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BÉKÉS karácsonyt…
Az igazság az, hogy itt, Kelet-Közép-Európa medencéjében mi, az 1960 után születettek már a nemfélős generáció tagjai vagyunk. Nem kellett óvóhelyre menekülnünk, nem kellett attól tartanunk, hogy fekete autó áll meg a
ház előtt, vagy félni attól, hogy kizárnak minket a pártból. Úgy nőttünk fel, hogy ezekről könyvekből, vagy családi
történetekből hallottunk, nagyszüleink, dédszüleink sóhaja és messze révedő tekintete mesélt róluk.
Nekünk „csupán” személyes problémákkal, ne adj’ isten, tragédiákkal kellett megküzdenünk. Ha aggasztott
is a globális felmelegedés vagy a gazdasági válság, attól még, őszintén megvallva, szorongás nélkül el tudtam
aludni.
Párizs és Brüsszel azonban elég közel van ahhoz, hogy belénk, gondtalan generációkba is beleivódjon a félelem. Elég közel ahhoz, hogy közös gond szülessen. Miközben szeretném, ha továbbra is csak az nyomasztana,
lesz-e csizma télen a gyereknek, oltassak-e influenza ellen, Federer mikor veri már meg döntőben Djokovicot. A
saját komoly, vagy nevetséges problémáimat akarom, nem akarok másokkal félni és más hitektől megijedni, a
szabadságom, a biztonságom kérdőre vonni.
Advent idején vagyunk, közeleg a karácsony. Jó lesz egy kicsit erősebben kapaszkodnunk egymásba, a saját
hitbe, az emberségbe. Segíteni annak, aki magára maradt, segíteni annak, akinek kevésre futja. És BÉKÉS, boldog
karácsonyt ünnepelni azokkal, akik a legfontosabbak nekünk.
Lehet, hogy idén már nem is bosszankodok, csak mosolygok, ha nem áll jól a fa, nem jön fel a bejgli, vagy
elromlik az égősor. Nem aggódok, ha szenteste belázasodik a gyerek, ha a stresszes hajrában meghúzom a
kocsit, vagy becsapnak a boltban. Mert valahol egy hang mindig ott fogja mormolni bennem: addig örüljek,
amíg csak ennyi gondom van.

Harsányi Judit
	
főszerkesztő

Lapunk előző számában sajnálatos módon sajtóhibával jelent meg a fenti hirdetés. A hibáért elnézést kérünk!
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Aktuális

„Nincs nagyobb megtiszteltetés, mint
Egerért dolgozni”
Új alpolgármestert választott az egri közgyűlés szeptember végén. Ifj. Herman István a megyei közgyűlés korábbi alelnöke, háromgyermekes családapa, akinek szenvedélye a vízilabda és a hadtörténet. Terveiről, munkájáról kérdeztük.
pócsik attila
– Elárulja, miként kérték fel a feladatra?
– Polgármester úr keresett fel. Nagyobb megtiszteltetés nem érheti az embert, mint hogy a szülővárosáért dolgozhat. Persze elgondolkodtam, hiszen van
három gyermekem, s azt vallom, hogy a
politikai szerep nem szabad, hogy a család rovására menjen. Szeretnék minél
több időt velük tölteni, de be kell látni:
Eger erős hívószó. Félreértés ne essék,
szerettem a munkámat a megyei önkormányzatnál, bizonyos feladatokat meg is
tartottam: továbbra is elnöke vagyok a
Megyei Értéktár Bizottságnak.
– Milyen feladatokat vállalt alpolgármesterként?
– A folyamatban lévő ügyekhez igyekszem csatlakozni, legalább fél év kell
ahhoz, hogy ezekben mindent tisztán
lássak. Az önkormányzati cégek egységes irányítása komoly feladat, de hiszem,
hogy jó irányban indult el a munka.
Ugyanakkor a kezdetektől fogva aktív ré-

szese lehetek olyan kiemelten fontos feladatoknak, mint például a Modern Városok Programja. E sokrétű megállapodást
a kormánnyal kötötte a város, s ez még
kialakítandó terület. Eger város életében
másik kiemelten fontos tervezési program a Területi Operatív Program, mely
témával megyei alelnökként is rengeteget
foglalkoztam. Mindemellett ott vannak a
szívügyeim.
– Pontosan mire gondol?
– Kardinális kérdés például az egri
tömegközlekedés, amit szeretnék élhetővé, tervezhetővé tenni. Hogy egy példát
mondjak: Helsinkiben létezik egy ingyenes mobiltelefonos applikáció, amely
megmutatja a járatokat, a megállókat, a
menetidőt, így remekül nyomon követhető, és az utasok pontosan tervezhetik a
mindennapi indulásukat és célba érkezésüket. Eger önkormányzata minden esztendőben 160-180 millióval támogatja a
helyi céget a zavartalan közszolgáltatás
biztosítása érdekében. Fontos lenne ezt
a rendszert modernebbé, hatékonyabbá
tenni.

Aki ismer, tudja, nem áll tőlem távol a
honvédelem, így szinte egyértelmű volt,
hogy a Védelmi Bizottság ülésein én képviseljem a várost. Nemrégiben felavattuk
az ejtőernyősök kopjafáját, s szeretnénk
a laktanya kapuján emléket állítani az itt
állomásozó alakulatoknak. Az egriek jól
ismerik a Hatvanasezred és a Rác hóstyán álló II. világháborús emlékművet.
Most indult egy remek civil kezdeményezés, amelynek keretében a két emlékműre felkerülnek a két világháborúban
elesett egri hősök nevei. Igyekszem ezt is
segíteni.
– Egy ilyen megbízatás határozott
időre szól. Mivel lenne elégedett a ciklus végén?
– Büszke vagyok arra, hogy egri vagyok, nem is vágytam soha máshová.
Amikor az élet adott lehetőséget, mindig nemet mondtam, mert hiszem, hogy
Eger egy igazán élhető város. Bízom benne, hogy a ciklus végére Eger egy igazán
modern, innovatív város lesz. Nyilván
nem gondolom, hogy négy év múlva
Szilícium-völgy leszünk, de fontos ös�szehozni a gazdasági tőkét a szellemi tőkével, kihasználva Eger város adottságait.
Szeretném azt is, hogy a ciklus végére az
egriek úgy gondolnának a Városházára,
mint egy olyan polgárbarát intézményre,
ahová azért mennek, hogy a problémájuk megoldódjék.
Nem feltétlenül grandiózus lépésekre
gondolok, hanem olyan apró dolgokra,
amelyek a gondolkodásmódon változ-

fotók: lénárt márton

tatnak. Mindenki azt gondolja például,
hogy a környezetszennyezést valahol, valakik „fent” kell, hogy megoldják, pedig
pusztán ott kezdődik a dolog, hogy nem
szórjuk el a szemetet.
– Említette a hadtörténetet, s ismert,
hogy másik szenvedélye a vízilabda.
– Büszke vagyok rá, hogy tagja voltam
a főiskolás OBI/B-s bajnokcsapatnak.
Gyönyörű élmény volt. Nem tartom magam vízilabdásnak, de szeretek játszani,
még most is hetente kétszer medencébe
ugrom. Ez egy igazán férfias sport, a vízben nem nézik, hogy ki vagy, csak az szá-

mít, amit el tudsz érni. Eger pedig maga
a vízilabda, ahol nemcsak hagyománya
van a sportágnak, hanem fantasztikus
eredményekkel is büszkélkedhetünk.
– A pólóban csapatban kell játszani.
Ezek szerint szereti a társaságot?
– Közvetlen embernek tartom magam, aki szeret megállni, beszélgetni,
elmenni a zöldségeshez, sétálni a belvárosban, s ápolni a barátságot. Kiülni egy
beszélgetésre a Kis Dobó térre, ahol a
háztetők fölött megjelennek a Minorita
templom, vagy a Bazilika tornyai… Ennél szebb látvány számomra nincs.

Egyszerűsödik az adófizetés

Közeledik az iparűzési feltöltési kötelezettség
határideje

Testvérvárosok

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzati hatáskörbe
tartozó adók online bankkártyás
fizetéséről

A helyi iparűzési adó (HIPA) előleg feltöltési kötelezettségének bevallási
és befizetési határideje 2015. december 20-án lejár! Az adóelőleg kiegészítésre kötelezett vállalkozásoknak (Art. 32.§ (1), 2. számú melléklet
II/A/2./c.) a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó
összegére 2015. december 20. napjáig kell kiegészíteniük.
Az adóelőleg-kiegészítés összegéről a bevallási kötelezettséget Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített
„EGER1587F” számú nyomtatványon kell megtenni, amely az önkormányzati adóhatóság honlapján megtalálható, letölthető illetve elektronikus úton – az ügyfélkapun keresztül – nyújtható be a tárgyév utolsó
hónapjának 20. napjáig Eger megyei jogú város önkormányzati adóhatósága felé. A befizetést a bevallás benyújtásakor, de legkésőbb 2015.
december 20-ig Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi iparűzési adó számlájára, a 12033007-00102883-02200006 számlaszámra
kell teljesíteni!
Folyószámláik aktuális pénzügyi helyzetét az ügyfélkapun keresztül
elérhető E-ADO rendszeren ellenőrizhetik, ez segít a fizetendő adóelőleg meghatározásában. A részletekről, a bevallási és befizetési lehetőségekről honlapunkon, a www.eger.hu vagy az ado.eger.hu elérhetőségen
olvashatnak. Köszönjük, hogy helyi iparűzési adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez!

Eger és a franciaországi Mâcon 30 évvel ezelőtt, 1985-ben
kötött testvérvárosi
megállapodást. Ezt a
jubileumot 2015 áprilisában, Egerben,
2015. november 21én pedig Mâconban
ünnepelte meg a két
város önkormányzata
delegációja.
Marie-Paule Cervos
alpolgármester as�szony és Habis László polgármester egy
francia nyelvű nyilatkozat aláírásával újból elkötelezte magát a jövő közös szolgálata, a két település értékeinek megismertetése, a tapasztalatok kölcsönös átadása, a francia és a
magyar kultúra megismertetése és a fiatalok találkozásainak
elősegítése mellett.

Az önkormányzatunk gazdálkodásának
fontos részét jelentik a helyi adókból és
más „átengedett” központi adókból befolyó
források, így folyamatosan azon dolgozik a
hivatal adó és informatikai részlege, hogy
egyszerűsödjön az adózók részére az adókötelezettségek befizetésének teljesítése is.
Az elektronikus bevallási rendszer bevezetése sikeres, az adózók megkedvelték. A
bevallások benyújtása mellett immár teljeskörűen kiépült az elektronikus fizetést támogató rendszerek is.
Adózóink jelenleg – az országban egyedülállóként – a következő módon teljesíthetik adófizetési kötelezettségeiket:
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Számlavezetésre kötelezett adózók:
– banki átutalással,
– ügyfélszolgálatunkon (Eger, Dobó tér
2.) POS terminálon bankkártyás fizetéssel,
– online banki átutalással,
– online bankkártyás fizetéssel.
Számlavezetésre nem kötelezett adózóink:
– Csekken (készpénz befizetési bizonylaton),
– iCsekk szolgáltatás keretében,
– ügyfélszolgálatunkon (Eger, Dobó tér
2.) POS terminálon bankkártyás fizetéssel,
– online bankkártyás fizetéssel,
– online banki utalással,
– csoportos megbízás keretében.
Az elektronikus számlaegyenleg lekérdező rendszerbe (E-ADO) regisztrált

adózónak 2015. november 23-tól egy új
lehetőséget biztosítunk az önkormányzati
adóhatóságunknál adófizetési kötelezettségének online bankkártyás fizetéssel történő
teljesítésére. Adózóink ezzel az egyszerű és
könnyű fizetési móddal a nap bármely szakában teljesíthetik már esedékessé vált és későbbi esedékességű – évközi előírás, részletfizetés, fizetési halasztás – kötelezettségeiket is.
Az elektronikus számlaegyenleg lekérdező
rendszerről és az ehhez szükséges regisztrációról itt talál tájékoztatást: http://www.
eger.hu/hu/adougyek/elektronikus-folyoszamla-lekerdezes
Az E-ADO lekérdező rendszerünkön keresztül az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózók számára nyílik lehetőség az
önkormányzati adókkal összefüggő adózási
információk számlaegyenleg megtekintésére, illetve ehhez kapcsolódva az adók online
bankkártyával történő fizetésére.
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Közgyűlés

Emlékhelyből turisztikai attrakció
Nagy változásokon ment keresztül az utóbbi években a ma már nemzeti emlékhelyként is jegyzett Egri Vár. Mára már
elmondható, hogy egy európai uniós támogatással megvalósuló turisztikai attrakciós fejlesztés eredményeként a látogatók előtt több évtizede lezárt területek nyíltak meg, új bemutató- és rendezvényterek alakultak ki.
Az egyik leglátványosabb attrakció a várfalsétány, ami eddig ismeretlen panorámát nyújt a városra tekintőknek. A sétányon egy 10
megállóhelyes tanösvény fogadja az érdeklődőket. Aki pedig az
emelkedő megtétele után megszomjazik, megéhezik, az 1552 Étteremben pihenhet meg a vár felderítése előtt. Igazi csemegének
számítanak majd a Szép-bástyán, az egykori Kálvária-dombon
elhelyezendő „múltba látó készülékek”, az ún. kronoszkópok melyek az 1552-es állapotokat hivatottak bemutatni. Izgalmas látványt
tartogat továbbá a déli bejárat mellett elhelyezkedő Törökkert, kapuvédő bástya, ami rendezvények és gyermekprogramok helyszínéül is szolgál a jövőben. Ugyancsak megújul a népszerű fegyvertár
épülete, ahol majd az interaktív fegyverkiállításokon, valamint a
hadi bemutatókhoz kapcsolódó csoportos foglalkozásokon lesz a
hangsúly.
A felújítás egyik legfontosabb részeként jön létre a „Titkos Földalatti világ” a kazamata rendszerben. Itt láthatóak a várostrom
nagyméretű eszközei, fegyverei, valamint az ostrom 38 napjának
legfontosabb eseményeit bemutató audiovizuális kiállítás, a Gárdonyi Géza regényből ismert jelenetek élményszerű megjelenítésével.
A jövőbeni fejlesztési program célja, hogy a műemléki épületegyüttes a jelentőségéhez méltó állapotba kerüljön, illetve létrejöjjön egy európai szintű és jelentőségű kulturális, illetve turisztikai
attrakció. A tervezett kiállítások, az azokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai és interpretációs programok a szórakozva tanulás
jegyében keltik fel a tudásvágyat. Nem eltitkolt cél, hogy az egri vár
és Eger városa európai szinten számon tartott desztinációvá váljon,
egész napos szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítva a látogatók
számára. „Az Egri Vár és Erődrendszer Turisztikai Attrakcióinak
Fejlesztése” című projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhatott
meg.

A projekt tervezett összköltsége 2,13 milliárd forint, ebből a támogatás összege több mint 1,863 milliárd forint.
Szomszéd Eszter írása alapján

Roma emberek foglalkoztatása
a Benedek Elek Óvodában
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segítették az óvónők és a dajka nénik
munkáját, továbbá takarítási feladatokat
is végeztek. A pályázat keretében a helyi
igényekhez igazodó, a munkakör betöltéshez, foglalkozás gyakorlásához szükséges
továbbképzésen, továbbá szakmai személyiségfejlesztésen és kompetencia fejlesztésen vettek részt.
A program folytatásaként a decemberi
és januári időszakban Eger Önkormányzata vállalta a célcsoport kéthónapos tovább foglalkoztatását, amelyhez szükséges

Közel 30 napirendi pontot tárgyalt az egri
közgyűlés, amely a megszokottól eltérően,
ezúttal szerdán ülésezett. Már rögtön az
elején fajsúlyos témával indítottak, a Gárdonyi Géza Színház igazgatói pályázatáról
döntöttek. Mint Martonné Adler Ildikó
(Fidesz-KDNP) ismertette: a felhívásra a jelenlegi direktor, Blaskó Balázs jelentkezett,
akinek pályázatát a a szakmai bíráló bizottság egyhangúlag támogatta. Földvári Győző (DK) szóvá tette, aggodalommal tölti el,
hogy csak egy pályázat érkezett, „ha Blaskó
úr nem indul, most nem lenne igazgató”
- fogalmazott. Gál Judit (Fidesz-KDNP)
azonban úgy vélte, ebből is csak az látszik,
jó kezekben van a teátrum. Elhangzott: bár
a fenntartóváltáskor voltak nehézségek és
viták, mára harmonikus a kapcsolat, s az
eredmények is kiemelkedőek. A közgyűlés
végül 14 igen, 3 tartózkodás mellett döntött
arról, hogy újabb öt esztendőre megbízza a
Jászai-díjas művészt a színház vezetésével.
Lényeges téma volt a belváros közlekedési rendjének módosítása. Habis László
polgármester (Fidesz-KDNP) kifejtette: az
áruszállítási időt reggel 5 és délelőtt 10 óra
között határozták meg, s változás, hogy
szálláshelyenként két jármű hajthat be a
történelmi belvárosba. Meghatározott tarifákért válthatnak majd behajtási engedélyt
a taxisok vagy a futárok, és elektronikus
beléptetőrendszert is üzembe állítanak.

Fogadóórák

2015. november 30-án zárult az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósított TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2
„Roma emberek foglalkoztatása a Benedek Elek Óvodában” című pályázati program.
A projekt keretében, pályázati támogatással
az önkormányzat 2015. április 1-jétől napi
hat órában hat fő óvodai dajkát foglalkoztatott a Benedek Elek Óvodában, a Joó János
Tagóvodában, az OVI-VÁR Tagóvodában
és a Bervavölgyi Tagóvodában. A programba olyan szakképzett, a roma önazonosságukat vállaló személyek kerültek be, akik
szakmájukat a TÁMOP-5.3.1-B-1 képzési
programban szerezték meg.
A projektben foglalkoztatott dajkák az
óvodákban lévő gyermekek ellátásában

Blaskó Balázs lesz a Gárdonyi Géza Színház igazgatója a következő öt évben – egyebek között erről is döntött az egri
közgyűlés. Határoztak arról is, hogy jelentősen szigorítják a behajtásokat a történelmi belvárosba. Az önkormányzati cégek egységes irányításáról szóló előterjesztésnél az ellenzéki képviselők kivonultak a teremből, nehezményezve, hogy
későn kapták meg az anyagot.

pénzügyi fedezetet saját költségvetéséből biztosítja. A foglalkoztatási program
megvalósításához az önkormányzat 7,4
millió Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert el. A pályázati támogatás forrását az
Európai Szociális Alap
és Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban
biztosítja.
Európai Szociális
Alap
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December 3-án, csütörtökön 17.00 órától
Bognár Ignác, a Városimázs Bizottság tagja (elérhetőségei: 06-70/392-0127, bognar.
ignac@jobbik.hu) és Tóth István, a Városgazdálkodási Bizottság tagja (elérhetőségei:
06-30/232-2427, toth.istvan@jobbik.hu)
tart közös képviselői fogadóórát a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Trinitárius u.
2. szám alatti képviselői irodájában.
December 7-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének
civil tanácsnoka, valamint Szucsik György,
a 2-es választókörzet képviselője (FideszKDNP), a Városi Szociális és Családügyi
Bizottság elnöke tart fogadóórát a Hunyadi
Mátyás Általános Iskolában.

Császár Zoltán (Független) hangsúlyozta:
szükség van a szabályozásra, s arra, hogy ne
legyenek kivételek. Többen is megerősítették, elképesztő esetekkel is lehetett találkozni az utóbbi időben. Tóth István (Jobbik)
úgy fogalmazott, fontos, hogy szankciók is
legyenek, azaz betartassák a szabályokat.
Erre Habis László polgármester úgy reagált,
az informatikai rendszert is fejlesztik a hatékonyság érdekében. A január 1-jétől életbe
lépő módosítást 16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett fogadta el a testület.
Korábban mindig komoly vitát váltott
ki az önkormányzati cégek egységes irányításának témája. A grémium augusztusban döntött az elvekről, legutóbb pedig arról, hogy a társaságok apport útján
csatlakoznak a rendszerhez. Ismét napirendre került az ügy, ezúttal már a konk-

rét jövő. Földvári Győző azonban rögtön
az elején jelezte: csak kedden délután
kapták meg az anyagot, s szerinte ilyen
horderejű ügyben felelősségteljesen nem
lehet így dönteni. Bejelentette: az ellenzék nem vesz részt a vitában, s kivonultak
a teremből. Habis László úgy reagált, a
megalapozó döntések már megszülettek,
most számszerűsítették mindezt. Az előterjesztést vita nélkül 12 igennel fogadták
el.
Döntöttek arról is, galambriasztó tüskéket helyeztet el a város a Minorita templomra, mert rengeteg kárt okoznak a madarak, s
ez már a felújított homlokzaton is kezd látszani. A közel kétmilliós beruházásra egyhangúlag nyomtak igent a képviselők.
Legközelebb december 17-én ülésezik az
egri közgyűlés.

Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett
helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/218-0266, E-mail: stefan.zoltan@
ph.eger.hu
Kovács Cs. Tamás, az 5-ös választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a
Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát
előzetesen egyeztetett helyen és időpontban. Telefon: 20/257-1870, e-mail: kovacscsatlos.tamas@ph.eger.hu.
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).

Lombeczki Gábor, a 10. sz. választókerület képviselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Városképi és
Környezetvédelmi Bizottság tagja előzetesen egyeztetett időpontban és helyen tart
fogadóórát. Telefon: 30/594-7853, e-mail:
lombeczki.gabor@ph.eger.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.
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Aktuális

Kerékpárral a bükkön át – kerékpárral a
városon át
Eger Megyei Jogú Város pályázatot nyújtott be (az EVAT Zrt.-vel és az Agria Adu Kft.-vel konzorci-umban) az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a Turisztikai Attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázatra. A „Kerékpárral a
Bükkön át – Kerékpárral a városon át” című, ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158 számú projekt megvalósítására az elnyert támogatás
az Új Széchenyi Terv keretében mintegy 500 millió forint (499 611 710 Ft), melyhez Eger városa 220 millió forint önerőt biztosít.

Hamarosan a végéhez ér a „Kerékpárral a
Bükkön át – Kerékpárral a városon át „című
projekt megvalósítása, melynek kivitelezési
munkálatai 2015 márciusában kezdődtek
meg a város nyolc szakaszán.
A kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében a város – a meglévő szigetszerű kerékpárutak összekötésével – egy összefüggő
kerékpárutat valósít meg, ezáltal lehetőség
nyílik Eger déli városhatárától, az egerszalóki elágazótól – a megyeszékhelyen keresztül
– kerékpárral eljutni egészen Miskolctapolcáig, vagy akár Ómassáig.
2015. év végéig az alábbi az alábbi vállalások valósulnak meg:
– Eger városon át vezető új kerékpárút
építése 6,7054 km-en (Mátyás király
út, Sas út, Vasút út, Deák Ferenc út,
Hadnagy út, Eszperantó sétány, Árva
köz – Mária utca, Felnémet) Lidl körforgalomtól a Felnémeti kerékpárútig.
– KRESZ táblák kihelyezése és akadálymentes útszegélyek létesítése a kijelöléses szakaszokon, Eger városon át
vezető új kerékpárút kijelöléssel 3,6764
km-en (Eger, Szépasszonyvölgy felé,
Raktár utca).
– 
Bükkön átvezető kerékpárút hálózat
Miskolctapolca – Lillafüredig 60,0680
km-en, kijelöléssel és 7 helyszínen fedett kerékpáros pihenő létrehozása.
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Kapcsolódó fejlesztések:
– 15 helyszínen kerékpáros támasz elhelyezése, összesen 120 db férőhellyel, itt
pad és szemétgyűjtő edény elhelyezése
– Egy helyszínen (Vasútállomás) fedett
kerékpártároló elhelyezése (10 férőhelyes)
–Tizenkettő helyszínen kerékpáros eligazító tábla elhelyezése
– 8 helyszínen információs tábla elhelyezése
A fejlesztéshez kapcsolódóan a két konzorciumi partner az alábbiakat valósítja
meg:
Evat Zrt.:
– Kerékpáros szerviz, pihenő létrehozása a Tűzoltó Múzeumnál
Agria Adu Kft.:
– 
10 helyszínen, kerékpáros támasz
elhelyezése, összesen 60 férőhellyel,
jel lemzően turisztikai szolgáltatóknál
– Elektromos kerékpár kölcsönző létrehozása (24 db elektromos kerékpárral)
– Online foglaló és webes
fejlesztés kártyanyomtató rendszer kiépítése

A projekt eredményeképpen, a fejlesztés keretében a városon belül 10,4
km kiépített, Felsőtárkánytól Mis-kolctapolcáig, illetve Ómassáig (a Bükkön
át) 60,1 km kijelöléses kerékpárút valósul meg. A kerékpárúttal a város turisztikai látványosságai is elérhetők,
a bükki kerékpáros pihenőknél pedig
minden kétkerekes kipihenheti a tekerés fáradalmait. A bükki részen – ahol
az országos közút mentén kitáblázott
kerékpáros közlekedési útvonal áll rendelkezésre – 10 kilométerenként kerékpáros pihenőket hoznak létre.
Örvendetes, hogy a városban megnövekedett a helyi lakosok és a turisták kerékpározás iránti igénye.
Ennek oka, hogy a polgárok egyre inkább felismerik a bringázás környezetbarát és praktikus tulajdonságait, s így
egyre divatosabb kerékpárt használni a
városon belüli közlekedésben, valamint
az egri és bükki környék látványosságainak megközelítésében is. A projekt
fontos eredménye, hogy azok, akik a
kerékpározást választják szabadidős tevékenységnek, az eddiginél lényegesen
hosszabb kerékpárút-hálózaton tekerhetnek, s mindezt biztonságosan tehetik.
A kerékpározás – mint a környezetszennyezés szempontjából legtisztább
közlekedési forma – kiemelten fontos Eger város számára, hiszen a megyeszékhely célja a környezettudatos
életszemlélet elterjesztése a mindennapokban, valamint a környezetbarát
megoldások terjesztése a városfejlesztésben.

December 5-től a megújult rendelőben
üzemel a fogorvosi ügyelet
December 5-től ismét a Klapka utca 1. szám alatt, a megújult rendelőben várja a betegeket az egri fogorvosi ügyelet. A
szombati és vasárnapi napokon 8.00 és 14.00 óra között működik az ügyeleti rendelés. A létesítmény rendelőit Eger Önkormányzata a „Fogorvosi rendelők fejlesztése Egerben, a Technika Házában” nevű (ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0021 azonosítószámú) projekt keretében újította fel 56.6 millió Ft támogatással, s ehhez saját erőből 3.1 millió Ft-ot tett hozzá, így
összesen csaknem 60 millió Ft-os beruházást végeztünk az egri fogorvosi alapellátásban.

Az októberben zárult felújítás során szem
előtt tartottuk az akadálymentesítési és
az energiahatékonysági szempontokat.
Az elnyert támogatásból új külső nyílászárót kaptak a Technika Háza I. emeletén
található fogorvosi rendelők. A projekt

eredménye, hogy a babakocsisok és kerekesszékesek is gond nélkül juthatnak el
a rendelőkhöz és a röntgenhez, s emellett
egy akadálymentes mosdót is kialakítottak az épületben.
A fejlesztési program keretében esz-

közbeszerzésre is lehetőség nyílt, így még
korszerűbb kezelőegységek, sterilizálók
és fóliahegesztő készülékek segítik Egerben a minőségi fogászati ellátást.
A beruházás során Eger Önkormányzata saját erőből oldotta meg a Technika
Házában üzemelő valamennyi rendelő
(sportorvosi, neurológiai és kardiológiai
rendelők) külső nyílászáróinak cseréjét.
A munkálatokat az orvosokkal és a társasházzal szoros együttműködésben, az
előre meghatározott ütemterv szerint végezte a kivitelező.
A beruházás az Új Széchenyi Terv
keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg.

KÖszÖnjüK A mAgyAr állAm
és Az európAi unió TámogATásáT.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

CSÁNYI IDŐSEK OTTHONÁNAK
ENERGIAHATÉKONYSÁGI
BERUHÁZÁSA
Befektetés a jövőBe

A TámogATás Összege:

62,65 MILLIÓ FORINT
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-5.6.0/12-2014-0024

KÖszÖnjüK A mAgyAr állAm
és Az európAi unió TámogATásáT.

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

ANDORNAKTÁLYAI
FOGYATÉKOSOK OTTHON ÉS
REHABILITÁCIÓS INTÉZET
ENERGIAHATÉKONYSÁGI
BERUHÁZÁSA
Befektetés a jövőBe

A TámogATás Összege:

51,38 MILLIÓ FORINT
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-5.6.0/12-2014-0025

KÖszÖnjüK A mAgyAr állAm
és Az európAi unió TámogATásáT.

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

EGRI IDŐSEK OTTHONÁNAK
ENERGIAHATÉKONYSÁGI
BERUHÁZÁSA
Befektetés a jövőBe

A TámogATás Összege:

81,66 MILLIÓ FORINT
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Önállóbb életvitel, jobb életkörülmények
150 fogyatékossággal élő személy számára
A TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0001 azonosító számú, „Bélapátfalvi Fogyatékosok Otthona kiváltása”
elnevezésű projekt megvalósulásával 150 személy a nagy létszámú intézmény helyett kisebb, az
önállóbb életre alkalmas lakóközösségekben élhet Bélapátfalván és a környező településeken. A
998,29 millió forint európai uniós támogatásnak köszönhetően javulnak az ellátottak életkörülményei,
képesek lesznek kapcsolatot kiépíteni a lakókörnyezetükkel.
Az újfajta szolgáltatások alapján az állami fenntartású Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona 15 helyszínen
biztosít támogatott lakhatást enyhe, középsúlyos, és súlyos értelmi fogyatékossággal élő személyek részére. A 15
lakóházban gondoskodnak a biztonságos környezet és az önálló, vagy részben önálló életvitelhez szükséges feltételek
megteremtéséről, a szükségleteknek megfelelő felügyeletről, a személyi és tárgyi feltételekről.
A program keretében 2 új ingatlan épült Bélapátfalván, valamint 13 lakóház átalakítása valósult meg a környező
településeken: Bükkszentmártonban, Mónosbélben, Nagyvisnyón és Szilvásváradon.
Az intézmény a székhelyen működő szolgáltató központon keresztül biztosít étkezési, fejlesztési, foglalkoztatási
lehetőségeket, nappali ellátást, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat, szabadidős programokat,
valamint ápolás-gondozást a lakóházakban élő személyek számára egyéni szükségleteik alapján. Az intézmény
székhelyén működik majd a 25 férőhelyes fogyatékos személyek gondozóháza (átmeneti otthon), amely
ideiglenes jelleggel, egyévi időtartamra teljes körű ellátást nyújt olyan fogyatékossággal élő személyek számára,
akik ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése indokolja. Az új
szolgáltatási elemek bevezetésének köszönhetően az intézmény új munkahelyeket is teremt a térségben élők részére.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-5.6.0/12-2014-0027

KÖszÖnjüK A mAgyAr állAm
és Az európAi unió TámogATásáT.

Az új lakhatási forma segítségével olyan ellátás biztosítható a szolgáltatásokat igénybevevő fogyatékossággal élő
embertársaink részére, mely biztonságot, támaszt ad ahhoz, hogy életkoruknak, képességeiknek és egészségi
állapotuknak megfelelő életet élhessenek.

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

VÁMOSGYÖRKI IDŐSEK
OTTHONÁNAK
ENERGIAHATÉKONYSÁGI
BERUHÁZÁSA

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Befektetés a jövőBe
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A TámogATás Összege:

76,12 MILLIÓ FORINT
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-5.6.0/12-2014-0032

További információ kérhető:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Telefon: +36 36 200 601
www.szgyf.gov.hu

Visszatekintő

Válogatás az elmúlt hónap egri
eseményeiből
Bemutatták az Érseki Palotát
November végén zárul az egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és
Látogatóközpont átalakítását tartalmazó beruházás. Néhány nappal a
határidő lejárta előtt – a műszaki projektzáró rendezvényen – bepillantást nyerhettek a változásokba az érdeklődők. A modernizálás során a kivitelezők ügyeltek arra is, hogy a hagyományokat megőrizve
végezzék az átalakítást. A felújítás uniós forrásból valósult meg.

Egri étterem Mâconban
Nagy sikerrel képviselte Egert a Nemzeti Kávéház-Étterem Franciaországban, a november 20–23. között
megrendezett mâconi 10. Gasztronómiai Kiállítás és
Vásáron. Az étterem kiemelt vendégként volt jelen
a programon, a két város testvérvárosi kapcsolatának harmincéves jubileuma alkalmából. Bemutatták
Egert, és kóstoltatták a régió ízeit, illetve a jellegzetesen magyar termékeket, hogy minél több francia turista látogasson el a jövőben városunkba.

fotó: nemes róbert

Tanárok konferenciája

Mindent látó kamerák
Országosan 365 fix telepítésű kamerát helyez ki 132 közúti helyszínen az Országos Rendőr-főkapitányság. Ezek
az intelligens közlekedési rendszerek az adott útszakasz
jellegétől függően jelentősen növelhetik a közlekedésbiztonságot, hiszen a sebességmérésen és rendszámfelismerésen túl többek között képesek a biztonsági övek használatát is ellenőrizni. Információnk szerint Egerben a
város két forgalmas pontján, a 24-es és a 25-ös úton ilyen
fix telepítésű kamerarendszert építenek ki.

Palócgála
Aranyos diákok
15 éve segíti a hátrányos helyzetű tehetséges diákok gondozását, felsőfokú tanulmányokra való felkészítését az Arany János Tehetséggondozó Program, melyhez az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium a
kezdetektől csatlakozott. Az elért eredményekről az iskolában megrendezett jubileumi rendezvényen számoltak be.

Kórusok, énekesek, hangszeres szólisták léptek föl a Palócgálán a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A regionális
népzenei fesztiválon szakmai minősítést szerezhettek a résztvevők. Az évtizedek óta megrendezett fesztivál a hazai és
felvidéki népzenei kultúra egyik legfontosabb seregszemléje.
A palóc kultúra, hagyomány ápolása mellett hangsúlyt kap a
szakmai minősítés is, a fellépők teljesítményt zsűri értékeli.

Tudás-Park
Lezárult a Tudás-Park projekt, melynek érdekében a helyi gazdaság
fellendítésén dolgozott együtt az Eszterházy Károly Főiskola az önkormányzattal és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. A
március 1. és október 31. között kidolgozott program száz százalékos
uniós támogatással, közel félmilliárd forintból valósult meg.
fotó: nemes róbert

Búcsú Göncz Árpádtól
Egerben is elbúcsúztatták Göncz Árpád köztársasági elnököt. Az 56-os emlékműnél, a Hatvani kapu téren emlékeztek az államfőre mindazok, akik nem tudtak a budapesti temetésre eljutni. Habár Göncz Árpád meghalt,
a szellemisége él, és csak rajtunk múlik, hogy mennyire
marad eleven – hangzott el a búcsúztatón.
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Egerben rendezték meg a Kárpát-medencei magyar és történelem szakos tanárok konferenciáját. A tanácskozáson közel húsz határon túli
iskola száz magyar nyelven oktató tanára vett részt. A konferenciát már
harmadik éve szervezi az egri Keri, a Rákóczi Szövetség és Eger városa.
A szervezők úgy látják: ez a találkozó is szolgálja a határok lebontását,
a nemzet újraegyesítését. Az idei kiemelt téma a meggyőződés, a hit, a
vallás volt.

Fejlesztések körzeti alapból

Klímafutás

Elismerések

Több beruházás valósult meg idén
a 6-os számú választókerületben:
új lépcsősort építettek és javítottak
a közvilágításon – foglalta össze az
idei fejlesztéseket Csákvári Antal
önkormányzati képviselő. Mindezt az éves kétmillió forintos körzeti alapból fedezték. A képviselő
hangsúlyozta, hogy a város veeztése fontosnak tartaja, hogy ne csak
a belvárosban történjenek fejlesztések, hanem a külvárosi részeken
is. A jövő évi tervek között szerepel egy buszmegálló létrehozása a
Vécsey völgyi lakóparknál.

A klímavédelemre és az egészségmegőrzésre hívja fel a figyelmet
a hét napon és hétszáz km-en át
tartó klímafutás, amit a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet Egészségkommunikációs
Központja
rendezett.
A „Levegőt!” szlogenű programon
sportolók, orvosok, egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek
és iskolások üzentek a november
30-án kezdődő párizsi klímacsúcs
résztvevőinek, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek megvédik a bolygót.

A szociális és gyermekvédelmi területen dolgozóknak
mondtak köszönetet a megyeházán. A szociális munka napján tartott ünnepségen elhangzott, a megyében
több mint kétezer embernek nyújtanak segítséget a
szakemberek. A találkozón oklevéllel, illetve kitüntetéssel ismerték el a dolgozók áldozatos munkáját.

Energetikai fejlesztések
Nyílászárókat cseréltek, hőszigeteltek, illetve tető- és födémszigetelés történt az Eszterházy Károly Főiskola épületein. A beruházással a Sas úti kollégiumot, a Barkóczy
utcai iskolát és a Leányka úti „C” épültet újították fel. A
munkákat a tervek szerint november végén fejezik be.
fotó: nemes róbert

Nincs más HÁTra
Kisorsolták a Nincs más HÁTra, mint Egerbe! című
nyári városmarketing akció nyerteseit. A programot
értékelve Habis László polgármester kiemelte, fontos, hogy a város folyamatosan jelen legyen a turisták körében hasonló akciókkal. A játékban wellness
hétvégét nyerhetett eg szerencsés, mint kiderült egy
svédországi turista térhet vissza a városba. Ezt megelőzően kisorsolták a két kereskedelmi rádióval közösen szervezett kampány egri nyerteseit is. Hegedűsné
Majnár Márta, az Eger Városi Turisztikai Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, az egri tourinform iroda bonyolítja a legnagyobb vendégforgalmat
az országban, a nyári hónapokban 10-12 ezer turista
fordul meg náluk személyesen.
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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.

„…amikor ennek a líceumnak alapjait lefektettem és nagy költségemmel be is
fejeztettem, semmi másért nem tettem, mint szeretett hazámért és a közjóért…”
(Eszterházy Károly)

Eszterházy Károly (1725–1799)
szecskó károly

Régi egri pincék
tóth lászló
Az egri bor kiváló minőségét nemcsak a
kedvező éghajlati és földtani viszonyoknak, a gazdák szakértelmének, de a bor
tárolási helyéül szolgáló pincéknek is
köszönheti. Az egri pincék, amelyek a
téli-nyári 10–12 °C-os hőmérsékletükkel és a 85–89%-os páratartalmukkal egy
olyan bio
lógiai indikátor szerepét töltik
be, amely vizet köt le, és vizet kibocsátva
elősegíti a bor érlelését és jó minőségét,
valamint hosszan tartó tárolását. Egerben
kétfajta pincetípust különböztethetünk
meg. A leginkább belterületen lévőket
darázskőbe vágták úgy, hogy a darázskő
alatt kivágták a puhább homokos kavicsos
talajt, és így alakítottak ki egy szabálytalan
pinceüreget, amelynek a mennyezete a darázskő alja. Ezek városunk legrégebbi pincéi, amelyek középkori eredetűek, a 12–13.
században keletkezhettek, és főleg a várban és a vár környékén, például a Sáncban,
a mai Tetemvár utca környékén találhatók.
A darázskövet nehéz faragni, mivel ez egy
kemény mészkő, ezért legtöbbször formátlanok és üregszerűek ezek a helyiségek. A
másik fajta, de gyakoribb és újabb keletű
pincéket már riolittufába faragták. Ezek
városunk kül- és belterületén egyaránt
nagy számban megtalálhatók. Szinte nincs
is még egy olyan város országunkban, ahol
ennyi pince található, mint nálunk!
Egerben a pincekészítés a 18–19. században felgyorsult, amikor is a bor piaci
áruvá vált, és szükség volt egyre nagyobb
tárolási helyekre. A pincék faragásakor keletkezett tufakövekből építették Egerben
és környékén a lakóházakat, templomokat,
középületeket. Sajnos a tufakő nedvszívó
képessége sok problémát okoz napjaink
műemléképületeiben. A földalatti pincejáratok gyakran több kilométeres hosszúságúak és összeköttetésben álltak egymással.
Eger belvárosában az érsekségnek valamint az egyházi és polgári személyeknek voltak pincéi. Érdemes ellátogatni

a Város a város alatti pincemúzeumba,
amely hűen bemutatja az érseki pincerendszer egy részét. Sok pince volt a Széchenyi utcán, a Tündérparton, a Kacsaparton, a Kisvölgy utcában, egészen a rác
templomig.
A mai Bródy Sándor utca 4. szám alatti
ház egykor Fazola Henriké volt, aki még
egy szép kandallót is építtetett pincéjébe.
Ezt a művet ma is megcsodálhatjuk. Az
Árnyékszala és Verőszala utcai pincék
bejárataihoz már borházakat is építettek,
ahol a szőlőt feldolgozták. A vártól délre vezető Almagyar utca keleti oldalán
szintén sok pincét vágtak. A kutatások
szerint feltételezhető, hogy ezek a 16.
században keletkeztek és védelmi célokat is szolgáltak. Nevezetes pincék voltak
még a kőporosi, tihaméri, a kőlyuki, és
természetesen a Szépasszony-völgyben
található pincék is.
A második világháború alatt a légi támadások elől a város jelentékeny része is
ezekben a pincékben vészelte át a legnehezebb napokat, heteket. A mai Széchenyi
utcai Kepes Központ pincéje és a Dobó
utca 30. számú ház alatti óvóhely is ezek
közé tartozott.

A legismertebb és legnevezetesebb pincéink a Szépasszony-völgyben találhatók.
A XIX. század közepéig Koháry-völgyként ismerték ezt a helyet. Koháry István a
1687-es egri vár visszavételekor itt állomásoztatta csapatait, akik többnyire hajdúk
voltak. A mai Szépasszony-völgy elnevezés
egy 1843-as iraton szerepel először. Nevéhez legendák egész sora fűződik. Bakó Ferenc néprajzkutató és az Egri Vármúzeum
egykori igazgatójának kutatásai szerint a
„Szépasszony az ősvallás egyik istenas�szonya volt”, Vénuszhoz hasonló alak, a
szerelem istennője, és itt mutattak be neki
áldozatot. Az egykori földművesek elbeszélései szerint egy híres szépasszony mérte itt a borát. Sajnos a levéltári adatokból
nem állapítható meg egyértelműen a mai
név eredete.
A völgy öregsora pincéinek kialakítását
1774-ben kezdték el püspök-földesúri engedély alapján. 1781-ben már 32 borospincéről számol be egy összeírás. Napjaink
ban városunk egyik leglátogatottabb és
legdinamikusabban fejlődő részévé vált a
Szépasszony-völgy. Boraival és vendéglátó
egységeivel városunk kiemelt turisztikai
helyének számít.

Az utolsó egri püspök, gróf galántai Eszterházy Károly Pozsonyban született 1725.
május 4-én. Édesapja, Eszterházy Ferenc
(1683–1754) Borsod vármegye főispánja,
tárnokmester, édesanyja, Pálffy Mária Szidónia (1690–1743). Tízéves korában szülei
a pozsonyi jezsuita gimnáziumba íratták
be. 1741-ben a nagyszombati egyetem filozófiai fakultására került, ahol megkezdte
teológiai tanulmányait is. Nemcsak fegyelmezettségével, buzgóságával tűnt ki társai
közül, hanem kimagasló képességével,
szellemi felkészültségével. Elöljárói 1745ben Rómába küldték a Collegium Germanicum-Hungaricum növendékének.
Római évei alatt az újoncok magistere volt,
s rendkívül nagy lelkierőről és erkölcsösségről tett bizonyságot.
Eszmevilágát alakították tanárai, és
nagy hatással volt rá a római környezet,
a lenyűgöző építészeti, művészeti alkotások. Tanulmányainak időszakában
európai kapcsolatrendszere alakult ki, s
itt választott magának eszményképeket.
Égi patrónusa Borromeo Szent Károly
(1538–1584), a szentéletű milánói püspök volt. A másik példakép Szalézi Szent
Ferenc (1567–1622), aki elévülhetetlen
érdemeket szerzett a római katolikus hit
védelmében. Példaképül választotta XIV.
Benedek (1675–1758) pápát is, akit személyesen ismert, s követte a tudományok
megbecsülésében, a művészetek pártolásában, a nagyszabású építkezésekben.
Eszterházy Károly római tanulmányainak befejeztével elnyerte a teológiai doktorátust.
Hazatérve 1748. augusztus 31-én áldozópappá szentelték. Nagybátyja, Eszterházy Imre (1663–1745) hercegprímás,
esztergomi érsek egyengetni akarta karrierjét, de ő ezt nem fogadta el. A család
ősi birtokára, Pápára ment Galgóczi Ferenc plébános mellé, s bejárta pápai, devecseri és ugodi birtokrészét. Prédikált,
gyóntatott, betegeket keresett fel. 1750ben esztergomi kanonok, később pozsonyi prépost lett. Mária Terézia 1755-ben
a magyar királyi helytartótanács tanácsosává, 1759-ben pedig váci püspökké
nevezte ki. Az uralkodónő javaslatára a
pápa 1761-ben Eszterházy Károlyt helyezte az egri egyházmegye élére, amely

püspöksége alatt megújult, s jelentősen
fejlődött erkölcsi és anyagi téren egyaránt. Eger főpásztora dr. Ternyák Csaba
véleménye szerint: „Munkássága előkészítette az egri püspökség érseki rangra
emelését. Elkötelezett harcosa volt a rekatolizációnak. A tekintély, a rend, a fegyelem embere volt, ugyanakkor szerény
és szívélyes. Tudását, az egyház felemelkedésének, valamint embertársai javának
szolgálatába állította.”
Eszterházy Károly életének fő műve
az egri Líceum volt, amelynek tervezői Gerl József (1734–1798) és Fellner
Jakab (1722 –1780). A püspök az épületben akarta létrehozni hazánk első
katolikus egyetemét, amelyből csak az
első magyar orvosi iskola valósult meg
1769-ben,.Megszervezése Markhot Ferenc nevéhez fűződik. A lenyűgöző épület 1782-re nyerte el végleges formáját.
Az építés költségeit Eszterházy püspöki
uradalmának jövedelméből fedezte. Az
egri egyetem – mivel annak megvalósítása ütközött Mária Terézia országos
tanügyi reformterveivel – nem jöhetett
létre. Működött benne római katolikus
tanítóképző, jogakadémia, kereskedelmi
iskola, egyházi nyomda, rajziskola, 1949től pedig az egri főiskola otthona.
Eszterházy nevét a magyar oktatástörténetben nemcsak egyetemi terve, hanem
számos tette, kezdeményezése is megőrizte. 1773-ban a Ratio Educationis kiadása
előtt néhány évvel a jogászok számára
elrendelte a rajz és a fametszés oktatását.
Egyházlátogatásai hozzájárultak az egyházi élet, a népoktatás fejlődéséhez. Fellner Jakab tervei szerint a püspöki palotát
1763–69 között bővítette. A Telekessy István által alapított papneveldére 1772-ben
emeletet húzatott, majd 1784–85-ben egy
új szárnyat emeltetett. Következetes templomépítési programja egyedülálló, mert
püspökségének időszakában 130 új templom és 99 új plébánia épült fel.
Eger belvárosa építkezései nyomán
nyerte el barokk jellegét. A püspök a
szakembereket, tudósokat remek érzékkel tudta kiválasztani, s közülük néhány
európai rangú tehetség volt: Fellner Jakab építész, Kracker János Lukács, Franz
Sigrist és Anton Maulbertsch freskófestők, Hell Miksa csillagász. Politikai
állásfoglalásaiban mindig a magyarság

érdekeit tartotta szem előtt. Többek között szembeszállt II. József törekvéseivel,
amelyek az egyház befolyását és a magyar
alkotmányt csorbították.
Az utolsó egri püspök 1799. március
15-én hunyt el. Az egri bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra.
Egerben szeretettel ápolják Eszterházy Károly emlékét. 1929-ben, az épület
előcsarnokában nagyméretű márvány
emléktáblát helyeztek el. Az Eger című
lap 1929. április 28-i számában így írt:
„Csöndben, minden szertartásos ünneplés nélkül helyezték el a halhatatlan gróf
Eszterházy Károly püspök márványemlékét az érseki líceum előcsarnokában. Ez
a márványemlék egyszersmind záróköve
a rengeteg költségen befejezett helyreállítási műveletnek.”
1990-ben a püspök nevét vette fel a
főiskola, és a Líceum előtti tér is visszakapta az Eszterházy tér nevet. 1999-ben
az Érseki Gyűjteményi Központ megjelentette az Eszterházy Károly-emlékkönyvet. 2013-ban, a Líceum építésének
250. évfordulóján a főiskola – az Egri
Főegyházmegyével és a Heves Megyei
Kormányhivatallal együtt – kétnapos
emlékkonferenciát szervezett. Ekkor
a Barkóczy úti gyakorlóiskolában egy
Eszterházy- mellszoborot avattak, amely
Pelcz Balázs munkája. Az emlékév lezárásaként Az egri Domus Universitas és Líceum címmel tanulmánykötetet adtak ki.
Eszterházy Károly életműve nemcsak
az egyházi, hanem a világi kultúrának is
elidegeníthetetlen része.

Portré

Hazai pályán Halmoséknál
Ki ne ismerné Halmos doktort Egerben? Ezrek fordultak már meg a kezei között, fül-orr-gégészként sokan hálásan emlegetik a városban. A hetedik ikszen túl, töretlen vitalitással, állandó mosollyal az arcán beszélt most is a legfontosabbról,
a családról. Fiát – a középső Halmost – az Egri Vízilabda Klub elnökeként ismerték sokáig a sportszeretők, de ügyes-bajos
ügyekkel ügyvédként is fordultak már hozzá megannyiszor a városban. A legifjabb Halmos Péter is követi a családi tradíciót: vízilabdázik. Hazai pályán találkoztunk és beszélgettünk családról, összetartásról és humorról a három Halmossal.
puzsár zsófia
A legifjabb Halmos – Petya – csipkelődik
a nagypapával, édesapja pedig cinkosan
adja alá a lovat: a humor a család motorja, egyeznek meg hamar Halmosék. Aztán jön a következő kérdés a nagypapától: „Lőttél gólt tegnap? Most pont nem
láttam…” Rögtön egyértelművé válik
számomra is, hogy szinte soha nem marad ki meccs. A legtapasztaltabb Halmos
sarkosan figyeli Petya pályafutását, az
Ybl egyetemi csapata ugyanis az élvonal felé törekszik, elkél néhány jó tanács,
időnként pedig a fejmosás sem árthat.
Persze csak amolyan „Halmos-módra”,
viccesen odamondogatva.
– Egerben vagyunk, akár evidens is
lehetne a válasz, mégis kíváncsi vagyok,
miért pont a vízilabda az a sport, amely
generációkon keresztül jelen van a családban.

– Úszással kezdtük, aztán jött a vízilabda – helyesbít az idősebb Halmos. –
Egerben valóban könnyű magába szívni
az embernek az uszodaszagot, évtizedek
óta az egyik legsikeresebb sport a póló a
megyeszékhelyen. Én például 37 éves koromig aktívan játszottam az egri medencében, bajnokságban.
– Na meg, nagyon jó közeg, inspirál
– veszi át a szót Halmos R. Péter. – Úgy
értem, a vízilabda azért jellemzően egy
intelligens sport. Az uszodában valahogy
ciki, ha tanulatlan az ember. Húzzák egymást a srácok: főiskola, egyetem… nagy
motiváció ez, főleg fiatal korban. Igaz,
Petya?
Fia megadóan mosolyog, majd ő is elkapja a fonalat: – Én most gazdálkodás
és menedzsment szakon tanulok, Budapesten, a Corvinuson. Egész jól megy,
bár nem könnyű szak… Gondolkoztam
korábban én is a jogi pályán, de rájöttem,

hogy az nem én vagyok, úgyhogy nem a
doktori cím, hanem a sport marad a közös vonal a családban (nevet…).
Édesapja ismét magához ragadja a szót:
– Egyébként nemcsak a város, hanem a
családi szálak is a vízilabda szeretetére
sarkalltak minket. Apukám mellett anyukám ágán is igazi pólós család vagyunk
mi: édesapám Ringelhann Györgynek, a
korábbi polgármesternek volt a csapattársa. Az R betű pedig az én nevemben is
ezt a nevet jelöli. Hogy miért? Mert apa
Ringelhann György húgát vette feleségül,
aki az édesanyám.
Kapok az alkalmon: apropó, sport! Sugárzik a vitalitás mindhárom úriemberről. A nagypapáról nem kevésbé, mint
unokájáról. Halmos doktor mindennap
egy órát tornázik. Nem kell hozzá konditerem vagy személyi edző, saját programja, gyakorlata van. Azt mondja, soha
ki nem hagyná! Emellett heti két tenisz,

fotók: vozáry róbert

három alkalommal pedig úszás is dukál.
Naná, hogy dolgozni is biciklivel jár!
Ugyanezt erősíti meg fia és unokája is.
A beszélgetés utánra már le van foglalva
a teniszpálya, ha kimarad a mozgás, túlteng az energia, akkor pedig jön a diszkomfortérzet, így kell az edzés – egyeznek meg.
– Egyébként játszottak már együtt?
Ha igen, érdekelne, hogy vajon a me-

doktor. A család összetart. Ebben pedig a
feleségeknek, anyáknak is hatalmas szerepük van. Persze, döntő a női szerep nálunk: ők főznek, mosnak, az ebédet is felszolgálják! Természetesen ez is csak vicc
volt, összemosolyogtak: a három Halmos
ismét egy húron pendül.
Azért mégis komolyra fordítva a szót,
a középső Halmos hozzáteszi: – Anyukám mindig a szűkebb és a tágabb család

„Nemcsak a város, hanem
a családi szálak is a vízilabda
szeretetére sarkalltak minket.”
dencében is a humor dominál-e. Vagy
ott vérre megy a küzdelem?
– Hárman együtt még nem játszottunk, apukám és én egy öregfiú mec�csen már játszottunk együtt a Stuttgart
Öregfiúk Csapata ellen – reagál Halmos
R. Péter. A fiamat egyszer lecsaltam egy
öregfiú edzésre, egymás ellen voltunk,
nem bánt kesztyűs kézzel az öreggel…
– Kíváncsi vagyok a hölgyek családban betöltött szerepére. Arra, hogy kik
is tartják össze ezt az első tapasztalásra
is szerető, stabil családot.
– Igaz az a közhely, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, aki áldozatokat hoz és támogatja őt – mondja Halmos
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nagy-nagy összetartója volt, a családi eseményeket mindig ő szervezte és szervezi.
Mázlim van, mert anyukám, anyósom
és feleségem is kiválóan főz, bár ez nem
biztos, hogy előny, mert nehéz megállni,
hogy keveset egyek… A feleségemnek és
a lányomnak is kiváló humora van, nem
lógnak ki a családból.
– Egerben nagyon sokan ismerik a
családot, mind a hárman élik is a várost, ki jobban, ki időnként. Minek köszönhető a kötődés?
– Eger egy szuper hely! Mi mozgunk
is a városban, színházba, koncertre járunk, a munka mellett természetesen
– válaszol elsőként az idősebb Halmos

doktor. – Emellett pedig nagyon tetszik
nekünk, ahogy kinyílt a város mostanában: a Dobó tér, a Végvári vitézek tere is
nagyon jól sikerült, a bicikliutat – a kritikák ellenére – mi például rendszeresen
és szívesen használjuk – fűzi hozzá sietve
Halmos R. Péter is.
– Na meg a barátok, kollégák, a gyökerek, amelyek idekötnek bennünket. Én
például a mai napig tartom a kapcsolatot
a régi vízilabdás csapattársakkal – évtizedek után is így látja a nagypapa. Hozzáteszi friss emléket idézve: épp tegnap
is találkoztak, ilyenkor jót beszélgetnek.
– Ez is egy nagyon erős kapocs, tulajdonképpen a várossal (is) – emeli ki.
Ami pedig vitán felüli a Halmos családban, hogy együtt, hogy közösen.
Akármiről legyen szó, egy közös síelésről, együtt eltöltött szülinapról, házassági
évfordulóról vagy csak a vasárnapi ebédről. Szerencsésnek érzik magukat, mert
tudják, hogy ritka a teljes és összetartó
család manapság. Nekik ez megadatott.
De abban hisznek, hogy bár az embernek
lehet szerencséje az életben, mindenképpen tenni kell érte, rá is kell segíteni a
minket érő pozitív dolgokra. Beszélgetésünk során többször elhangzott, hogy
náluk a humor fűszerezi a mindennapokat; nem telik el családi összejövetel
anélkül, hogy fejenként legalább három
viccet el ne sütnének. Mint mondják,
akkor ott már valami bűzlik (persze, me-
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Iskolakert – A kétkezi munka örömének
felfedezése a digitális világban
Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola élen jár digitális, IKT eszközök oktatási alkalmazásában. Az intézményben tanuló
diákok nagy részének nem ismeretlenek az intelligens táblagépek, e-book olvasók használata az iskolai környezetben.
A pedagógusok okostáblákra jól alkalmazható feladatokkal teszik színessé, mozgalmassá a tanórákat. A digitális forradalom elérte az oktatói-nevelői munkát is, pozitív hatásai érezhetőek a tanulók motivációjában. Az intézmény azonban
Örökös Ökoiskola lévén zászlajára tűzte a környezeti nevelés fontosságának folyamatos ápolását, fejlesztését is. Ezért
jelentett nagy lehetőséget az a pályázat, melynek keretében egy országosan is jól adaptálható iskolakert program kidolgozására nyertek pályázati forrást.

gint nevetnek…) Azt is vallják, hogy az
életben a legfontosabb az egészség. Saját bevallásuk szerint az egész famíliára
jellemző, hogy már-már túlságosan is
aggódnak néha. De mindig egymásért.
Azt mondják, jobb félni, mint megijedni.
Rendszerint idejében kivizsgálják, ha betegség, rosszullét szelét érzik a másikon.
Ezt is mind az egységért és egymásért,
természetesen.
– Nyakunkon az ünnep, mindenki
tervezgeti a karácsonyi menüt, hogy
mit vesz a másiknak ajándékba. A Halmos család hogyan karácsonyozik? Mivel készül a szeretet ünnepére?
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Először mostani házigazdánkhoz, Halmos R. Péterhez fordulok.
– A szentestét mindig itt, nálunk,
Egerben töltjük. Ilyenkor összegyűlik a
szélesebb családi kör. Hát igen, elég nagy
a család… Nálunk általában libamáj és
hal, valamint különböző húsételek kerülnek az ünnepi terítékre.
– Az ünnep nálunk már az első adventi vasárnapon megkezdődik, mindig
részt szoktunk venni a Dobó téri városi
gyertyagyújtáson – teszi hozzá édesapja.
Ez a szeretet ünnepe, lelkiekben is mindig ráhangolódunk a meghitt napokra.
Lehet, hogy ez után a humorosra si-

került beszélgetés után kicsit nehéz elhinni, de a Halmosok azért komolyak
is tudnak lenni! Őket hallgatva elgondolkoztam… valóban ritka az ilyen ös�szetartó, harmonikusan együtt lüktető
család. Mi a titok?
Vendéglátónk hangsúlyozza, hogy
már a szülők is ezt hozták otthonról, ezt
szívták ők is magunkba, és ezt adják át
a gyerekeiknek. – Ahogy apukám is elmondta – fogalmaz Halmos R. Péter –,
tényleg egyenrangú partnerekként kezelik a felnőttek a gyerekeket a családban,
de ettől függetlenül megvan az idősebbek
felé a tisztelet. És viszont is.

A feladat nemes, de sok kihívással is járt,
hiszen az eredetileg tervezett 7 hónap helyett csupán 5 hónap állt rendelkezésre az
5 modul kidolgozására, alkalmazhatóságának kipróbálására. Az Egészség – fenntarthatóság – öngondoskodás kertpedagógiai
alapokon elnevezésű konstrukció elsődleges célja a hátrányos helyzetű tanulók

társadalmi beilleszkedésének elősegítése a
helyi természeti adottságokat figyelembe
véve, különös tekintettel a mezőgazdasági és szakmai ismeretek megszerzésére. A
pályázat keretében a konzorciumot vezető
Eszterházy Károly Gyakorlóiskola munkatársai dolgozták ki a háztáji konyhakert
vagy egészségkert kialakításának feltételeit, módszertani ajánlásokat fogalmaztak
meg a fenntarthatósági, egészségnevelési
és prevenciós valamint környezeti nevelési
és biokertészeti ismeretek elmélyítésére. A
program megvalósításában 16 oktatási intézmény pedagógusai vettek részt az Északmagyarországi és Észak - alföldi régióból.
Az eltelt 5 hónap során összesen 10 alkalommal tartottak műhelyfoglalkozásokat. A modulvezetők szakmai
irányítása mellett közösen fogalmazták meg az ideális iskolakert létrehozásához és
hosszú távú fenntartásához szükséges ismereteket. A programban
résztvevő kollégák
megismerték az
Eszterházy Károly Főiskola

nemrégiben felújított botanikus kertjét. Itt
kap majd helyet a gyakorlóiskolások által
gondozott iskolakert is.
Több alkalommal valósult meg továbbképzés, melyek keretében a pedagógusok
arról szerezhettek hasznos ismereteket,
hogyan kérjenek segítséget nonprofit szervezetektől, vagy hogyan kapcsolható össze
az önkéntes munka az iskolakerti programmal. A lelkes szülők, professzionális
valamint laikus segítők számára is készült
felkészítő program, melynek elsajátításával
aktív részesei lehetnek az iskolakertek kialakításának és gondozásának is.
A magot elvetették, az előkészítő munka
eredményei tavasszal kis hajtások, palánták formájában szemmel láthatóvá válnak.
De ami igazán fontos, a diákok szemléletformálása, azért, hogy környezettudatos, a
kétkezi munkától vissza nem riadó és káros
szenvedélyektől mentes fiatal váljék belőlük.

Európai Szociális
Alap
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Kultúra

Magasra emeli Lócit, a kultúrát és a
szeretetet
Tizenöt esztendő nagy idő, kivált ha kalandosan telik. Legyen szó szerelemről, barátságról, vagy akár munkáról, másfél
évtized mindenképpen meghatározó. Éppen ennyi idős most a Lóci Színpad, Lázár Attila színháza. Ennek kapcsán kértük beszélgetésre a közkedvelt bábszínész-zenészt.
pócsik attila
Lázár Attila nevét már a Lóci Színpad
létrejötte előtt megismerte a közönség.
Szülővárosában, Marosvásárhelyen végzett klasszikusgitár-szakon – bár hegedűvel kezdte –, de ott lett bábszínész
is. Persze felmerül a kérdés, miért…
– No igen, mikor azon gondolkodtam, mit
is jelent valójában ez a jubileum, én is megkérdeztem magamtól, hogyan is kezdődött
az egész – kezdi. – Édesanyám a Teleki
Téka főkönyvtárosa volt, és szívesen töltöttem az időmet a polcok között. A muzsika,
a játék mindig is fontos volt számomra, de
tán még most sem tudom a pontos választ,
mit vitt a pályára. Úgy mondanám: sors�szerű volt.
A ’90-es években aztán Attila Magyarországra költözött, a Harlekin Bábszínház
társulatának tagja lett, s mint meséli, már
akkor kereste önálló útját is. Ekkoriban
nyerte el a Kaláka Fesztivál különdíját, a
Mákvirág Együttessel pedig bejárta Európát Skóciától Szardíniáig, Portugáliától
Olaszországig. Persze a zene mellett ott
volt a másik nagy szerelem… Így jött létre
2000-ben a Lóci Színpad – természetesen
Szabó Lőrinc versére utalva.
– Szerettem volna magasra emelni Lócit, ha úgy tetszik a kultúrát, s eljuttatni
mindenkinek – fűzi hozzá. – Bejártam a
megyét, emlékszem az első ilyen előadás
a Piroska és a farkas volt
Bélapátfalván. Aztán sokkal messzebbre is eljutottam, s mindvégig azon
dolgoztam, Eger hírét
is elvigyem magammal.
Kedves előadásom Tinódi
Egri históriának summája, a 144 versszakból 51-et
adok elő, korhű viseletben,
hangszerekkel. Több mint
150 előadást ért meg, járt
Ukrajnában, Romániában,
Szlovákiában, Csehországban,
Lengyelországban,
Belgiumban és Franciaországban is, méghozzá
Charlevilleben a bábozás

18

fotók: gál gábor

fővárosában! Ott ráadásul egy különleges borkóstolót is tartottam, persze egri
nedűkkel. S ha Eger, akkor természetesen
Gárdonyi, akinek Zenés Állatvilágát, óriáskönyv lapozgató interaktív játékként 250szer mutathattam be.
Mint elárulja, immár bábszakkört is vezet, ahol nemcsak bábmozgató technikákkal ismerteti meg a gyermekeket, hanem
mesékkel is. Persze ott a zene is, tavaly adta
ki első előadói CD-jét, az Amerre a vágyam száll címűt. Az albumra klasszikusok,
megzenésített versek (mások mellett József

Attila, Szabó Lőrinc és Shakespeare költeményei), illetve slágerek kerültek fel, több
mint húsz dal, legkedvesebb melódiái. Terve is van még: a már említett XVI. századi
Tinódi-művet szeretné megjelentetni lant,
koboz, tabla, büröksíp kísérettel. No igen,
mert akkor még nem is szóltunk róla, hogy
majd' félszáz hangszeren játszik... Biztos ismerik a Gárdonyi Géza Színház közönséghívó dallamait, azt, amely a közgyűlésen is
felcsendül szavazás előtt. A felvételen ő játszik, Fajcsák Attilával.
Ahogy mesél a bábokról, a muzsikáról,
és persze a közönségről, szeretet látszik a
szemében. Hogy mindez számára nem
szakma (bár természetesen az is, hiszen
még színháztudomány mesterszakot is elvégezte a Károlin), hanem maga az élet. Kezével mutatja, hogyan szalad a marionett,
miként kelnek életre legújabb produkciója,
a Hassan és Layla figurái, vagy a Bábtáncoltató Betlehemesé, amelyet a Dobó téren
mutat majd be, két nappal szenteste előtt.
Szép számmal kapott elismerést, örökös
tagja a marosvásárhelyi Ariel Színháznak,
volt évad művésze a Harlekinben, s a Pécsi
Nemzetközi Felnőttbábfesztiválon nyújtott
kimagasló teljesítményért UNIMA Diplomát vehetett át. De – mint mondja – bár
fontosak a díjak egy pályán, a legszebb elismerést mindig a közönségtől kapja, előadás
után.
– Egyszemélyes műfaj, de nagyon sokan
állnak mellettem. A Lovassy bábtervező művészházaspárral hosszú évek óta
együtt dolgozunk, de barátaim a kiváló zeneszerzők,
hangmérnökök, hosszan
folytatható a sor. Természetesen a családom, feleségem jelenti a legnagyobb
segítséget, nélküle nem lenne Lóci, s talán én sem…
S, hogy mit szeretne? A
válasz nagyon egyszerű.
Azt, amit 15 esztendeje:
történeket átadni a gyermekeknek, felnőtteknek,
hogy egy kicsit jobb legyen
tőlük a világ.

Emlékezni, milyen gyereknek lenni
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Ma már nem könnyű feladat – még a kis hercegnek sem
Antoine de Saint-Exupéry regénye 1943-ban jelent meg. 2015. január elsején a mű közkinccsé vált, hiszen lejárt a
hetvenéves szerzői jogi védelem. A kis herceg című animációs film nem egy szimpla adaptáció, hiszen nemcsak feldolgozza a könyvet, hanem hozzáad, továbbgondolja a történetet.
veres petra
A film gyönyörűen ötvözi a CGI és a hagyományos animáció egyik formáját, a
stop motiont. A kis herceg történetét a
pilóta meséli el a szomszédjába költöző
kislánynak, akinek minden szabad pillanatát betáblázza teljesítményorientált
édesanyja, hogy gyermeke a nyári szünet
végére bekerüljön az áhított elitiskolába.
A kislány és az anya kapcsolatából kirajzolódik a gyermeki szabadságvágy és a
szeretetből, akaratlanul elnyomó „fölnőttek” kettőse.
A minden szempontból túlterhelt kislány és a teljes falfelületet kitöltő napirendjének képe értelmezhető a gyakran
teljesíthetetlen elvárások elé állított XXI.
századi gyerekek karikatúrájaként. Még
alig kezdődött el az életük, máris egy
stresszes világba csöppennek, ahol egy
pillanatra sem állhatnak meg, hogy tökéletesen teljesítsék mások elvárásait. A

célt, amiért keményen dolgoznak, nem
érzik sajátjuknak, még akkor sem, ha azt
az érdekükben tüntetik fel előttük. Egyegy buzgó szülő, aki elgondolása szerint az életre készít fel, játékidő és mesék
nélkül csak azt sietteti, hogy minél előbb
felnőjön a gyermek. És amilyen erőteljesen érvényesítik a felnőttek az akaratukat,
úgy elnyomják azt az őszinteséget, amivel
a gyermek rácsodálkozhatna a gyakran
gyarló, hiú és önző világára, ami előtt a kis
herceg is csak értetlenül állt.
A katonás rendben gondolkodó, pihenést és kikapcsolódást nem ismerő anya
mellett a kislányára mégis rátalál a barátság – egy hóbortos szomszéd öregúr
személyében, aki nem felejtette el, milyen
kíváncsinak lenni és azt tenni, amit a legjobban szeret. A kislány végül az idős pilóta meséjének hatására indul a kis herceg
után, aki időközben beilleszkedett egy távoli „fölnőtt” társadalomba és bár úgy tűnik, elfelejtette mindazt, amit gyerekként

JOANNA ÉS A KRISZMÖSZ
Joanna álmosan ébredt. Még tudott volna. Lábai a rózsaszínű nyuszi mamuszba és kezei máris a kávé masinán.
A szemben lévő ház falára az éjjel új óriásplakátot ragasztottak a boyok.
Joanna percekig nézte a színes matricát. Piros-zöld kockás, fényes papírba
csomagolt ajándék dobozok a tűlevelű karácsonyfa ágai alatt és mindenen
ott lógott a piros masni. Úgy feszültek a széles szalagok a dobozok oldalán,
mint ahogy gyermek simul anyja tenyerébe. Karácsony?
Joanna előkapta a naptárt és végignyálazta a lapokat egészen a „karácsony” jelzett szóig. Micsoda? Hogy már csak négy hét? Hisz még jóformán
ki se pakolta a nyári vakációról hozott tengervizes palackot, amit akkor
merített a tengerből, amikor anyja, Julie ezt kérte ajándék helyett.
Felpattant és kihúzta a karácsonyi óriás fiókot, amit egy éve gyömöszölt
fullosra és most látta csak, mennyi giccses vacak vegyült az értékek közé.
Joanna minden esztendőben faksznit csinált a
karácsonyfából és végül úgy döntött, hogy évenként
lesz más-és más a fa. Így most szembetalálkozott az
ezüst díszekkel, amikor azon a karácsonyon ezüst
volt a fa, majd alatta az arany zacskó lapult, amikor
meg aranyban pompázott. S volt még zöld, kék, piros
korszak.
Egy öreg papírzacskót tartottak kezei. Belelesett
és még jó, hogy ült, különben biztosan elvágódik az
örömtől, mert az a zacskó rejtette azokat a díszeket,
amiket ő és testvére készítettek karácsonyra amikor
még kicsik voltak.
Lassan, óvatosan, nehogy elszakadjon a már hártyavékonnyá érett zacskó, beledugta kezét és kivett
egyet. Nahát? Épp azt a piros kartonból kivágott szívet
találta meg, aminek előlapjára egy kis ablakot nyitott s

megtanult és képviselt, kis segítséggel még
mindig tudja, hogy „ami igazán lényeges,
az a szemnek láthatatlan.”
Francia animációs film, 108 perc, 2015

Juhász Julcsi blogja
beleírta kis gömböcke betűkkel, hogy „Boldog karácsonyi ün’epeket kívánok
a szűűleimnek, szerető kislányotok, Joanna! 1968” Egy másikért nyúlt. Az
meg az a csúcsdísz volt, ami végigkísérte egész gyermekkorát, de sohasem
került fel a fa tetejére, mert olyan szűkre gyártották a csövét, hogy abba
egy életen át soha nem fért bele a karácsonyfa csúcsa. Ilyenkor Joanna és
testvére, Peter, színes sztaniolpapírt sodort a fa legfelső hegyére, és az volt
azon a karácsonyon az ügyeletes csúcsdísz.
Egy kék gömb gurult ki a szőnyegre. Joanna nyomban felismerte, hogy
ez az a gömb, amiben először döbbent rá arra, hogy neki milyen hatalmas,
szeplős orra van! Emlékezett, hogy amikor hazahozta anyja a díszeket és ő
egyenként közelről megszemlélte azokat, ebben a kékben fedezte fel, hogy
milyen csúnya kislány és hogy a kikeményített óriás hajmasnijától már csak
a szeplős orra és feje a hatalmasabban. Emlékezett,
hogy akkor kedve lett volna nyomban talpa alatt összeroppantani a kék gömböt és bizonyára meg is tette volna, ha anyja be nem jön a szobába és meg nem kérdezi
épp tőle, hogy ugye, Joanna, milyen szép lesz a fán ez a
kék gömb?
Emlékek! Micsoda percek és micsoda végtelenül felkavaró időutazás! Váratlan öröm s mégis hívatlan szomorúság. Milyen éber műszer az elme! Képes filmként
lepörgetni egy majdnem befejezett életet. Ráfér a szalagra megannyi évtized és több emberöltő, amin elszalad
az emlékezés, mint korcsolya a jégen. Huss...a java már
a múlt. Hogy valami megmagyarázhatatlanul vegyes
érzelem ül bele a lélekbe? No, persze, ám csakugyan igaz
lehet a mondás, hogy csak annak vannak emlékei, aki
még él s nem adta fel boldognak lenni.
– szelaví –
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Védjük meg az országot!

INF OR M ÁC IÓ

MAGYAR FÖLDET
A MAGYAR GAZDÁKNAK!
Most vegyen földet!

Védjük meg az országot és Heves megyét a bevándorlóktól! – jelentette ki Nyitrai Zsolt, a Fidesz megyei elnöke azon a
gyöngyösi sajtótájékoztatón, amelyen a megye három egyéni országgyűlési képviselője közösen szólt arról az aláírásgyűjtési akcióról, melynek során a megyében élők is tiltakozhatnak a tervezett uniós kvótarendszer ellen.
Nyitrai Zsolt elmondta, hogy az adatok
egyértelműen mutatják az illegális bevándorlás robbanásszerű növekedését: míg
2012-ben 6300, addig 2015. november elejéig 390 ezer embert sikerült beazonosítani, a növekedés tehát 61-szeres. A kormány
idejében érzékelte a problémát és nemzeti
konzultációt hirdetett a bevándorlás témájában, amelynek során 1 millió ember
véleményét ismertük meg. A megkérdezettek 78 százaléka Brüsszelt tette felelőssé a
helyzetért, 90 százalékuk pedig szigorúbb
szabályozást követelt.
Szabó Zsolt államtitkár, hatvani honatya,
a Fidesz megyei alelnöke arról szólt, hogy
a magyar kormány jó válaszokat adott a
problémára, megteremtette a hatékony ha-

tárvédelem törvényi feltételeit, s kerítéssel
védte meg az országot az illegális migránsoktól. Ez a gyakorlatot azóta szinte minden érintett ország követte.
Horváth László Gyöngyös országgyűlési képviselője, a Fidesz megyei alelnöke
hozzátette: Brüsszel nem mondhatja meg a
Heves megyei embereknek, hogy kikkel éljenek együtt, nem beszélve arról, hogy nem
tudjuk előre, hogy kik és pontosan men�nyien jönnének ide.
Nyitrai Zsolt kijelentette: Nem szeretnénk, ha Egerben, Gyöngyösön, Hatvanban, vagy bárhol a megyében hasonló
jelenségek fordulnának elő, mint pl. AlsóAusztriában, ahol egyetlen városnak kellett
befogadnia a migránsokat. Ezért Védjük

meg az országot címmel aláírásgyűjtő akció
indult a kvótarendszer ellen. Heves megye
minden településén, pártállástól függetlenül bárki tiltakozhat az elhibázott és veszélyes terv ellen. Fogjunk össze, legyünk
minél többen, védjük meg az országot és
Heves megyét! – jelentette ki Nyitrai Zsolt.

A magyar gazdák 350 ezer hektár állami földet vehetnek meg.
A nagybirtokok helyett a családi gazdaságokat kell helyzetbe hozni.
A kormány a 3 hektárnál nagyobb földeket nyilvános árverésen, a 3 hektár alattiakat egyszerűsített ajánlattételi
felhívással értékesíti.
A nyilvános árveréseket a kormányhivatalok bonyolítják le 23 megyei jogú városban.
Az árverési hirdetmények legalább 30 napig nyilvánosak, az érdeklődők ezalatt szerezhetik be a regisztrációhoz

A világ legszebb erdei szállodája Noszvajon
A noszvaji Oxigén Hotel & Zen Spa újabb nemzetközi sikert ért el, megkapta a világ legszebb erdei szállodája megtisztelő díjat. Mindez jól jelzi a hazai és a régiós turizmus dinamikus fejlődését – jelentette ki Nyitrai Zsolt, a megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos, Noszvaj országgyűlési képviselője.

szükséges okiratokat.

Nyitrai Zsolt a noszvaji ünnepélyes bejelentésen elmondta,
a siker valóban világraszóló,
hiszen a World Luxury Hotel
Awards versenyén évről évre
a világ legjobb luxus szállodái
mérik össze erejüket, mégpedig a vendégek tapasztalatai,
szavazatai alapján. Így az Oxigén Hotel 2015-ben kategóriájában elnyerte a világ legszebb erdei szállodája címet.
Ezért köszönet illeti meg a

Minden gazda egyenlő eséllyel indul, mivel az állam kedvező kamatozású banki hitelt biztosít a vásárláshoz.
Részletes információk a kormányhivatalokban elhelyezett hirdetményekben, illetve a www.nfa.hu oldalon találhatók.

吀戀戀 洀椀渀琀 ㈀⸀

琀洀漀最愀琀 愀氀爀猀℀
䬀혀匀娀혀一䨀 䬀℀

Készült Magyarország
Kormánya megbízásából.

bírálókat, a szavazatukat leadó vendégeket,
s természetesen a szálloda megálmodóit és
munkatársait is. A díj Magyarország, Heves
megye, Noszvaj és Szomolya közös sikere –
tette hozzá.
A honatya az iparág eredményeiről szólva hangsúlyozta, hogy 2010-től minden
mutató szerint jobban teljesít a turizmus,
hiszen ettől az évtől kezdve 2014-ig 30 százalékkal nőtt a vendégek, 25 százalékkal pedig a vendégéjszakák száma. A 2007-2013as fejlesztési ciklus során hazai és uniós
forrásból 1122 turisztikai projekt valósult
meg 314 milliárd forint értékben, s ezek a
beruházások további 500 milliós fejlesztést
tettek lehetővé.
Nyitrai Zsolt szólt arról is, hogy 300 milliárd forint fordítható turizmusra a 20142020-as fejlesztési ciklus során. A három
legfőbb pillér az egészség-, az örökség-, illetve a konferenciaturizmus lesz. Ugyanakkor
kijelenthetjük, hogy az utóbbi időszakban
hatalmas előrelépés történt a kerékpáros
turizmus területén, a közeljövőben adják át
a bringásoknak az Egerszalókot a fürdővel
összekötő szakaszt, de Egerben is komoly
beruházások történtek, illetve zajlanak, így
egyre többen használhatják majd a kerékpárutakat.
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Hétköznapi hősök

Tánc az esőben
Katona Ildikó három gyönyörű lány és egy különleges fiatalember édesanyja. A húszéves Benjámin autista. Hos�szú út vezetett a diagnózistól a fejlesztő programokon, iskolákon át a munkahelyig, amit Beni a családja és főként
édesanyja támogatásával tett meg. Ildikó most már nem csak neki, hanem más családoknak is segít, a többi közt
mentorszülői szerepet vállalt az Autisták Országos Szövetségében. Missziónak tekinti az autisták elfogadásáért
folyó küzdelmet.

berta diána
– Én elsősorban édesanya vagyok, mindig is erre a szerepre készültem. Férjemmel, Ambrussal nagy családra vágytunk,
így négy gyermekünk van: Olívia (21),
Benjámin (20), Johanna (12) és Lili (8).
Benin egészen kis korában észrevettem
már, hogy másként fejlődik, és bár az autizmusról szóló diagnózist csak az iskola alsó tagozatának végére kaptuk meg,
már óvodáskortól jártunk fejlesztésekre.
Ekkortól vagyok tisztában azzal, hogy az
Ő elfogadása, támogatása, segítése egész
életre szóló feladat számomra – meséli
Katona Ildikó, aki aktív tagja az egri BEN
Autista és Autisztikus Gyerekekért Közhasznú Egyesületnek, az idei évtől pedig
az Autisták Országos Szövetségének önkéntes mentora. Olyan családoknak nyújt
ingyenes támogatást, akik most kezdik azt
az utat, amin ő Benivel már régóta jár – a
diagnózistól, az elfogadáson, fejlesztéseken át a pozitív jövőképig.
– Fontos, hogy a szülő igyekezzen felismerni a gyereke erősségeit, a gyengeségeihez pedig próbáljon alkalmazkodni.
Beni fiam például sosem hazudik, rendkívül kreatív, szereti a könyveket – ezeket nagyon becsülöm benne. Volt olyan
időszak, amikor nem beszélt (mert az au-
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tisztikus állapot változhat, nem állandó),
ilyenkor leírta, mit szeretne és én írásban
válaszoltam neki. Az általános iskolát sikerrel elvégezte, de az álom, hogy szakmát
szerezzen, eddig nem sikerült. Most négy
órában dolgozik az Agria Humán Kft.-nél,
amiért nagyon büszke magára. A legjobb
barátja Zsömi kutya, szereti sétáltatni,
gondozni. Tud önállóan közlekedni, de
én hozom-viszem a munkahelyére, mert
nem szívesen megy át az úton, ha autót lát,
akkor is vár, ha nagyon messze van az a
kocsi. A csúcsforgalomban ez jelent némi
akadályt…
Ildikó mosolyogva beszél a nehézségekről is, kemény, mégis optimista, vidám nő.
Autista nagyfia mellett neveli a két kisebb
lányt, egyengeti a már egyetemista nagyobbik útját. Férje, Ambrus is sok áldozatot hozott a családért, sokáig külföldön
dolgozott, hogy megteremtse az anyagiakat. Kapcsolatukban nem ékké, hanem
kapoccsá vált Benjámin. Összetartó család, tele szeretettel, elfogadással. Közös
hobbijuk lett a horgászat, legszívesebben
a recski tóhoz járnak, ahol szeretik a nyugalmat és a nagy halakat.
– Minden évben várjuk a karácsonyt,
amikor együtt lehetünk a bátyámékkal
Édesanyámnál. A családi hagyomány szerint egy almát annyi szeletre vágunk ahá-

Az autizmus az idegrendszer fejlődési zavara, nem gyógyítható,
de fejleszthető. Autizmus spektrumzavarnak is nevezik, mivel az
állapot jellemzői nagyon változatosak. Az érintett emberek a társas kapcsolatok, a kommunikáció
területén nehézségekkel küzdenek, rugalmatlan gondolkodás
és viselkedés jellemző rájuk. „Az
autistáknak tudományos alapon
kell megérteniük azokat a dolgokat, amelyeket a nem autisták
ösztönösen is értenek” – írja Marc
Segar, a betegség specialistája,
aki maga is autista.

sőt, akár jól beszélő felnőtt is lehet autista
– a megjelenési forma szinte egyénenként
más).
Ildikó fiatalon kozmetikusként végzett,
de Beni óvodás kora óta a családnak szentelte az idejét. Nem temette maga alá a
helyzet, az anyai szerepe mellett továbbra
is önmaga tudott maradni és amikor kicsit
könnyebbé váltak a mindennapok, lányával együtt adta be a felvételi jelentkezési
lapját. Idén végzett az egri főiskola felsőfokú személyügyi közgazdász-asszisztens

képzésén. Tele van tervekkel, álmokkal és
akarattal, hogy mindazokat megvalósítsa.
– Az autistáknak is ugyanolyan jogaik
vannak, mint nekünk, egészségeseknek,
de az állapotuk miatt ők nem képesek segítség nélkül élni ezekkel a jogokkal. Ezért
szükség van a pozitív diszkriminációra, a
társadalom elfogadására és támogatására.
Az egri BEN Egyesület tagjaival ezért küzdünk, programokat, klubokat szervezünk.
Nagyon tetszenek az olyan szülői kezdeményezések, amik munkát teremtenek

az autista fiataloknak. A kedvenc példám
egy apuka által létrehozott csokoládémanufaktúra, szívesen dolgoznék azon, hogy
minél több ilyen vállalkozás induljon.
Folytatom a mentori munkát is. A szövetség internetes oldalán (aosz.hu) találnak
meg azok, akiknek tanácsra, támogatásra
van szükségük. Szeretném megmutatni
nekik, hogy nem azt kell várni, hogy elmúljon a vihar (hiszen az autizmus sosem
múlik el), hanem meg kell tanulni táncolni az esőben...
fotók: bilku krisztián

nyan vagyunk és mindenki elfogyasztja
a saját részét. Fokhagymát eszünk, hogy
egészségesek legyünk és diót, hogy bőségben éljünk.
A lányok nemcsak testvérükkel, de másokkal szemben is elfogadók és gondolkodás nélkül segítenek másoknak. Olívia
az egyetemen is kiszúrja az autizmusban
érintett diákokat, látja azokat az apró jeleket, amiket a jól kompenzáló autista felnőtt remekül palástol (ez a fejlődési zavar
nincs összefüggésben az intelligenciával,
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Sport

A fal adja a másikat
Egyesületbe szerveződve pörgetik fel az egri squash-életet a sportág szerelmesei
Az utóbbi hónapokban megteltek Egerben a fallabda pályák, egyre többen kezdtek el érdeklődni – frissen, vagy újra –
ez iránt az intenzív, ugyanakkor nagy ügyességet igénylő játék iránt. Bár ez ősszel és télen a teremsportok időszakában
nem ritkaság, most azonban az átlagosnál is nagyobb a pályák forgalma. Ezt látva fogalmazódott meg a gondolat a
sportág néhány régi szerelmesének fejében, hogy itt lenne az ideje újjáéleszteni az egyszer már elkezdődött folyamatot,
és szervezett keretek közé terelni a játékot, illetve a játékosokat. Egymást segítve, tréningekkel ugyanis nagyobb esél�lyel ragadnak meg a sportágnál a kezdők és a fiatalok bevonásával a versenysportot is újjá lehetne éleszteni Egerben.

– Nagy öröm volt látni, hogy ebben az
évben egyre többször voltak foglaltak a
pályák, több cég vett a dolgozóinak pályabérletet (pl. a ZF is), új arcokat láttunk
játszani, egyre nagyobb lett a sportág
népszerűsége – mondta Gulyás István,
aki már hosszú évek óta egyik meghatározó alakja az egri fallabdás közösségnek.
– Ennek hatására fogalmazódott meg az
ötlet a régebbi játékosok körében, hogy
próbáljuk meg ezt a lelkesedét szervezett keretek közt tovább fokozni, hiszen
a fallabda valóban egy nagyon intenzív,
nagyon hatékony szabadidős sport, de
mégiscsak versenysport, úgy az igazi, ha
nem csak egymás közt, de versenykörülmények között is játsszunk.
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– Azért is tarjuk fontosnak a szervezett játékot, mert bármennyire is lelkesen kezd bele valaki ebbe a sportba, ha
nem ismeri a szabályait, fortélyait, nem
lesz sikerélménye és hamar megunja.
Ennek elkerülése érdekében is szeret-

nénk segíteni – tette hozzá Láng Petra,
az egyesület elnöke és vezető edzője, aki
jelenleg is 8-10 gyermek edzője, – Persze, lehet ezt játszani bármikor és bárkinek, de éppen az intenzitása miatt a
megfelelő alapok ismerete nélkül a sérülés veszélye is nagyobb. És ami talán
a legfontosabb, egy működő egyesület
a fiatalokat, az utánpótlást is jobban
vonzza, és mi nagyon szeretnénk, ha
minél több gyerek, minél fiatalabb 8-10
éves korban megismerné és megszeretné ezt a fantasztikus játékot.
Az elhatározást tettek követték, és
mostanra megújult az Egri Squash
Sportegyesület, amely azonnal komoly
fotók: lénárt márton

munkába kezdett. Megállapodtak a város legtöbb pályáját üzemeltető Invest
Sport Kft-vel, így az egyesület kedvező
feltételekkel használhatja a Rákóczi úti
és a Leányka úti létesítményeket. Szervezik az első rendezvényeket, amelyek
közt amatőr versenyek és csapatépítő
összetartások is lesznek, valamint hetente többször, és hétvégenként is kedvezményes játéklehetőségeket is szerveznek. A szakemberek szerint ugyanis
ahhoz, hogy valóban élvezhető legyen
a fallabdázás hetente legalább két alkalommal játszani kell, és főként az első
időszakban érdemes edzővel, vagy rutinos játékossal tréningezni, aki megtanítja a legfontosabb alapokat, az ütőfogástól a pályán való helyezkedésig. A
későbbiekben pedig az a jó, ha minél
több partnerrel játszunk. Minderre lehetőséget adnak a heti edzések, egyesületi játéknapok.
– Az egyesület igyekszik mindenben
segítséget nyújtani a tagoknak, játékosoknak – mondta Gulyás István, aki
mentora, menedzsere lett az egyesületnek. – Tartunk egyéni és csoportos
tréningeket, hétvégenként csoportos
tanfolyamokat, lesznek bemutató mérkőzések, nyitott edzések, nyílt napok,
nyári táborok, hogy mindenki megtalálhassa a számára legideálisabb felkészülési, sportolási módot, időpontokat. Jövő
évben pedig beindítjuk az Egri Squash
Liga versenysorozatot is, amelynek keretében mindenki versenylehetőséghez
jut és reményeink szerint az is kiderül,
kik lesznek azok, akikkel bekapcsolódhatunk az országos bajnokságokba is,
amatőr és később profi szinten is.
A legfőbb célunk, pedig hogy 3-5 éven
belül az országos fallabda utánpótlás
élet egyik új vidéki bástyája legyen Eger,
egy igazi fallabdás végvár, sok fallabdás
kis egri csillaggal!
– A hosszabb távú céljaink pedig –
amellett, hogy minél több gyermek és
felnőtt kapcsolódjon be az egyesület
életébe – az, hogy legyen 30-40 igazolt
sportolónk, legyen elsősorban utánpótlás, de felnőtt versenycsapatunk is
– tette hozzá Láng Petra. – Jó lenne, ha
pár év múlva annyian lennénk, hogy új
pályák építésére is szükség lenne. Az
pedig még ugyan csak egy szép, de nagyon látványos álom, hogy az országos
bajnokságokon való sikeres részvétel
esetén Egerbe hozzunk nagyobb hazai, vagy akár nemzetközi versenyeket,
amelyeket akár egy üvegfalú pályán a
Dobó téren vagy a várban is megrendezhetnénk…

INGYENES
NYÍLT NAP
AZ INVEST SPORTKÖZPONTBAN
2015. DECEMBER 6-ÁN (VASÁRNAP)

Gyerekek és felnőttek is INGYEN
kipróbálhatják a fallabdázást!
Bemutató edzések
Bemutató mérkőzések
Sportos életmód tanácsadás
Vérnyomás mérés
Testösszetétel mérések
Vércukor-, és koleszterin szint mérés
Játszósarok gyerekeknek

Egri Squash SE - Invest Sportcentrum
3300 Eger, Rákóczi út 79.
tel.: +36 20 3502925
facebook.com/egrisquashse

Az Egri Squash SE legközelebbi rendezvényei:
2015. december 6. vasárnap: Ingyenes nyílt nap az Invest Sportcentrumban. Gyerekek és felnőttek, szakemberek segítségével kipróbálhatják a fallabdázást. Az egyesület és az Invest Sportcentrum ingyenesen biztosítja a pályát, a
kölcsön squash ütőt és a labdákat.
2015. december 11. péntek: Disznótor fallabdázó módra. Csapatépítő rendezvény a Chateau Wanda Borháznál. Eger, Kőlyuk sor 62. Disznóvágás, disznótoros
reggeli és ebéd, közös fürdés Egerszalókon, esti borvacsora.
2015. december 12. szombat: Chateau Wanda Open Fallabda verseny az Invest
Sportcentrumban – Női és férfi, amatőr és haladó szinteken. Nevezési díj 2 000 Ft.
Esti eredményhirdetés vacsorával a Szépasszony-völgyben a Wanda Borházban.
2016. január 9. VI. Országos Szabadidős Squash bajnokság egri selejtező. Helyszín az Invest Sportcentrum, nevezés 2016. január 7-ig. A női és férfi kategória 1-6.
helyezettje jut az országos bajnokságba.
Részletek: facebook.com/egrisquashse
A squashról, mint sportról, annak kialakulásáról, az egri kezdetekről az Egri Magazin
2015. márciusi számában írtunk bővebben, ami az alábbi linken megtalálható:
http://eger.hu/public/uploads/egrimagazin/EM_2015_marcius.pdf
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Bűnmegelőzési tanácsok az ünnepekre
Közeledik az év vége, mindenki izgalommal és örömteljes várakozással készül az ünnepekre.Az üzletekben, az áruházakban, a
piacon, a tömegközlekedési eszközökön jelentősen megnövekszik a forgalom, és ez egyben kiváló alkalmat teremt a zsebtolvajok számára. Jelentősen csökkenthető azonban az áldozattá válás kockázata a legalapvetőbb óvintézkedések betartásával.
– Pénzt, hitelkártyát, iratokat olyan helyen
tároljon, ahová a tolvaj nem tud észrevétlenül hozzáférni, például kabát belső zsebében, vagy ha ez kézitáskában történik, azt
tartsa mindig zárva, tömegben lehetőség
szerint szorítsa a karja alá, érintetlenségét
többször ellenőrizze.
– Soha ne tegyen pénztárcát, kézitáskát, autóstáskát a bevásárlókocsiba, a kosár
vagy a bevásárló táska tetejére!
– Csak annyi pénzt vigyen magával,
amennyi feltétlenül szükséges!
– Még jobban figyeljen, ha tömegben
tartózkodik, utazik! Legyen gyanakvó, ha
oldalba lökik, vagy látszólag véletlenül bepiszkítják ruháját!
– Vásárláskor, az áru válogatásakor soha
ne tegye le a pénztárcáját vagy kézitáskáját
a pultra!
– Az áru próbálásakor se hagyja csomagjait, télikabátját őrizetlenül!
– Mindig csak annyi csomagot vigyen
magával, amennyire képes odafigyelni!
– A hitelkártya PIN-kódját ne írja rá
a kártyára és ne tárolja a kártyával együtt!
Ha a kódot nem tudja megjegyezni, olyan
helyre írja fel, ami a kártyával együtt nem

tűnhet el! Amennyiben „megszabadították”
a hitelkártyájától, azonnal tiltassa le!
– A hitelkártyára érdemes a pénzintézettel korlátozást tenni, amellyel limitálni
lehet legalább a napi felhasználást, így a
jogosulatlan „használó” is legfeljebb csak a
korlátozásig tud visszaélni a kártyával
– Ha tettenéri a zsebtolvajt, hangosan
kérje az emberek segítségét, és azonnal hívják a Rendőrséget – 107 vagy 112 - az ingyenes hívható segélyhívó számon!
– A karácsonyi ajándékok beszerzése
közben ne feledkezzünk meg a gépkocsi,
illetve a gépkocsiban felhalmozott ajándékok, értékek védelméről sem!
– Gondosan ügyeljenek arra, hogy a
gépkocsit minden esetben zárják be, és lehetőleg ne hagyjanak benne pénzt, táskát,
iratokat, egyéb értéket! Ha ez mégis szükséges, tegyék ezt úgy, hogy ne látszódjon
kívülről, mi minden található az autóban!
Használják a csomagtartót! Ugyan az sem
trezor, de biztonságosabb, mint az utastér.
– Hasonlóképpen fordítsanak gondot a
gépkocsi bezárására, és arra, hogy ne hagyjanak benne értéket a karácsonyi egyházi
rendezvények idején sem a templom kör-

nyéki parkolókban, vagy a temetőknél.
– Ha mégis megtörtént a baj és bűncselekmény (vagy szabálysértés) történt a sérelmükre, azonnal értesítsék a Rendőrséget
az ingyenes hívható 112, vagy 107 hívószámon!
Kérjük, fogadja meg tanácsainkat! Békés és boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Heves Megyei
Rendőr-főkapitányság

Víziközmű szektor – célok, tervek
November 10-én Egerben tartották a Magyar Víziközmű Szövetség igazgatói értekezletét. A szakemberek a szolgáltatás
fejlesztése, biztonsága érdekében fogalmaztak meg javaslatokat a konferencián. A tanácskozás a 25 éves szövetség
jubileumi rendezvénysorozatának zárása volt.
2013 óta komoly gazdasági présben van
az ágazat, jelentős bevételek estek ki a
szektorban, ezért veszélybe került a fenntarthatóság – mondta Kurdi Viktor a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke az egri
igazgatói értekezleten. Hozzátette: jelenleg
fenntarthatatlan állapotban van a víziközmű szolgáltatás, mindenképpen szükséges
változtatás, amely lehetővé teszi a gazdálkodási egyensúlyt. Úgy fogalmazott: azt
várják, hogy 2016-tól megjelennek majd
olyan jogszabályok, szülenek olyan döntések, amelyek során a víziközmű szektor a
bevételek és kiadások oldalán egyensúlyt
tud produkálni. Mint mondta, továbbra
is három fontos cél érdekében dolgoznak,
azért, hogy továbbra is biztonságos, magas
színvonalú legyen az ivóvízszolgáltatás, az
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üzembiztonság pedig egyre jobbá és erősebbé váljon. A tanácskozás házigazdája a
Heves Megyei Vízmű Zrt. volt, mely egyik
alapítója és azóta is oszlopos tagja az orszá-

gos szövetségnek. Dr. Bánhidy Péter a Heves Megyei Vízmű Zrt. igazgatója reményét
fejezte ki az iránt, hogy a jövőben is erősíthetik a szakmai szövetség munkáját.

Digitális átállás
Az infokommunikációs technológiák átalakították az információszerzési szokásainkat, a tanulási módszereinket. Ezekre a változásokra a könyvtáraknak reagálnia kell. A jövő könyvtárainak új
szellemű, kreatív informatikus könyvtárosokra van szüksége.
Az Eszterházy Károly Főiskola informatikus könyvtáros képzésének célja olyan szakemberek képzése, akik a tradicionális könyvtárosi ismeretekre alapozva korszerű informatikai tudásra tesznek
szert, melynek birtokában képesek a legmodernebb informatikai és
információtechnológiai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére,
a humáninformatikai implementációk szakszerű működtetésére,
a társadalom digitális írástudásának fejlesztésére. Az egri képzőhely aktív részese a jövő könyvtárát és a kulturális örökség digitális
megőrzését támogató megoldások kutatásának, melyet jelenleg a
TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027 számú, „Digitális átállás az
oktatásban” című pályázat keretében végez.
Az internetes gazdasági modellek átalakították a munkaerőpiac igényeit. Az Európai Unióban több millió IKT-kompetenciával
és mély szaktudással rendelkező szakemberre van szükség,
ezért az egri informatikus könyvtáros végzettség biztos alapot
jelent a munkaerőpiacon. A 2016-os
tanévben információbróker és
webpublikátor szakirányokkal
várjuk a jelentkező hallgatóinkat, akik számára a teljes
képzés idejére biztosítunk elektronikus tananyagokat, valamint a
Európai Szociális
legmodernebb techAlap
nológiához
való
%()(.7(7e6$-g9ė%(
hozzáférést.

Hétkrajcár családi Napközi
Az Andornaktályai Református Missziói Egyházközség – mint
projektgazda – sikeresen és eredményesen valósította meg az
Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében elnyert TÁMOP-2-4-5-12/1-2012-0113 számú családi napközi létrehozására kiírt pályázatát. A projekt megvalósításához
elnyert és elszámolható összköltség 19 947 885 Ft volt, mely az
Európai Szociális Alapból támogatott, önrész nélküli, 100%-os
támogatottságú pénzösszeg.
A létrejött családi napközi az Andornaktálya, Rákóczi Ferenc
utca 73. sz. alatti, egykori általános iskola épületében működik, s
miután 2015. október 31-én lezárult a projekt megvalósítási időszaka, elkezdődött a fenntartási időszak, melynek ideje alatt is
teljesülnek a fenntartó által kitűzött célok, vállalások.
Az elnyert pályázatnak köszönhetően a helyi Református Egyházközség – szorosan együttműködve Andornaktálya község
Önkormányzatával – betöltötte azt a hiányt, mely fennállt a községben élő 1,5–3 éves korú kisgyermekek nappali ellátása vonatkozásában. A projekt a 7 gyermek napközbeni ellátásával segíti a
szülők munkaerőpiacra való mihamarabbi visszatérését.
A projekt – a támogatásnak köszönhetően – szépen felújított, tágas,
otthonos, gyermekbarát környezetben, gazdag eszközellátottsággal, jól felkészült,
gyakorlott nevelőkkel,
jeles szakmaisággal
elégíti ki az ellátott
Európai Szociális
korcsoport fizikai,
Alap
mentális szükség%()(.7(7e6$-g9ė%(
leteit.

Az Aventics Hungary Kft. az emberekért

Egri mazsorettek sikerei
Az Egri Majorette Egyesület idén a hazai
fellépések mellett három ország nemzetközi fesztiválján is képviselte városunkat.
Júniusban a Felnőtt csoport a Szihalmi
Fúvósokkal közösen egy lengyelországi
fúvós- és majorette fesztiválon szerepelt.
Júliusban a Felnőtt és a Flamingó-Tűzmadár csoport egy közös prágai vendégszereplésre utazhatott, majd szeptemberben a Gyémánt csoport vett részt
az Olaszországban megrendezett Nemzetközi Kulturális és Táncfesztiválon. Az
egyesület csoportjai jelenleg már a jövő
tavaszi fellépésekre készülnek, 5 éves
kortól szeretett várják a csatlakozni kívánó lányokat.

Ködmön
Csárda

Borétterem
Esküvők, ballagási
vacsorák,
családi rendezvények,
konferenciák

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

Szépasszonyvölgy, Eger

Az Aventics Hungary Kft. a közel ötven éves magyar pneumatikai gyártás letéteményeseként sok szállal kötődik Egerhez, illetve a magyar iparhoz. Sok egri emlékszik még arra, amikor a Berva-völgyben megindult a svéd Mecman licencek
alapján a szelepek és hengerek gyártása. A Mecman az idők során beolvadt a Rexroth vállalatba, ami később a Bosch
csoport tulajdonába került. Ebben a korszakban készült el az új, zöldmezős beruházásban felépített telephely az egri
Ipari Parkban, ahol a vállalat jelenleg is termel.
Az Aventics Hungary Kft. az Aventics
legnagyobb gyáraként széles termékválasztékkal rendelkezik. Kínálatában
a standard kivitelű, nagy sorozatban
gyártott szelepek és hengerek éppúgy
megtalálhatók, mint a járműipari és hajózási felhasználásra készülő, csúcsminőségű termékek. Külön üzletág a speciális,
egyedi termékek gyártása a vevő által
megadott paraméterek szerint. Jelenleg
mintegy 25 ezer különféle terméket tudnak előállítani. A 2015-ben gyártott termékek darabszáma várhatóan eléri a 3,8
milliót.
Az Aventics Hungary Kft. árbevétele
tavaly 16,9 milliárd forintra nőtt, az idei
terv pedig 17,7 milliárd forint.
Az ötszáz egri és régióbeli dolgozót
foglalkoztató vállalat tevékenységében
jelentős szerepet játszik a város, illetve a
magyar mérnökképzés támogatása. Az
utóbbi célt szolgálja az Aventics Pneumobil Verseny, amelyet eddig már nyolc
alkalommal rendeztek meg Egerben. Ennek célja, hogy egy pneumatikai elemekből felépített, sűrített levegővel hajtott
jármű megépítésével és versenyeztetésével az egyetemi és főiskolai mérnökhallgatók egy izgalmas projekt keretében
ismerkedjenek a leendő hivatásuk gyakorlati oldalával. Az innovatív gondolkodású és vállalkozó szellemű diákok a
tervezéstől a gyártáson át a marketingig

minden feladatot megoldanak, és csapatmunkában dolgozva érnek el sikereket. Az egri Érsekkertben megrendezett
küzdelmekben évről évre új rekordok
születnek, és egyre több külföldi egyetem kapcsolódik be a versenysorozatba,
amelynek 2016-os fordulójára több mint
ötven csapat jelentkezett. Számos példa
van arra, hogy a versenyző hallgatók fiatal diplomásként az Aventics-nél állnak
munkába.
A fiatalság nevelésének egyik hatékony
eszköze a csapatsport. Ezért támogatja
a vállalat az Aventics Kupa Nemzetközi
Utánpótlás Labdarúgó Tornát, amely immár 22 éve minden évben megmozgatja
a magyarországi és a határon túli magyar
csapatokat. Az Egerben megrendezett
háromnapos bajnokság alatt több korosztályban mérik össze tudásukat a fiatal
focisták, akik minden évben felnőttekhez
mérhető elszántsággal küzdenek a győzelemért.
Az elmúlt évtizedekben számos egészségügyi, kulturális, oktatási projektet,
illetve önkormányzati kezdeményezést
támogatott a vállalat. 2015 nyarán az
Aventics Hungary Kft. finanszírozásával

tette biztonságossá Eger önkormányzata
a helyközi buszállomást a Barkóczy utca
két oldalával összekötő, nagyforgalmú
gyalogátkelő-helyet. A zebra két oldalán
speciális, a sima aszfaltnál sokkal erősebb
tapadást biztosító burkolatot alakítottak
ki a szakemberek, amelyen mérhetően
lerövidül a járművek fékútja.
A vállalat hagyományainak és filozófiájának megfelelően a jövőben is megszervezi a Pneumobil Versenyt, támogatja az
ifjúsági futballt, és egyedi támogatásokkal segíti a helyi közösségi programokat.
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Decemberben érkeznek az új műszerek
a Markhot Ferenc Kórházba
Év végéig érkeznek meg műszerek a közel hat milliárdos uniós fejlesztés keretében a Markhot Ferenc Kórházba. Többek
között műtőfelszerelések, röntgenkészülékek, ultrahang, CT- és MR-berendezés gazdagítja az intézmény eszközparkját.
A TIOP-2.2.4.-09/1 számú „Struktúrafejlesztés a fekvőbeteg ellátásban” című projekt megvalósítása szakaszosan zajlik, a
beruházás központi épülete, az úgynevezett Technológiai Tömb építési munkálatai jelenleg is folynak, a Központi Laboratórium és a Vérellátó viszont már beköltözött az épületbe.

2015. december

Gyógyszertári ügyelet

A projekt része a régi, elavult épületek lebontása, ennek keretében már lebontották
a volt Gyermekosztály és a Központi Laboratórium épületét, a törmelékeket elszállították, az udvaron folyik a tereprendezés. A
Minaret portától kezdődően jelenleg építik
az utat az udvaron, mely nem része ugyan
a beruházásnak, de feltétlenül szükséges a
betegek és a kórházi dolgozók zavartalan
közlekedése szempontjából. Ezért a kórház
80 millió Ft saját forrásból betonoztatja le az
érintett területet.
Elkészült az új konyha a Rendelőintézet
épületében, a betegek élelmezését már a
kórház dolgozói biztosítják. A megvalósuló
beruházást szakaszosan adják át, a tényleges befejezés 2016. június végére várható. A
tervek szerint a Hotel épületből az új épületbe való költözés januárban elkezdődik, a
kiköltözéssel pedig a régi helyek felújítása
megkezdődhet. Az új, háromszintes technológiai tömbben helyet kap többek között
a Sürgősségi Betegellátó osztály, a Központi
Intenzív és Aneszteziológiai osztály, a Központi Laboratórium, a Központi Sterilizáló
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Dátum
1 kedd
2 szerda
3 csütörtök
4 péntek
5 szombat
6 vasárnap
7 hétfő
8 kedd
9 szerda
10 csütörtök
11 péntek
12 szombat
13 vasárnap
14 hétfő
15 kedd
16 szerda
17 csütörtök
18 péntek
19 szombat
20 vasárnap
21 hétfő
22 kedd
23 szerda
24 csütörtök
25 péntek
26 szombat
27 vasárnap
28 hétfő
29 kedd
30 szerda
31 csütörtök

Ingyenes hallásvizsgálat és hallókészülék
próbahordás Egerben
EZT LÁTTA
A
TÉVÉBEN

Interjú Vargáné Bölkény Mária hallásspecialistával
Nemzetközi kutatási adatok szerint ezer emberből száznak van valamilyen fokú halláscsökkenése, azonban
közülük alig húsz tesz valamit a panasza megszüntetésének érdekében. Vargáné Bölkény Mária hallásspecialistát, az egri Amplifon Hallásközpont vezetőjét kértük meg arra, hogy meséljen nekünk tapasztalatairól, hogyan viszonyulnak az érintettek hallásproblémájukhoz. Az Amplifon 2015. december 1. és 31.
között hallásszűrő kampányt tart, ahová várják szeretettel a Heves megyei lakosokat.
– Mit gondol, miért ilyen alacsony azoknak
az aránya, akik segítséget kérnek?
– Úgy vettem észre, hogy az indokok között a
legelső helyen a félelem áll. Többen attól tartanak, hogy a hallásvizsgálat után bebizonyosodik, valóban baj van a hallásukkal, és
hallókészüléket kell majd viselniük. Pedig a
panaszok nem szűnnek meg a diagnózis
elmaradásával, sőt a kezeletlen hallásprobléma komoly következményekkel járhat.
– Mégis milyen következményekre lehet
számítani?
– Sajnos, amennyiben valaki nem kér időben
segítséget, előfordulhat, hogy végül már a legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk
segíteni. Ráadásul a halláscsökkenés rányomhatja a bélyegét az érintett társasági életére
is. Nem egy páciensem mesélte, hogy végül
azért szánta rá magát a vizsgálatra, mert
egyre több konfliktusa akadt környezetével a

Amplifon Hallásközpont
Eger, Dr. Sándor Imre utca 4.
Bejelentkezés: 06-36 418-808

és a Higiéniai osztály, az új műtőblokk, a
Csecsemő- és Gyermek osztály, a Gyermek
Sürgősségi Ambulancia, a Dokumentációs
és Informatikai osztály. A projekt keretében
egy 40 ágyas Neurológiai és Stroke osztályt
is kialakítanak a háromszintes új épületben.
A Radiológiai osztály járóbeteg részlegein

Név
Isteni Gondviselés Patika
Balassa Gyógyszertár
Gránátalma Gyógyszertár
Korona Gyógyszertár
Zalár Patika
Zalár Patika
Zalár Patika
Ezerjó Patika
Tégely Patika
Agria Gyógyszertár
Jázmin Patika
Zalár Patika
Zalár Patika
Korona Gyógszertár
Székfű Patika
Zalár Patika
Zalár Patika
Platán Gyógyszertár
Zalár Patika
Zalár Patika
Zalár Patika
Kristóf Gyógyszertár
Kígyó Patika
Kristóf Gyógyszertár
Balassa Gyógyszertár
Platán Gyógyszertár
Zalár Patika
Kígyó Patika
Gránátalma Gyógyszertár
Isteni Gondviselés Patika
Érsek Patika

Cím
Eger, Lenkey u. 2.
Eger, Balassa u. 9.
Eger, Kórház, SBO
Eger, Sas u. 1. (SPAR)
Eger, Zalár J. u. 9.
Eger, Zalár J. u. 9.
Eger, Zalár J. u. 9.
Eger, Pacsirta u. 4.
Eger, Deák F. u. 59.
Eger, Hadnagy u. 32.
Eger, Hadnagy u. 5.
Eger, Zalár J. u. 9.
Eger, Zalár J. u. 9.
Eger, Sas u. 1. (SPAR)
Eger, Farkasvölgy u. 27.
Eger, Zalár J. u. 9.
Eger, Zalár J. u. 9.
Eger, Vallon u. 9.
Eger, Zalár J. u. 9.
Eger, Zalár J. u. 9.
Eger, Zalár J. u. 9.
Eger, Katona tér 1–3.
Eger, Dobó tér 2.
Eger, Katona tér 1–3
Eger, Balassa u. 9.
Eger, Vallon u. 9.
Eger, Zalár J. u. 9.
Eger, Dobó tér 2.
Eger, Kórház, SBO
Eger, Lenkey u. 2.
Eger, Érsek u. 5.

pedig beléptetőrendszer segíti a betegellátást. A beruházás teljes megvalósulásával a
Markhot Ferenc Kórházban a betegellátás
feltételei nagymértékben javulnak, komfortosabb, szebb és új műszerekkel felszerelt
intézményben gyógyulhatnak Heves megye és az ellátási terület betegei.
Telefonszám
06-36-516-969
06-36-782-711
411-444/2415
06-36-515-145
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-310-985
06-36-516-706
06-36-789-129
06-36-316-172
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-515-145
06-36-517-524
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-784-172
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-515-820
06-36-312-219
06-36-515-820
06-36-782-711
06-36-784-172
06-36-310-191
06-36-312-219
411-444/2415
06-36-516-969
06-36-321-566

Ügyeleti idő
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
18.00–07:30
07:30–07:30
07:30–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
20:00–07:30
18.00–07:30

hallásproblémája miatt. Egy idő után eljutottak oda, hogy kerülték a társaságot, sőt
olyan is előfordult, hogy bizonyos emberekkel azért nem álltak szóba, mert úgy
érezték, hogy az illető túl halkan, vagy túl
gyorsan beszél. Erre akár több évtizedes
barátságok is rámehetnek.
– Gondolom a hozzátartozók, barátok is
érzékelik, hogy valami megváltozott.
– Ez így van. Ők a legtöbbször annyit tapasztalnak az egészből, hogy a hallásproblémával
élő családtagjuk, ismerősük kerüli őket. Akár
a korábban nyitott, társasági emberek is befelé fordulóvá válnak, kivonják magukat a
beszélgetésekből. Amíg valahogy nem jönnek
rá, hogy mindezek a halláscsökkenés következményei, nem igazán értik, hogy mi
történik valójában.
–Milyen tünetekből lehet következtetni arra,
hogy hallásproblémával állunk szemben?

– Az érintett jóval hangosabban beszél a
környezetében lévőknél, amivel zavarhatja a
társalgásban részvevőket. Emiatt rendkívül
kellemetlen helyzetekbe kerülhet. A beszélgetések során gyakran visszakérdez, vagy
nem arra válaszol, amit kérdeznek tőle. És
akkor még nem beszéltünk a klasszikus, mindenki által jól ismert tünetről: a televízió vagy
a rádió átlagon felül hangerőn történő hallgatásáról, ami nem csak a szűk környezetünket, még akár a szomszédainkat is az őrületbe
kergetheti.
– Mit tanácsolna mindazoknak, akik a halláscsökkenés tüneteit érzékelik magukon?
– Nem érdemes halogatni a döntést, hiszen a
nem kezelt hallásprobléma visszafordíthatatlan következményekkel is járhat. Érdemes az
első tünetek észlelésekor ellátogatni egy
hallásvizsgálatra, hogy a diagnózis függvényében időben megkezdődhessen az eset-

A hallásproblémák miatt évtizedes
barátságok is tönkremehetnek.

leges halláspanasz korrigálása, hiszen így
lehet a lehető legjobb hallásélményt elérni.
Véleményem szerint nem érdemes lemondani a nagy családi beszélgetésekről, a barátok, ismerősök társaságáról. A legtöbb
esetben a megfelelő hallókészülék használata
lehetőséget nyújt arra, hogy újra élvezzük az
élet örömeit.
– Mit kell tennie annak, aki szeretne részt
venni egy ingyenes hallásvizsgálaton?
– Az érdeklődőknek nincs más dolga, mint
felhívni a 06-36 418-808-as telefonszámot,
és egyeztetni egy időpontot munkatársainkkal. Szeretném kiemelni, hogy nem
csupán a hallásvizsgálat, a hallókészülék
kipróbálása is teljesen ingyenes, és nem jár
semmiféle kötelezettséggel. Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt az
Eger, Dr. Sándor Imre utca 4. szám alatt
található Amplifon Hallásközpontba!

Renault KISHASZONJÁRMŰVEK

Testreszabott ajánlatok

Felpörög velük az üzlet
Kihagyhatatlan ajánlatok céges ügyfeleinknek
Renault Flottanapok: október 1. – december 31.

+

RENAULT KANGOO EXPRESS, MASTER ÉS TRAFIC
Már havi 39 900 Ft-tól*
3 év vagy 150 000 km garanciával és karbantartással

Renault Crédit – All In finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing ajánlat a 2015.10.01. és 2015.12.31. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. *Az All In finanszírozási ajánlat változó kamatozású, forint alapú konstrukció, a
feltűntetett 39.900Ft havidíj bruttó 3.505.200.-Ft vételárra vonatkozik, önerő 50%, futamidő 60 hónap, mely az egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. THM: 12,66%, melynek értéke nem tükrözi a kamatkockázatot. A feltüntetett havi részlet a Kangoo Express Business rövid, 1.5 dCi 75LE változatára érvényes. A Garancia és a Karbantartás kiterjesztése 3 évre vagy 150 000 km-re érvényes, a kettő közül az előbb elért érték erejéig.
A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek”, a karbantartásét pedig a Renault Service Pack karbantartási szervizszerződés ÁSZF-je tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos
jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljeskörű. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A Renault Crédit finanszírozást az
UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A képen látható autók illusztrációk.

renault.hu

DEALER NEVE KFT.
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789
WWW.DEALER WEBCÍM.HU
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Üzlet, tudomány és karrier: ezek voltak az idei, október végén megrendezett Automotive Hungary Nemzetközi Járműipari Beszállítói Szakkiállítás fő témakörei. A Hungexpo A pavilonjában megrendezett seregszemlén a négy magyarországi gyárral rendelkező autógyártó, a Mercedes-Benz, az Audi, a Suzuki és az Opel mellett a BMW is megjelent környezetbarát modelljeivel.
Az Automotive Hungary a járműipari tevékenységek széles skáláját mutatta be: az
alkatrész- és részegység beszállítók mellett
jelen voltak a szerszámgyártók, a technológiai és a logisztikai szolgáltatók is.
Nagy hangsúlyt kapott a jövő: számos
kiállító prezentált iránymutató műszaki
megoldásokat, új gyártási eljárásokat, és a
felsőoktatási intézmények hallgatói, illetve
fiatal diplomás fejlesztőmérnökök is bemutatták terveiket, friss műszaki alkotásaikat.
A mintegy háromszáz cseh, török, francia, lengyel, német, osztrák, szlovák, angol
és magyar beszállító között a ZF Hungária
Kft. is kiállította termékeit, és multimédiás
eszközökkel prezentálta működését, szolgáltatásait és eredményeit.
Termékfejlesztési és beszerzési szakembereink mellett a Személyügy munkatársai
is végig jelen voltak a szakkiállításon. Ők
elsősorban a munkalehetőségek iránt érdeklődőket tájékoztatták a ZFH-nál betölthető mérnöki és informatikusi állásokról.
Alapvető célunk az volt, hogy a fiatal szakemberek és a tanulók felé megmutassuk,
hogy mivel foglalkozunk, milyen szakembereket keresünk. Az érdeklődők magas
száma alapján a kiállítás sikeres volt a ZF
Hungária Kft. szempontjából.

5.

A

KAT

FO
(0 DR
6 ÁSZ
FA
20 É
CE
BO
)3 SH
O
A
K.
EG COM/S 40-8JHOS
Z
ER
E
8 SZ
, R NDRODI 07 ABBÍT
KA
Ó
TA
ÓZ
FO
D
SA
R
A
KÁ SZ
R
OL
Y
ÚT

Automotive Hungary – a ZF Hungáriával

SZŐKE ERIKA cipész

Irodabérlés

Szolgáltatásaim:
cipőjavítás • sarkalás, talpalás • ragasztás, varrás • cipzár- és táskajavítás
• fekete-fehér és színes fénymásolás
A5-A4-A3-as méretekben
EGER, MALOMÁROK
UTCA 25.

Heves központjában,
irodaházban

Nyitva: H–P:
Szo.:

7:30–16:00
8:30–11:30

1500 Ft/m2

+ rezsi nettó árért
10–32 m2-es
irodák bérelhetők.

Érdeklődni:
(06 70) 370-7912

Minőségi

Eladó
Heves központjában
kétszintes, 940 m2-es
irodaház eladó.

Ára:
50 000 000 Ft
Érdeklődni:
(06 70) 370-7912

SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS,
SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb
üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546
Eger, Liszt F. u. 19

Bőr- és szőrmeruházat

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

Liszt F. u. 19.

(36) 314 492 • (30) 903 8546

VÁLASSZA A DACIA DUSTERT –
ÉS VÁLASSZON 3-FÉLE AJÁNDÉK KÖZÜL!
Dacia Duster már 2 860 000 Ft-tól
Új autójához most téligumi-készletet,
vagy hasznos tartozékcsomagot kaphat ajándékba!

Ön dönti el, melyik ajándékunkat veszi át a Dacia Duster mellé!
1

2
COMFORT PACK
tartozékcsomag:
> tolatóradar
> könyöktámasz
> textilszőnyeg

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

36

Takarítószolgálat, Eger

(06 20) 9359 211

3
COUNTRY PACK
tartozékcsomag:
> standard vonóhorog
> gumiszőnyeg

4 db Barum Polaris
téli gumi

Különleges ajánlatunk is bizonyítja: a Dacia Dusterrel Ön is okos döntést hoz!

www.dacia.cz

www.dacia.hu
Think big,www
pay dacia
littlehu

Az ajánlat a 2015.09.01-től 12.31-ig, vagy visszavonásig érvényes. A 2015.09.01. után megrendelt, de még 2015-ben forgalomba helyezett járművekhez a vásárló egy darab csomagot
kaphat.
Dacia*A garancia 3 év vagy 100 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig. Duster vegyes fogyasztás l/100km: 4,4 – 8,1; CO2-kibocsátás g/km: 115 – 155. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO 2 -kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autó és gumiabroncs illusztráció! Jelen tájékoztatás nem
teljeskörű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben.

DEALER NEVE KFT.

VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789, WWW.DEALER WEBCÍM.HU
DAC Duster Teligumi_Dealer_A4_2015_SZEPT.indd 1
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2015-ben is:

Ünnepi
hulladékszállítás
rendje

ELADNÁ LAKÁSÁT,
KERESSEN MINKET!

Renault FLUENCE Limited

A Városgondozás Eger Kft. és az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
értesítik a Tisztelt Egri Lakosokat, hogy a hulladékszállítás és az ügyfélfogadás rendje az ünnepek miatt az alábbiak szerint módosul:
2015. december 12-én (szombaton) az ügyfélszolgálat szünetel, hulladékszállítást és szelektív gyűjtést nem végzünk.
2015. december 24-én (csütörtökön) a 24-én és a 25-én esedékes szállításokat végezzük.
2015. december 25-én, 26-án és 27-én hulladékszállítást és szelektív gyűjtést nem végzünk.
2016. január 1-én (pénteken) hulladékszállítást és szelektív gyűjtést nem
végzünk.
2016. január 2-án (szombaton) az 1-én esedékes szállításokat végezzük.
Az Építési és Bontási Hulladékfeldolgozó Telep 2015. december 24-től 27-ig,
illetve 2015. december 31. napja és 2016. január 03. napja között ZÁRVA tart.
A Hulladékátrakó Állomás 2015. december 24-én, 31-én és 2016. január 2-án
6:00–14:00 óra között tart nyitva. Az Eger, Homok u. 26. szám alatti Központi
Ügyfélszolgálati Irodák 2015. december 21. napja és 2016. január 05. napja
között technikai okok miatt ZÁRVA tartanak.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
Kíván az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a
Városgondozás Eger Kft.

Már

3 490 000 Ft-tól

Hihetetlen gazdag felszereltséggel
5 év garancia
A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2015. október 1-től december 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A garancia 5 év vagy 100 000 km, a kettő közül a
korábban elért érték erejéig. Fluence vegyes fogyasztás l/100 km: 4,6–6,7; CO2 -kibocsátás g/km: 120 – 151. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve
CO2 -kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem
minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!
renault.hu

DEALER NEVE KFT.
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789
WWW.DEALER WEBCÍM.HU
REN Fluence_2015 SZEPT_199x240_Dealer.indd 1

Zalánki Gábort, az Eger Otthon Barkóczy úti irodájának vezetőjét kérdeztük:
– Miért érdemes az Eger Otthon irodáját felkeresni, ha eladná
ingatlanját?
– Hatékonyan tudunk segíteni a tulajdonosoknak a megfelelő ár
elérésében. Irodánk széles körben hirdeti lakását. Saját honlapunkon kívül, hirdetünk országos internetes felületen, az írott sajtóban,
sőt irodáink kirakataiban is.
– Mikor, és milyen költségekkel kell számolni a megbízással
kapcsolatban?
– Az eladásig költségmentes ügyintézés. A megbízási díjat csak
akkor kell megfizetnie, ha sikerül eladnunk ingatlanját.
– Milyen egyéb szolgáltatással segítik az eladókat?
– Igyekszünk megoldani minden eladással, vétellel kapcsolatos
teendőt. Az energetikai tanúsítvány elkészítését is vállaljuk.
– A lakást vásárolni szándékozóknak milyen további szolgáltatást tudnak nyújtani?
– Hitelekről, támogatásokról ingyenes, teljes körű felvilágosítást
tudunk adni. Például a „CSOK” által igénybe vehető támogatásról
is. Irodánk hitelügyintézője is rendelkezésre áll. Ügyvédünk igény
esetén a szerződést is elkészíti, akár a támogatási feltételeknek megfelelően is.
Várjuk az Eger Otthon irodájában:
Eger, Barkóczy u. – dr. Nagy János u. sarok
Tel: 06-20/4000-534, 06-36/786-314
www.egerotthon.hu

Az ünnepi sürgés-forgás, az utolsó pillanatban beeső vendégek
vagy egyszerűen csak az
éves munkát lezáró minőségi vendéglátás mindmind vérnyomásproblémákhoz vezethet.

Mi levesszük a válláról ezt a terhet!
Keressen bennünket bizalommal…
Nemzeti kávéház étterem
Cím: 3300 Eger, Zalár u. 11.
Telefon: +36 (36) 510-270
Fax: +36 (36) 510-272
E-mail: info@tabornokhaz.hu
http://tabornokhaz.hu
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HANNA
tisztánlátó jósnő

EGER

Kossuth L. u. 22.
(+36 30) 338 4777
www.gabrielorakulum.hu

ÚJaBB aKCiÓKKaL VáRJUK
VásáRLÓinKat
EGRi CooP ÜZLEtEinKBEn
november 25-től december 1-ig!
Eh. csontos csirkemell 1 kg (baromfit árusító üzleteinkben) . . . . . . . . . . . 999 Ft
Eh. tepsis csirke 1 kg (baromfit árusító üzleteinkben) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Ft
Koronás porcukor 0,5 kg (egységár: 318 Ft/kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Ft
Omnia Silk őr. vák. kávé 250g (egységár: 2236 Ft/kg) . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Ft
COOP napraforgó étolaj 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Ft
Miskolci búzafinomliszt 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft

iMPRESSZUM Egri Magazin, 8. évfolyam 12. szám (2015. november 27.) •
Kiadja a Média Eger Nonprofit Közhasznú 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 a tervek szerint 2016. január 8-án
jelenik meg. • A szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • A lap megjelenik 30 000 példányban Egerben,
Egerszalókon és Felsőtárkányban, 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!
Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt és békés, boldog új esztendőt kívánunk!
Média Eger nonprofit Közhasznú Kft.

Vásároljon az adventi vasárnapokon is
CooP üzleteinkben!
Pontos nyitva tartás a boltokban
kihelyezett plakátokon!
GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő kiemelt áron
készpénzért vásárol festményeket, bútorokat,
ezüstöt, aranyakat, bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat, Kovács Margitot. Kiszállás díjtalan: 1/789-1693, 30/382-7020

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

Kincses Sziget
Új gondozási tervek a Medicin Liget Alapítvány Kincses Sziget Gondozási Centrumában Noszvajon,
Magyarország legtisztább levegőjű településén
tóth beáta

„Jöjjön közelebb, ismerkedjünk meg”
A Noszvaji Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona 10 éve
várja a lakókat az ország egész területéről,
akik vagy teljes, vagy részleges ápolásra
szorulnak. Az intézmény a szakellátáson
túl alapellátást is nyújt az időseknek, mely
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenti az egri kistérség területén élőknek.
Emellett Noszvaj községében a szociális
étkeztetést is biztosítja. A központban 50
fő kap átlagos szintű ellátást, és 20 főt az
ápolási részlegen gondoznak. 350 jelzőkészülék áll rendelkezésükre, melyből eddig
százötvenet igényeltek. Egy fejlesztésnek
köszönhetően a tavalyi évtől 15 fő fogyatékkal élő, valamint 15 fő időskorú gondozott ellátását tudja biztosítani az intézmény.
A tervek szerint jövőre élesztik újra a házi
segítségnyújtási szolgáltatásokat.
Azoknak az időskorúaknak, akik szeretnék igénybe venni a szolgáltatásokat,
kérelmet kell benyújtaniuk. Ezután egy
személyes találkozó következik, hogy a
szakemberek felmérjék a leendő lakók igényeit és ellátásainak szükségletét, hiszen
minden gondozott egyénre szabott ápolásban részesül. Kivételek a pszichiátriai betegek, akiket nem tud fogadni a gondozási
centrum.
Az ellátás díja havi 110 ezer forint, mely
kiegészül alapítványi hozzájárulással. Ennek összege attól függően változik, hogy
hány ágyas szobába kerülnek a gondozottak. Jelenleg 4-5 fős várólista van, mely folyamatosan változik, ezért érdemes minél
korábban jelezni a bekerülési szándékot.
Az idősek kétféle ellátásban részesülhetnek, mely egy klasszikus gondozás azok-
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nak, akik képesek ellátni önmagukat, illetve egy ápolási részleg azok számára, akik
súlyos gondozásra szorulnak.
A lakók minőségi ellátásban részesülnek
a 15 fős szakszemélyzet, valamint a részlegvezető főnővéreknek köszönhetően. Emellett az intézmény alkalmaz megváltozott
munkaképességűeket, diszpécseri, valamint sofőri feladatok ellátására. Az otthonnak saját konyhája van, ahol friss és diétás
ételeket készítenek igénytől függően.
A jövőben is terveznek fejlesztéseket.
Harminc egyágyas, illetve nyolc kétágyas
szobát alakítanak ki a további várólista
csökkentése érdekében.
Az alapítvány kuratóriumának egyik
fő célja az újkeletű időskori öngondoskodó életmodell bevezetése. Ez a módszer a
fejlett nyugati országokban már elterjedt,
Magyarországon pedig csak most ismerkednek vele. Lényege az, hogy mentálisan
felkészüljenek az idősek arra, hogy saját
döntés alapján otthonba kerüljenek, ami
ne legyen megterhelő, illetve feldolgozhatatlan a számukra. Ennek következménye szokott lenni a gyorsabb leépülés. Cél,
hogy maguknak tervezzék meg a jövőjüket
és igenis gondoskodjanak magukról, hogy
a későbbi döntés könnyebb legyen. Ennek
érdekében az intézmény 16 önálló apartmant építtet, melyet 2016 februárjában,
legkésőbb márciusáig lehet igénybe venni,
és megvásárolni. Ez az ingatlan örökölhető és eladható. Egy olyan környezet kialakítása a cél az otthon közelében, melyben
az idős jól érzi magát, még önellátó, de ha
szükségét érzi, már igénybe veheti a különböző ellátásokat. Ha bekövetkezik az
önellátás csökkenése és a gondozási igény
szükséglete, költözés nélkül otthonában
kapja meg a lakó a megfelelő ellátást.
Sókamra, infraszauna, és fizikoterápiás

foglalkozás, valamint szakorvosi rendelés
is várja a beköltözőket.
Jelenleg is számtalan programot szerveznek az időseknek: kézműves foglakozások,
teadélutánok, kirándulások szórakoztatják
a lakókat. Jó kapcsolatot ápolnak a Dobó
Katica Nyugdíjas Körrel, akik műsorokkal
készülnek a gondozottaknak.
Az idősek vallási igényeit szem előtt tartva idén adták át a Kincses Sziget Ökomenikus Megbocsájtás Kápolnáját, ahol lelki
gyakorlatokat is tartanak számukra.
Az intézmény fontosnak tartja, hogy a
bentlakók is tudjanak gondoskodni magukról és ápoltságukról, ezért fodrász,
pedikűr, fizikoterápia, és gyógytorna is az
ellátás része, hiszen a kényelem is számít.
Az otthonban a fiatalok számára kötelező, 50 órás önkéntes tevékenységet is el lehet végezni, mely tavalyi évtől ad lehetőséget a középiskolásoknak. Négy egri oktatási

intézménnyel van megállapodása az alapítványnak, melyben a fiatalok programokat,
felolvasást szerveznek az időseknek, illetve
foglalkoztatják őket.
Nemcsak egri és környékbeli fiatalokat
várnak Noszvajra önkénteskedni, hanem
az egész ország területéről. Ezért egy negyvenágyas ifjúsági szálláshelyet is létrehoztak, hogy a fiatalok az önkéntes munka
mellett a környéket is megismerjék. Így
nemcsak a Kincses Sziget Szépkorúak Otthonát, de Noszvajt, Magyarország legjobb
levegőjű települését is népszerűsítik.
Elérhetőségeink:
– Hevér János kuratórium elnök, Tel.:
0620/927-7124
– Kocsisné Csór Katalin Intézményvezető igazgató, Tel: 0630/462-2548
– www.medicinliget.hu;
– E-mail: medicinliget@medicinliget.hu

A tengerentúl és az El Camino után újra az
Imperál élén!

A méhpempő egy csodálatos életelixír és rendkívül gazdag tápanyagforrás, hiszen ásványi anyag-, vitamin- és fehérje tartalma
mellett 17 féle aminosavat is rejt magában, ráadásul ezek közül 8 esszenciális aminosav, melyek nélkül nem tudnánk élni.

Beszélgetés Dr. Suszták Béla állatorvossal, az Imperiál Állatkórház Bt. vezetőjével, aki egy év szünet után, új erővel, tervekkel, célokkal vág neki a 2016-os esztendőnek.

A méhpempő tartalmaz
még
nélkülözhetetlen
nyomelemeket, zsírsavakat és cukrokat is. Azonban az egyik legfontosabb
összetevője az acetilkolin
és a 10-HDA sav, melyek
létfontosságú ingerületátvivő és gyulladáscsökkentő vegyületek. Ráadásul a
tiszta méhpempő ezeket
az értékes tápanyagokat
teljesen természetes formában tartalmazza, hiszen semmiféle kémiai eljáráson nem esik
át, mielőtt a fogyasztóhoz kerül. A méhpempőnek rendkívül erőteljes antibakteriális-, vírusellenes és immunerősítő hatása
van. Ráadásul biológiailag nagyon aktív,
ezáltal elfogyasztása után szinte azonnal kifejti jótékony hatásait.
A méhpempő kivételesen hatékonyan
erősíti immunrendszerünket, így hozzájárul a betegségek és fertőzések megelőzéséhez. Az influenza vírusa ellen különösen

eredményesen védi a szervezetünket, ezért a téli náthás, megfázásos időszakban kifejezetten ajánlott a
fogyasztása.
A méhpempő segítségével jó eséllyel kerülhetjük
el a betegségeket, ám ha
mégis elkapnánk valamelyiket, sokkal enyhébb
lesz a lefolyása, valamint
gyorsabban és kevesebb
szövődmény mellett gyógyulhatunk meg.
A méhpempő gazdag B-vitamin tartalmának köszönhetően javítja a közérzetet,
megszűnteti a depressziós tüneteket, valamint enyhíti a szorongást, így a téli, borongós hónapokban fogyasszuk bátran!
A méhpempő komplex tápanyagai pozitív hatással vannak az alvási folyamatokra
is, mivel hatékonyan szabályozzák a központi idegrendszert és a hormonháztartást.
A méhpempő idegrendszert támogató
anyagokkal látja el szervezetünket, így nyu-

godtabbá és kiegyensúlyozottabbá válunk
és zavartalan éjszakai pihenésben lesz részünk. Mivel a méhpempő rendkívül kön�nyen bomlik és oxidálódik nagyon fontos a
körültekintő tárolás, alkalmazás.
A DIÓ Gyógyfűszertárban teljes értékű,
feldolgozástól mentes méhpempővel várjuk.
Dr. Korózs Erika
DIÓ Gyógyfűszertár, 3300 Eger, Jókai út 1/a

Várja fiatalosan és csinosan az ünnepeket!
Volt már úgy, hogy diéta vagy sport hatására pont arról a testrészéről nem fogyott, ami miatt az egészet elkezdte? Ha
végre szeretne sikert elérni a fogyásban, akkor mindenképp érdemes kihasználni a modern szépészeti ipar egyik szenzációs kezelését, a kavitációs elven működő ultrahangos zsírbontó kezelést.
Minden kezelés állapotfelméréssel kezdődik. A kezelés első lépése a zsírsejtek elbontása, szétroncsolása kavitációs elven, a
kavitációs ultrahangos fejjel. Ez úgymond
a legfőbb karcsúsító lépés, mert itt történik
a zsírsejtek végleges roncsolása. A kezelés
második lépése az lebontott zsírsejtek tartalmának nyirokrendszerbe masszírozása
(nyirokdrenázs). Ez igazából két lépésben
történik. Most, a kezelés második lépése
során az RF- (rádiófrekvenciás) fejjel stimuláljuk a területet, hogy a zsírok és kiszabadult méreganyagok maradéktalanul a
szállítószövethez jussanak.
Az izomstimulációval párhuzamosan –
de akár külön kezelésként is – lehetőség van
az arcbőr megfiatalítására, a toka és dekoltázs kezelésére a kozmetikai (mini) RF-fejjel. Az arcon és dekoltázson megjelenő apró
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és mélyebb ráncokat okozhatja genetikai
hajlam és az életmód is. Harmincéves kor
felett már érdemes odafigyelni a bőr és a
ráncok állapotára, és minél előbb elkezdeni
a megelőző kezeléseket, illetve a kialakult
ráncok elmélyülését megakadályozni. Ez
hosszútávon biztosítja azt, hogy megőrizzük bőrünk fiatalságát, rugalmasságát. A
rádiófrekvenciás arckezelés mellékhatások
és fájdalom nélkül nyújt természetes alternatívát a kémiai ráncfeltöltésre. Megelőzésre és már kialakult mélyebb ráncokra is
rendkívül hatékony. Az eredmény pedig ragyogó, ránctalan bőr hosszú időn keresztül.
A kívánt hatás elérése érdekében arckezelésnél 6-8 kezelés javasolt, heti rendszerességgel. Az új kollagén termelés beindulásának
köszönhetően pedig a bőr megújulása 4-5
hónapon át is tart. A kúra befejeztével elért

állapot fenntartásához 1-2 havonta ajánlott
megismételni egy alkalommal a kezelést.
Várok minden fogyni és szépülni vágyó
hölgyet zsírbontó és ránctalanító kezelés
mellett tartós szőrtelenítéssel, érterápiával,
pigmentfolt halványítással. Karácsonyra
lepje meg szeretteit ajándékutalvánnyal!
Bakóné Vera
06-30-544-5660

Játék!

  Hány éves kor felett érdemes odafigyelni bőrünk és a ráncok
állapotára?
A helyes megfejtéseket december 20-ig
várjuk a Média Eger Kft. címére (3300 Eger,
Törvényház utca 15.). A helyes megfejtést
beküldők között ajándékutalványokat sorsolunk ki.

– Mi volt az oka annak, hogy
2015-ben szüneteltette a munkáját?
– Tavaly novemberben ünnepelte az Imperiál Állatkórház Bt. fennállásának huszadik
évfordulóját, jó alkalom volt ez
arra, hogy az ember megálljon
és számvetést készítsen az elmúlt húsz évről. Rájöttem: kemény időszak van a hátam mögött, hiszen amikor 1994-ben
elindítottuk a magánállatkórházat, ez akkor még újdonságnak
számított, az országban is kevés
magánpraxis működött, így
semmilyen tapasztalatunk nem
volt ezen a téren. Ennek ellenére működtünk, sikerült fejlődni és megmaradni a piacon. Viszont ez
a húsz év rengeteg energiát felemésztett, éreztem,
nemcsak az energiám, de a türelmem is elfogyott.
Svédországban 50 év fölött a pedagógusok kapnak egy szabad évet, amikor nem kell tanítaniuk,
hanem azt csinálnak amit szeretnének. Ebből kiindulva határoztam el, hogy a 2015-ös évet én is
így fogom eltölteni. Persze ehhez az is kellett, hogy
távollétem alatt két kiváló kollégám működtesse a
kórházat.
– Mivel töltötte ezt a „szabad” évet?
– Először hosszabb időt töltöttem Amerikában,
Princetonban, ahol működik egy híres egyetem, illetve a városnak van egri kötődése is, itt van ugyanis eltemetve Neumann János és Wigner Jenő is.
Ezt követően jött az igazi nagy kaland, mely
egész életemre meghatározó élmény lesz, és igazi
feltöltődést jelentett, ez a 32 napos túra, az El Camino volt. Majd szeptembertől ismét a szakmám
került előtérbe, de most kívülállóként próbáltam
nézni a munkánkat, sok praxist, rendelőt meglátogattam. Úgy érzem, feltöltődve, új energiákkal,
tervekkel, célokkal tudok majd jövőre visszatérni a
munka világába.
– Mik a tervek, célok?
– Az utóbbi időben felmerült egy probléma,
ami már régóta a levegőben lógott: ez az ügyeleti
kérdés. 1986-ban még természetes volt, hogy ügyeletet kell adnunk, akkor még állatkórházként működtünk, viszont azóta a kamara az állatkórházak
működését szigorú feltételekhez kötötte, melynek
most az Imperiál sem tud megfelelni, ezért is nem
kötelező ügyeletet adni.
Megértem a kamara álláspontját, miszerint az
állatorvosnak munkaidőben kell dolgoznia, mun-

kaidőn túl nem kötelezhető
munkavégzésre. Viszont ennek ellenére úgy gondolom,
az ügyelet azért is fontos lenne, mert a gazdák szeretnék,
ha nemcsak napközben,
hanem rendelési időn túl,
vagy vészhelyzet esetén is
tudnának kihez fordulni, hiszen ellátás hiányában csak a
beteg állat jár rosszul. Ezért
egyik fő célom 2016-ban
az ügyelet újraszervezése,
önkéntes alapon szeretném
megoldani olyan állatorvosokkal, akik ezt vállalják
majd.
A másik célom a praxis fejlesztése, hiszen a kor
előrehaladtával szükség lenne egy digitális röntgenre, modernebb ultrahang gépre. Továbbá fejleszteni kell a labordiagnosztikát is, ami nálunk
ugyan eddig is magas szinten működött, de nagyon sok múlik egy betegség diagnosztizálásában,
ha a vizsgálatokat rövid időn belül, helyben el lehet
végezni.
Szintén régi vágyam a lágy lézer alkalmazásának
elsajátítása és bevezetése a praxisba, ez is a jövő feladata lesz.
*
Az Imperiál Állatkórház Bt. továbbra is várja
meglévő és leendő pácienseit: a megszokott nyitvatartási időben állunk rendelkezésre. Az Állatpatika
is működik a megszokott rend szerint, hétköznap
8.00–16.30 között.
Decemberben a Kutyatár Állateledel boltban
egyes játékok, fekhelyek, nyakörvek 10 százalékos
engedménnyel kaphatók, megtalálja üzletünkben
az érzékeny kutyáknak is kiváló, gluténmentes,
egyetlen fehérjeforrású Belcando tápok széles választékát is. Az üzlet hétfőtől péntekig 08.30–16.30
között, szombaton 08.00–12.00 óra között várja a
gazdikat és kedvenceiket.

Állat-társak

Élet-módi

Erősebb immunrendszer és jobb
kedélyállapot méhpempővel

szakrendelő • állateledel •
állatpatika
eger, szövetkezet u. 4. • (36) 312-460
www.allatkorhazeger.hu
nyitva tartások:
Szakrendelő: H–P: 8.00–18.00 • Sz–V: 9.00–12.00
Állateledel: H–P: 8.30–16.30 • Sz: 8.00–12.00
Állatpatika:
H–P: 8.00–16.30

FRAKK ÁLLATELEDEL BOLT
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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Ön jól hall, azonban a beszédet nehezen érti?
A beszédértés képessége javítható!

Számos embernek okoz nehézséget a beszéd megértése, annak ellenére,
hogy a hallását még jónak értékeli. Egyre több ember számol be arról, hogy
problémát okoz számára mások beszédének megértése leginkább társaságban, zajban vagy TV nézés közben. A magas hangok elvesztése a beszédet
homályossá és érthetetlenné teszi, melynek hátterében gyakran keringési
rendellenesség, cukorbetegség vagy akár munkahelyi zajártalom is állhat.
Ha Ön nehezen érti unokája vagy felesége beszédét, vagy ha gondot okoz, ha

a beszélő nem szemben tartózkodik, akkor Önnek is segíthet az az új
technológia, amellyel a nehezebben érthető magas (női, gyerek) hangok újra
érzékelhetőek lesznek és amellyel a háttérzaj csökkentése által tisztább hallás
biztosítható. Svájci kutatók által kifejlesztett speciális hangchip segítségével
ugyanis a beszédértés nagymértékben javítható, különösen társaságban!
Decemberben lehetősége nyílik, hogy a Pannon Halláscentrumok
üzleteiben ingyenesen tesztelje az új technológia nyújtotta hallásélményt.

Jelentkezzen Ön is hallásélmény tesztelőnek 2015. december 20-ig!

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

KUPON

A KUPON tartalmazza:
 Fájdalommentes, teljes körű, ingyenes hallásvizsgálat
 Új technológiás hallókészülékek ingyenes kipróbálása

lje
Teszte
, saját
ingyen
ában!
otthon

Ingyenesen hívható
telefonszámunk:

06 80/20-44-89
Eger, Törvényház utca 11.
Telefonszám: 06 36 414 652
Nyitva tartás:
H-K-Cs: 08:00-16:00
Sz: 08:00-18:00, P: 08:00-14:00

www.pannonhallas.hu

A KOCKÁZATOKRÓL KÉRDEZZE KEZELŐOR VOSÁT VAGY OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.
Az akció 2015. december 20-ig, vagy a készlet erejéig tart.

Programajánló

Ízelítő Eger kulturális
programkínálatából
Gárdonyi Géza Színház

Charley nénje újra
kibogozza a szerelmi
szálakat
Már zajlanak Brandon Thomas-Aldobolyi Nagy György-Szenes Iván: Charley nénje című zenés vígjátékának próbái az egri Gárdonyi Géza Színházban.

Az előadást Halasi Imre rendezi, a főbb
szerepekben Saárossy Kingát, Rácz Jánost, Káli Gergőt és Török Tamást láthatjuk.
A történet ismerős: Charley és barátja, Jack beleszerettek a szép Spittigue
lányokba, Kittybe és Annie-ba, akiket
apjuk féltékenyen őriz. Ráadásul a fiatalembereket nem veti fel a pénz, ezért
esélyük sincs a zord apa jóindulatát elnyerni. Charley nénjének, a dúsgazdag
milliomosnőnek a látogatása azonban re-

ményt kelt a fiatalokban. Azonban amíg
a valódi Donna Lucia meg nem érkezik,
valakinek le kell játszania a néni szerepét….
Ebből a zűrzavarosnak látszó történetből reményeink szerint egy igazán szórakoztató színházi este kerekedik – ehhez a
vígjáték irodalom kiválóságai garantálják
segítségüket. Kiváló szerepek, helyzetek,
jobbnál-jobb dramaturgiai fordulatok – a
darab mára már a műfaj klasszikusának
számító remeke – fogalmaz a rendező.

Egyenes labirintus
Mészáros Máté újra Egerben. A nemzetközi színpadokon is elismert művész legutóbb 2011-ben dolgozott a GGTánc
Egerrel, mikor a társulat első bemutatójának koreografálásában vett rész. Akkor Liszt Ferenc egyik legismertebb alkotása kapcsán az örök sorskérdésekkel foglalkozó Les Préludes című szimfonikus költeményben az ember érzelmei, eszméi,
küzdelmei szólaltak meg hol sejtelmesen, hol kirobbanó erővel.
– November 30-i bemutatónk az Egyenes
labirintus címet kapta. Megpróbálunk elrugaszkodni attól, hogy valaki bolyong a
labirintusban, inkább az ott keletkezett érzéseket jelenítjük meg. Az útvesztőből való
tévelygést, amikor az ember nem akar, vagy
nem talál ki szorult helyzetéből.
– Ez akkor útkeresést jelent?
– Igen, ahová önszántából indult el az
ember, de talán nem is akar igazán kitalálni.
A darab szimbolikája a döntés, hogy bele
akarunk-e menni bonyolult helyzetekbe
vagy sem.
– Sokan azokat a társadalmi vagy magánéleti helyzeteket ábrázolják színpadon, ami foglalkoztatja őket. Ezt is takarhatja a cím?
– A társadalmi folyamatok mindig megtalálják a maguk rezonanciáját a színházban, de nem igazán ez izgatott. Több hasonló témájú könyvet is olvastam, ilyen volt
például Viktor Pelevin: A rettenet sisakja c.
műve.
– Nem először koreografál a társulatnak. Hogyan látja őket most?
– Négy évvel ezelőtt már dolgoztam a
GGTánc Egerrel, ahhoz képest, hogy akkor
azt várták, megmondjam mi legyen, most
folyamatosan ötletekkel bombáztak a próbákon. Úgy érzem, az új tagok is szerves
részei lettek a társulatnak. Sokat dolgoznak
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prózai, illetve zenés előadásokban, ugyanakkor számos önálló bemutatójuk is van..
Ez nekik és a közönségnek is fontos, hiszen
folyamatos fejlődést jelent – fogalmaz Mészáros Máté.

Én, Te, Ők vagy csak Mi
– Az est másik részében Horváth Nóra
Én, Te, Ők vagy csak Mi című koreográfiáját láthatja a közönség. A fiatal alkotó
először találkozott a társulattal.
– Eleinte attól tartottam, hogy azonos
korúak lévén nehéz lesz majd tekintélyt
és figyelmet kivívnom a próbák során.
Szerencsére hamar megtaláltuk a közös
hangot. A modern tánc azon formájában,
amiben ők legtöbbször dolgoznak, gyakori a felvett táncosi jelenlét; ezt igyekez-

tem lecsupaszítani. Ez új volt számukra.
Abból indultam ki, hogy milyen viszonyok alakulnak ki egy csoporton belül, s
ez a kapcsolatrendszer hogyan működik.
Vannak domináns és kevésbé domináns
személyek. Erről beszélgettünk is, ezt
szeretném finoman, absztrakt formába
önteni. Amíg egy táncos letol valakit a
földre, egy másik már fel is segíti.
– Van benne egyfajta egymásra utaltság is?
– Igen, egymásra utaltság, egymás folyamatos manipulálása, az egyén változása, valamint az, ahogyan hasonul a csoporthoz. A
darab mozgáskultúrájában a természetességet hangsúlyozom, színpadi játék helyett
játékos egymásra való odafigyelés alkotja az
előadást. Szerettem volna elkerülni a betanult, rutinná vált mozdulatokat.

FELHÍVÁS
Eger Ünnepi Fényei
Pályázat
A Pályázat célja: A karácsonyi ünnepek
békességét emeljék a város közterületei mellett az
épületeken, kirakatokon, vendégváró helyeken is
megjelenő csillogó fények, füzérek és girlandok.
A pályázat kiírói: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, az Egri
Lokálpatrióta Egylet, Cives Pro Urbe Alapítvány és az Egri
Városszépítő Egyesület.
A Pályázói kategóriák: Lakosság (házak, erkélyek, ablakok,
kapuk), intézmények, szállodák-egyéb szálláshelyek, éttermek,
kereskedelmi egységek, közterületi fa örökbefogadása.
Pályázat benyújtási határideje: 2015. 12. 10. (csütörtök)
Pályázat benyújtási helye: Eger Megyei Jogú Város
Polgármesterei Hivatal Dobó István tér 2. sz. alatti és
Kossuth Lajos u. 28. sz. alatti Irodaépület
portaszolgálatán lévő ládába elhelyezéssel illetve a
Varosuzemeltetes@ph.eger.hu e-mail címre.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pontos címet, a kategóriát, e-mail címet és telefonszámot, a
kontaktszemély olvasható nevét.
A borítékra kérjük, írják rá: „Eger Ünnepi Fényei”
Zsűrizés: a helyszínek megtekintésére 2015. december 14-én, 15-én, 16-án, 17-én 16.30-21.00 óra között
kerül sor.
A Bírálók kérik a pályázókat, hogy ebben az időpontban a karácsonyi díszvilágítást működtetni
szíveskedjenek. Amennyiben a megadott időpontban ez a Pályázó részről nem megoldható, úgy a pályázat
benyújtásával egyidejűleg szükséges a kialakított díszvilágításról készült fotót mellékelni.
Eredményhirdetésre 2016. januárjában kerül sor, amelynek időpontjáról a pályázók külön értesítést
kapnak.
A Bíráló Bizottság a környezethez legjobban illő és legötletesebb karácsonyi díszvilágítások közül választja
ki a nyertes pályázatokat, kategóriánként.

Pályázó neve: ......................................................................................................................
Elérhetősége (e-mail cím, telefon): ....................................................................................
A díszkivilágítás helyszíne: ................................................................................................
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Aláírás
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Kategória, aláhúzással: Lakosság–ablak-erkély- homlokzat-kapu, vendéglátás, kereskedelem,
intézmény, közterületi fa örökbefogadása .

