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Élményfesztivál(?)
Gyermekkoromban mosolyogva hallgattam a lócán ülő öregeket, ahogy a fiatalokat szemmel követve mondogatták: „bezzeg 
az én időmben”…

Most, két kiskamasz figyelőjeként bizonyos szempontból nem is zsörtölődhetek, hogy  „bezzeg az én időmben” nem ültünk 
ennyit a mobilon, a Facebookon, meg a gép előtt… Ugyan… Fekete-fehér tévé ment, hétfőnként még az se.

Na de mégis! Fesztiválokon jártam, és zsörtölődni támadt kedvem. Mert bezzeg az én időmben zenét hallgattunk, szöveget és 
hozzá dallamot, még a bulikon slágerként csapból folyó dalok közt is érezhető volt a zene, és nem töltötték meg a dalokat rímbe 
kínlasztott ritmustalan közhelysorok. Akkoriban nem versenyzett dallam és a szöveg, hogy melyik legyen az igénytelenebb… 
Hárompluszkettes csak lakodalomban, pár pohár után esetleg egy mulatós, de ma? Tizen- és huszonévesek józanon is megőrül-
nek érte a fesztiválokon, de lehet, hogy egy bazi nagy lagzi lett a bulizás, és így kell benne mulatni, csak én még nem érzem.

Megfordult a világ, az a trendi, ami annyira rossz, hogy már jó – mondta a minap egy barátom. Az a király, aki minél na-
gyobb… hogy is mondjam… szennyből minél nagyobb várat tud építeni, miközben a zene talán nem hal meg, csak fülünk 
hallatára – kissé – átalakul. 

Hát, köszönöm, én inkább ösztönösen menekülőre veszem, és visszasírom a „bezzeg az én időmben”-bulikat, és azt kívá-
nom, inkább még ezerszer lépjek pocsolyába, hogy sáros legyen az új cipőm, és csavarjam fel a szőnyeget még ma éjjel, még 
ha már borzalmasan unom is…

Menekülök, ahogy nagyanyáink menekültek volna a mi a zenéinktől az én időmben… Harsányi Judit
  főszerkesztő

Játsszon velünk, nyerjen két jegyet a Budapest Klezmer Band augusztus 23-ai koncertjére! Hány éves idén a Budapest Klezmer Band? A helyes válaszokat 
augusztus 17-éig telefonszámmal együtt küldje el a Média Eger Kft. címére: 3300 Eger, Törvényház u. 15. Kérjük, a borítékra írja rá: Játék – Egri Magazin. 
Előző havi számunkban megjelent, az Eger történelmi belvárosának megújításához kapcsolódó kérdőíves játékunk sorsolásán az alábbi kedves 
olvasóink nyertek ajándékcsomagot: Béres Gyula (Egerbakta), Sütőné Prokaj Anna (Eger), Szabó Zsuzsanna (Eger). A nyeremények átvételével kap-
csolatban munkatársunk telefonon vagy e-mailben értesíti a nyerteseket. Gratulálunk!
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Új köztéri alkotással bővült Eger belvárosa. Az Eszperantó sétányon készült térplasztika a város történelmi emlékeit 
szimbolizálja.

Megállni egy pillanatra – egy csöppnyi 
szusszanásra sarkall az Eszperantó sétá-
nyon készült új köztéri alkotás. A korábban 
a belváros egyik legproblémásabb pontjá-
nak számító sétányon szükség volt az át-
alakításokra – fogalmazott Habis László 
polgármester. A térplasztika formája az 
Eger városát érintő történelmi emlékeket 
göngyölíti fel. Mint az ünnepélyes átadón 
elhangzott: két építészetileg és kulturálisan 
domináns kor sejlik fel a vonalakban. Az 
alkotás része egy üveg alá helyezett kép is, 
szempont volt, hogy időtálló legyen – fo-
galmaz Szántó Tamás alkotó. Mint mond-
ta: gyakorlatilag egy képre léphetnek rá az 
egriek a léphető üveg segítségével. Vélemé-
nye szerint ez egy festői és egyben szobrá-
szi kérdés is volt a kivitelezés során. Az 
alkotást Szántó Tamás mellett Pallós Kor-
nélia készítette. Különlegessége, hogy ilyen 
méretben még nem készült köztéri alkotás 
ilyen szilárdságú betonból.

EGER, IPARI PARK 9847. HRSZ.-Ú 
INGATLAN ÉS KÖRNYÉKÉNEK 
KÁRMENTESÍTÉSE
Hamarosan befejeződik a 2013 szeptemberében megkezdett, 
„Eger, Ipari Park 9847. hrsz.-ú ingatlan és környékének kármen-
tesítése” című projekt megvalósítása, mely az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Program keretében 100%-os tá-
mogatásban részesült. A támogatás összege: 932 548 982 Ft.
A projekt eredményeként a terület környezeti állapota meg-
felel majd a hazai és uniós környezetvédelmi 
jogszabályokban előírt követelmények-
nek. 
A kármentesítés elvégzésével Eger 
MJV Önkormányzata további 
beruházásokra és új munka-
helyek teremtésére tesz al-
kalmassá egy, az egri Ipari 
Parkban található területet.

Kohéziós Alap

Fogadóórák
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 idő-
pontban (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.: 70/382-5203, 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.

Bátori István, a 3-as választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), 
Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka augusztusban minden héten, 
előzetesen egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Tele-
fon: 30/998-0997.

fotó: bilku krisztián

fotó: bilku krisztián

fotó: nemes róbert

Idén nyáron is blogol a félszemű dervis

Jumurdzsák blogja az eger.hu oldalon
A 2013-ban elindított projekt idén is 
folytatódik. Kálloy-Molnár Péter és Sü-
veges Gergő után valaki ismét álarcot 
húz és blogolni kezd Egerről, magáról, a 
múltról és a jelenről.

A kérdés azonban továbbra is ugyanaz: 
ki is ő valójában?

A játék szabályai változatlanok és nem 
érdemes kimaradni belőle, hiszen a sze-
rencsés nyertes egy egri szüreti hétvégével 
lesz gazdagabb. Az izgalmas történetek, a 
kihívásokkal teli játék ez alkalommal is ga-
rantált. Találgatni ér, előjáróban azonban 
csak egy dolog biztos: a rejtélyes személy 
hazánk egyik közismert szereplője. Aki 
figyelmesen olvas, az utalásokat talál, me-
lyek a megoldás felé visznek.

Idei Jumurdzsákunkról azonban any-
nyit elárulhatunk, hogy személyes szál 

fűzi Egerhez, és a város romantikus olda-
lát nemcsak a regényekből ismeri.

Magyarország legismertebb törökjé-
nek 2015-ben írt történeteit négy héten 
keresztül az eger.hu oldalon lehet majd 
nyomon követni.

A megfejtéseket augusztus 19-én, 12.00 
óráig várjuk az 1552@ph.eger.hu címre.

A fontos tudnivalók egy csokorban:
–  A tippeket augusztus 19-én 12.00 órá-

ig várjuk az 1552@ph.eger.hu címre!
–  Bármikor lehet tippelni, de érdemes 

várni vele, hátha Jumurdzsák még 
több részletet is elárul magáról!

–  Minden játékos kedvű érdeklődő csu-
pán egyszer tippelhet, visszajelezni, 
hogy a tipp helyes-e, nem áll módunk-
ban!

–  Eredményhirdetés Egerben, ahol min-
denki személyesen találkozhat a rejté-
lyes, félszemű bloggerrel!

–  Érdemes mindenkinek velünk játsza-
ni, hiszen a más településről helyesen 
tippelők között egy egri, szüreti hét-
végét sorsolunk ki, a szerencsés egri 
megfejtőt pedig értékes borcsomaggal 
és wellness-utalvánnyal díjazzuk.

Impresszum Egri Magazin, 8. évfolyam 6. szám (2015. június 26.) • Kiadja a Média Eger Nonprofit Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15., telefon: (06 36) 
419-999, web: www.mediaeger.hu • Főszerkesztő: Harsányi Judit • Felelős kiadó: Antal Anett ügyvezető igazgató • Marketing munkatárs, hirdetésfelvétel: 
Major Ildikó, telefon: (06 30) 254-0755, e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu • Lapunk következő száma 2015. augusztus 28-án jelenik meg. • A szerkesz-
tőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • A lap megjelenik 30 000 példányban Egerben, Egerszalókon és Felsőtár-
kányban, ingyenes terjesztésben. • ISSN 2060-3738 • Tördelés: Tömösközi Péter • Címlapfotó: Vozáry Róbert • Nyomdai munkák: Délkelet-Press Kft., 5600 
Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Illegálishulladék-elhelyezések Egerben
Eger önkormányzata évről-évre sokat tesz a város közterületeinek rendezettségéért, virágosítással, parkgondozással, a lakos-
ság bevonásával öltöznek díszbe időről-időre nemcsak a közösségi terek, hanem az előkertek, vagy a társasházak balkonjai. 
A városszépítő munkáért az elmúlt években számos elismerést zsebelhetett be a város. Sajnálatos, hogy mindezen törek-
vés ellenére a közelmúltban Eger bel- és külterületein is egyre több, illegálisan elhelyezett hulladékkupaccal találkozhatunk. 
Ahogy a város szépítésében, úgy a szemétlerakás megakadályozásában is számít az önkormányzat a lakosság összefogására.

Városunk egyes részein újra és újra tör-
vénybe ütköző módon helyezik el a felesle-
gessé vált, legkülönbözőbb fajtájú szemetet: 
a külterületi részeken jellemzően építési 
törmelék és vegyes kommunális hulladék, 
míg a belterületi részeken elsődlegesen 
zöldhulladék és lom jelenik meg. Nap, mint 
nap érkezik emiatt lakossági bejelentés a 
polgármesteri hivatalhoz. A lerakásokat a 
Városgondozás Eger Kft. ütemezetten el 
is szállítja, ebből azonban az adóforintok-
kal gazdálkodó önkormányzatnak komoly 
többletkiadása keletkezik. Annak ellenére, 
hogy jól látható tájékoztató táblákkal egyre 
több helyen hívják fel a figyelmet a környe-
zet megóvására és a jogszabálysértésre, a vá-
rosképet súlyosan roncsoló szeméthalmok 
az elszállítás után jellemzően újratermelőd-
nek.

Nem árt tudni, hogy az illegálishulladék-
elhelyezés nemcsak szabálysértés, hanem 
bűncselekmény is. A Büntető Törvény-
könyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 
248. § (1) szerint „Aki a) arra a célra ható-
ság által nem engedélyezett helyen hulla-
dékot elhelyez, b) engedély nélkül vagy az 
engedély kereteit túllépve hulladékgazdál-
kodási tevékenységet, illetve hulladékkal 
más jogellenes tevékenységet végez, bűntett 
miatt három évig terjedő szabadságvesztés-
sel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt 
évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) be-
kezdésben meghatározott bűncselekményt 

a hulladékról szóló törvény szerinti veszé-
lyes hulladékra követik el.”

A város területén az alábbi ingyenes hul-
ladékkezelési lehetőségek biztosítottak a la-
kosság részére:

Lom: Eger város területén a lakosoknak 
évi egy alkalommal házhoz menő lomta-
lanítást biztosít térítésmentesen a hulla-
dékszállást végző közszolgáltató. A házhoz 
menő lomtalanítás igénybevételének rész-
letes feltételeiről a cég internetes honlapján 
(www.varosgondozaseger.hu) vagy az ügy-
félszolgálati irodákban lehet tájékozódni. A 
lomtalanítást az évi egy ingyenes alkalmon 
túl térítés ellenében bárki igénybe veheti.

Zöldhulladék: Évente két alkalommal 
– tavasszal és ősszel – a hulladékszállítást 
végző közszolgáltató szervezett akció kere-
tében díjmentesen szállítja el a lakosságnál 
keletkező zöldhulladékot. A magáningatla-
nok kertjeiben keletkező zöldhulladék el-
szállítása az ingatlantulajdonosok feladata, 
amennyiben az az ingatlan hulladékgyűjtő 
edényében nem fér el, címkézett zsákot le-
het vásárolni elszállításukra a közszolgálta-
tótól, illetve különböző méretű konténert is 
lehet rendelni.

Szelektív hulladék: A város területén sze-
letív közterületi hulladékgyűjtés és házhoz 
menő lakossági szeletív hulladékgyűjtés is 
biztosított.

Egerben jelenleg 17 darab közterületi 
hulladékgyűjtő sziget található, melyből a 

házhoz menő szeletív hulladékgyűjtés erő-
sítése miatt hármat megszüntetnek. Így ha-
marosan eltűnik a sziget az Ifjúság utcából 
(Szilágyi Erzsébet Gimnázium parkolója), 
a Petőfi Sándor utca – Mindszenty Gedeon 
utca kereszteződéséből, valamint a Pásztor-
völgy utcából. Az érintett területen élőket 
arra kérik, hogy éljenek az ingyenes, házhoz 
menő, szelektív hulladékgyűjtés lehetőségé-
vel, melyhez a gyűjtő zsákot a Városgondo-
zás Eger Kft. biztosítja.

A közszolgáltató összesen két hulladék 
udvart működtet: belterületen a cég Ho-
mok utca 26. szám alatti telephelyén, míg 
külterületen az Építési-bontási Törmelék 
Feldolgozó Telepen (H–P: 7.00–14.00 kö-
zött) térítésmentesen többféle hulladék ad-
ható le.

A városvezetés úgy véli, hogy az Eger-
ben élők igényesek környezetükre, de saj-
nos mindig vannak olyanok, akik vagy 
szándékosan, vagy nemtörődömségből 
ártanak a városképnek, ártanak a környe-
zetnek. A város a saját eszközeivel felveszi 
a harcot a szabálysértésekkel szemben, de 
számítanak a rendszerető, Eger tisztasága, 
szépsége, vonzerejének megőrzése mellett 
elkötelezett egriekre és civil szervezetek-
re is. Valamennyiünk közös érdeke, hogy 
visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, 
megszüntessük a kialakult szemétlerakó 
helyeket és a helytelen szemétlerakási szo-
kásainkon változtassunk.
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tő Válogatás az elmúlt hónap egri 
eseményeiből

fotó: vozáry róbert

Költözz Egerbe!

Idén új formában népszerűsíti a várost a Költözz Egerbe! program. Az ön-
kormányzat első vendége Csisztu Zsuzsa tornász, televíziós műsorvezető és 
családja volt egy hétvégére. A kétgyermekes család megismerhette Eger leg-
főbb nevezetességeit, turisztikai, gasztronómiai kínálatát. 

Bárzenészek találkoztak

A Szepesi György emlékére rendezett koncerttel kezdődött el idén az 5. bár-
zenész-találkozó. A nemrég elhunyt egri zenészről elnevezett programon 
fellépett többek között Pitti Katalin, Szabó Attila és Kádek Heni dzsesszéne-
kes is. Az ötnapos találkozón megrendezték a Trilla tehetségkutató versenyt, 
melyre idén negyvenen jelentkeztek. 
Az idei Trilla díjat Tóth Dániel, a Szepesi György-díjat Binder Norbert 
zongorista kapta.

Eger Heroes

Hősies tett a Hősöktől: az egriek nyerték a másodosztályú, vagyis a Divízió I-es 
amerikai focibajnokságot. A szombati budapesti döntőben a kétszeres bajnok 
Dunaújváros Gorillazt verték az utolsó másodpercekben szerzett TD-vel. A 
két csapat korábbi hat mérkőzésén még sosem sikerült a Gorillákat legyőzni. A 
Heroes ezzel arra is jogot szerzett, hogy jövőre az első osztályban, a HFL-ben 
szerepeljen.

Eger a harmadik

Eger volt a harmadik legnépszerűbb úti cél a második 
negyedévben – derül ki a szallas.hu legfrissebb ada-
taiból. Az online szállásközvetítéssel foglalkozó oldal 
szerint Budapest és Siófok után Eger fogadta a legtöbb 
vendéget az elmúlt három hónapban, de az elemzés 
szerint a nyár további része sem okoz majd csalódást 
a turisztikai szektornak.

Felvételi

Több mint 1800 hallgatót vettek fel az Esz-
terházy Károly Főiskolára, ez a szám az előző 
évihez hasonló. Kommunikáció- és médiatu-
domány szakra volt a legnehezebb bejutni, ide 
nappali, államilag finanszírozott képzésre 467 
pontot kellett elérni. Kedvelt volt az óvodape-
dagógus szak, a mozgóképkultúra, a program-
tervező informatikus, a sporttudományi alap-
szakok – ezekre vették fel a legtöbb hallgatót. 
Pótfelvételire augusztus 10-ig lehet jelentkezni.Új egri hidak

Beemelték a kerékpárút felnémeti szakaszán a két 
új híd acél áthidaló elemeit. Mivel ezen a részen 
a betonozás szinte mindenütt elkészült, a híd já-
rófelületének kialakítása után akár az aszfaltozást 
is elkezdheti a kivitelező. Közben a vasútállomás 
környékén már felvitték a felső, kopó felületet is a 
kerékpárútra. 

DUE Egerben

Közel kétszáz diák foglalkozhatott újságírással, 
rádiózással, fotózással és videózással az év legna-
gyobb médiatáborában. Az országos programot 
egy képzés előzte meg, ahol körülbelül hatszáz 
tanuló ismerkedett az alapműfajokkal. A tíznapos 
táborba az általános és középiskolákból, valamint 
a felsőoktatásból is érkeztek diákok.

Cantus Agriensis

A Csokonai-díjas Cantus Agriensis kamarakórus július 6–13. között 
franciaországi koncertkörúton vett részt. Előbb az Arnas-i Ecce musica 
kamarakórus vendégeként  a híres Beaujolais borvidékre látogattak, ahol 
a  Villefranche sur Saon-i székhelyű Beaujolais Kulturális Központ ál-
tal szervezett nívós fesztiválon szerepeltek, majd Eger testvérvárosában, 
Maconban adtak nagysikerű koncertet. A Cantus Agriensis koncertje a 
két város közötti kapcsolat 30. évfordulójáról megemlékező jubileumi 
ünnepségsorozat első maconi eseménye volt.

Egri aranyérmes a speciális világjátékokon

Aranyérmet szerzett az egri Földi Marcell úszó a Los Angelesben zajló 14. nyári speciális világjátékokon. Marci a harmadik legjobb 
időeredménnyel jutott a 100 méteres gyors döntőjébe. Július 25. és augusztus 2. között több mint 170 ország képviseletében 7000 
sportoló versenyez Los Angelesben. 

fotó: vozáry róbert

fotó: molnár ágnes



Eger – egykor és most
A képeslapok és fotók a 20. századi Egerről című könyv segítségével 
képzeletbeli sétát tehetünk a múltban. Tóth László egri képeslapgyűjtő 
és Molnár István Géza fotográfus gyűjteménye Eger egykori arcát mu-
tatja be.m
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Id. Abkarovits Endre (1910–1989)

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers  
gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”

      (Németh László)

SZECSKó KároLy

Id. Abkarovits Endre Borsodszemerén 
született 1910. szeptember 12-én. Édes-
apja, Abkarovits Jenő Mezőkövesd kiváló, 
katolikus igazgató-tanítója volt, akiről te-
ret és pedagóguskitüntetést neveztek el a 
rendszerváltozás után. Édesanyja, Dluho-
polszky Ilona tanítónő volt, akit négyéves 
korában elveszített. A gimnáziumot Mező-
kövesden végezte el. A Pázmány Péter Tu-
dományegyetem magyar–német szakán 
1933-ban szerzett diplomát. A bölcsész-
karral párhuzamosan – mint vendéghall-
gató – elvégezte a Közgazdaságtudományi 
Egyetem tanári szakát. Szegeden 1935-ben 
megszerezte a jogot arra, hogy szaktárgya-
it tanítóképzőben is oktathassa. 1952-ben 
– mint általában a nyugati nyelvek taná-
rainak – orosz nyelv- és irodalom szakos 
tanári oklevelet is kellett szereznie. 

A gazdasági válság idején két évig állás 
nélkül volt. A harmincas évek második fe-
lében felügyelő tanárként tevékenykedett 
az Érseki Szent József Internátusban, de 
közben 1935-től már az Egri Érseki ró-
mai Katolikus Tanítóképzőben előbb óra-
adóként, majd 1940-től rendes tanárként 
alkalmazták. A tanítóképző Mindszenty 
Gedeon Önképzőkörének tanárelnöki te-
endőit is ellátta, színdarabokat tanított be, 
és az iskola szalonzenekarát vezette. 

Már fiatalon bekapcsolódott a közélet-
be. Számos szakmai és egyházi egyesü-
letnek volt tagja. Az 1940-es évek elején 
külső munkatársa lett a Nemzeti Újságnak, 
publikált a Magyar Középiskola és a Nem-
zetnevelés folyóiratokban is. Az Eger című 
helyi lapban rendszeresen jelentek meg 
írásai. Az újságírás terén olyan tekintélyre 

tett szert, hogy 1944-ben, amikor a helyi 
lap főszerkesztőjét, Kapor Elemért behív-
ták katonának, az Egyházmegyei Hivatal 
felajánlotta neki a lap szerkesztését. Ekkor-
ra azonban már érezhető volt Egerben is a 
szélsőjobboldalra való tolódás, így nem 
vállalkozott a feladatra. 

Budapesten 1944-ben megnősült. Fe-
lesége Horn Mária tanítónő, a kor híres 
közgazdászának, Horn Józsefnek a lánya. 
Két fiuk született: Endre (1946–) és József 
(1948–). Endre angol–német szakos tanár 
és újságíró lett, József pedig építészmérnö-
ki végzettséget szerzett.

Miután 1948 nyarán az érseki tanítókép-
zőt államosították, pedagógiai munkáját 
az előbb pedagógiai gimnáziumnak, majd 
ismét tanítóképzőnek nevezett intézmény-
ben folytatta. A megváltozott politikai 
körülmények között is megmaradt aktív 
közéleti embernek politikai szerepvállalás 
nélkül. Már alakulása évében (1953) tagja 
lett a Társadalom és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulatnak (TTIT), majd 
utódjának a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulatnak (TIT). Belépett a Heves Me-
gyei Írók Körébe, és irányította a TIT Me-
gyei Irodalmi Szakosztályának munkáját. 

A tanítóképző 1959-es megszüntetése 
után munkáját a jogutód Gárdonyi Géza 
Gimnáziumban folytatta. Innen hívta meg 
1963. augusztus 1-jétől Berzy András tan-
székvezető az Egri Tanárképző Főiskola 
Irodalom Tanszékére, ahol előbb adjunk-
tusi, majd 1970-től docensi beosztásban 
oktatott. Tagja volt a Hazafias Népfront 
Egri Városi Kulturális Bizottságának, 
1972-ben pedig alapító tagja az újjászerve-
zett egri Gárdonyi Géza Társaságnak.

A háború után hosszú ideig nem pub-

likált, a hatvanas évektől viszont jelentős 
közírói tevékenységet végzett. Újságcikkei 
a kultúra szinte valamennyi területére ki-
terjedtek, de gyakran jelentek meg peda-
gógiai jellegű írásai is. Kitűnő tanulmányai 
többek között a Gárdonyi-emlékkönyvben, 
a Tanárképző Főiskola Tudományos Köz-
leményeiben és a Hevesi Művelődésben is 
megtalálhatók. Számos cikkét közölte a 
Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Közne-
velés és a Heves Megyei Népújság. Elkötele-
zett volt az erdélyi magyarság sorskérdései 
iránt is. 

Bandi bácsi kedves, jó humorú, kiemel-
kedő intelligenciájú ember volt, akivel jó 
volt együtt lenni, dolgozni. Örömmel tölt 
el, hogy számomra ez megadatott! Élete 
során az egyetemes emberi értékek képvi-
selője volt, s mindig hallatta szavát, ha jó 
ügyet kellett képviselnie. A szocializmus 
idején is kiállt a katolikus erkölcsi értékek 
mellett.

1989. augusztus 25-én bekövetkezett ha-
lálával érzékeny veszteség érte nemcsak az 
egri közoktatást és közművelődést, hanem 
az egyetemes magyar kultúrát is. Az egri 
Hatvani temetőben helyezték örök nyuga-
lomra.

2010-ben a Líceum Kiadó kiadványt je-
lentetett meg róla Emlékkönyv Abkarovits 
Endre (1910–1989) tanítóképzőintézeti, 
gimnáziumi és főiskolai tanár születésének 
100. évfordulójára címmel.

Emlékét kegyelettel őrizzük!

Az egri strandfürdő rövid története
TóTH láSzló

Városunk egyik legismertebb és legneveze-
tesebb természeti kincse a föld mélyéből fel-
törő gyógyhatású hévíz. Az egri termálfor-
rások vizeit és a kialakult természetes meleg 
vizű tavakat az itt megtelepedett népek már 
ősidők óta használták fürdésre. Az első 
írásos adat 1495-ből maradt ránk Bakócz 
Tamás egri püspök udvartartásának szám-
adó könyvéből, mely szerint „a meleg víz 
épületére és tetőzetére s a többi” összesen 
8 forintot fizettek ki. A „meleg víz épüle-
te” feltételezhetően a fürdőházat jelentette, 
amelyet a hőforrások mellé építettek. 1508 
decemberében Egerben már fürdőmestert 
foglalkoztattak, ezt Estei Hippolit egri püs-
pök egy fennmaradt számadásából tudhat-
juk. Arról is értesülünk, hogy Estei főpap, 
aki Mátyás király sógora volt, megmártó-
zásakor török vászonból szabott inget, azaz 
mai kifejezéssel élve fürdőruhát viselt. En-
nek az ingnek az ára is jelentős volt, ugyanis 
4 darabért 14 forintot fizetett. Ezekből az 
adatokból arra következtethetünk, hogy 
az 1500-as évek elején már egy olyan für-
dő működött Egerben, amelyet az Itáliából 
származó egri püspök is szívesen használt. 
Sőt, amikor 1517-ben Estei Hippolit előke-
lő vendégeivel Egerbe érkezett, az idegenek 
is megcsodálták a hőforrások táplálta nagy 
meleg vizű tavat, mely még a kemény tél-
ben sem fagyott be. Ez a tó körülbelül a mai 
stranfürdő 1-es számú medencéjének he-
lyén lehetett. 

Néhány évtizeddel később az egri vár 
1596-os elestével és a török megszállás kez-
detével egy új, mohamedán fürdőkúltúra 
honosodott meg városunkban, amely vallá-
si alapokon nyugodott, de jelentékeny sze-
repe volt a tisztálkodásnak is. A mai török 
fürdőt Arnaut pasa építtette 1610 és 1617 
között a már meglévő „melegvíz épületé-
nek” átalakításával. Nyolcszögletes fürdő-
medencéje ma a gyógyítást szolgálja. 

A törökök kiűzése után a fürdő vissza-
került a püspökség tulajdonába. rákóczi 

Ferenc fejedelem is többször felkereste 
az egykori török fürdőt. 1735-re annyira 
leromlott az épület állapota, hogy már hi-
ányzott a teljes kupolája is, később többször 
átépítették, bővítették. Pyrker László egri 
érsek 1839-ben már fürdőorvost is foglal-
koztat, valamint felújítatta a teljes épületet, 
kupolát építtetett a medence fölé, igaz, ala-
csonyabbat mint az eredeti volt. Sőt, új ut-
cát is nyitott, a mai Egészségház utcát, hogy 
könnyebb legyen a fürdő megközelítése. 

1913-ban Eger városa megvásárolta az 
egri fürdőt Szmrecsányi Lajos egri érsektől. 
1920-ban ismét tulajdonosváltás történt. 
Az új vevő az Egri Városfejlesztési rt., élén 
Bárány Géza főmérnökkel. Az ő tervei alap-
ján valósult meg az addigi meleg vizű tó 
helyén egy szabálytalan formájú medence, 
amely akkor még női uszodaként szolgált. 
Szabálytalan formáját annak köszönhette, 
hogy akkoriban még működött az érseki 
malom (ez a lenti képeslapok közül a színes 
kép jobb oldalán látható) a kabinsor és a 
medence közötti területen. A Városi Fürdő 
részvénytársaság 1933. április 18-i közgyű-
lésén felvetődött, hogy a női uszodát egy 
koedukált vegyes női-férfi strandfürdővé 
kellene átalakítani. Ez változás egyben a 
gazdaságosabb üzemeltetést is biztosítaná. 
Frank Tivadar városi tanácsos élen járt a 
komoly vitát kiváltó, a város konzervatív 
gondolkodású befolyásos személyeinek 

meggyőzésében. Közben a régi érseki mal-
mot 1930-ban lebontották, és így 1933 ta-
vaszára elkészülhetett az új 25 × 50 méteres 
1-es számú nagymedence.

1934-ben az egri termálvizet gyógyvízzé 
minősítette az akkori belügyminiszter. En-
nek a rendelkezésnek városunk idegenfor-
galmi szempontjából is óriási jelentősége 
volt. Közben megépült a mai felnőtt gyógy- 
és a gyermekmedence, a „dögönyözős” zu-
hanyzó – ahogyan az egriek hívták egykor 
–, valamint a büfé is. A starndfürdő tovább-
építése 1954-ben folytatódott, ekkor sike-
rült a területét 2 holddal bővíteni. Az érseki 
kertészettől megszerzett területen a napozó 
rész nagyságát bővítették, majd a meden-
cék számát 3-ról 6-ra növelték. Az egyik új 
medencéhez a forró vizet 1962-ben a város 
déli peremén olajkutatás közben mintegy 
véletlenül találták. Így vezették el a 44 fokos 
meleg vizet a stand területére.

Az utóbbi években a nagyarányú fej-
lesztéseknek köszönhetően szinte teljesen 
megváltozott az egri standfürdő. átalakí-
tották az 1-es számú medencét, élményfür-
dőt és szabályos, versenyzésre is alkalmas 
medencét is építettek, valamint egy csúz-
dát is kialakítottak. A modern, 21. századi 
egri standfürdő minden bizonnyal beváltja 
a hozzá fűzött reményeket, és segíti a gyó-
gyulást, maradandó élményeket jelent az itt 
pihenni és szórakozni vágyó vendégeinek.
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ré „Mindennap rá tudok csodálkozni 
Egerre”
Ismerősként köszönt mindenkit a városi díszünnepségeken, a civil élet rendezvényein, s a hétköznapokban az utcán. Pedig 
a legtöbb időt talán nem is velünk tölti, hanem az Egerbe látogató vendégekkel, hiszen őket kalauzolja nap, mint nap a 
városban. Badacsonyiné Bohus Gabriella nemcsak népszerű és egyebek között Pro Agria Szakmai díjjal elismert idegenve-
zető, de igazi Eger-szerető ember, aki a történelmen túl, a legendákat, anekdotákat is jól ismeri. Érdemes figyelni rá.

póCSIk ATTIlA

– Mióta dolgozik idegenvezetőként?
– Ha nagyon komolyan vesszük, akkor 
azt lehet mondani: több, mint 25 éve, 
de gyakorlatilag amióta csak az esze-
met tudom. Már gimnazista koromban 
is szívesen szerveztem meg az osztály-
kirándulásokat. Akkori-
ban ennek megvolt a maga 
rendje, ha valaki harmadi-
kos volt Pécsre ment, ne-
gyedikben pedig eljuthatott 
Győrbe vagy Sopronba. A 
programokat én állítottam 
össze, az osztályfőnököm 
szabad kezet adott. Az első 
ilyen élmény Szeged volt, a 
Tisza-part, sok szúnyoggal. 
Természetesen a múzeu-
mokban volt segítségünk, 
de már a buszon szóval tar-
tottam az osztálytársaimat, 
miközben sokat énekeltünk. 
A városok nevezetes épüle-
teit soha nem hagytuk ki, de 
megesett, hogy azt mondták 
a barátaim, hogy ha még egy 
templomba bemegyünk, en-
gem feszítenek keresztre… 
Voltak kötelező programok 
– lévén, hogy a ’60-as évek-
ről beszélek –, az egyik ilyen 
Dunaújváros volt. ott pedig 
azt kérdezték, hogy ide mi-
nek jöttünk. Nos, mit lehet 
mondani, abban az időben el 
kellett oda menni.

– Nyilván családi örök-
ség mindez…

– Már négyéves korom-
ban a Bükköt jártam, nem 
véletlenül. A természetsze-
retet, a túrázás, a városnézés – nyílt 
titkok – édesapám, Bohus István révén 
lépett be az életembe, hiszen ő a Vasas 
Természetjáró Szakosztály megalapító-
ja volt a Berván. Az útjait fel is jegyezte 
egy úgynevezett portyanaplóba, amit a 
mai napig őrzök. Sokáig magam is ba-

kancsos turista voltam. A gimnáziumi 
éveket követően külkereskedelmi vég-
zettségemmel a Finomszerelvénygyár-
ban dolgoztam a Berván. Gyakorlatilag 
ez volt az egyetlen munkahelyem, mert 
az idegenvezetés és a tanítás ezzel pár-
huzamosan ment. A Bervában aztán – 
apám halála után – el is várták tőlem, 

hogy aktívan részt vegyek a természet-
járók vezetésében, és persze ott voltak a 
brigádkirándulások. Egyik alkalommal 
a kék túra útvonalát mértük föl, egy má-
sikon pedig több napos útra indultunk 
autóbusszal. Emellett évtizedeken át én 
fogtam össze – persze kiváló segítőkkel 

– a Lénárt János Természetjáró Emlék-
versenyt.

– Van kedvenc városa?
– Igen: Eger. Itt éltem le az életem. Bár 

nem itt születtem, de hároméves voltam, 
amikor ideköltöztünk. Apámat „népgaz-
dasági érdekből” helyezték át a Finom-
szerelvénygyárba, s az Ötös lakótelepen 

laktunk. Nagyon fontos, hogy 
még ma is mindennap rá tu-
dok csodálkozni a városomra. 
A vendégekkel való séta során 
pedig egyszerűen késztetést 
érzek ara, hogy elmondjam, 
mi az, amit látunk. Nagyon 
szeretem a szakralitást, az 
egyházi értékeket. Talán az 
az oka, hogy amikor a ’90-es 
években megjelent a világút-
levél, lehetőségem nyílt arra, 
hogy zarándokutakat vigyek 
szerte Európában. róma és 
Lourdes mellett a fatimai za-
rándoklat volt, amely mélyen 
megérintett. Nem volt egy-
szerű, nagy kihívás volt ebben 
elmélyedni, s erre felkészülni, 
de örömmel tettem. A leg-
nagyobb élményem az volt, 
amikor 1991-ben kezet fog-
hattam II. János Pál pápával. 
Jó volt akkor ott magyarnak 
lenni! Szerencsés esztendő 
volt, mert a szentatya abban 
az évben látogatott hazánk-
ba, s a rómába érkezőket is 
nagy figyelemmel fogadták. 
De Fatimába menve például 
1992-ben Spanyolországon 
át Madridba akkor értünk, 
amikor az olimpiai lángot 
hozták, a barcelonai játékokra 
és így adatott meg, hogy én is 

láthattam a fáklyavivőt. Ugyancsak felejt-
hetetlen élmény, amikor egy mellettünk 
lépésben haladó autóra néztem, és János 
Károlyt pillantottam meg a kocsiban. Ösz-
szetalálkozott a tekintetünk, hihetetlen 
volt, amikor rájöttem, hogy a spanyol ki-
rályt látom. Ezek olyan élmények, amik-

re szívesen emlékszik vissza az ember, 
s amelyeket senki nem vehet el. Persze 
voltak kemény történetek is, például, ami-
kor a francia kamionblokádba ütköztünk. 
Hajthatatlanok voltak, hiába vitatkoztam 
velük, hogy csak fél métert kellene odébb 
állniuk, hogy el tudjunk menni. Végül öt 
és fél óra várakozás – no meg némi kész-
pénz odacsúsztatása – után tudtunk to-
vábbhaladni. 

– Mitől lesz valaki jó idegenvezető?
– Az a szerencsém, hogy fölkértek 

arra, hogy tanítsam ismereteimet. Il-
letve talán jobb szó rá, hogy átadjam, 
amit tudok, mert tanulnia mindenkinek 
magának kell. Közel 15 évig meghívott 
óraadó voltam a főiskolán, s gyakorlati-
lag mindenhol oktattam Egerben, ahol 
csak idegenvezető-képzés volt. Hogy mi 
kell ehhez a pályához? Érdeklődés, ráter-
mettség, nyitottság. A legnagyobb baj az, 
ha valaki készen akarja kapni a tudást, 
azért ugyanis keményen meg kell dol-
gozni. Összetett a feladat, kis túlzással 
azt lehet mondani, hogy kicsit polihisz-
tornak kell lenni. Elengedhetetlenek az 
irodalmi, egyházi, történelmi ismeretek, 
de ott a népművészet, a néprajz, a mű-
vészettörténet… s a sor még folytatható. 
Emellett fontos, hogy akár egy ötvenfős 
csoport figyelmét is le kell kötni, keres-
ni kell a tekinteteket, hogy mi érdekli a 
vendéget, legyen szó gyermekről vagy 
nyugdíjasról. Van egy váz, amire felfűzi 
az ember a kirándulást, de ezt nagyon 
rugalmasan kell kezelni, sémából nem 
lehet dolgozni. Talán ezért is lehet, hogy 
ritkán mondom el kétszer ugyanazt. Fel 
kell készülni a vendégből is, könnyebben 

megnyílnak az emberek, ha tudom, hon-
nan érkeztek. Emellett szeretem a párhu-
zamos történelmet. Egerben az 1500-as 
évekről nyilván beszélni kell, de érdemes 
elmondani, hogy amíg mi a törökkel har-
colunk, Michelangelo a sixtusi kápolnát 
festi. Jóllehet, ma már léteznek különfé-
le „kütyük”, amelyekkel bebarangolható 
egy város, de úgy gondolom, az emberi 
szónak még mindig nagyobb a hatal-
ma, mint egy technikai eszköznek. Azt 
szokták mondani, a legfontosabb, hogy 
örömmel végzem a munkámat, s ez igaz 

is. Egyszerűen nem tudok annyira fáradt 
lenni, hogy ne vegyem fel a telefont, ha 
hívnak.

– Felteszem, biztos családi háttér 
kell ahhoz, hogy az embert időről idő-
re idegen emberek „rabolhassák el”. 

– Így van, enélkül nem megy. Amíg 
a fiam kicsi volt, nem mentem hosszabb 

utakra, ám később már ő is jött velem. 
Ezért is szoktam mondani, nem vélet-
len, hogy bölcsész lett. S ha már család, 
nyilván én is ennek köszönhetem, hogy 
noha egy ipari gyár külkereskedelmi 
részén pneumatikát és lengéscsillapí-
tót adtam el, mindig efelé nyitottam, és 
soha nem mondtam le arról az álmom-
ról, hogy idegenvezető legyek. Nem volt 
könnyű, hiszen a politikai helyzet miatt 
nem vettek fel a főiskolára, mindig „lét-
szám fölötti” voltam. A gyárban először 
három műszakban kezdtem, aztán iro-

dára kerültem, s az akkori főnökömnek 
Németi Istvánnak köszönhetem, hogy 
végül felsőfokú végzettségem lett.

– Az Egyesület Eger Idegenforgal-
máért elnökeként is ismerjük. Miért 
fontos ez a szervezet?

– Annak idején az volt a cél – s ez a 
mai napig nem változott, csak mások 
is ezt tűzték ki maguk elé –, hogy te-
gyünk a városért, fogjuk össze azokat 
a szakembereket, akik találkoznak a 
vendéggel, legyen szó szálláshelyekről, 
vendéglátókról, idegenvezetőkről és az 
önkormányzatról. Az évek folyamán 
aztán a szervezet valóban érdekképvise-
letté vált, ami nem baj, de nem is biztos, 
hogy feltétlenül jó. Mára több hasonló 
szerveződés van a városban, de a közös 
gondolkodásban, a párbeszédben még 
mindig van hová fejlődnünk.

– Mivel színesíthető az élmény, 
amikor már a város maga is kínál ér-
dekességeket?

– Szeretek történeteket mesélni. Az 
épületekhez fűződő eseményeket a hely-
színen mondom el, s azt fűszerezem 
anekdotákkal, pletykákkal. A Bródy-
könyvtár falán az emléktáblánál megmu-
tatom: innen indult a kápolnai csatába 
Dembinszky, Klapka és Görgey. S ha már 
erről beszélek, megjegyzem, hogy ebben 
az ütközetben ott volt Egressy Béni, a 
Szózat zeneszerzője, Erkel Ferenc barát-
ja. Az az Egressy Béni, aki gyalog ment 
le Milánóba éneket tanulni, mert azt 
mondta, hogy „ott még a harangok is az 
összhangzattan szerint szólalnak meg”. 
S ő az, aki olyan sebet szerzett a kápol-
nai csatában, amit haláláig viselt, s mi-
előtt eltávozott e világból, még megírta 
a Klapka-indulót Komáromban. Most 
hirtelen ez jutott eszembe, de számos 
hasonlót tartogatok. A Sportmúzeumnál 
mindig elmondom az épület történetét, 
s szólok az olimpiákról, hogy ’52-ben, 
Helsinkiben nyertük a legtöbb aranyat, 
s hogy ’60-ban a „kenukirályért”, Parti 
Jánosért szurkoltunk, már a tévé előtt, 
ezt közvetítették ugyanis először, persze 
még fekete-fehérben. De ott volt a ’64-es 
tokiói olimpia, amikor az apukám adott 
igazolást az iskolába, mondván „most le 
fogjuk győzni a Szovjetuniót és azt hal-
lani kell”. Ezek a történetek, és az em-
beri kapcsolatok mindig fontosak. Egy 
alkalommal, amikor a vízilabdásokról 
beszéltem, s soroltam őket: Pócsik, Gyar-
mati, Kárpáti, Bodnár… hangos nevetést 
hallottam. Nem hiszi el, de ott állt a cso-
portban Bodnár András! Na ezek azok a 
dolgok, amik mindig új erőt adnak, s ami 
miatt mindig örömmel dolgozom.

fotók: vozáry róbert

„Hogy mi kell ehhez a 
pályához? Érdeklődés, 
rátermettség, nyitottság.”
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Párbeszéd a természetszellemekkel

kátai-kiállítás a kepesben
Kátai Mihály Munkácsy-díjas festő- és zománcművésznek jubileumi kiállítása 
nyílt a Kepes Központban, az Egri Kulturális és Művészeti Központ szervezé-
sében. Az idén nyolcvanéves művész a természetszellemek világát bemutató 
munkáiból válogatott a kiállításra.

K
u

lt
ú

ra Minyonok
avagy az emberi nyelven beszélni képtelen, kis, sárga kapszulák kalandjai

A filmben a Gruból már jól ismert szereplők származására derül fény. A kis lények egészen a kezdetektől lakói és 
bitorlói a Földnek. A nézők alternatív történelemleckét kapnak egy párhuzamos univerzumból, ahol a minyonok túl-
élték a dinoszauruszokat, az ősembert - ami fordítva már nem mondható el. Legfőbb törekvésük az idők kezdete óta, 
hogy találjanak valamit vagy valakit, akit követhetnek és szolgálhatnak.  

HŐHULLÁM Juhász Julcsi blogja

Nem tudtam, hogy a hat Millió szalmakalaposok országa lettünk. 
Kiüresedtek a szalmakalapboltok polcai. Egy szál szalmakalap 
sincs. Minap lenéztem a nyolcadikról az utcára, és hemzsegett a 
sok sétáló szalmakalap. Volt olyan kalap, amelyik a szupermar-
ketbe igyekezett vízért, s volt, amelyik a helyi fürdőbe testi hűsí-
tésre. Ennyi Charles Bronson és John Wayne még soha nem kop-
tatta az egri flasztert, mint az idei nyáron, bár egyik sem hajazott 
a két kalapos legendára, mert hiányoztak alóluk a cserzett harci 
lovak és a feslett vadnyugat. Ahogy az ember ki tud nézni egy 
szalmakalap alatt, az nem mindennapi! Mert, 
ugye, nagy kánikula idején nem elsődleges 
vásárlási szempont, ki hogyan fest benne, ha-
nem hogy minél szélesebb legyen a karimája 
annak a kalapnak, hadd vetne nagy árnyékot 
a fejre. Hogy aztán úgy nézünk ki benne, hogy 
az anyánk sem ismer ránk, már másodlagos. 
Férfiak halált megvető bátorsággal viselnek 
olyan szalmakalapot, amire színes rafiából 
nefelejcset applikált megálmodója helyes, 
hátközépre lehulló remény-lila szalaggal, amit 
a szél úgy fúj körbe a nyakán, mint függönyt a 
huzat. A másik pasas meg egyensúlyoz a ka-
lap alatt, amire banánból, kopaszbarackból, 
vérnarancsból és kisebb fürt lila szőlőből cuki 
gyümölcskosarat szúrt a tervező. A leghelye-
sebb mégis az a fazon, amelyikben úgy fest 

viselője, mint egy gyapotszedő: azt sem látni, jön vagy megy az il-
lető. A szalag végeit belegyűri a füle lukába, hogy minek is fityeg-
jen minduntalan az arcába? Ennek az ellentétével is találkozni, 
amelyik rá se hederít, hogy a szalagot az arcába fújja a szél. Sőt, 
már annyira odavan a hőségtől, hogy a szemüvege lencséjére 
belülről rátapadt szalagot sem bánja. Ő megy és lát amennyit 
lát ebből a rohadt melegből. Úgy néz ki benne, mint az a régi 
esztékás gyógyszemüveges gyerek, amelyiknek egyik üvegét 
malacrózsaszín vászonnal takarták le rejtett vagy kiteljesedett 

kancsalság fennforgása esetén. Olyan fickó is 
jött velem szemben, aki nem a saját szalma-
kalapját hordta, hanem az asszonyét. Honnan 
veszem? Onnan, hogy az asszony feje kisebb, 
mint az uráé, ám az rá se ránt: fogja, és ollóval 
egyszerűen kinyírja a kalap búbját és marad a 
karima. Az ipse kopasz fejét ezerrel tűzte a Nap 
és megállíthatatlan gejzírként szakadt le fejéről 
az izzadság egyenesen a szemeibe, amit a kiiz-
zadt só másnap reggel csipásra mart. Szóval 
hőség van. Ilyenkor szoktuk azt kívánni ma-
gunknak, bárcsak lenne hűvösebb! Mondjuk, 
lennénk bár a szibériai Ojmjakon, ahol semmi 
sem folyékony! Állj! Vissza az egész! És mi len-
ne a fehéren bugyorgó, habos sörrel? Úgyhogy 
kedves Mindenki, további szalmakalapos szép 
nyarat! – szelaví –

Megnéztük!

VErES pETrA

A kissé zavarodott erkölcsi iránytűvel 
rendelkező „pirulák” kitartásuknak és 
szorgalmuknak köszönhetően mindig 
megtalálják a számukra legmegfelelőbb 
vezetőt. Aktuális gazdáik kiválasztásánál 
mindig szem előtt tartják, hogy legyen 
minél nagyobb, minél gonoszabb, vagy 
akár kegyetlenebb, tehát legyen a „leg-
grúsabb”. Bár a minyonok igen szolgálat-
készek és hűségesek – a maguk módján 
(a szerencsétlen balesetekben elhunyt 
gazdáik után gyorsan vigasztalódnak) 
–, akár testi épségüket is kockáztatnák, 
hogy megmentsék szeretett főnökeiket, 
tevékenységük azonban általában mégis 
annak életébe kerül. 

A címszereplő lények alapvetően 
aranyos, szerethető és igazságos figu-
rák, már ha azt vesszük alapul, hogy 

nemcsak mások kárán, hanem egy-
máséin és a sajátjukon is képesek jókat 
derülni. Kalandjaik során „áttaposnak” 
a popkultúrán, egymáson és egyáltalán 
minden létező szabályon. Bár embe-
ri nyelven egyáltalán nem, vagy csak 
egy-egy szót beszélnek, tökéletesen 
érthetőek, ballépéseikkel, bénázásuk-
kal, grimaszaikkal és hanglejtésükkel 
egyértelműen fejezik ki magukat. 

A film egyfajta előzménytörténet-
ként is felfogható, hiszen megismer-
hetjük, hogyan jutottak el a minyonok 
„leggrúsabb” mesterükhöz, Grúhoz, de 
önállóan is megállja a helyét az animá-
ciós filmek világában. 

eredeti cím: Minions
rendező: Brian Lynch
játékidő: 91 perc
2015

HArSáNYI JUdIT

– Édesapja is festőművész volt. Ő indí-
totta el a művészi pályán?
– Igen, ő mesélte, hogy azt szerette vol-
na, ha az első gyermeke fiú lesz és festő. 
állítólag kétéves koromban kezembe nyo-
mott egy ceruzát, s már akkor látta, hogy 
úgy fogtam meg, ahogy azt kell. Én nem 
is tudok arról, hogy bármi más szerettem 
volna lenni… Amikor Egerbe költöztünk, 
édesapám beíratott az Egri Képzőművé-
szeti Szabadiskolába, mely a Dobó István 
Gimnáziumban működött. Minden te-
remben volt oktatás, szinte minden vizu-
álisművészeti ágat ki lehetett próbálni, pl. 
a kirakatrendezést, a grafikát, a festészetet 
és a szobrászatot is. Később bekerültem 

az Iparművészeti Főiskolára festő szakra, 
majd a diplomám megszerzése után Bu-
dapesten éltem,  később Kecskemétre köl-
töztem. ott megalapítottam a nemzetközi  
tűzzománc iskolát, ma pedig itt Egerben, 
a Forrásban vagyok művészeti vezetője és 
tanácsadója a tűzzománc-műhelynek.

– Kik voltak a mesterei?
– A Magyar Iparművészeti Főiskolán, 

ahol diplomáztam, Z. Gács György, aki a 

díszítőfestő szak tanszékvezetőjeként sok-
oldalú művész volt. Neki köszönhetően 
én is nagyon sokféle műfajban dolgoztam, 
pl. üvegablak, mozaik, freskó, táblakép 
stb. Akitől szellemileg is sokat kaptam, 
és akitől a legtöbbet tanultam, az Borsos 
Miklós szobrászművész volt.

– Olaszországban is járt tanulmány-
úton, az élményből könyve is született. 
Milyen meghatározó élményt kapott 
odakint?

– Úgy kezdődött, hogy a műtörténet 
órákon ismertetett múzeumokat jártam 
végig, ez ment is egy darabig, de amikor 
Nápolyba értem, valami megtört bennem. 
Nem akartam többé múzeumot látni.  A 
Kárpát-medencei és a kalábriai, szicíliai 
élet, valamint a dél-olasz prehisztorikus 

kor, és a magyarországi őskor annyira 
hasonlított egymásra, hogy úgy éreztem, 
otthon vagyok. Harmincévesen szerettem 
bele Dél-olaszországba, és ez a szerelem 
azóta is tart. Számomra bizonyos érte-
lemben igaz az a mondás: Nápolyt látni és 
meghalni, mert meghalt bennem mindaz, 
amit addig tanultam, semmi nem maradt, 
de helyette megkaptam a mindent. Ami 
azóta is hat rám.

– Párbeszéd a természetszellemek-
kel a most megnyílt jubileumi kiállítás 
címe. Kik azok a természetszellemek?

– Nagyon nehéz megragadni, hogy 
valójában miről van szó. Ez ugyanis a 
darwini elmélettel teljesen ellentétes. 
Egyesek föltételezik, hogy az ősi emberi-
ség hét érzékszervet használt, ezért őket 
mágikus emberiségnek is nevezik. Sok 
kutató emlékezett meg róluk. A kínaiak 
például puha csontúaknak nevezik őket. 
Ezek ősei a természetszellemek. Euró-
pában sokféleképp nevezik őkt, például 
hagyományaink szerint nimfáknak, fau-
noknak, szatíroknak. Kisgyerekkorom-
ban tele volt a házunk reprodukciókkal, 
művészeti könyvekkel, bennünk nagyon 
sok nimfával, szatírral, és én ösztönö-
sen kezdtem vonzódni hozzájuk. Ahol 
lehetett utánaolvastam, és már gyerek-
koromban is őket rajzoltam. A termé-
szetszellemek naponta velem voltak a 
gondolataimban. Ők lelki életemben  
reális lények. Láthatatlanok, de mégis 
érzékelhetők, álmaimban rendszeresen 
velem voltak. Lényük minden misztiku-
mot nélkülözött, ugyanolyan realitásként 
tekintettem rájuk, mint emberi környe-
zetemre most.

– Min dolgozik most?
– Most fejeztem be a Kárpát-medence 

arcképét, aminek a Tiszia címet adtam. Ez 
ismert földrajzi elnevezés, ami a Kárpát-
föld kristályos kőzet-tömbjének elneve-
zése. Ezen kívül a három kötetre osztott 
Etruszk sugallatok című írásművemnek 
második kötete jelenik meg a közeljövő-
ben, Természetszellemek címmel. Ebből 
látható a tökéletes párhuzam irodalmi és 
képzőművészeti életem között.

– Nagyon aktív művészeti életet él…
– Igen, és jó egészség is van hozzá. 

Valami megmagyarázhatatlan módon az 
egészségem egyre jobb. Van miért élni, és 
ez a legfontosabb…

fotók: berán dániel
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Új korszak kezdődik a fejlesztéspolitikában
Minden esélyünk megvan arra, hogy teljesüljön ígéretünk, melynek lényege: a következő 4 évben 25 évre eldőlhet Eger 
és térsége, valamint Heves megye jövője, hiszen a következő fejlesztési ciklusban 50 milliárdnyi forrás érkezik a megyé-
be – jelentette ki Nyitrai Zsolt, a Miniszterelnökség fejlesztésekért felelős miniszteri biztosa, Eger és térsége országgyű-
lési képviselője egy egri konferencián.

A SUPEr roadshow nevű 
rendezvénysorozat egri állo-
másán előadást tartott mások 
mellett Csepreghy Nándor, a 
Miniszterelnökség fejlesztés-
politikai kommunikációért 
felelős helyettes államtitkára, 
rákossy Balázs, az európai 
uniós források felhasználá-
sáért felelős államtitkár, va-
lamint Habis László egri pol-
gármester is.

Nyitrai Zsolt a Miniszterel-
nökség fejlesztésekért felelős 
miniszteri biztosaként kö-
szöntötte a tanácskozás résztvevőit, a kor-
mányhivatal képviselőit, az érdekvédelmi, 
a civil szervezetek szakembereit, valamint 
az önkormányzati vezetőket. Az ilyen talál-
kozók azért is fontosak – folytatta –, mert 
a részvevők kicserélhetik a fejlesztésekkel 
kapcsolatos információikat, továbbá átlát-
hatóvá teszik a pályázatokat, és biztosítják 
a közvélemény tájékoztatását.

A miniszteri biztos elmondta: abban a 
kivételes helyzetben vagyunk, hogy egy-
szerre két uniós fejlesztési ciklusról is szól-
hatunk. A 2013-ban lejárt 7 éves időszak 
eredményességét egy nemrég napvilágot 
látott felmérés illusztrálja.  Az adatok azt 
mutatják, hogy az elmúlt ciklus fejlesztési 
forrásainak felhasználását tekintve igen 
jól áll Magyarország: ezen pénzek 87 szá-
zaléka 2014 végéig már eljutott a nyertes 
pályázókhoz, ami az előző évi kifizetési 
arányhoz képest 25 százalékos növekedést 

mutat. régiós összevetésben 10 százalékkal 
vagyunk az átlag felett, s a sorban egyedül 
Litvánia előz meg minket, igaz, csupán 1 
százalékkal.

Nyitrai Zsolt hozzátette: az uniós for-
rások eredményes felhasználása annak 
tudható be, hogy a kormány 2014 elején 
átalakította a magyarországi uniós intéz-
ményrendszert és az adminisztrációt: meg-
szűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az 
irányító hatóságok a szaktárcákhoz kerül-
tek, a fejlesztéspolitikai koordinációt pedig 
a Miniszterelnökség látja el.

Hangsúlyozta: Magyarország a költség-
vetési ciklus legnagyobb haszonélvezője 
lesz: 12 ezer milliárd forint jut az ország-
nak, ami soha nem látott fejlesztési forrást 
jelent. Míg korábban 660 ezer forint volt az 
egy főre jutó uniós fejlesztési összeg, most 
ez a pénz több mint 700 ezer forint fölé 
emelkedik.

Nagyon fontos rámutat-
ni arra, hogy az előzőekhez 
képest a kormány fejleszté-
si politikája új szemléletet 
tükröz: míg az előző hétéves 
ciklus meghatározásakor 16, 
addig most 60 százalék jut a 
támogatásokból gazdaság-
fejlesztésre. Ugyanakkor egy 
még inkább ügyfélbarát ügy-
félrendszer kidolgozása is 
feladat volt. Egyebek mellett 
a jövőben immár elég lesz 
egy dokumentumot egyszer 
beadni a hatóságokhoz, s be-

vezetésre kerül a halasztott önerő intéz-
ménye, amely nagyban megkönnyíti a 
pályázók dolgát.

A források tekintetében sem lesz gond, 
hiszen például Heves megyébe mintegy 
50 milliárd forintnyi fejlesztési forrás jut 
a 2014–2020-as európai uniós fejlesztési 
ciklusban az ősszel induló Területfejlesz-
tési operatív Program (ToP) keretében. 
Ezért közös érdekünk, hogy a határidők 
betartásával, hiba nélkül, értelmes fejlesz-
tési célok mentén használjuk fel a támo-
gatásokat, hogy minden Heves megyei 
ember nyertese legyen a következő idő-
szaknak – jelentette ki a miniszteri biztos.

Beigazolódott tehát, amit az őszi ön-
kormányzati választásokon hangsúlyoz-
tunk: a következő 4 évben eldőlhet a 
megye, benne Eger és térségének követ-
kező 25 éve. Ehhez kérek partnerséget és 
együttműködést – mondta Nyitrai Zsolt.

A JÓ HALLÁS ÖNNEK IS JÁR!

06 80/20-44-89Bejelentkezés az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefonszámunkon:
www.pannonhallas.hu

H A L L Á S C E N T R U M O K

A PANNON HALLÁSCENTRUMOKBAN szakértő kollégáink ingyenes
hallásvizsgálattal és személyre szabott tanácsadással várják!

*A részletekről érdeklődjön üzleteinkben.
Az akció a kijelölt üzletünkben, 2015. augusztus 31-ig érvényes és más kedvezménnyel nem vonható össze. Alkalmanként legfeljebb 3 levél (18 db) elem vásárolható, kizárólag hallókészülék viselők számára.

 Jól hall, a beszédet azonban nem érti?

 Problémát okoz a telefonálás, TV nézés?

 Gyakran vissza kell kérdeznie?

 Már próbált megoldást találni hallásproblémájára,
 de nem elégedett?

 5 évnél idősebb készüléke van?

 Jelenlegi hallókészülékével nem érti jól a
 beszédet, mert zúg, sípol, felerősíti a zajokat?

PANNON HALLÁSCENTRUMOK
3300 Eger, Törvényház u. 11.

Telefon: 06 36/414-652
Nyitva tartás:

hétfő - kedd - csütörtök: 8.00-16.00 
szerda: 8.00-18.00 
péntek: 8.00-14.00

VAGY

HALLÓKÉSZÜLÉK

ELEM NÁLUNK

MOST CSAK

/db!*58 Ft

a nagyszÍnpad legyen veled!
KORLÁTLAN ZENEHALLGATÁS MUSIC M DÍJCSOMAGBA 
 FOGLALT SPOTIFY PREMIUMMAL

A készülékajánlat 2015. június 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. További feltételek: www.telekom.hu
A Music M díjcsomag kizárólag lakossági célú felhasználásra vehető igénybe. A Spotify Premiummal történő zenehallgatás belföldön korlátlan. A Music díjcsomagok a Spotify AB által nyújtott Spotify 
Premium zeneszolgáltatáshoz biztosítanak hozzáférési jogosultságot belföldön, amelynek igénybe vételéhez regisztráció szükséges a Telekom online önkiszolgáló felületén (www.telekom.hu oldalon 
Belépek/Telekom előfizetéseim menüpont), illetve okostelefonon történő használathoz megfelelő operációs rendszer, illetve mobil alkalmazás letöltése szükséges. A Spotify Premium szolgáltatás havi 
díja a www.spotify.com oldalon történő megrendelés esetén 4,99 euró lenne.

SAMSUNG 
GALAXY S6 
32 GB
LEVEL BOXSZAL

3990 Ft kezdőrészlet, 
+19 x havi 3990 Ft
kamatmentes részlet 
(Teljes ár: 79 800 Ft) 

Új előfizetéssel, a Music M díjcsomagra 
vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

MAR_085_Boy_GalaxyS6_A4_VEA_TPont.indd   1 15/07/15   16:35

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

DuÁLiS EGYÜTTMŰKÖDÉSi MEGÁLLAPODÁSOK
Az Eszterházy Károly Főiskola a turizmus-vendéglátás és a programtervező informatikus alapszakokon tervez először duális képzést indítani, 
mely folyamat jelenleg a szakmai képzőhelyekkel való szerződéskötés fázisába érkezett. Június 23-án sajtótájékoztató keretében nyilvánosan 
írták alá főiskolánkkal az együttműködő partnerek a közös duális képzés folytatására vonatkozó együttműködési megállapodásokat.

A főiskolán első körben a fent említett két alapszakon tervezik a duális képzés elindítását kezdetben szakonként 5-10, a későbbiekben pedig növekvő hallgatói 
létszámmal. A duális képzés elindítására a nyár közepére minden feltétel rendelkezésre fog állni az intézményben, ez azt jelenti, hogy az első 
duális hallgatók 2016 szeptemberében kezdhetik meg a tanul mányaikat főiskolánkon. 

A hazai és a nemzetközi felsőoktatási tapasztalatok is azt mutatják, hogy a tanulmányok idején megszerzett gyakorlati tapasztalatok 
értékesebbé teszik a hallgatókat a munkaerőpiacon, ezért az Eszterházy károly Főiskolán már 2015 tavaszától több képzési szinten is 
megkezdték a meglévő képzések gyakorlatorientáltabbá tételét, mely törekvéseket a következő tanévekben is folytatni kívánják.

Az új képzési formában is indítható szakok számát a jövőben tovább növelnék. A Gazdálkodási és menedzsment és 
Gazdaságinformatikus alapszakon, valamint a Vállalkozásfejlesztés és a Geográfus mesterszakokon is kívának duális 
képzést indítani, sőt a jövőben akár a szociálpedagógus képzésben és a sporttudományi szakokon is lehetőség 
nyílhat a duális képzés bevezetésére.

A duális képzés bevezetését „Az Eszterházy károly Főiskola területi társadalmi, gazdasági szerepének fejleszté-
se: oktatás – Gyakorlat – Innováció”  TáMop-4.1.1.F-13/1-2013-0009 számú pályázat támogatja.

Európai Szociális
Alap
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rt Bajnok a VGYSE!
Csak úgy „röpködtek” a bajnoki címek a különböző egri csapatoknál május és július között! A teljesség igénye nélkül: 
férfi kézilabda NB I/B, férfi asztalitenisz NB I, junior női röplabda NB II, labdarúgó megyei II. osztály, amerikai foci Divízió 
I. és csörgőlabda magyar bajnokság. Most erről az utóbbi, kevésbé ismert sportág országos bajnokairól lesz szó. A fővá-
rosi döntő mintha csak az amerikai focisták fináléját idézte volna.

TUrAY zolTáN

Az egri Vakok és Gyengénlátók Integráló 
és Sportegyesülete (röviden: VGySE) már 
megalakulása, vagyis 2002 óta részt vesz a 
magyar csörgőlabda bajnokságban. Kez-
detben a második, majd az első osztály-
ban. A magyar bajnokság eddigi története 
mindig a fővárosi csapatokról, ott is a leg-
több csörgőlabdást kinevelő Vak Diákok 
Sportegyesületről (VDSE) szólt. Vidéki 
csapat még sosem nyert első osztályú baj-
noki címet, egészen a 2014/15-ös bajnok-
ságig! A fővárosi hegemóniát az egriek 
törték meg, de milyen körülmények kö-
zött! Tavaly második volt a VGySE. Idén 
a nyolc csapatot felvonultató sorozat alap-
szakaszát a második helyen zárta a fiúcsa-
pat. Érdekesség, hogy a korábbi komplett 
női válogatott – benne a VGySE elnöke, 
Tóthné Kiss orosz Mária – EXEK néven 
indulva pedig a harmadik lett. A döntő-
bejutásért így az egri elnök saját csapata 
ellen játszott. A VGySE 8-4-re nyert, így 
idén is döntőt játszhatott az Eger, termé-
szetesen a bajnoki címvédő VDSE-vel. 
Az alapszakaszban a két csapat meccseit 
a fővárosiak nyerték, most viszont drámai 
körülmények között fordult a kocka.

– Az ellenfél erősségét jelzi, hogy a má-
sik oldalon két korábbi felnőtt válogatott, 
kiegészülve utánpótlás válogatott keretta-
gokkal alkotta a csapatot, az edző pedig 

az a Páni Róbert, akinek az irányításával 
a magyar válogatott Eb-t nyert, illetve vb 
második volt – idézte fel a döntő esemé-
nyeit az egriek válogatottja és egyben 
edzője, Bukta Gábor. – Szoros volt, hol 
ők, hol mi vezettünk. Már csak 12 má-
sodperc volt a rendes játékidőből, amikor 
egyenlítettünk, 10-10 lett a vége. Jött a 
hosszabbítás, amit az én aranygólommal 
nyertünk meg 11-10-re. 

Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete Eger
Csörgőlabda Magyar Bajnokság 2014/15 – I. hely 
Állnak, balról jobbra a bajnok VGYSE tagjai: Mészáros István, Almádi Péter, Almádi Csaba, Bukta Gábor, Bukta Bence. Guggolnak, 
balról jobbra a bronzérmes EXEK tagjai: Szakony Katalin, Tóthné dr. Kiss Orosz Mária, Kovács Judit, Pax. Hiányzik: Lakatos Mirella.

Gábornak ráadásul ez volt a 127. gólja, 
amivel gólkirály lett, méghozzá negyed-
szer. A VGySE a „tesók csapata”, hiszen 
Buktából és Almádiból is kettő van a ke-
retben.

– Talán 2006-ban jöttünk el közösen 
a családdal egy edzésre az Angolkisasszo-
nyok tornatermébe – tette hozzá Bukta 
Bence, Gábor öccse. – Akkor tudtuk meg, 
hogy Egerben is létezik csörgőlabda. Test-
vérem korábban, Debrecenben már kipró-
bálta ezt a sportot. Neki nem volt új. Az-
után a szombat után mindannyian, még 
nővérem is, elkezdtünk edzésekre járni. 
Akkor 10 éves voltam. Bajnokságban elő-
ször 2011-ben vettem részt, egy év múlva 
már többet voltam a pályán, mint a kis-
padon. 

Az Almádi-testvérek idősebb tagja, Pé-
ter kezdetben a rivális VDSE színeiben 
kezdte csörgőlabdás pályafutását. 

– A budapesti Vakok Általános Iskolá-
jában ismerkedtem meg ezzel a játékkal. 
Korán a nagycsapathoz kerültem, de kö-
zépiskola után Egerbe, a főiskolára jöttem 
tanulni. Nem akartam a sportot abba-
hagyni, így lettem én is VGYSE-s. Az idei 
döntő a kívülállók elmondása szerint is 
kiemelkedően izgalmas összecsapás volt. 
Örülök, hogy a tavalyi ezüst után idén 
aranyérmesek lettünk.

A fiatalabb Almádi-testvér, Csaba is 
Egerben, a főiskolán folytatta tanulmá-
nyait, bár ő nem csörgőlabdázott. A töb-
biekhez képest még újonc, két éve játszik.

– A szabályok szerintem nem bonyo-
lultak, nekem a nulláról kellett kezdenem, 
de aránylag rövid idő alatt megtanultam 
a játékot. Egy-egy mérkőzésen négyen 
vagy öten vagyunk. Mindig Gábor dönti 
el, hogy mikor ki jön le, illetve be, ami 
függ az ellenfél erősségétől és a saját for-
mánktól is. Sorozatmeccseket játszunk 
egy-egy tornán, ezért rotáljuk is a pályára 
lépést. Belülről a döntő nagyon izgalmas 
volt. Remélem, játszunk még ilyen mér-
kőzéseket.

A csapat doyenje, Mészáros István, a 
VGySE alapítása óta – az elnök Tóthné 
Kiss orosz Máriához hasonlóan – tagja a 
csörgőlabda csapatnak. 

– Amikor még láttam, akkor a mara-
tont is lefutottam. Az országos maratoni 

A csörgőlabda – vagyis a goalball – volt 
az első olyan paralimpiai sportág, amit 
nem az épektől vettek át, hanem kife-
jezetten a vakok és látássérülteknek 
fejlesztettek ki. Mindez 1946-ban indult 
az osztrák Hanz Lorenzen és a német 
Sepp Reindle kezdeményezésére, akik 
a 2. világháborús látássérült veterá-
nok rehabilitációjára találták ki ezt a 
játékot. 1976-ban bemutató jelleggel, 
1980-tól pedig már állandó program a 
paralimpiá kon a csörgőlabda. Az első 
világbajnokságot 1978-ban rendezték. 
Csapatonként egyszerre hárman van-
nak a pályán, ami 9×18 méteres. A ka-
puk 9 méter szélesek és a pálya két vé-
gén helyezkednek el. A labda kemény 
gumiból készül, lyukak vannak rajta, 
hogy a belül levő csörgők hangja hall-
ható legyen a labda mozgása közben.

VGYSE Eger: Bukta Gábor, Almádi Péter, Almádi Csaba

futó bajnokságon negyedik voltam Honfi 
Gáborral és Boros Zoltánnal együtt. Mi-
után elvesztettem a látásomat, jött a csör-
gőlabda. Tudták, hogy futottam, így azt 
gondolták, jó leszek a csörgőlabdához is. 
Azért már hamar fáradok, nem vagyok 
egy mai gyerek, de bármilyen poszton, 
centerként, bal-, vagy jobboldalon is be 
tudnak vetni szükség esetén.

A bronzéremből is került egy Egerbe, 
ugyanis az EXEK – a VGySE elnök Tó-
thné Kiss orosz Máriával a soraiban – a 
harmadik helyért legyőzték a VDSE II. 
csapatát. 

– Mindenképpen óriási eredmény volt 
számunkra, hogy Eger elhozta a bajnoki 
címet ebben az évben. Folytatjuk tovább a 
munkát. Nekem továbbra is szervezés lesz 
a feladatom. A fiúk kezdenek igazi csa-
pattá érni. Ha minden igaz, a következő 
szezonban a válogatottak nem játszanak 
majd a bajnokságban, így Bukta Gábor 
hiányzik majd a VGYSE-ből, de azt gon-
dolom, hogy ez a csapat már megérett 
arra, hogy ilyen formában is tovább küzd-

jön a többiekkel az elsőségért – összegezte 
az elmúlt szezon eseményeit és az új baj-
nokság kihívásait az elnök.   

A bajnokság zárásaként a VGySE és az 
EXEK közös családi napot tartott Eger-

ben, amiben egymás elleni játék – az 
eredmény nem, csak maga a játék volt 
fontos – és közös főzés és kikapcsolódás 
szerepelt. Jövőre megint szeretnék vala-
mi hasonlóval zárni a szezont…

Az EXEK csapata
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Új kardiológiai szakrendelő és konyha
Ütemesen halad az építkezés a kórházban

Folynak a munkálatok az új Technológiai Tömb és a Rehabilitációs Centrum építésénél a Markhot Ferenc Kórházban. Az 
uniós beruházások ősszel illetve az év végére befejeződnek,  már elkezdték bontani a régi épületeket, a műszaki osztály 
patakparti helyiségeit, de a jelenlegi Gyermek osztály és Laboratórium épülete is erre a sorsra jut. Tágasabbá, szellő-
sebbé válik így a kórház területe, a lebontott épületekből az új tömbbe költöznek. Az intézmény új konyhája műszaki 
átadás előtt áll és elkészült az Árva-közi bejáratnál az új rehabilitációs kardiológiai szakrendelő is, melyet a gyógyítás 
szolgálatába állítanak szeptembertől.

A két nagyberuházás építési munkálatai 
miatt autóval továbbra sem lehet behajtani 
a kórház területére. A mozgásukban kor-
látozott betegeknek a portások segítenek 
abban, hogy eljussanak a gyógyító helyek-
re. A betegek és az egészségügyi dolgozók 
biztonsága érdekében az intézmény este 7 
órától reggel 7 óráig zárva tartja kapuit. 

A Markhot utcai kapun át a gyalogos és 
a gépjárműforgalom megszűnt, a Mark-
hot utcai, iskolával szembeni zöld ajtón át 
lehet megközelíteni a Mozgásszervi reha-
bilitációs osztályt, a Pszichiát riai osztályt, 
a Pszichiátriai Gondozót, az Addiktológiai 
Gondozót és a Hospice osztályt.

Az árva közi gyalogos bejárón lehet eljut-
ni a Központi Laboratóriumba, a Gyermek-
osztályra és a gyermek szakrendelésekre, az 
Izotóp Laboratóriumba, a Belgyógyászati 
tömbbe, ahol a Belgyógyászati osztály, a 
Kardiológiai, Infektológiai osztály, a Gaszt-
roenterológia, továbbá az anyakönyvezés is 
található, valamint a Vérellátóba.

A Knézich utcai rámpás bejáraton át 
közelíthetők meg a fekvőbeteg osztályok: 
a Belgyógyászat II., a Hematológia, a Fül-
orr-Gégészeti osztály, a Központi Aneszte-
ziológiai és Intenzív osztály, a Neurológiai 
osztály, az onkológiai osztály, az ortopé-
dia, a Traumatológia, a Sebészeti-Érsebé-
szeti osztály, a Szemészeti osztály, a Szülé-

szeti-Nőgyógyászati osztály, az Urológiai 
osztály, a VIP-részleg, a Patológiai osztály és 
a Gránátalma Patika.

Gyógyszertári ügyelet
2015. augusztus

Dátum Név Cím Telefonszám Ügyeleti idő
1 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
2 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
3 hétfő Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
4 kedd Kristóf Gyógyszertár Eger, Katona tér 1–3. 06-36-515-820 20:00 – 07:30
5 szerda Kristóf Gyógyszertár Eger, Katona tér 1–3. 06-36-515-820 20:00 – 07:30
6 csütörtök Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
7 péntek Kígyó Patika Eger, Dobó tér 2 06-36-312-219 20:00 – 07:30
8 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
9 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30

10 hétfő Kígyó Patika Eger, Dobó tér 2. 06-36-312-219 20:00 – 07:30
11 kedd Gránátalma Gyógyszertár Eger, Kórház, SBO 411-444/2514 20:00 – 07:30
12 szerda Isteni Gondviselés P. Eger, Lenkey u. 2. 06-36-516-969 20:00 – 07:30
13 csütörtök Gránátalma Gyógyszertár Eger, Kórház, SBO 411-444/2514 20:00 – 07:30
14 péntek Érsek Patika Eger, Érsek u. 5. 06-36-321-566 20:00 – 07:30
15 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
16 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
17 hétfő Balassa Gyógyszertár Eger, Balassa u. 9. 06-36-782-711 20:00 – 07:30
18 kedd Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
19 szerda Ezerjó Patika Eger, Pacsirta u. 4. 06-36-310-985 20:00 – 07:30
20 csütörtök Korona Gyógyszertár Eger, Sas u. 1. (Spar) 06-36-515-145 07:30 – 07:30
21 péntek Jázmin Patika Eger, Hadnagy u. 5. 06-36-316-172 20:00 – 07:30
22 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
23 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
24 hétfő Agria Gyógyszertár Eger, Hadnagy u. 32. 06-36-789-129 20:00 – 07:30
25 kedd Tégely Patika Eger, Deák F. u. 59. 06-36-516-706 20:00 – 07:30
26 szerda Székfű Patika Eger, Farkasvölgy u. 27. 06-36-517-524 20:00 – 07:30
27 csütörtök Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
28 péntek Platán Gyógyszertár Eger, Vallon u. 4 06-36-784-172 20:00 – 07:30
29 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
30 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30
31 hétfő Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00 – 07:30

Új liftet szerelnek fel

A rendelőintézetben, mely továbbra is a 
Knézich utcai főbejáraton át közelíthető 
meg, új liftet helyeznek üzembe, a régi, 
sokszor meghibásodó helyére. A moz-
gásukban korlátozott betegeket a föld-
szinten kialakított 36. sz. szakrendelőben 
látják el, illetve speciális vizsgálatokat 
igénylő szakrendelések esetében a fek-
vőbeteg osztályokon lévő ambulanciákra 
irányítják. A rendelőintézetből az Ér-
sebészeti szakrendelés a Sürgősségi Be-
tegellátó osztályra költözött, a földszint 
5. sz. szobába. A kartonozóban, illetve 
a rendelőintézet földszintjén a betegek 
minden tájékoztatást megkapnak felira-
tokon és személyesen az egészségügyi 
dolgozóktól.

A kórház vezetése köszöni az eddigi tü-
relmet és köszöni a betegek megértését!

www.EGErHirEK.Hu
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Nyolc éve a vízparton

„Jó azért néha egy nyugis nap”
Nyolc óra munka… de még milyen! Semperger Dávidnak úszómesterként egy pillanatra sem lankadhat a figyelme szol-
gálatban. Sokan nem is gondolják, de életek múlhatnak a 23 éves medenceőrön. Nemrégiben jelesre vizsgázott az egri 
strand úszómestere, Dávid kiérdemelte az igazán megbízható jelzőt. Mindjárt kiderül, hogyan viseli a sikereket és a 
kudarcokat, mi motiválja napról napra a medence partján.H
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Ködmön Csárda Borétterem - Kultúra és gasztronómia
Esküvok - Ballagási vacsorák - Családi rendezvények - Konferenciák

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

Ködmön Csárda Borétterem
Kultúra és gasztronómia

Esküvok - Ballagási vacsorák
Családi rendezvények - Konferenciák

(36)413-172  

kodmoncsarda@szepasszonyvolgy.eu 
www.szepasszonyvolgy.eu Ködmön Csárda Borétterem - Kultúra és gasztronómia

Esküvok - Ballagási vacsorák - Családi rendezvények - Konferenciák

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

pUzSár zSóFIA

– Jó ideje dolgozol már úszómesterként, 
most azonban be is bizonyítottad, hogy 
mindent beleadsz a munkádba. Az egyik 
országos napilap újságírója tesztelt le.
– (Nevet…) Ne is mondd! A frászt hozták 
rám. Utólag kiderült, csak teszteltek. Egy 
újságíró feltérképezte a környékbeli stran-
dokat, arra voltak kíváncsiak, mennyire le-
het az úszómesterekre számítani a bajban. 
Meg kell hagyni, nagyon ügyesen játszotta 
az aktív pánikost a srác. Akkor lett gyanús 
a dolog, amikor kihúztam a partig, onnan 
pedig felpattant és tovább sétált, mintha 
mi sem történt volna. Persze, elmondták, 
hogy ez egy teszt volt és gratuláltak, hogy 
én voltam az egyetlen, aki tényleg segített. 
Nem mondom, hogy rögtön tudtam érté-
kelni a próbát, de örülök, hogy jól vizsgáz-
tam.

– Ne szaladjunk előre! 23 éves vagy. 
Mióta dolgozol úszómesterként?

– 2007-ben, Demjénben kezdtem el 
dolgozni, akkor még karbantartó voltam, 
kertészkedtem is kezdetben a medencék 
körül. Később sikerült feljebb lépni, el-
végeztem az úszómesteri képzést, na, ezt 
már élveztem! Tavaly májusban jöttem 
át az egri strandra, először csak kilenc 
napra „kölcsön adott” az előző munkál-
tatóm, de ezek szerint beváltam és azóta 
itt úszómesterkedem.

– Gondolom, nem ülhetne bárki ott, 
abban a székben, ahol te. Mi kell hozzá, 
hogy jól végezz egy ilyen felelősségteljes 
munkát?

– Türelem kell, nagyon sok! Emellett 
szeretek az embereken segíteni. Sosem 
felejtem el, amikor egy négyéves kislány 
elmerült a vízben, kiesett az úszógumi-
jából a csúszdánál. Jó érzés volt a partra 
hozni. Vagy például másfél hónapja tör-
tént, hogy egy 83 éves idős úr az úszóme-
dencében lett rosszul. Na, az a medence 
adja egyébként a legtöbb munkát! Jó 
azért néha egy nyugis nap.

– Persze. Az azt jelenti, hogy nincs baj. 
Mégis mi az, amiből látod, ha valaki segít-
ségre szorul?

– Már ráállt az agyam és a szemem is. 

Elsősorban az szokott probléma lenni, ha 
valaki alkoholt fogyasztott, ezt hamar ki le-
het szúrni. De például az idősebbek közül, 
aki már eleve labilisabban ereszkedik be a 
vízbe, arra is figyelni szoktam jobban. Az-
tán persze vannak kiszámíthatatlan helyze-
tek is. Legfeljebb 4-5 másodpercet szoktam 
várni, mielőtt beugrom a vízbe segíteni.

– Rendszerint jár érte köszönet?
– Hmm… sajnos azt kell, hogy mond-

jam, ez sokaknak nem magától értetődő. 
Nem várja el az ember, de nyilván el tudja 
venni a kedvem egy mentés után az érdek-
telenség, a közöny. Ez sajnos nagyon jellem-

ző. Persze már olyanra is volt példa, hogy 
utólag megkerestek és még egy kis ajándé-
kot is kaptam!

– Mesélted, milyen sikerélményeket 
hozott már ez a hivatás neked. Volt részed 
kudarcban is? Ha igen, hogyan dolgoztad 
fel?

– (Elcsendesedik…) Sajnos már a leg-
rosszabbal is találkoztam, ami történ-
het. Még Demjénben halt meg a kezeim 
között egy idős bácsi. A szaunában lett 
rosszul, szívinfarktust kapott. Hiába pró-
báltunk mindent megtenni a társaimmal, 
sajnos nem sikerült. A kiérkező mentő-
sök szerint semmit nem tudtunk volna 
már tenni… de emlékszem, aztán három 
napig nem aludtam. Nagyon nehéz volt 
feldolgozni. Emellett persze szinte na-

ponta történnek kisebb balesetek: volt 
már epilepszia, törés, zúzódás, lábgörcs, 
pánikroham. Ezeket tudni kell kezelni 
és nagyon oda kell figyelni minden pil-
lanatban.

– Jó, hogy te mondtad ki. Hogyan ve-
zeted le a feszültséget? Mert azért heti 
ötször napi nyolc órában minden ideg-
száladdal óvni a körülötted fürdőzőket... 
nem tűnik könnyű feladatnak.

– Kell, persze. Dobolok már tizenhat 
éve. Gyakorlatilag az óvodában kezdtem. 
Nyolc évig jártam zeneiskolába, volt, hogy 
magántanárnál is gyakoroltam. Jelenleg egy 

bandában is zenélek, riverfalls a neve. Igazi 
jó kis hardcore zenét játszunk! Ez segít.

– Hogyan képzeled el magad mondjuk 
tíz év múlva? A medenceparton vagy a 
dobszerkó mögött?

– (Mosolyog… megint) Egyik sem ta-
lált. Tartalékos vagyok jelenleg is a Magyar 
Honvédségnél. Mindig nagyon tetszett ez a 
hivatás. Egy huszonöt napos kiképzés után 
ajánlottak nekem egy ötéves szerződést. 
Szeretném kipróbálni magam. Aztán meg-
látjuk…

– Addig maradsz az egri strandon és 
vigyázol ránk. Jól gondolom?

– Persze. rengeteg új embert ismertem 
meg ez alatt a nyolc év alatt. Szeretem csi-
nálni, mert óriási adrenalinlöketet ad min-
dennap. Mint valami extrémsport.

PA R K E T T A
T E C H N I K A

Laminált padló- és
faparketta szakkereskedés
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eger, Koháry út 29. Tel.: (06 36) 312 041
www.parkettatechnika.hu

8 mm-es laminált 
padló 

2299 
Ft/m2 Ajándék 

szegőléccel!
minőségi

SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 
SZŐNYEGSZEGÉS

Az ország legkorszerűbb 
üzemében

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

HANNA 
tisztánlátó jósnő

eGer
Kossuth L. u. 22.

(+36 30) 338 4777
www.gabrielorakulum.hu

Ne maradjon ki az élet körforgásából. Jöjjön el    az éves 
ingyenes hallásszűrésre, próbálja ki hallókészülékeinket! 
2015. augusztus 1-től 31-ig várjuk szeretettel az egri 
Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez hívja a 
06-36 418-808-as telefonszámot. Rendel: Dr. Halmos Péter, 
fül-orr-gégész és audiológus főorvos.

Amplifon Hallásközpont
Eger, Dr. Sándor Imre utca 4.
amplifon.hu

vannak Dolgok,
amik nem változnak.

De a hallás nem ilyen.

98x140_Layout 1  15/7/21.  10:57 AM  Page 1

Elmúlt 60 éves? Vizsgáltassa meg évente 
hallását!

A Dr. Sándor Imre utca 4. szám 
alatt található Amplifon Hallás-
központ ismét megelőző kampányt 
tart a lakosság számára. Kellemes, 
korszerűen felszerelt környezetben 
várják ingyenes hallásvizsgálatra 
az Eger és környékén élő érdeklő-
dőket. Vargáné Bölkény Máriával, 
az Amplifon Hallásközpont vezető-
jével a hallásvizsgálat fontosságá-
ról beszélgettünk. 

– Mik az eddigi tapasztalatai, mennyire figyelnek oda az emberek a 
hallásuk egészségére?
– Munkám során azt tapasztalatom, hogy az egészségtudatos életmód 
évről évre egyre fontosabb szerepet tölt be az emberek életében. Sokszor 
az érintettek környezete ad olyan visszajelzéseket számukra, amelyek miatt 
felismerik a hallásveszteséget. Természetesen előfordul, hogy valaki ennek 
ellenére halogatja a probléma megoldását, mert tart a vizsgálattól.
– Mi lehet ennek az oka?
– Félnek az ismeretlentől, nem tudják, hogy mi fog történni. Pedig a hallás-
vizsgálat fájdalommentes, és nem jár semmiféle kellemetlenséggel. Persze 
akadnak olyanok is, akik érzik, hogy probléma lehet a hallásukkal, de ennek 
ellenére nem akarnak szembesülni azzal, hogy baj van, és esetleg hallóké-
szüléket kell viselni. 
– Miért hangsúlyozzák az évenkénti szűrés fontosságát?
– A nagyobb probléma megelőzése érdekében érdemes rászánnunk az 
életünkből azt a 20-30 percet, ugyanis minél előbb történik meg a diag-
nózis, annál nagyobb az esély, hogy sikerül korrigálni a hallásveszteség-
ből adódó panaszokat. Sajnos néhány esetben találkoztam már olyannal 
is, hogy valaki túl sokáig halogatta a döntést, és már nem lehetett olyan 
minőségi változást elérni, hogy a hallásélménye jelentősen javulni tud-
jon.
– Mit kell tennie annak, aki szeretne ellátogatni az ingyenes hallás-
vizsgálatra?
– Az érdeklődőknek a részvételhez nincs más dolguk, mint bejelentkezni a 
06 (30) 418 808-as telefonszámon és egyeztetni egy időpontot munkatár-
sunkkal. Várunk mindenkit szeretettel! (X)

Ne maradjon ki az élet körforgásából!

fotó: bilku krisztián
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VÁSÁROLJ AUGUSZTUS 11-ÉN KEDDEN 
10 VAGY AKÁR 50% KEDVEZMÉNNYEL 

A MEGJELÖLT ÜZLETEKBEN! 

Amennyiben az adott üzletben más kedvezmény is érvényben 
van, a kedvezmények összevonhatóságáról az üzletek 

saját hatáskörükben döntenek.

Egy vásárlás alkalmával  kizárólag egy kupon váltható be 
az egri Agria Parkban.

A kupon kizárólag a feltüntetett napon használható.
A kedvezmény készpénzre nem váltható.

Részletek az üzletekben!

Teljes árú termékekre.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

Teljes árú termékekre. Lakberendezési termékekre.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

Teljes árú termékekre.

15%
2015. AUGUSZTUS 11.

15%
2015. AUGUSZTUS 11.

15%
2015. AUGUSZTUS 11.

A hajvágás árából.

15%
2015. AUGUSZTUS 11.

15%
2015. AUGUSZTUS 11.

15%
2015. AUGUSZTUS 11.

Óriási kedvezménnyel aktuális LAST MINUTE 
utazásaink!  Hívjon, írjon, jöjjön! Önre várunk! 
(36) 427-018 

Óriási kedvezménnyel aktuális LAST MINUTE 
EGYÉB

2015. AUGUSZTUS 11.
5000Ft vásárlás felett ajándék kávé, 
vagy öngyújtó. 2015. AUGUSZTUS 11.

AJÁNDÉK

Napijegyre és szoláriumhasználatra.

50%
2015. AUGUSZTUS 11.

30%
2015. AUGUSZTUS 11. 2015. AUGUSZTUS 11.

20-
50%

Megjelölt termékekre

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.Minden Douglas Home Spa termékre

Minden szolgáltatásra, kivéve 
kereskedelmi tételek. Ajándékutalvány vásárlásra nem vonatkozik.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

Megjelölt termékekre

2015. AUGUSZTUS 11.

10%

2015. AUGUSZTUS 11.

10%

Teljes árú termékekre, kivéve Lego.

15%
2015. AUGUSZTUS 11.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.Teljes árú budmil termékekre.

15%
2015. AUGUSZTUS 11.Teljes árú termékekre, kivéve ruházat

Minden könyvre és hangoskönyvre. Teljes árú termékekre. 3 db teljes árú termék vásárlása esetén.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

Ezüst ékszerek árából

Teljes árú termékekre.

Havi és a negyedéves bérletekre.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

Megjelölt termékekre

Minden táskára és pénztárcára.

20%
2015. AUGUSZTUS 11.

Megjelölt termékekre



MENNYIT ÉR AZ INGATLANOM? 
Kíváncsi rá, érdemes-e most ingatlancserében gondolkoz-
nia? Segítünk eldönteni!
Az ingatlan értékét döntően befolyásolja az elhelyezkedése 
– a városon és az épületen belül. 
Ezek alapján legkeresettebbek a belvárosi, belváros közeli 
1-2. em-i lakások, de a strand, Érsekkert környéke is ide 
tartozik. Előny, ha van erkély, ha szabályozható a fűtés, ha 
szigetelt az épület.
A kereslet folyamatosan nő a 2-3 szobás, alacsonyabb ár-
fekvésű ingatlanok iránt, a Felsővárosban nagyon sok la-
kást cserél gazdát.
Kíváncsi rá, mennyi ér az ingatlana? Keresse munka-
társainkat! Teljes körű ügyintézéssel (hitel, energetikai 
tanúsítvány, ügyvédi szolgáltatás, értékbecslés), a város 
legegyszerűbb megbízási szerződésével és ingyenes 
felméréssel és tanácsadással várjuk Önt is irodáinkban!

Egerben Otthon – Eger Otthon Ingatlanközvetítő
www. egerotthon.hu

Széchenyi u. 24.: 20/371-1515, 30/472-0617
Barkóczy u. 9.: 36/786-314, 20/400-0534

HUAWEI MEDIAPAD T1 8.0
TÁBLAGÉP

2490 Ft kezdőrészlet
+ 19 x havi 2490 Ft kamatmentes részlet
(Teljes ár: 49 800 Ft)

Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas előfizetőknek, 
a NetMánia otthoni internet-előfizetésre vállalt
2 év hűségidővel.

CSATLAKOZZ A TELEKOM SZUPERGYORS 
OTTHONI INTERNETHÁLÓZATÁHOZ!

A készülékajánlat 2015. július 20-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. A részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvé-
nyes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte ese-
tén vehetik igénybe. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

További feltételek és vásárlás: Telekom üzletben

EU_VEA_A4_15aug.indd   2 22/07/15   13:36

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

a LEGÚJaBB akCiÓnkBÓL 
aJánLJUk 

EGri CooP ÜZLEtEinkBEn

Unió Coop üzletek: 
Eger, Baktai u. 2.

Eger, Rákóczi u. 48.

augusztus 5-től 11-ig!
Előhűtött csirkecomb farrésszel 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Ft

(baromfi t árusító üzleteinkben)

Farmer UHT tej 1,5 % 1 liter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Ft
Gyermelyi 4 tojásos tészta, fodros nagykocka, orsó 500 g  . . . . . 299 Ft

(egységár: 598 Ft/kg)

Sertés májkrém classic 62 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Ft
(egységár: 1113Ft/kg)

Silan öblítő, Fresh sky 1 liter, 669 Ft helyett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Ft
Ariel mosópor color 20 mosás, 1,5 kg, 1699 Ft helyett  . . . . . . . . 1249 Ft

(egységár: 1132,66 Ft/kg helyett 832,66 Ft/kg)

Amodent fogkrém eredeti íz 100 ml  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Ft
(egységár: 2290 Ft/l)

Hűsítse magát akciós üdítőinkkel! 
Minden nap szénsavas üdítőital, 2 liter, málna, narancs, cola ízű  . . .99 Ft

(egységár: 49,50Ft/l)

COOP Aquarius, Pannon Aqua ásványvizek 1,5 liter, mentes, dús, enyhe  . . . . . 59 Ft
(egységár: 39 Ft/l)

Hűségét most a 20 éves COOP megjutalmazza! 
Gyűjtse a pontokat szeptember 1-ig és vásároljon 

60% kedvezménnyel Lock&Lock edényeket!



Takarítószolgálat, eger
(06 20) 9359 211

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

rekord a Bikavér Ünnepen 
Negyvenötezren látogattak ki idén a Bikavér Ünnepre, hogy megkóstolják a leg-
jobb bikavéreket, csillagokat és rozékat. Összesen 119-féle bort mutattak be az 
ünnepen. Egy Egri Bikavér – egy egri étel, a harminchárom borászat bikavéreihez 
húsz étterem készített ételeket. 

kESzTHElYI VAlÉrIA

Húsz éve született meg a gondolat: szeren-
csés volna az idegenforgalmi szezon elején 
egy rangos borászati eseményt szervezni, 
ahol bemutatkozhatnak a legkiválóbb egri 
szőlészek és borászok – emlékezett vissza a 
megnyitón Habis László polgármester. 

L. Simon László államtitkár szerint nincs 
még egy ilyen gyönyörű, izgalmas, ennyi 
titkot rejtegető városa Magyarországnak, 
mint Eger. Kiemelte azt is: az egri borászok 
nem csak a magyar borkultúrában jeles-
kednek, az idén Bordeaux-ban megszerzett 
hatvan magyar érem közül több mint har-
mincat egriek hoztak el. 

Pál Sándor, a hegyközség elnöke arról 
beszélt a megnyitón: elődeink 
több mint száz éve leraktak egy 
alapkövet, ez a bikavér, erre szép 
házat lehet építeni. A terület 
nagyságát tekintve az egri bor-
vidéken kérték a legtöbb szőlő-
telepítési engedélyt – Pál Sándor 
szerint ez azt jelenti, hogy az egri 
termelők bíznak a jövőben.

Elismeréseket adtak át azok-
nak, akik az elmúlt évben sokat 
tettek Eger szőlő- és borkultúrá-
jáért, borgasztronómiájáért. A 
2014-es év egri szőlőtermelője 
címet Dula áron kapta, az év 

bortermelője Demeter Csaba lett, Nagyfe-
jeő András pedig az év borgasztronómusa. 
átadták a 19. borvidéki borverseny díjait is, 
31 borászat nevezett 161 borral, ebből 160 
érmes lett.  

Az ünnep legjobb bikavérét már pénte-
ken kiválasztották, a bírálat a főiskolán folyt. 
31 bort küldtek be, szigorúan csak olyat, 
amit a Bikavér Ünnepen is lehetett kóstol-
ni. Az Egri Bikavér Lovagrend hirdette ki az 
eredményt: az ünnep legjobb bikavére Vin-
cze Béla 2012-es Arcanuma lett. A legjobb 
bor-étel párosításért pedig az Imola Hotel 
Platánt és a Juhász Testvéreket ismerte el a 
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség. 

A 11. Balassi-kard borseregszemle idén 
az egri borvidéken járt. A Balassi-kardot 

Thummerer Vilmos 2013-as Egri Csillaga 
kapta. A borász azt mondta: meg akarták 
mutatni, hogy fehérborban is tud nagyot 
alkotni az egri borvidék.

Vasárnap a Szent Donát-szobornál adtak 
hálát, hogy volt elég erejük és lelkesedésük 
megművelni a földet, és Szent Donát köz-
benjárásában bízva kérték Istent: tartsa tá-
vol az elemi csapásokat.

A négy nap a társaságról, a barátokról, a 
buliról, a beszélgetésekről szólt a borok és 
az ételek mellett. Az Egri Csillag színpadnál 
a gyerekek idén is kreatív foglalkozásokon 

vehettek részt, esténként pedig 
fényfestés volt. A nagyszínpadon 
fellépett többek között a három 
díva formáció, az Intim Torna 
Illegál, a Benkó Dixieland. 

A négy nap alatt nagyjából 45 
ezren látogattak ki a Bikavér Ün-
nepre. Pénteken és szombaton 
este az egész Érsekkertre ki lehe-
tett volna tenni a megtelt táblát. 
Tarsoly József hegybíró szerint 
ez már sokkal több egy egyszerű 
borgasztronómiai rendezvény-
nél: az egri bor és az egész város 
ünnepe. 
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A masszázs, mint természetes terápia
A természetes terápiák közé sorolhatjuk többek között a masszázst, mely az egyik legősibb és legkellemesebb termé-
szetes módszer, a betegségek megelőzésére és az egészség megőrzésére. 

Egy „csepp” segítség kedvenceinknek 
A Bach-virágterápia széles körben elismert és használt módszer, melynek hatékonysága nemcsak az embereknél, de az 
állatoknál is bizonyított, természetessége és egyedisége megkérdőjelezhetetlen. Az állatok – az emberekhez hasonlóan 
– érzelmekkel is rendelkeznek, amelyek figyelembe vétele elősegíti gyógyításukat, gyógyulásukat. A  Bach-virágterápia 
az érzelmek befolyásolásán keresztül harmonizálja az egész lényt, így a viselkedészavarok és a betegségek jó irányba 
befolyásolhatóak, vagy akár még csírájában elfojthatóak, megelőzhetőek. Á
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rohanó világunkban szinte kikerülhetetlen 
számunkra a stressz, az egyoldalú mozgás. 
Mindenkinek érdemes megtalálnia az éle-
tében azt a dolgot, mely kikapcsolódást, 
relaxációt tud biztosítani a számára annak 
okán, hogy minden napját újult erővel, ak-
tívan tudja élni. Erre nyújt nagyszerű lehe-
tőséget a masszázs rengeteg formája, ahol 
a test és a lélek megújulhat, felfrissülhet. A 
masszázs története több ezer évre nyúlik 
vissza. Hippokratész is úgy vélte, hogy min-
den orvosnak kötelessége ismernie és alkal-
maznia ezt a módszert.

A masszázsnak több célja is van. Egyrész-
ről áthangolja a szervezet egészét, ezáltal ja-
vul az általános közérzet. Másrészt lokálisan 
hat, a szövetek helyi keringése és a szöveti 
anyagcsere fokozódik, az izomtónus nor-
malizálódik. Mindezek hatására a fájdalom 
ördögi köre megszakad.

Az izmok és a lágyszövetek átgyúrására 
szorítkozik, ami sokszor fájdalmas is lehet 
a letapadt izmok miatt.

Közvetlenül hat a vénás keringésre, nyi-
rokkeringésre. A nyirokerekben a nyomás 
a nyugalmi érték sokszorosa lehet. Csak 
centrális irányába történik az áramlás. Ez 
a vizenyő felszívódásához vezet, így javul a 
sejtek tápanyag-ellátottsága és a salakanya-
gok elszállítása.

Masszázsfajták felosztásuk szerint lehet-
nek: frissítő masszázs, gyógymasszázs, ide 
tartozik a svéd masszázs, szegment masz-
százs, kötőszöveti masszázs és csonthár-
tyakezelés, sportmasszázs, diagnosztikus 
masszázs, nyirokmasszázs, shiatsu, reflex-
masszázs, thai masszázs stb.

A svéd masszázs talán a legáltalánosab-
ban elterjedt a felsoroltak közül hazánkban.

A masszázs javallatai: 
Frissítés céljából: jobb közérzet elérése ér-

dekében, a teljesítőképesség fokozására. 
orvosi javaslatra: az ortopédia, a reuma-

tológia, a belgyógyászat, az ideggyógyászat, 
a pszichiátria területén regenerációs szán-
dékkal, műtétek utáni rehabilitáció, ideg- és 
keringési panaszok esetén, anyagcserezava-
roknál alkalmazható. 

Sportmasszázs: a teljesítmény fokozása, a 
regeneráció gyorsítása, az izom rugalmas-
ságának javítása.

Sokan kedvelik a talpmasszázst is, mely-
nek lényege, hogy a felborult testi-lelki 
egyensúlyt helyreállítsa. A talpmasszázs 
célja, hogy a talpon és a lábfejen található 
reflexzónákon keresztül tájékozódhatunk 
szerveink, testrészeink állapotáról. Ennél 
fogva a talpon lévő zónák masszírozásával 
kedvező hatást érhetünk el. Az adott szerv-
ben vérbőség mutatkozik. Amennyiben 

Fodrászat
- női, férfi, gyermek hajvágás
- hajfestés, satír, melírozás
- alkalmi és esküvői frizura készítése
- hajhosszabbítás
- afrofonás
- hajújraépítés 4 lépésben
- tartós - keratinos hajsimítás
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A Bio-Vet eszencia keverékeket dr. E. Bach és 
mások által előállított virágterápiás eszenciákból 
állították össze, témák szerint, külön cicáknak és 
kutyáknak. Mindegyik keverék fajonkénti elosz-
tásban egy-egy jelentős, specifikus problémára, 
viselkedési zavarra nyújt hatékony megoldást, ja-
vítva a szervezet regenerációs képességét, az állat 
közérzetét és jelentősen felgyorsítja a gyógyulás 
folyamatát.

A keverékek nemcsak viselkedéssel kapcso-
latos panaszok esetében hatékonyak, hanem az 
heveny és krónikus betegségek nagyszerű kiegé-
szítő szerei is. Különösen elmondható ez az ún. 
multi-faktoriális, vagyis több tényezőre vissza-
vezethető betegségekkel (allergia, rákos beteg-
ségek, makacs bőrpanaszok stb.) kapcsolatosan.

A Bio-Vet eszenciák kiválóan alkalmazhatóak 
állatoknál. Használatuk rendkívül egyszerű, se-
gít helyreállítani kedvence fizikai és lelki egyen-
súlyát. Az eszenciák minden szintetikus anyagtól 
mentesek, a természet erejét felhasználva szelí-
den, mellékhatásoktól mentesen gyógyítanak. 
Ennél a terápiánál a vizsgálat tárgya valójában 
az egész állat, azaz a diagnózist elsősorban nem 
a fizikai tüneteket adják, hanem az állat viselke-
dése, hangulatingadozásai, általános közérzete, a 
virágterápia az állat pillanatnyi állapotára kon-
centrál, ez adja meg a kulcsot a gyógyuláshoz.

A Bach-virágeszenciák természetes mivoltából 
fakadóan a használat során a túladagolás legki-
sebb veszélye sem áll fenn. A Bio-Vet eszenciák 
nagy szakértelemmel, több éves tapasztalattal 
lettek összeállítva. A pozitív változások jól meg-
figyelhetők, állataink kiegyensúlyozottabbak és 
egészségesebbek lesznek.

Az Elsősegély csepp (rescue remedy) a legtöbb-
ször használt, legismertebb Bach-virágterápiás 
készítmény. Minden olyan esetben alkalmazha-
tó, amikor úgy érezzük, hogy kedvencünknek 
gyors segítségre van szüksége. rendkívül haté-

kony többek között az alábbi esetekben: balese-
teknél, a balesetek miatti károsodások enyhíté-
sére, műtét utáni regenerálódás esetén, hirtelen 
előtörő fájdalmak, görcsök enyhítésére, allergiás 
rohamok csillapítására, külsőleg (borogatás for-
májában): sebek, duzzanatok, csípések hatásai-
nak enyhítésére, ijedtség, nagy stressz, erős félel-
mek (után, közben, előtt). 

Ezenkívül léteznek Bio-Vet keverékek immun-
erősítésre, utazási félelmek leküzdésére, félős ál-
latok bátorítására, szeparációs szorongás leküz-
désére, agresszivitásra.

Az eszenciákról és  a gyógymódról bővebb in-
formációt  a www.allatgyogyasz.hu oldalon talál.

Játék!
Milyen esetekben alkalmazható az Első-
segély csepp?

A helyes megfejtést beküldők között Elsőse-
gély cseppeket sorsolunk ki. A megfejtéseket 
2015. augusztus 15-ig várjuk a Média Eger 
Kft. (3300 Eger, Törvényház utca 15.) címére. 
A borítékra írják rá: „ Állattársak játék”, és tün-
tessék fel elérhetőségüket. 

Játék!
Mely estben ajánlható a lávaköves 
masszázs?
a)  Ízületi gyulladásban szenvedő 

egyénnél
b)  Stresszes, hajszolt életmódot foly-

tató illetőnél
c) Kismamánál

A helyes megfejtést beküldők között 
egy 5 alkalmas 25 perces hátmasz-
százs bérletet sorsolunk ki. A megfej-
téseket 2015. augusztus 15-ig várjuk 
a Média Eger Kft. (3300 Eger, Törvény-
ház utca 15.) címére. A borítékra írják 
rá: „Életmódi játék”, és tüntessék fel 
elérhetőségüket.

kibillent egészségi állapotban van az adott 
szerv, akkor a talpon lévő reflexzónában 
lerakódás, salakanyag jelenik meg, masz-
százzsal ezt lehet fellazítani, megszüntetni, 
mely reflexes úton hatni fog az adott szervre 
is. Minél rosszabb állapotban van egy szerv, 
annál több méreganyagtól kell megszaba-
dulnia, annál nagyobb a felrakódás. Minél 
nagyobb a felrakódás természetesen annál 
hosszabb a kezelési idő is. 

Egerben a Természetes Terápiák Házá-
ban svéd, lávaköves, thai és talpmasszázzsal 
várnak minden kedves vendéget a Cifraka-
pu út 118. szám alatt.
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Szolgáltatásaim:
cipőjavítás

sarkalás, talpalás
ragasztás, varrás

cipzár- és táskajavítás

fekete-fehér és színes 
fénymásolás A5-A4-A3-as 

méretekben

EGER
MALOMÁROK 

UTCA 25.
Nyitva:  H–P: 7:30–16:00

Szo.: 8:30–11:30
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Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
tisztelettel meghívja Eger város polgárait a 
Szent István-napi és a kapcsolódó ünnepi 
programokra!

2015. AUGUSZTUS 19. (szerda)
18.30 órakor Szent István-napi Fáklyás Királyköszöntő  
 az Egri Lokálpatrióta Egylet  szervezésében (Dobó tér)  
	 Műsor	és	ünnepi	beszéd	után	Fáklyás felvonulás az egri várba, 
 koszorúzás Imre király emléktáblájánál

2015. AUGUSZTUS 20. (csütörtök)
17.30 órakor  Ünnepi Szentmise a várbeli székesegyház falai között  
 A	misét	bemutatja:	Dr. Ternyák Csaba érsek
18.30-19.00 óráig  Térzene a Dobó téren
 Közreműködik	az	Egri	Obsitos	Fúvószenekar
 Művészeti	vezető: Karnizs Csaba
19.00 órától  VÁROSI DÍSZÜNNEPSÉG (Dobó tér) 
	 Himnusz 
	 Illyés	Gyula	Árpád	c.	versét	előadja	 
 Fehér István	színművész 
	 Ünnepi	beszéd 
	 Kitüntetések,	díjak	átadása 
 Szózat
20.00- 22.15 óráig Eger Szimfonik Live a Dobó téren 
 (Közismert	hazai	és	külföldi	dallamok	nagyzenekari	előadásban)
	 Fellépnek:	Herczeg Flóra, Hungariddim zenekar,
 Halmai Richie és Balczó Péter
	 Sztárvendég:	Szekeres Adrien
	 Közreműködik:	az	Egri Szimfonikus Zenekar
	 Vezényel: Szabó Sipos Máté
Közben
21.00–21.20 óráig Zenés Tűzijáték a Dobó téren

22.30-24.00. óráig Utcabál 
 a Tutti Frutti Zenekarral

SZENT ISTVÁN-NAPI
ÜNNEPI PROGRAMOK
2015. AUGUSZTUS 19-20.


