogy azok- Célja a női test harmonikus, szép formájának is tudjunk edzési lehetőséget bizto- nak kialakítása. A Nippon Zengo egy küzsítani, akiknek kisgyerekük van. Nálunk dősport-aerobik, melynek Brezovai Sándor
szakember vigyáz a
6. danos Kyokushin
kicsire addig, míg
Karate mester a kiCsuhaj László 5 danos karate instruktor,
anya vagy apa edz.
találója. Egy nagyon
a Magyar Karate Szakszövetség tagja, a
A személyi edzők
erős kardio mozgás,
Shotokan Karate Közhasznú Önvédelmi
életmód tanácsokat
melyet pörgős zenéSE Technikai Igazgatója. Karate, Önvédelmi oktatással és kiképzéssel foglalkozik. A
adnak, edzéstervet
re végzünk, tempója
Katonai közelharc és kézitusa Szövetség,
készítenek,
nem
165-170 bpm között
valamint a Rendészeti Kiképzők Szövetség
hagyják magára a
van (beat per minute
oktatója 3 éve A sportéletben az oktatás
fogyni vagy sportol= összehúzódás per
mellett aktív versenyzőként kétszeres
kumite világbajnok. 2013-ban elkezdte
ni vágyót.
perc – a szerk.), és a
főiskolai tanulmányait „Rekreációszerve– Milyen sportlányom, Barbi tartja
zés- egészségfejlesztés- szakon, 2014-ben
ágakban lehet itt
az órákat. Végig maezt kibővítette „testnevelő – edző” szakpáedzeni?
gas pulzusszámmal
rosítással. Tanulmányai jelenleg is folynak.
– Széles a válaszmozognak a résztveték, igyekszünk mivők, miközben önvénél több sportolni vágyó igényét kielégíte- delmi alapot is ad ez a mozgásforma. Enni. Van nálunk kondi torna S.W.O.T. (Saját nek a sportágnak a segítségével tökéletesen
testsúllyal történő edzés), TRX, Shotokan formálódhatnak a hölgyek. A S.W.O.T (Self
Karate, Nippon Zengo (Küzdősport ae- Work Out Technik) „Építsd fel a tested” sarobik), Alizetics (Testszépítő torna), Kett- ját testsúllyal történő funkcionális köredzés
lebell, TáncOvi, Hastánc, FittDance, Ma- egy erre a célra kialakított edzőgépen. A
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A törpenyuszik egyre több lakásban jelennek meg kis kedvenc háziállatként. Az előreláthatóan 5–15 éves életkort elérő
tapsifülesek nagyon könnyen beilleszkedő, aktív és kedves élőlények. Nagyon nehéz megállni, hogy ne kedveljünk meg
egy ennyire aranyos állatot.

fotó: bilku krisztián

D.O.R.S. (Deszant Off Road System) funkcionális edzésforma hasonlít egymáshoz,
mindkettő kemény edzőtermi program önvédelmi elemekkel. Az utóbbinak azonban
kinti edzése is van, terepen, dombon, lépcsőn való futás például, és egy tandemugrás
3000 méterről ejtőernyővel. Ezt a sportágat
is Brezovai Sándor találta ki.
– Említetted, hogy a lányod is tart itt
edzést, és ha jól tudom, a fiad is. Miért
vág bele egy család egy ilyen központ létrehozásába?
– Az a vesszőparipánk, hogy az embereket tanítsuk meg arra: olcsóbb sportolni, mint gyógyszereket venni. Szeretnénk
egészséges életmódra buzdítani a családokat, a fiatalokat elmozdítani a tévé és a
számítógép elől. Szervezünk ingyenes tornaórákat is az egészségmaximumon program segítségével családok számára, minden
szombaton, ahol együtt mozoghatnak a
családtagok. Reméljük, sokan embernek tudunk segíteni abban, hogy elkezdje a sportos életet. Rajtunk nem múlik. 
(X)

A törpenyúl a házinyúl spontán mutációval létrejött változata. Ideális kisállat, mert tartható
szabadban és lakásban egyaránt.
A törpenyúl 1–2 kg-os, változatos színű és
szőrzetű kisállat. A tenyésztők számtalan változatot hoztak létre, a holland törpenyúltól a kos
orrú, oroszlánfejű törpenyúlig, így mindenki
megtalálhatja a neki tetszőt.
Minden törpenyúl barátságos, szobatisztaságra szoktatható állatka, amely – ha szabadon van
tartva – aktívan részt vesz a család életében. Beszerzésénél nagyon kell ügyelni arra, hogy megbízható helyről származzon, mert csak ez a garancia arra, hogy a nyuszi valóban törpe marad.
A ketrec, amelyben tartani fogjuk, legkevesebb
fél négyzetméter (100 × 50cm) legyen. Készülhet
házilag, de ma már kaphatók nyulak számára készült extra ketrecek is. Felszerelési tárgyai: egy
– lehetőleg szelepes – önitató, egy rögzített, de
kivehető etető, illetve egy szénarács. Ezen kívül
rakhatunk be egy odút vagy házacskát is, ahol el
tud bújni. Alomként faforgácsot, pelletet, szalmát, vagy speciális kisállatalmot használhatunk.
A nyuszi takarmánya alapvetően szénából (ez
az alaptakarmány!), magokból, kevés zöldtakarmányból álljon. Az ajánlott alapmagkeverék a
következő: árpa, búza, zab, napraforgó. A széna
finomszálú réti széna vagy lucernaszéna legyen.
Zöldeleségként szóba jöhet répa, gyermekláncfűlevél, alma stb. Víz mindig legyen a nyúl előtt.
Attól függően, hogy nyuszink hosszú vagy
rövidszőrű, több-kevesebb ápolást igényel. A
hosszabb szőrt szükség szerint ki kell kefélni,
de a rövidszőrűeket is át lehet fésülni időnként.
Ezen kívül át kell nézni a karmokat, fogakat, legalább havonta. A karmokat időnként szükséges
lehet lerövidíteni és esetenként a metszőfogak is
túlnőhetnek, főleg, ha kevés rágcsálnivalót kap

az állat. Mindkét beavatkozást állatorvos, vagy
ügyesebb gazdi is el tudja végezni.
A nyulakat két olyan fertőző betegség fenyegeti, amely ellen létezik oltás. Mindkettőt állatorvos adhatja be. Ha nyulunk kertben (is) van
tartva, szükséges is ezek beadatása.
Ezen kívül a higiénikus tartásra kell nagy gondot fordítanunk, hogy elkerüljük a betegségeket.
A legtöbb ember sterilizáltatja vagy kiherélteti a kis kedvencét. A törpenyúl helyesen tartva
szobatiszta lesz, teljes nyugalommal ki lehet engedni helyéről. A titok nyitja a helyes szoktatás.
Ehhez tudnunk kell, hogy a vadnyulak is egy
helyre járnak üríteni, így nyulunknak ez természetes. A szoktatás mente viszont más, mint pl.
a macskáknál. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy
azonnal az új helyére érkezés után kiengedik a
szobába a nyuszit. Ekkor ő, ösztöneit követve,
megjelöli új környezetét, s ekkor már elég nehéz
megmagyarázni neki, hogy hová szabad és hová
nem. A helyes módszer az, ha először a ketrecé
ben hagyjuk, s csak amikor ott már kijelölte magának a WC sarkot, akkor engedjük ki. Fontos,
hogy ő jöjjön ki, ne mi emeljük ki, mert akkor
esetleg nem fog visszatalálni és ugyanott vagyunk, mintha nem szokott volna meg semmit.
(Forrás: www.haziallat.hu)

Állat-társak

Élet-módi

A törpenyúl, mint ideális házikedvenc

Csak akarat kérdése...

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

Játék!

Soroljon fel legalább három törpenyúl
fajtát!
A megfejtéseket 2015. május 15-ig várjuk a Média Eger Kft. címére (3300 Eger,
Törvényház utca 15.). A borítékra írják rá
„Állattársak – játék”, valamint az elérhetőségeiket. A helyes válaszokat beküldők
között nyuszik számára összeállított ajándékcsomagot sorsolunk ki a Futrinka Állateledel Üzlet jóvoltából.
FrAKK állAteleDel bolt
Nyitva tartás:
H–P: 0800–1200 • 1400–1700
Szo: 0800–1200

Mindenféle állattartással
kapcsolatos eledelek,
felszerelések, kiegészítők

TEL.: (06 20) 3290-188
KAllóMAloM ÚtI PIAC
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Pályázat a Mlinkó-iskolában
Az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretén belül a „Program a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi integrációjáért a korai gondozástól a munkába állásig” című, TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017 azonosító számú projektre. Az elnyert
támogatás összege: 40 000 000 Ft.

A projekt célja: az intézmény által az SNI
gyermekek fejlesztése során megszerzett
szakmai tudás és a bővülő szakmai szolgáltatások továbbadása a befogadó intézményeknek. A projektbe bevont intézményekben az integrációból az inklúzió felé
vezető úton való elindulás, ill. továbbhaladás segítése. Az egyes intézményekben
már működő jó gyakorlatok, átadása a
társintézményeknek. Az együttműködő
intézményekből egy regionális hálózat
kiépítése, melynek távolabbi célja az SNI
gyerekek ellátásában nyújtott minta értékű módszertan továbbadása.
A projekt eredményeként az intézményben működő utazótanári szolgálat
szolgáltatásainak bővítése, erősítése, minőségi fejlesztése is megtörténik. A projekt révén megvásárolt eszközök további
segítséget nyújtanak a gyermeknek, az
intézményeknek és a családoknak. Az
eszközök használatához készülő segéd-

anyagok hozzáférhetővé válnak, és bemutatókkal egészülnek ki.
Mit is jelent ez a gyakorlatban? A
partner intézményeink pedagógusaival
közösen veszünk részt szakmai továbbképzéseken; a többségi iskolák tanulói
nak érzékenyítő programokat tartunk,
szakmai anyagokat készítünk szülőknek,
pedagógusoknak, védőnőknek, a munkaerő piac szereplőinek; speciális eszközöket
szerzünk be elsősorban a látássérült és a
hallássérült gyermekek számára hátrányaik kompenzálására, szakmai rendezvényeket szervezünk logopédusoknak,
azoknak a régióban dolgozó gyógypedagógusoknak, aki érzékszervi fogyatékos
gyermekek fejlesztését végzik. A pályázat
keretében módunk van arra, hogy mentálhigiénés szakember segítségét tudjuk
igénybe venni az általunk ellátott gyermekek, szüleik és a pedagógusok számára.
Valamennyi pedagógiai tevékenység
végső soron azt célozza, hogy a gyermek
önálló, felelősségteljes életet tudjon élni,
saját munkájából tarthassa fenn magát.
Sajátos nevelési igényű gyermekek
esetében ezért döntő a minél korábbi diagnózis felállítása és a fejlesztés megkezdésének időpontja. Ennek érdekében szakmai
napot tartottunk, melynek az
újszülött-kori hallásszűrés volt
a témája.

Elvárásaink a projekt végén: a beszerzett
eszközöket kölcsönözhetővé tesszük, ezáltal könnyebbé válik az integráltan tanuló
látássérült tanuló iskolai élete; a megvalósult képzések eredményeképpen a többségi iskolák nagyobb felkészültséggel tudják
fogadni a sajátos nevelési igényű gyermekeket; a közös tevékenységek révén kiépülő
szakmai és emberi kapcsolatok lehetővé
teszik, hogy az utazó gyógypedagógusok
hatékonyabb segítséget tudjanak nyújtani a
befogadó intézményeknek; az elkészült segédanyagok elektronikusan elérhetők lesznek, így hosszú távon rendelkezésre állnak.
További részletek az iskola weblapján:
www.mlinkoiskola.kisbiro.hu.

Muraközy Andrea
projektmenedzser

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

Európai Szociális
Alap
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Programajánló

Ízelítő Eger kulturális
programkínálatából
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ
Bemutatók 2015-2016

G ÁRDON YI G É ZA
SZÍN HÁZ

NAGYSZÍNPAD
Tim Rice-Andrew Lloyd Webber:
JÓZSEF ÉS A SZÍNES, SZÉLESVÁSZNÚ ÁLOMKABÁT musical
Eugene O’Neill: UTAZÁS AZ ÉJSZAKÁBA dráma
Brandon Thomas-Aldobolyi Nagy György-Szenes Iván:
CHARLEY NÉNJE zenés vígjáték
Antoine de Saint-Exupéry-Andorka Péter-Zalán Tibor :
A KIS HERCEG mese korhatár nélkül, sok zenével
UTATÓ
ŐSBEM
Giuseppe Verdi: TRAVIATA táncjáték
Gál
Elemér-Beke Sándor-Pásztó András:
UTATÓ HÉTHAVAS GYERMEKEI regényes történet
ŐSBEM
:

GYEREKEKNEK
Hans Christian Andersen-Jevgenyij Svarc: A HÓKIRÁLYNŐ zenés mesejáték
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója
Szöke Andrea: MESE A FIÓKBÓL mesejáték
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója
STÚDIÓSZÍNPAD
Karl Wittlinger: ISMERI A TEJUTAT? optimista dráma
Páskándi Géza: VENDÉGSÉG történelmi dráma
EGYENES LABIRINTUS táncjáték
SZÉKHELYEN KÍVÜLI ELŐADÁSAINK
Fazekas Anna: ÖREG NÉNE ŐZIKÉJE mesejáték
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója
Grimm: HÓFEHÉRKE mesejáték
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciója

www. gardonyiszinhaz.hu
A SZÍNHÁZ A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJA!

az akciós utazások specialistája

MÉDIA

Kedves Civil társunk!
Légy részese a XX. Eger Ünnepe Civil Napok jubileumi rendezvénynek! Kiállítást szervezünk! Ha van az elmúlt 20 év Eger Ünnepe rendezvényeihez kötődő tárgyad – póló, kitűző, képeslap, sapka, bármi – vagy valamelyik ünnepen készült fényképed, oszd meg, add
kölcsön egy kiállítás erejéig! A tárgyakat és fotókat a Civil Házba kérjük leadni: Eger, Bajcsy-Zs. u. 9. Érdeklődni a civilhaz@eck.hu vagy a
vallusne.andi@freemail címen lehet.
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