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Holtunkiglan
Mindig jóleső érzéssel nézem a boldog házasokat. Olyan jó figyelni azt az intim szövetséget, ami két idegen ember 
között megszületik, amit ők hoztak létre a semmiből, ami csak az övék, nem a szüleiké, nem a gyerekeiké – a család-
tagok „csupán” élvezői lehetnek ennek a viszonynak.

Ezt az előadást a főszereplők viszik, mindenki más csak statiszta. Számtalan felvonásból áll életük fő műve, melyek 
közül az egyik legszebb: az esküvő. Az elindulás. A kezdet. Nagyon sok előadásban hasonló ez a felvonás, az előre 
megírt koreográfia, a díszletek, a jelmezek. Rengeteg tervezgetés, izgalom, energia és persze pénz van benne. A darab 
tetőpontja pedig szinte mindenhol ugyanaz: ígérik, vagy fogadják, hogy örökkön örökké.

Aztán mégse. A többi felvonást egyre kevesebben tudják végigjátszani. Ki ezért, ki azért kimerül, megun, felad, vagy csak 
egyszerűen magára marad. Van, aki csak hiszi, és van, akinek tényleg nem érdemes továbbjátszani.

De azok, akik meg tudják tartani a megígért szövetséget, – még ha néha gyenge is a szál –, ha nem is rögtön az 
első, de legalább a második vagy esetleg a harmadik próbálkozásra, azok egy különleges burokban tudják megélni 
az egymásnak nem sajnált időt.

Ilyenkor nyáron, minden szombaton hallani a dudálást. Viszik az autók a még bizakodókat és a velük ünneplőket. 
Vajon hányan mennek együtt hosszú útra, s hányan tévednek majd le róla?

   
Harsányi Judit

  főszerkesztő

Kérdőív a Magazinban! A hátoldalon található kérdőív kitöltői és visszaküldői között három értékes egri ajándékcsomagot sorso-
lunk ki. A kérdőíveket a Média Eger Kft. címére (3300 Eger, Törvényház utca 15.) várjuk 2015. július 15-ig. Kérjük, hogy aki részt kíván 
venni a nyereményjátékban, a kitöltött kérdőívet zárt borítékban juttassa el hozzánk, a borítékon pedig adja meg elérhetőségeit!
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lis Múlt és jövő a Múzeumok Éjszakáján

Ez az éjszaka más, mint a többi

A város szinte minden intézménye nyitva tartott a Múzeumok Éjszakáján. Fáklyás vezetéssel bejárható volt a most épült 
várfalsétány, megnyílt a Péterváry-gyűjteményből rendezett kiállítás és az Arkt Művészeti Ellátó. A Gárdonyi-ház falát 
fénnyel festették meg, a könyvtár koncertekkel, előadásokkal készült, a főiskola panorámateraszán este még lézeres 
lufivadászatra is be lehetett nevezni.

KESztHElyI VAlÉRIA

Lehetőség és felelősség is, hogy a parla-
ment az egri várat nemzeti emlékhellyé 
nyilvánította; és az is, hogy év végéig meg 
kell valósítani a vár rekonstrukciójának 
első ütemét – mondta Habis László pol-
gármester az idei Múzeumok Éjszakája 
várbeli megnyitóján. Arról is beszélt: a 
napokban úgy döntött a parlament, hogy 
a megyei múzeumok vagyonát a telepü-
lési önkormányzatoknak adják.

A polgármester hozzátette: a kormány 
áprilisban döntött arról, hogy az egri vár 
mint nemzeti emlékhely kiemelten keze-
lendő fejlesztési cél. 

– Hajlamos vagyok arra, hogy felhív-
jam a figyelmet olyanra is, amit nem lá-
tunk. Az, hogy itt a várban a vezetékek, 
az infrastruktúra rendbetétele megtör-
tént, alapvető a továbblépés szempontjá-
ból. Most, hogy elkészült az északi vár-
falsétány, azt gondolom, egy látványos 
elemmel gazdagodott a város. Olyan 
helyről, olyan módon látjuk a belváros 
értékeit és a várat, ahogy eddig nem le-
hetett. Azt is nagyszerű lehetőségnek 
tartom, hogy harminc év után ismét 
megnyithatjuk majd a Törökkertet a gyi-
lokjáróval, ahonnan csodálatos panorá-
ma tárul az egriek és az idelátogatók elé. 

Megmondom őszintén, hogy nekem, aki 
tinédzserként itt idegenvezetősködtem 
a várban, óriási öröm az, hogy a Szép-
bástya visszaépítése elkezdődött. Ezek a 
lépések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy 
a kormányprogramot megvalósíthassuk, 
és a jövőben nagyon attraktív, látványos 
szakaszba lépjen a várfejlesztés. Intenzí-
ven dolgoznak a régészek, muzeológu-
sok, történészek azért, hogy megalapoz-
zuk ezt a fejlesztést. A kormányhatározat 
tartalmazza azokat az elemeket, amelye-
ket meg kell valósítani, most a részletek 
kidolgozására teszünk javaslatokat.

Berecz Mátyás, a vármúzeum igazgató-
ja a programról elmondta: a Múzeumok 
Éjszakáján a várban 1100 év történelmét 
idézik meg, a hősökre emlékeznek. Az 
igazgató kiemelte, hogy a vár mindig is 
éllovasa volt annak a modern szemlélet-
nek, amely szerint a kultúra értékeit szó-
rakoztatva, élményszerűen kell bemutat-
ni a nagyközönségnek.

– Három alappillére van a mostani 
programsorozatnak, az egyik a törté-
nelem, hangsúlyozzuk, hogy Eger nem 
csak 1552-ből és a barokk korból áll, ha-
nem a honfoglalástól a 20. századig vol-
tak olyan izgalmas események Egerben, 
amelyek országos jelentőségűek. Ezeket 
katonai hagyományőrzők, tudományos 

ismeretterjesztő előadások, rendhagyó 
tárlatvezetések segítségével ismerheti 
meg a közönség. És egy különleges film 
segítségével, amely ihletője volt a prog-
ramnak. Az animációs filmet a Greenze-
ro készítette, 15 percben foglalták össze 
a magyar történelmet. Kezdettől fogva 
jelen van nálunk a tűzgyújtás, a tűzugrás, 
a néptánc. A harmadik programcsomag 
a vár turisztikai attrakciófejlesztésének 
az elemeit foglalja magába. Az ideláto-
gatók megismerhetik azokat a helyszíne-
ket, amelyek most újulnak meg, az egyik 
leglátványosabb ezek közül a külső vár-
falsétány. Ez egy eddig ismeretlen útvo-
nal, most fáklyás sétával be lehet járni az 
északi kaputól a Kis Dobó térig. Virtuá-
lisan a többi fejlesztési területet is bemu-
tatjuk, egy kicsit a távolabbi jövőt is. Idén 
tavasszal született meg az a kormányha-
tározat, amely kimondja az egri vár teljes 
rekonstrukcióját.

A turisztikai attrakciófejlesztés első 
ütemét lezárjuk nyáron, folyik a kivite-
lezés a Szép-bástyában, a Törökkertben, 
befejeződött a munka a fegyverháznál. 
Kezdődik nyáron a második ütem. Ez 
tartalmazza a kazamatát, annak szigete-
lését, az egykori palóckiállítás helyén egy 

várműhely készül gyerekeknek. Elkezd-
jük az attrakciós tartalmak eszközeinek 
beszerzését, a kiállítások kivitelezését, a 
multimédiás fejlesztéseket.

Virtuálisan felépítjük a 16. századi 
várat, teljes háromdimenziós számító-
gépes rekonstrukció készül a várról. A 
legimpozánsabb a Szép-bástya tömbje 
lesz, ez egyfajta kilátóként magasodik a 
vár fölé, itt lesz a kronoszkóp is, ez olyan, 
mint egy távcső, belenézve a vár 1552-
es képét látjuk majd. A kazamatában 
különlegesség lesz az Egri csillagok és a 
valóság kiállítás, ez egy régi adósságunk, 
hiszen a legenda helyszínén, az egri vár-
ban fontos egy ilyen témájú kiállítás. 
Jövő év elejétől sokkal komolyabb, sok-
kal bővebb, európai szintű attrakciókkal 
várjuk a vendégeket.  Hatalmas boldog-
ság, egy nagy álom megvalósulását teszi 
lehetővé a hatmilliárdos fejlesztés, ez az 
egri vár teljes rekonstrukcióját célozza 
meg. Rekonstruálni fogjuk a vár 1552-es 
állapotát, azt az erődöt, azt az építészeti 
egységet, amely Dobó korában létezett. 
Nagyon sok épületet lehet rekonstruálni, 
így a Varkoch-kaput, a provizori palotát, 
lehetséges a gótikus palota kiegészítése, a 
Tömlöcbástya és a székesegyház rekonst-
rukciója. Ezzel részben helyre tudjuk ál-
lítani az egykori állapotokat, azt az impo-
záns erődítményt, amely a török sereget 
várta 1552-ben.

A várban több mint 30-féle program-
mal készültek a Múzeumok Éjszakájára. 
Tudományos, ismeretterjesztő és múze-
umpedagógiai programok segítségével 
népszerűsítették a kutatási eredménye-
iket, a katonai hagyományőrzők pedig 
fegyverbemutatókkal, életképekkel tették 
kézzelfoghatóvá az elmúlt évszázadok 
hétköznapjait. A fegyvertárnál interak-

tív bemutatókat tartottak a végvári vi-
tézek, a gyerekek beállhattak régésznek, 
vagy kézműves foglalkozásokon vehettek 
részt.

Megnyílt az Elődeink fegyverei, fegy-
vereink elődei kiállítás a Dobó-bástyá-
ban.  A tárlat a Magyar Nemzeti Bank 
által megvásárol, a Dobó István Vármú-
zeumban letétbe helyezett Péterváry-
gyűjtemény darabjait mutatja be. A gyűj-
teményt közel 60 millió forintért vette 
meg a Nemzeti Bank az Értéktár program 
keretében. Erről a Nemzeti Bank alelnö-
ke, dr. Gerhardt Ferenc azt mondta: 30 
milliárdot különítettek el a programra, 
melynek célja, hogy a magyar művészet 
és tárgykultúra értékeit egyben tartsák, 
gyarapítsák.

A Múzeumok Éjszakáján nyílt meg a 
Gárdonyi-ház közvetlen szomszédságá-
ban az Arkt Művészeti Ellátó. Az épület 

fotók: szinok gábor

mérnöki, művészeti és szabadidős köz-
pontként működik. Van benne kiállító- 
és előadó-kávézó tér, alkotói műhely. 

A Gárdonyi-házat fénnyel festették 
meg ezen az éjszakán. Az esti fáklyás 
felvonulás után meggyújtották a gótikus 
palota előtt a tüzet, ezzel kezdődött a 7. 
Kárpát-medencei Tűzugrás Fesztivál.

A könyvtár is – mint minden évben 
– csatlakozott a Múzeumok Éjszakájá-
hoz. Az eventusos diákok kiállításával 
nyitottak, majd Lázár Attila tartott hang-
szerbemutatót a gyerekeknek. A mikro-
film-bemutató és a régészeti előadás előtt 
úgynevezett Hangulatkoncertet adott a 
Budapest Guitar Trio. Az éjszakai látoga-
tók fél áron iratkozhattak be.

Többféle csodának is részesei lehettek 
a Varázstoronyba látogatók, már dél-
előttől: kísérletekkel mutatták be a fizika 
és a kémia világát. Rendhagyó órákkal, 
planetáriumi műsorral csábították az 
érdeklődőket, este a főiskola panoráma-
teraszán távcsöves csillagvizsgálatot, lé-
zeres éjszakai városbemutatót és lézeres 
lufivadászatot tartottak.

Tárlatvezetés, kódexkészítés, rene-
szánsz zene és előadás a Barkóczy-al-
bumról – ezzel készült a Főegyházmegyei 
Könyvtár. A Heves Megyei Levéltárban a 
Felszabadulás és megszállás Heves me-
gyében című kiállítást nyitották meg 
ezen a napon, a főiskola könyvtárában 
borkóstolót, kisállat-simogatót tartottak, 
diafilmeket vetítettek, előadásokat tartot-
tak Egerről, meg lehetett nézni a Líceum 
régi barokk cserépkályháit, a díszterem 
és a kápolna freskóit. A Kepes Központ-
ban Máté Péter-est, színházi előadás és 
kortárs táncprodukció várta a látogató-
kat a Múzeumok Éjszakáján. 
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Városunk a 2014-es év eredményei alapján 
az „Év Turisztikai Települése” lett, majd 
2015 májusában az „Országos Városmarke-
ting Díj 2015” pályázaton elnyertünk négy 
„Városmarketing Gyémánt” díjat. Utóbbi 
pályázaton az „Innovatív kommunikációs 
különdíjat” is Eger kapta, valamint váro-
sunk – a legaktívabb városmarketing-mun-
kát végző településként – a „Városmarke-
ting Nagykövete” címet is elnyerte.

A sornak nincs vége! Eger városára vok-
soltak a legtöbben a Business Traveller Ma-
gazin olvasói a „Business Excellence 2015”-
díj szavazásán a „legjobb vidéki business 
city” kategóriában. A három jelölt Pécs, 
Szeged és Eger volt. 

A díjat a lap idén immár negyedik alka-
lommal adta át azzal a céllal, hogy a legkri-
tikusabb és leginkább elfogulatlan közön-
ség, maguk az üzleti utazók dönthessék el: 
vajon melyik szolgáltatóval voltak a legelé-
gedettebbek, melyik teljesített az elvárható 
legmagasabb színvonalon. A Business Ex-
cellence-díjat 10 kategóriában osztották ki, 
idén a legjobb budapesti és vidéki business 
szállodát, illetve éttermet, a legjobb corpo-
rate utaztatót, légitársaságot, autókölcsön-
zőt, rendezvényhelyszínt, vidéki „business 
city-t”, és a tavalyi évben piacra lépő sikeres, 
új turisztikai szolgáltatót díjazták.

Habis László polgármester: A díjat 
Eger városa a „Vidéki business-city” ka-
tegóriában kapta, mely cím a szállodák, 

Újabb komoly egri siker!
Az egy hónapig zajló szavazás végeredményeként így összesen 20 díjazott ve-
hette át a kimagasló minőséget tanúsító Business Excellence 2015 oklevelet. 
A nyertesek június 23-án, az idén 225 éves Zwack Gyár Látogatóközpontjában 
rendezett fogadáson vehették át okleveleiket.

rendezvény- és konferenciahelyszínek, 
éttermek, az üzleti turizmus csúcsát ké-
pező szolgáltatók elismeréseivel azonos 
rangot jelent egy település számra. Már 
maga a jelölés is dicsőség, s az, hogy 
Egerre szavaztak a legtöbben, feltétlenül 
egy megerősítés, pozitív visszacsatolás a 
számunkra, hogy jó irányba haladunk az 
évekkel ezelőtt megkezdett, szisztema-
tikus városmarketing munkában. Hal-
latlanul fontos, hogy Eger neve ott van 
a köztudatban, a nívós díjátadó gálán is 
sokan gratuláltak városunk megújításá-
hoz, programkínálatunkhoz és város-
marketing tevékenységünkhöz. Úgy ér-
zem, hogy Eger, mint turisztikai célpont, 
jól pozícionálja magát.

A díjjal kapcsolatban beszédes, hogy 
a különböző kategóriákban olyan szol-
gáltatók nyerték el az elismerést, mint 
az Airport Hotel Budapest, a Hotel Azúr 
(Siófok), az American Express, a TAP 
Portugal légitársaság, a Hertz Magyar-
ország autókölcsönző, a Budapest Kong-
resszusi Központ, a fővárosi Gundel Étte-
rem, az Emirates Airlines.

EGER

A Business Traveller Hungary olvasóinak szavazata alapján,

„A legjobb vidéki business city” 
kategóriában.

Budapest, 2015. június 23.

 Kenderesy Nadin Kelecsényi Ágnes Horváth Ágnes 
 PR-igazgató marketing igazgató felelős szerkesztő
 Business Traveller Hungary Turizmus Kft.	 Business Traveller HungaryEzen beruházással Eger MJV Önkormány-

zatának az volt a célja, hogy korszerűen 
felszerelt háziorvosi szolgálat biztosítsa az 
egészségügyi alapellátást, valamint a mun-
kafeltételek javítását környezetkímélő mó-
don, megújuló energiák felhasználásával 
valósítsák meg.

A Vallon úti orvosi rendelőt az 1990-es 
években alakították ki a mellette jelenleg is 
működő óvoda épületrészének leválasztá-
sával. Itt két rendelői egység működik, két-
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lis Megújult a Vallon úti orvosi rendelő

Az „Egészségügyi alapellátás feltételeinek fejlesztése a Vallon úti orvosi rendelőben” című, ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0048 
számú projekt keretében 59.111.086 Ft támogatási összeggel, az Új Széchenyi Terv nyertes  pályázatának megvalósítá-
sával újulhatott meg Egerben négy orvosi körzetet ellátó rendelő a Felsővárosban.

két orvosi rendelővel, dr. Singlár Zoltán 19. 
körzete – dr. Kollár Lajos 17. körzete, va-
lamint dr. Herczeg László 15. körzete – dr. 
Román Sándor 13. körzete, egységenként 
közös váróteremmel.

A felújítást idén tavassszal, március 25-
én kezdte meg a kivitelező: az épületet 
akadálymentesítették, egy új vezetősávval 
ellátott járda épült, mindkét bejárathoz egy-
egy rámpával, az előírásoknak megfelelően 
átalakították az akadálymentes mosdót.  A 
lapos tető vízszigetelése és a külső homlok-
zat szigetelése megtörtént, emellett korsze-
rű nyílászárókat építettek be. Az elektromos 
fűtésű forróvíz-tárolók helyett korszerűbb 
berendezések biztosítják ezentúl a rendelők 
melegvíz-ellátását. A megújuló energiák 
hasznosítása céljából 4 db sík kollektor ke-
rült a tetőre.

A fejlesztés megvalósításával az idős és 
a babakocsival érkező emberek igényei 

mellett a mozgási-, látási-, hallási-, men-
tális- és kommunikációs funkcióban sé-
rült emberek számára is akadálymentesen 
használható, kiszámítható, értelmezhető és 
jól érzékelhető hozzáférést biztosítottak az 
egészségügyi alapellátáshoz.

A fejlesztéshez Eger önkormányzata az 
elnyert uniós forráson túl 10 millió forint 
többlet önerőt biztosí-
tott.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése Egerben

Cecey Éva Bölcsőde
Megkezdődtek a felújítási munkálatok a Cecey Éva Bölcsődében is, amit Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Szé-
chenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programja keretében ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0001 azonosítószámon „Bölcsődék 
infrastrukturális fejlesztése Egerben” elnevezésű projekt részeként valósíthat meg, összesen bruttó 348 595 566 Ft összegű 
Európai Uniós támogatással.

Egerben a Cecey Éva Bölcsőde a  felújítás 
révén korszerű, energiatakarékos infrast-
rukturális adottságokkal rendelkező, csa-
ládbarát intézménnyé válik, 52 megújult 
férőhellyel.

Az intézmény 1968-as megépítése óta 
csupán kisebb átalakításokat végeztek. 
Most a szükséges korszerűsítést, felújítást 
végzik el a projektben rendelkezésre álló 
forrásból, melyet Eger Önkormányzata 

40 millió forint többlet önerővel egészít 
ki. 

A munkaterületet 2015.06.09-én vette 
át a vállalkozó, megkezdte a homlokzat 
és tető hőszigetelését, az udvar és a ke-
rítések felújítását, a terasz lefedését és a 
burkolat felújítását, egyes belső ajtók és  
beépített szekrények cseréjét. 

A bölcsődei csoportszobákban sófalat 
létesítenek, így a gyermekek élvezhetik a 
sóterápia kedvező hatásait. A bejáratot és 
egy csoportszobát valamint egy mellék-
helyiséget akadálymentesítenek, cserélik 
a világítótesteket, kiépítik a főzőkonyha 
légtechnikai rendszerét, ellenőrzik és 
megerősítik az épület erkélykonzolát.

A Cecey Éva bölcsődében a kivitele-
zési munkálatok várhatóan szeptember 
végén fejeződnek be. 

A projektnek köszönhetően Egerben 
korábban már két bölcsőde megújult: az 

elnyert uniós forrást a Montessori Bölcső-
de fejlesztésénél az önkormányzat csak-
nem 28 millió, míg a Semmelweis Ignác 
Bölcsődében végzett beruházásnál több 
mint 16 millió forinttal egészítette ki.

A beruházások eredményeként javul-
nak az egri bölcsődék ellátási, minőségi 
feltételei és nő az elérhető intézményi fé-
rőhelyek száma is.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

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

Mirkóczki Zita önkormányzati képvise-
lő (MSZP-DK-Együtt), a Városi Szociális 
és Családügyi Bizottság tagja előzetesen, 
telefonon vagy e-mailben egyeztetett he-
lyen és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 
70/382-5203, E-mail: mirkoczkizita@
gmail.com.

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

Július 2-án és 16-án, csütörtökön 17.00 
órától a Jobbik önkormányzati képvise-
lői: Bognár Ignác, a Városimázs Bizottság 
tagja és Tóth István, a Városgazdálkodási 
Bizottság tagja tart fogadóórát a Jobbik 
Képviselői Irodaházban (Trinitárius u. 2.). 
A város minden választó körzetéből szere-
tettel várják az érdeklődőket.

Elismerés
A pedagógusnap alkalmából a Gárdonyi 
Géza Színházban köszöntötték városunk 
oktatóit, nevelőit. Magyarországon 1952-
ben ünnepelték először a pedagógusna-
pot. Egerben díszoklevéllel ismerték el a 
legalább 50 éve pályán lévő pedagóguso-
kat és átadták a Kiváló Munkáért, Eger 
Kiváló Pedagógusa és  Pro Agria Szakmai 
Díj elnevezésű elismeréseket.

fotók: korsós viktor
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tő Válogatás az elmúlt hónap egri 
eseményeiből

Ötödik a ZF-Eger

A barcelonai férfi vízilabda 
Bajnokok Ligájában a ne-
gyeddöntőkben vesztes Eger 
és Szolnok az ötödik helyért 
szállt medencébe. Ami nem 
sikerült a bajnokságban az 
egrieknek, az most Barce-
lonában véghezvitték: le-
győzték a magyar bajnok 
Szolnokot, így az Eger lett az 
ötödik. 

Utcazenészek versenye

Több mint ötven zenész és együttes vett részt az Utcazenészek Versenyén 
Egerben. Öt napon keresztül 18 belvárosi helyszínen délelőtt 10 és este 10 óra 
között játszottak az ország minden tájáról érkezett versenyzők. A közönség 
érmék segítségével szavazott rájuk, és az, aki a legtöbbet gyűjtötte, egymillió 
forinttal lesz gazdagabb. A versenyt a pécsi Band of  Streets  zenekar nyerte.

Családbarát Donornap

168 jelentkező, ebből 156 alkalmas véradó, 18-an 
első alkalommal  – abszolút rekordot ért el a Tv 
Eger Családbarát Donornapja. A tévések ezúttal 
új helyszínen, a bevásárlóközpont díszkertjében 
várták a véradókat élő műsorral, ingyenes tanács-
adással és érdekes programokkal. A Vöröskereszt-
tel és a Vérellátóval közösen szervezett véradás 
sikeres volt, a TV Eger jövőre is megszervezi. Ad-
dig is a véradók több kiszállásos vagy intézeti vér-
adáson vehetnek részt, decemberben pedig újra 
a TV Eger várja a donorokat a szokásos adventi 
véradásra.

Együttműködés 

Turizmus-vendéglátás és informatikus 
alapszakon indít duális képzést az Esz-
terházy Károly Főiskola. Az intézmény 
nyolc turisztikai céggel és az Észak-ma-
gyarországi Informatikai Klaszterrel kö-
tött együttműködési megállapodást.

Végvári vitézek tere

Az új Végvári vitézek terén már korábban felállí-
tották a térnek nevet adó szoborcsoportot. Most a 
terület szerkezetépítési munkái után a burkolást 
végzik a kivitelezők. Várhatóan július végére elké-
szül a tér, amelyet a műszaki átadás és az esetleges 
garanciális javítások után szeptemberben adnak 
át.

Feszt!Eger

Több mint tízezren voltak kíváncsiak 
az idei Feszt!Egerre, ami május 28. és 
30. között nyitotta a fesztiválszezont a 
Bolyki-völgyben. A háromnapos ren-
dezvényen fellépett többek között a 
Tankcsapda, a Kowalsky meg a Vega és 
a Quimby is.

Virágosítás

Összesen hetvenezer egynyári növényt helyeztek 
ki a város közterületeire a belvárosi virágosítás so-
rán. Ezen kívül a kandeláberekre több száz mus-
kátlit helyeztek. A virágosítást negyven helyszínen 
végezték. Többek között a Dobó téren, a Tinódi 
téren, az Érsekkertben és az Ady Endre utcában.

Diákolimpia Egerben

Négy sportágban, labdarúgásban, kézilabdában, kosárlabdában és röplab-
dában Egerben rendezték a III. korcsoportos általános iskolások összevont 
országos diákolimpiai döntőit. Az eseményen 68 iskolacsapat több mint ezer 
diákja, valamint a kísérők, szülők vettek részt. 

fotó: korsós viktor

fotó: nemes róbert

fotó: bilku krisztián

Szederinda Néptáncfesztivál

Tizenhét csoport lépett föl a Szederinda Néptáncfesztiválon. Az idei találkozón len-
gyel, szlovák, török és indiai együttesek vettek részt.

Kerékpárút

Miután novemberben zárul a kerékpárút-hálózat bővítése, tíz kilométeres, 
összefüggő kijelölt, illetve épített kerékpárúton közlekedhetnek majd a bi-
ciklisek Egerben. A felnémeti részen már több helyen kialakították a nyom-
vonalat, készül a Tárkányi- és az Eger-patakon átvezető híd. Valószínűleg ez 
az északi rész készül el a leghamarabb. Az Egert észak-déli irányban átszelő 
szakasz az országos fő kerékpárút része, Bükki kerékpárút elnevezéssel. A tíz ki-
lométeres, városon átvezető rész középső, hozzávetőlegesen öt kilométer hosszú 
szakaszának egy része már évekkel korábban elkészült. A most kiépülő új kerék-
páros útszakaszokkal együtt ezeket is fel kell újítani.

fotó: vozáry róbert
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Eger – egykor és most
A képeslapok és fotók a 20. századi Egerről című könyv segítségével 
képzeletbeli sétát tehetünk a múltban. Tóth László egri képeslapgyűjtő 
és Molnár István Géza fotográfus gyűjteménye Eger egykori arcát mu-
tatja be.M
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Mesterségek dicsérete …
Az Ódry család

„A különböző mesterségek megváltoztatják az ember látószögét!”
(Agatha Christie)

SzECSKó KáROly

Ifj. Ódry Dániel (1906–1978) Egerben 
született. Édesapja, id. Ódry Dániel mel-
lett tanulta ki a mézeskalácsos és viasz-
gyertyaöntő mesterséget. Az apa bácskai 
származású, előbb Szabadkán, majd se-
gédként Siklóson és Győrben dolgozott. 
1896-ban került Egerbe, ahol önálló üz-
letének megnyitásáig Károly János mé-
zeskalácsos és gyertyaöntő mesternél állt 
alkalmazásban. 

Id. Ódry a Dobó utca 25. szám alatti, 
1846-ban alapított viaszgyertya-készí-
tő műhelyt és üzletet 1926-ban vette át 
mesterétől. Gyertyaöntő műhelyé ben 
– vagy ahogy az egriek mondták, a 
„gyertyagyár”-ban – készített templomi 
viaszgyertyákat, csillár- és díszgyertyá-
kat, viaszfáklyákat is kiváló minőségben. 
Üzletében ezenkívül tömjént, égőolajat, 
füstölőszenet és gyertyagyújtó zsinórt 
is árult.  Ő volt az egri egyházmegyei és 
tiszántúli főtisztelendő egyházak viasz-
gyertya-szállítója. Termékeinek számta-
lan változatát szakmája nagy elismeréssel 
fogadta, melyeket külföldön is nagyra 
értékeltek.

Tagja volt az Egerben 1860-ban létre-
hozott Katolikus Legényegyletnek, ahol 
1935–1937 között titkárrá választották. 
Az 1930-as évek első felében egy ideig 
első- vagy fődékánja volt az egyletnek. 

Ifj. Ódry Dániel az édesapjától 1944-
ben vette át a bolt vezetését. Nagy tisz-
teletnek örvendett a gyertyaöntő és mé-
zeskalács-készítő szakmában, elismerték 
felkészültségét, szaktudását. Templomi 
gyertyáit nemcsak belföldön, hanem a 
szomszédos országokban is megrendel-
ték. Itthon mézeskalácsokkal és gyer-
tyákkal megrakott szekéren – később 
autón – gyakran járt vásárokba, búcsúk-
ba. Miután portékái iránt az érdeklődés 
megcsappant, az 1960-as évek elején 
engedélyt kapott fagylalt árusítására. Az 
Ódry-fagylalt fogalom lett, csodás kely-
heiről nem is beszélve!

Ő is tagja volt az Egri Katolikus Le-
gényegyletnek. Műkedvelőként sokat 
szerepelt az általuk előadott színdara-
bokban. Szép énekhangja lévén, zenés 
darabokban is közreműködött, például 

az 1941-ben bemutatott Lehár Ferenc 
Tatárjárás című operettje előadásában. 
A darabban Turcsányi Ilona, Eperjesi 
Sándor, Pintátsik Júlia, Kaiser János, ifj. 
Hetesy Ferenc, Varga Sándor, Zselénszky 
Márta mellett ő is kitűnt kiváló játékával. 
Az újság tudósítása szerint Huszka Jenő 
Gül baba című operettjének szereplője-
ként elnyerte a hallgatók tetszését férfias 
erejével és kifejezőkészségével. 

Későn nősült, 1962-ben. Felesége, Brá-
zovics Rozália jóban-rosszban mellette 
állt. Szeretett nevelt fia, Nagy Miklós az 
egri főiskola Ének-zene Tanszékének do-
cense volt.

A Dobó utca elején lévő parányi üz-
let ifj. Ódry Dániel életében valóságos 
múzeum volt. Kirakatában és fali vitrin-
jeiben mesterségeinek remekei voltak 
láthatók: gyönyörű dísz- és templomi 
gyertyák, csodaszép mézeskalács-figu-
rák, tükrös szívek. A boltíves szép he-
lyiség mennyezetét egy ügyes templom-
festővel díszíttette ki. 1978-ban hunyt el, 
földi maradványait az egri Kisasszony 
temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Ifj. Ódry Dániel munkáját tovább foly-
tatja unokahúgának férje, Gulyás Béla 
gyertyaöntő mester. Az eredeti végzett-
sége szerint híradástechnikai szakember 
1973 óta magas szinten műveli ezt a szép 
mesterséget. A hagyományos, több év-
százada használatos mártásos, kézi for-
mázású gyertyáit nemcsak hazánkban, 
hanem külföldön is ismerik, kedvelik. 
Számos helyi és országos kiállításon, 
mesterségbemutatón vett már részt.

Egyedi, népi motívumokkal díszített 
színes gyertyái zsűrizett termékek. Buda-
pesten rendezett Mesterségek ünnepén 
két alkalommal (2006, 2010) vehette át 
Az Év Mestere címet. Évek óta tagja a 
Heves Megyei Népművészeti Egyesület-
nek. Eger megbecsült polgára, aki 2002-
től a Fertálymesteri Testületnek és a tes-
tület kórusának is tagja. Munkásságáért a 
város nívódíjával 2008-ban tüntették ki. 
A mester 2015 augusztusában búcsúzik 
el a budai Várban rendezendő Mester-
ségek Ünnepén, ahol a hazai mesterek és 
kézművesek színe-java vesz részt. Nyug-
díjas éveire erőt, jó egészséget kívánunk!

Ifj. Ódry Dániel

A magyar Szent Korona egri őrzésének  
története

tótH láSzló

Az egri Megyeháza főkapuján belépve az 
oldalfalon egy emléktáblát láthatunk, ame-
lyen az olvasható,hogy ebben az épületben 
őrizték a Szent Koronát 1809. június 18-a 
és szeptember 21-e között.

Ezt a márványtáblát a Megyeháza építé-
sének 250. évfordulóján 2006. december 
11-én helyezték el a Szent György Lovag-
rend Egri Priorátusa kezdeményezésére. 
Talán az egriek közül is kevesen tudják, 
hogy a napóleoni háborúk következtében 
néhány hónapig Eger városa adott otthont 
az Szent Koronának. 1809. április 9-én az 
osztrák császár hadat üzent a napóleoni 
Franciaországnak, de hamarosan súlyos ve-
reséget szenvedtek, olyannyira, hogy még a 
császár családjának is menekülnie kellett 
Bécsből. A császárné a család egy részével 

így itt húzodott meg városunkban, távol 
a harcoktól. A magyar kancellária 1809. 
június 15-én úgy döntött, hogy a magyar 
Szent Koronát is Egerben kell biztonságba 
helyezni. Almássy Pál és Spelényi György 
koronaőrök irányításával június 17-re meg 
is érkezett a Szent Korona a koronázási 
jelvényekkel együtt Egerbe. Először az ak-
kori barokk székesegyház déli tornyában 
helyezték el, de ezt a helyet nem találták 
eléggé biztonságosnak, mivel nehezen volt 
őrizhető, így hamarosan átköltöztették az 
egri Megyeházára, ahol a koronaőrség is 
szállást kapott. A levéltári dokumentumok 
szerint itt őrizték a 13 pecséttel lezárt ládát. 
Breznay Imre helytörténész írásai alapján 
az akkori székesegyházból való elszállí-
tása is ünnepélyes keretek között történt. 
Fischer István egri érseken kívül az egri 
főpapok sokasága kísérte a Szent Koronát, 

amelyet az érsek hat lovas hintója szállított 
a megyeházár. A hintót az előkelőségeken 
kívül a város lakossága is végigkísérte a 
Káptalan utcán. Más történészek szerint a 
Korona átszállításának ceremóniája egy-
szerűbb és puritánabb volt, de erre a kér-
désre a jövő kutatásai adhatnak választ.

A korona őrzésével egyidőben az ér-
seknél vendégeskedett I. Ferenc császár 
felesége Mária Ludovika is, mivel Budát 
már nem találták elég biztonságosnak. Ő 
egy hónapot töltött Egerben, de a lányai, 
így Mária Lujza is – aki később Napóleon 
felesége lett –, valamint húga, Leopoldina 
főhercegnő hosszabb ideig élvezte Fischer 
István érsek vendégszeretetét. 1809. július 
16-án tovább bővült a főrangú vendégek 
száma. Az új vendégeket a Líceumban szál-
lásolták el, míg a császári család az érseki 
palotában lakott. Az első emeleten Mária 
Lujza és Leopoldina főhercegnő, míg a má-
sodik emeleten a királyné és a trónörökös 
lakott. Mária Lujza hátramaradt leveleiből 
ugyan érződik, hogy a bécsi luxus hiány-
zott neki, de azért dicsérte városunkat is. 
Egy alkalommal például ezt írja: „jól va-
gyunk, és én hízom, az egri levegőtől olyan 
az étvágyam, mint még soha”. Az egri érsek 
pedig mindent megtett, hogy a főrangú 
vendégek jól érezzék magukat. Kirándu-
lásokat, sétakocsikázásokat szervetett Eger 
környékére, de kilátogattak a szőlőbe a 
közemberekhez is. Mária Lujza ezt írja egy 
újabb levelében: „már egészen magyarrá 
lettem, tudok beszélni a parasztokkal, vet-
tem tőlük cseresznyét.” 

A háborús veszély elmúltával a királyi 
család is elköltözött Egerből, vissza Bécs-
be. A Szent Korona történetében ez a kis 
egri epizód talán kevésbé ismert, pedig 
büszkék lehetünk arra, hogy Eger néhány 
hónapig országunk legbecsesebb kincsét 
őrizhette.
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ré „A humor úgy kell, mint a levegő”

Rácz Jánost választotta a Gárdonyi Géza Színház társulata a 2014/15-ös évad művészének. Bár a legtöbben vígjátéki 
színészként tekintenek rá, az Egerben eltöltött immár 18 esztendő alatt drámai szerepekben is láthatta őt a közönség. 
Vallja: humor nélkül nem lehet élni, s ezt gyakorta bizonyítja a színpadon is, mindannyiunk örömére.

póCSIK AttIlA

– Sűrű volt a szezon?
– Régen nem volt már ennyi bemuta-
tóm, hat produkcióban játszottam az 
évadban, ez több, mint 130 előadást je-
lent. Bevallom a Kölyöktől féltem egy 
kicsit, mert Pálfi Zoli elkapott egyszer 
a büfében, és mondta, hogy ők játszot-
ták tavaly Szegeden, megterhelő lesz, le 
fognak ugrani a kilók. Így is lett. Nem 
beszélve arról, hogy december első he-
teiben részleges bokaszalag szakadásom 
lett, s két hónapon át tartott a gyógyulás. 
Az olvasópróba előtt egy héttel fejeztem 

be a fizikoterápiát. Kértem a jelmezterve-
zőtől, hogy bár a csavargó cipője a karak-
ter miatt néhány számmal nagyobb kell, 
hogy legyen, de ha lehet, magas szárú 
bakancsot készítsenek. A Jóisten végül 
megsegített annyira – ebben is –, hogy 
nem volt probléma. 

– Hogyan kerültél Egerbe?
– Beke Sándor hívására. Ő ugyanis 

dolgozott a Nemzetiben, akkoriban ren-
dezte ott a Szent Péter esernyőjét. Ismer-
tük egymást, így adódott a lehetőség. 
Ennek már 18 éve. Az első előadásom 
a Dzsungel könyve volt, Hüse Csabától 
vettem át Csíl szerepét, s mindössze két 

hetem volt rá. Sok próbalehetőség nem 
adódott, egy videóról tanultam meg a ko-
reográfiát és a dalt. Az akkori színészlaká-
somban, ami gyakorlatilag egy kisszobá-
ból állt, kis apró lépésekben gyakoroltam 
a mozgást. Érdekes helyzet volt. Nem volt 
könnyű, de már akkor kiderült, hogy itt 
remek kollégák vannak, akik bátorítottak, 
s nagyon sokat segítettek.

– Az első nagy siker pedig, ha jól 
emlékszem, a Viktória volt…

– Talán igen. Az egy érdekes találko-
zás volt a szereppel, akit szintén Rácz 
Jancsinak hívnak, egészen pontosan 67. 
Rácz Jancsinak. Egy hosszú út eredmé-
nye volt az a lehetőség. Amikor ideke-
rültem, segédszínészként sokat statisz-
táltam, s játszottam egy-két mondatos 
szerepeket. A Moravetz Levente rendezte 
Sybillben Szilágyi Olgával volt egy tánce-
tűdöm, meg egy-két olyan poénom, amit 
egy segédszínész megengedhet magának, 
tehát próbáltam partner lenni. Ez feltűnt 
Leventének, s így jutottam lehetőséghez, 
eljátszhattam egy főszerepet, egy igazi 
táncos-komikusi figurát, ráadásul egy 
érdekes karaktert, egy cigány fiút. Rend-
kívül élveztem, szó szerint lubickoltam, s 
a közönség is szerette, a nézőtéren is volt 
ereszd el a hajamat… Az egy nagy lépcső 
volt, fontos pont a pályámon. 

– Azt gondolná az ember, hogy so-
kat improvizálsz a színpadon. Így van?

– Valóban rögtönzök, de inkább a 
próbák során, az előadáson kevésbé. 
Nem merném magam nagy nevekhez 
hasonlítani, de vannak, akiknek a mun-
kamódszerével nagyon egyetértek. Ilyen 
Latabár Kálmán, aki centiről centire, 
mozdulatról mozdulatra kitalált valamit, 
és ahhoz ragaszkodott. A humorban, a 
vígjátékokban nagyon fontos a pontos 
kotta, hogy kijöjjenek a poénok, megél-
jenek a helyzetkomikumok. Apró, pici 
nüanszokon el tud csúszni egy-egy poén. 
Ha nem azzal a hangsúllyal, hangerő-
vel, vagy ritmusban mondja az ember, 
lehet, hogy a jelenet korábbi percei is 
mehetnek a kukába. Latabár ezért pon-
tosan lekottázott mindent, s a kollégáitól 
is megkövetelte, hogy tartsák magukat 
ehhez. Persze vannak helyzetek, amikor 
szükséges improvizálni, de én magamtól 
megkövetelem, a kollégáimtól pedig el-

várom, hogy azt játsszuk az előadásban, 
amit bepróbáltunk korábban. Hisz, jó 
esetben, a próbára van hat hetünk. Egy 
előadás attól fejlődik, hogy bennünk to-
vább érik a szerep. És nem attól, hogy 
elkezdjük dúsítani, privát, általunk betett 
szöveggel, hisz azzal már ritmusát veszti 
az előadás. Szigorú a munkamorálom. 
Karinthyt idézve: a humorban nem isme-
rek tréfát. Szerintem ez a színházban is 
csak így tud jól működni.

– Ha már A kölyköt említed, ott a 
humor mellett igen erős a dráma is…

– Így van, sőt, szerintem akik meghal-
lották, hogy lesz ez az előadás, s csak a 
filmet ismerik, lehet, hogy meglepődtek, 
hogy a darabban valójában nem Chapliné 
a humoros szál. Amikor megnéztem a fil-
met, nem nagyon tudtam nevetni, néhány 
mosolyon túl inkább szívfacsaró volt. Ke-
mény téma ez, a mélyszegénység, a napról 
napra élés, és a jövőtlenség és kilátásta-
lanság, s, hogy eközben ez az élethelyzet, 
milyen felfokozott érzelmeket generál. 
Egy csavargó vállalja, hogy felneveli az 
utcán talált csecsemőt… nem tudom, ta-
lálnánk-e most ilyen embert. Talán azért 
volt ennyire meghatározó számomra ez a 
darab, mert bár vígjátéki figuráról van szó, 
valójában ez egy drámai szerep.

– Vágytál ilyen karakterre?
– Nagyon. Amellett, hogy sokan 

mondják, én vagyok a vígjátéki, vagy hét-
köznapiasan, a „vicces színész”, nagyon 
vágyom az ilyen szerepekre, s rendkívül 
örülök, ha megtalál. Ilyen volt az Emésztő 

tűz, amit Radoslav Milenković rendezett. 
Ott is, amellett, hogy jelen volt a humor, 
nagyon mély emberi történetek jelentek 
meg. Ez a kettősség mindig is vonzott. 
Szerintem, ha van néha egy kis humor, 
egy kis fanyarság a dologban, akkor an-
nál inkább erősebb, hatásosabb a drámai 
pillanat, s ez nagyon izgalmas.

– A magánéletben is ennyire fontos 
számodra a humor?

– Nyilván nem hülyéskedek el min-
dent, de azt gondolom, e nélkül nem 
lehet élni. Egyszerűen szükség van a 
humorra, mint a levegőre, az ételre vagy 
az alvásra. Ha nincs humor, élettelenné 
válik az ember. A kislányom még csak 
négy és fél éves, de már látom rajta, hogy 
remek a humorérzéke.

– Tudja, hogy mivel foglalkozik az 
apukája?

– Tudja, hogy színész vagyok, ha el-
megyünk a színház mellett, mindig mu-
tatja, hogy itt dolgozik apa. Ezzel együtt 
talán még nem érti igazán, hogy miért 
öltözöm úgy néha, mint egy udvari bo-
lond, vagy, miért tűnök el esténként, 
esetleg, miért van olykor kifestve a sze-
mem…

– Mit jelent a mostani díj?
– Egy színésznek talán az a legna-

gyobb dolog, ha a kollégák ismerik el a 
munkáját. A közönség szeretetét – már 
ha szeretik – érzi az ember. Nyilván a 
kollégák szeretetét is érezni, de ha arról 
szavaznak, ki az évad színésze, le kell, 
hogy mondjanak a hiúságukról, hogy 

„Egyszerűen szükség van a 
humorra, mint a levegőre, 
az ételre vagy az alvásra. 
Ha nincs humor, élettelenné 
válik az ember.”

fotók: vozáry róbert
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kijelentsék: jó volt vele dolgozni. Úgy vé-
lem, ez nem csak a színpadi teljesítmény-
ről szól. Ez az elismerés azt is tükrözi, 
hogy mennyire szeretnek velem dolgoz-
ni, s nemcsak a színpadon, hanem az 
alkotói folyamat minden stációjában, a 
varrodában, jelmeztárban, kelléktárban, 
vagy a színpadon, a díszítő kollégák. Itt 
vagyok már 18 éve, harmadik alkalom-
mal vehettem át ezt a díjat, s ez nagyon 
megtisztelő. Ez idő alatt sok személyi 
változás történt, mégis úgy tűnik, bárki 
jön ide, kedvelnek, és szeretnek velem 
dolgozni. És természetesen viszont.

– Színésznek készültél?
– Nem, énekes szerettem volna lenni. 

Úgy tévedtem a pályára, hogy 15-16 éve-
sen jelentkeztem a Rock színház musical 
stúdiójába. Ez elsősorban egy ének-meg-
hallgatás volt, a Magyar Rádió Gyermek-
kórusának vezetői, Botka Valéria és dr. 
Csányi László felvételiztettek, s fel is vet-
tek. Akkor találkoztam Schubert Évával, 
ő volt a színész-mesterség tanárom, aki 
végképp „megmérgezett”. Az első év után 
már tudtam, hogy nem énekesnek kell 
lennem. A szüleim nem nagyon örültek, 
de aztán a sikereimet látva belenyugod-
tak a döntésbe.

– A Nemzeti Színiakadémián tanul-
ni ezt a szakmát nagy iskola lehetett.

– Így van, főként azért, mert a Nemze-
ti Színházban akkor olyan színészek ját-
szottak, mint Bessenyei Ferenc, 
Agárdy Gábor, Sinkovits Imre, 
Bács Ferenc, Tolnay Klári, Béres 
Ilona, Szakácsi Sándor… hosszan 
folytatható a sor, a legnagyobb 
nevekről van szó. Ettől nagyobb 
ajándékot nem kaphat az élettől 
egy színész, minthogy velük lép-
het egy színpadra, s tőlük tanul-
hat. Az imént felsoroltak gyakor-
latilag ikonok. Visszagondolva is 
hátborzongató, hogy ott nevel-
kedhettem.

– Fővárosiként nem hiányzik 
Budapest?

– Furcsa dolog ez, mert elő-
ször mellbe vágott az a nyuga-
lom, ami itt van Egerben Pesthez 
képest, ugyanakkor jó is volt ki-
csit megnyugodni. Egy idő után 
hiányzott a pezsgés, mára azon-
ban már megszoktam, hiszen 
Eger egy nagyon élhető város, s 
a fővárost érzem kicsit idegen-
nek. Pesti színházban játszani 
más kérdés, hiszen az valamiféle 
nívót jelent, de ott sem könnyű a 
helyzet. Azok a feladatok, amiket 
Egerben kapok, nagyrészt kielé-

gítenek szakmailag, s bevallom: nem vá-
gyom, soha nem is vágytam celebségre, 
vagy hogy egy napi sorozat által nagyon 
ismert színész legyek, akire mutogatnak, 
hogy ott van a Rácz Jani… Ha színház, 
az más.

– Miért nem?
– Nem szerénytelenségből mondom, 

de alapvetően egy visszahúzódó színész 
vagyok, aki mindig kételkedik önmagá-
ban. Soha nem éreztem még azt, hogy 
jó vagyok egy szerepben. Amellett, hogy 

azt vallom, a kevesebb több, mindig hi-
ányt érzek. Furcsán hangzik, de sosem 
értettem, hogy mit szeretnek abban, amit 
csinálok. Ha visszanézem magam, csak 
szörnyülködök. Sajnos ilyen vagyok. 
Nem is értem azokat a kollégákat, akik ki 
merik jelenteni, hogy most ebben, vagy 
abban a szerepben milyen jó volt. Hon-
nan lehet azt tudni? Hisz vagy játszik, 
vagy magát figyeli… A színészi vágyai-
mat kiélem a színpadon. Talán egy-két 
film jólesne, de az is inkább az újdon-

ság miatt, hogy kipróbálhassam. 
Az, hogy szeretnek, vagy rám 
köszönnek, elmondhatatlanul 
jó érzés, de ennél nem vágyom 
többre. Sajnos azt látom, hogy 
sokszor egészen más indíttatások 
mozgatják a színészt, mint amik 
szerintem kell, hogy mozgassák. 
Ha nem a nézőtéren ülők örö-
méért csináljuk ezt az egészet, 
hogy halljuk a nevetést, a hosszú, 
figyelmes csöndeket, vagy az elő-
adás végi tapsokért, akkor abba 
kell hagyni, és elmenni pénzt 
keresni. Az imént felsoroltakért 
viszont nagyon is megéri. A kö-
lyök bemutató után sokan nem 
ismertek meg, Tordy Géza há-
romszor elment mellettem, mi-
közben kerestetett. Ha az előadás 
alatt el tudtak feledkezni arról, 
hogy valójában engem látnak, az 
nagyon jó érzés. A másik véglet 
persze, amikor paróka nélkül, 
borostásan is megismernek az 
utcán, s gratulálnak, vagy csak 
mosolyogva rám köszönnek. Na, 
ezért, az ilyen pillanatokért kell 
csinálni!

Nyitrai zsolt miniszteri biztosként felel a 
megyei fejlesztésekért
Lázár János, a Miniszterelnökséget veze-
tő miniszter a Heves megyei fejlesztési 
projektek megvalósításának támogatása 
céljából miniszteri biztossá nevezte ki 
Nyitrai Zsoltot, Eger és térsége országy-
gyűlési képviselőjét.

A megyei fejlesztési biztos 2015. június 
1-jétől tölti be tisztségét.Tevékenységét 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
irányítja.

A miniszteri biztos feladata, hogy Eger 
Megyei Jogú Város, a megyei önkor-
mányzatok, valamint a megyei kormány-
hivatal képviselőivel együttműködve 
koordinálja a projekt-előkészítő és pro-
jektmenedzsment-struktúra kialakítását.

Ezen kívül közreműködik a feladatok-
hoz szükséges humánerőforrás-kapacitás 
mennyiségi és minőségi felmérésében, a 
követelmények meghatározásában, ellát-
ja a humánerőforrás képzésével és okta-
tásával összefüggő koordinatív feladato-
kat.

A biztos irányítja továbbá a megyei 

kedvezményezettek számára szükséges 
megyei szintű képzések megrendezését, 
és kapcsolatot tart a Miniszterelnökség 
európai uniós fejlesztésekért felelős ál-
lamtitkárságának koordinációs feladatot 
ellátó szervezeti egységeivel és az irányí-
tó hatóságok vezetőivel.

Mint ismert, a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program (TOP) célja 
kifejezetten a helyi gazdaság fejleszté-
se, valamint a foglakoztatás növelése. A 
most futó hét esztendős uniós fejlesztési 
ciklusban a TOP keretében több mint 50 
milliárd forint érkezik Heves megyébe.
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Saul fia

Közönségtalálkozó a Kepesben
A Kepes Központ Illés György Filmestjére legutóbb Ráduly György szervező a Saul fia című magyar film alkotóit 
hívta meg. A mű májusban elnyerte a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a Zsűri Nagydíját, a filmkritikusok 
nemzetközi szövetségének Fipresci-díját, a Francois Chalais-díjat, valamint a technikai megvalósításért járó Vul-
can-díjat is. Magyarország ezt a filmet nevezte a 2016-os Oscar-díjra a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. 
A mű rendezőjével, Nemes Jeles Lászlóval és főszereplőivel, Röhrig Gézával és Molnár Leventével a forgatás előz-
ményeiről, körülményeiről beszélgettünk. 
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VERES pEtRA

– Mikor találkoztak először a Sonder-
kommando témájával?

Nemes Jeles László: – Tíz évvel ez-
előtt olvastam a témáról először és már 
akkor tudtam, hogy filmet szeretnék 
készíteni a sonderkommandósokról. 
Olvastam az auschwitzi tekercseket, a 
sonderkommandósok, a krematóriumi 
munkások által feljegyzett szövegeket. 
Ezeket titokban írták, majd elrejtették a 
földbe, mielőtt fellázadtak volna. Ez volt 
a kiindulópont.

Röhrig Géza: – Korábban is tud-
tam a sonderkommandósokról, csak 
nem annyit, amennyit most. Abban a 
pillanatban, hogy a forgatókönyvet el-
olvastam, utánanéztem az interneten. 
Így jutottam el Gideon Greif művéhez, 
amelyben nyolc sonderkommandóssal 
készült nagyon alapos interjúkat olvas-
hatunk. Leírják a munkafolyamat min-
den részét, a fogak kitépését, a hajak 
levágását, és azt, hogy a krematóriumba 
hogyan kerültek a testek – például a kö-
vérek előre –, vagy azt, hogy a hamuból 
a medencecsontokat, koponyát hogyan 
darálták le egy csontmalomban, a gáz-
kamrát hogyan kellett félóra alatt fer-
tőtleníteniük, kitisztítaniuk, hogy sem-
miféle nyom és szag ne keltsen gyanút a 
következő transzportban, akik már kint 
vártak. Ez nemcsak lelkileg terhelte meg 
a sondereseket, ez egy nagyon intenzív 
fizikai munka is volt.

Molnár Levente: – Én tágabb és 
szűkebb értelemben is érdeklődöm a 
történelem iránt. Erdélyből származom, 
Kolozsváron élek, ott is dolgozom. A 
holokauszt és a zsidók iránti érdeklődé-
sem valószínűleg ebből indult. Az a tün-
dérkert, ami a közös tudatalattinkban 

létezik, az szerintem hajdanán sokkal 
színesebb volt. Mi, magyarok is egy szí-
ne voltunk, vagyunk és remélem, hogy 
leszünk ennek a tündérkertnek. Néhány 
szín ebből a skálából ki lett vonva – van, 
amelyik nagyon tragikusan, például a 
zsidók. Másokat eladtak. Romániáról 
beszélek, rendes kilónkénti árukról, 
pénzért. A németeket, a szászokat, a 
svábokat, a zsidókat, miután az a kevés, 
aki túlélte, úgymond hazajött – remé-
lem, érződik ennek a szónak a fájdal-
ma – az akkori államhatalom rendesen 
eladta őket. Ők pedig mentek a szabad-

ságukért Izraelbe. Innen ez az érdeklő-
dés, ismeret, a sonderkommandóról is 
például. Amikor pedig ez a projekt elért 
engem, akkor – László segítségével – be-
levetettem magam a bugyraiba.

– A zsidó temetkezési szokásokkal 
mind a hamvasztás, mind a boncolás 
ellent mond, ezeket a rabbinikus tör-

vények szigorúan tiltják. A filmben a 
gázkamrát túlélő fiút, akit Saul szeret-
ne megmenteni, mennyire lehet konk-
rétan vagy jelképesen értelmezni?

Nemes Jeles László: – Saul a fiú tes-
tét akarja megmenteni a lángoktól, el 
akarja temetni. Az, hogy tilos elégetni 
a halottat, az egy dolog, de a főszereplő 
nem emiatt akarja a temetést. Azt gon-
dolja, hogy a halott az ő fia. Saul nem 
egy vallásos ember, hanem keres vala-
kit, egy rabbit, aki ért ahhoz, hogy elte-
messe a fiút. Azt gondolom, ez nagyon 
konkrét. A sonderkommandósok olyan 
állapotban voltak, amit nehéz reprodu-
kálni, olyasmi lehetett ez, ahol nincse-
nek kimutatott érzelmek, minden befelé 
történt – ha egyáltalán történt a trauma 
miatt. Ezt az állapotot próbáltuk meg-
mutatni.

Röhrig Géza: – Akad, aki úgy érti 
meg könnyebben a történetet, hogy a fiú 
szó szoros értelmében Saul fia. Én, mint 
néző, nem ragaszkodnék ahhoz, hogy a 
fia legyen, nekem bőven elég az, hogy 
egy gyermek túlélte a gázkamrát, ami 
egyébként történelmi tény. Összesen 
négy ilyen gyerekről tudunk. Ez valóban 
lehetséges volt fizikailag, a nácik maguk 
is dokumentálták a gázkamrát túlélőket.

– A kamera mennyire képvisel 
szubjektív vagy objektív nézőpontot?

Nemes Jeles László: – Szerintem 
inkább szubjektív nézőpontot képvisel. 
Nem egyenes objektivitásra töreked-
tünk, megpróbáltunk minél kevesebbet 
megmutatni. Rátapadtunk a főhősre, így 
ő szűrte meg az egész világot, ami körü-
lötte történt. Azt is szerettük volna, hogy 
a filmet az ember szintjén meséljük el, 
mert nagyon sok filmben úgy mutatják 

meg a dolgokat, ahogy azt ember nem 
láthatja, hanem külső megoldásokkal 
élnek, mi viszont be akartuk helyezni 
az emberi érzékelésbe az egész filmet. 
Ehhez az kellett, hogy a terek egyben le-
gyenek és egyikből a másikba menjünk, 
hogy olyan legyen a néző érzete, mint-
ha ott lenne. Ehhez hosszabb snitteket 
találtunk ki, épp azért, hogy meglegye-
nek az egységek. Ezek két-háromperces 
snittek, amiket aztán azért vágtunk el, 

mert ebben a világban nagyon sok min-
den megtörténhet, nem bontakozhat ki 
egy adott egység, hanem mindig valami 
közbejön, ami megakasztja ezt az egé-
szet. Azt gondoljuk, hogy a láger is ilyen 
volt.

Röhrig Géza: – A holokausztról 
szóló filmek egy részét már unják a 
nézők. A Saul fia attól sokkal izgalma-
sabb, hogy már nem akartunk mindent 
elmondani. Hagyatkoztunk a nézőkre, 
és inkább azt akartuk bemutatni, hogy 
milyen lehetett ott lenni. Meg akartuk 
szüntetni a távolságot a néző és a vá-
szon között, be akartuk húzni a nézőt, 
legyen ő is sonderkommandós, legyen 
ott Saul körül, mellett, mögött. Úgy tű-
nik, ezt elértük, mert az emberek nem 
sírnak – amit nagyon szerettünk vol-
na elkerülni –, hanem inkább egyfajta 
gyomorszájütés-szerű megdöbbenéssel 
mennek haza.

– A hosszú beállítások mennyire 
igényeltek megtervezettséget?

Molnár Levente: – Nagyon tuda-
tos előkészítő munka után kezdődött a 
filmezés, kevés dolgot hagytunk a vé-
letlenre, ennek része, hogy az abszolút 
főszereplőnk körül zajlanak az esemé-
nyek, örvénylenek az emberek.

Röhrig Géza: – A Saul fiában 
nyolcvan vágás van, ez sokkal keve-
sebb, mint egy átlag filmben. Ezeket 
a jeleneteket lejártuk, ami azt jelenti, 
hogy elpróbáltuk smink és jelmez nél-
kül. A földön különböző színű szigete-
lőszalagok jelezték, hogy kinek hol kell 
megállni, fordulni. A film (35 mm-es) 
egy nagyon drága nyersanyag, így ad-
dig nem is kezdtünk el forgatni, amíg 
nem ment nagyon flottul egy jelenet. 
Ebből egy nap maximum hármat vet-
tünk fel, hogy mindent a lehető leg-
jobban lepróbáljunk. A kamera végig 
60-70 centire volt az arcomtól, ebben a 
körben mozgott már a próbafelvételek 
során is. Ezt az ember a harmadik nap 
után megszokja.

– A digitális technikával szemben 
miért tartja fontosnak, hogy 35 mm-
es filmre forgattak?

Nemes Jeles László: – Nagyon fon-
tos, hogy legyenek filmek, amelyek film-
re forognak. Azt gondolom, ezzel tisztel-
jük a legjobban a nézőt. Ha ugyanolyan 
technológiát mutatunk, amit a tévében 
is megkaphat, az nem mozi, az tévézés, 
csak emberek ülnek körülöttünk – en-
nek nincs értelme. Azért harcolunk, 
hogy a néző maximálisan megkapja azt, 
amit a film nyújt, és amit a digitális soha 
nem fog tudni nyújtani.

„…az kellett, hogy a terek egyben legyenek és 
egyikből a másikba menjünk, hogy olyan legyen  
a néző érzete, mintha ott lenne…”

Nemes Jeles László

Molnár Levente

Röhrig Géza

fotók: vozáry róbert
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SZŐKE 
ERIKA

cipész

Szolgáltatásaim:
cipőjavítás

sarkalás, talpalás
ragasztás, varrás

cipzár- és táskajavítás

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

méretekben

EGER
MALOMÁROK 

UTCA 25.
Nyitva:  H–P: 7:30–16:00

Szo.: 8:30–11:30

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

HANNA 
tisztánlátó jósnő

EGER
Kossuth L. u. 22.

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

Joggal a civil szervezetekért!
ingyenes képzés civil szervezeteknek
Időpont: 2015. június 30. kedd, 10:00 – 13:45
Helyszín: Megyeháza, Kossuth u. 9.

A képzés során érintendő témák: 
–  A létesítő okirat (alapszabály egyesületek, alapító 

okirat alapítványok esetében) módosítási kötele-
zettségei nem közhasznú szervezeteknél 2016. 
március 15-ig 

–  A közhasznú jogállás elvesztése esetén felmerülő 
alapdokumentum módosítási kötelezettségei

–  A szervezet megszűnésének, és megszüntetésé-
nek jogi lépései

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Je-
lentkezését a normaalapitvany@gmail.com címre 
kérjük elküldeni 2015. június 26-ig a képviselt szer-
vezet és résztvevő nevének megjelölésével!

Fiatalok Nemzetközi Napja
Az eseményt 2015. augusztus 22-én, szombaton az 
Agria Park Sörfesztiválja keretén belül rendezik meg. 
Hasznos információkkal és fi atalos programokkal vá-
runk! Egy nap, ami csak a fi atalokról szól. Részletek 
a www.egrinormaalapitvyn.hu honlapon, illetve az 
Egri Norma Alapítvány Facebook oldalán.

Pályázati lehetőség!
Az Új Európa Alapítvány 2015-ben is meghirdeti a 
MOL Gyermekgyógyító Program pályázatát, amely-
nek célja, hogy krónikus betegségben szenvedő, 
fogyatékkal élő vagy lelkileg veszélyeztetett gyere-
keknek, fi ataloknak segítsen. Pályázni olyan nonpro-
fi t szervezetek tudnak június 30-ig, akik a gyerekek 
számára élmény- vagy művészetterápiás programo-
kat valósítanak meg. 
Határidő: 2015. június 30. 
www.ujeuropaalapitvany.hu/cikk/gyermekgyogyito

Civil sarok

Lakossági 
tájékoztató
A DTRT Vízépítő Kft. – a 
kerékpárút kivitelezője – 
tájékoztatja a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Mátyás 
Király úton  megkezdte a 
kivitelezési munkákat (a 
MOL kúttól  a Sas útig).

A kivitelező kéri  a Tisztelt 
Lakók türelmét és megér-
tését az építkezés alatt.

Köszönjük!

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

Bejelentkezés: 
Szendrődi Kata

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

Minden hajhosszabbításra 
(a megrendelt hajra is) 10% kedvezmény

Amit nem tanítanak a holokausztról a történelemórán

Saul fia
A Saul fia című film a lágerek egy kevésbé ismert részét mutatja be egyedi nézőpontból. A Sonderkommando egy 
kizárólag zsidó foglyokból álló csoport, akiket a náci koncentrációs táborokban kényszerítettek munkára. A titkok 
tudóinak is hívták őket, feladatuk többek között a holttestek elégetése, illetve a gázkamrák fertőtlenítése volt. 

MANCI VÁGJA A DIVATOT Juhász Julcsi blogja

„Hát ezt a rongyrázást, drága Bazsám, ha láttad volna! Ha nem 
kaptunk volna névre szóló meghívót, azt sem tudtam volna, hogy 
egy lakodalomban vagyunk. Egy jobbízlésű temetésen is vidá-
mabb a hangulat, mint itt volt. No, és ahogy az asszonyok ki voltak 
rittyentve?! Még jó, hogy az aranygombos, tyúklábmintás, rakott-
zsabós ruhámat vettem fel, mert olyan puccos vendégek voltak, 
hogy szégyenbe maradtam volna a madaras kis komplémmal. A 
fejemre rágumiztam az angol kalapomat, mert olyan cúgot csi-
náltak, hogy széthordta volna a kontyomat, pedig alája mindig 
bedugom a vendéghajat, mert különben le leszek egész éjszaka 
csapzva. Szóval, a megjelenésem rendben volt, mert még idejé-
ben kapcsoltam. Kálmánra meg rájaadtam 
azt a bordó öltönyt, amit még kilencvenhatba’ 
küldtek neki Elviráék az usából. Mondják, hogy 
mindig le vagyunk maradva a divattal is, eljött 
az idő, hogy először felvegye. Mondjuk, Kálmán 
azt vágta a fejemhe’, hogy úgy érzi magát a bor-
dó öltönybe’, akár egy puncsfelfújt, és mint aki 
nemhogy előrefele menne ebbe’ az öltönybe’, 
hanem kifelé a divatból. Mondtam neki, apu-
kám, ez usás öltöny, ilyen nem jön veled szembe’ 
még egy a lakziba’! Hát, úgy lett, ahogy mond-
tam: úgy megnézték Kálmánt, mint ha hat feje 
nőtt volna. Odahúztam a fülit és belesúgtam, 
hogy látod, apukám, mindig rám hallgassál, én 
mindig megmondom az egy igaz őszintét. 

No, az evészet is megért egy misét. Még egy 
nyomorult asztalt se bírtak alájunk tolni, ha-

nem állva abrakoltattak bennünket. Az én visszereimmel, meg Kál-
mán reumás kalapács nagylába ujjával nem győztünk a damasz-
tabroszba kapaszkodni, amin előttünk éppen egy minekmondják 
saláta volt magmixszel. Kálmán fel is horkantott, hogy az öröma-
pa is hallhatta: „ mifelénk az ilyet a tyúk elé szórják!” Igazsága volt 
neki, mert nekem is a híd alá szorult az összes magmix. Tekergettük 
a fejünket, de csak a másik asztalon volt mutatóba’ egy kis disznó 
feltekerve, meg csirke szárnya pikáns micsodába’, amibe Kálmán 
úgy megfürdött, hogy úgy nézett ki a ’Fekete Tulipán’ ingibe’, akár 
egy disznó. 

Ez lett vón’ a vacsora, jött a tánc. De a zene?! Felállt az öröma-
pa és behogyishívjákolta a zenekart, aminek az 
volt a neve, hogy kamera zenekar. Már abba’ 
nem vagyok biztos, hogy kamera vagy kamara, 
de Mátyás udvarába’ húztak ilyet. Csak lestünk 
Kálmánnal. Meguntuk, oszt hazajöttünk. Nem 
köszöntünk el senkitől, hanem a piros bársony 
függöny mögött kislisszoltunk a teremből. De 
éjjel nem jártak már a buszok. Elindultunk Kál-
mánnal gyalog. Út közbe’ kitört alólam a sarok, 
de harisnyába bandukoltam tovább. Egész ki 
volt má’ hajnalodva, amikor beértünk a faluba, 
ahol elsőként egy mentőautóba botlottunk, aki-
nek a sofőrje kihajolt az ablakon, oszt azt mond-
ta a képünkbe: „ ..ki hinné, hogy ilyen kisfaluba 
elmeotthon meg cirkusz is van?”

Teljesen nem értem: még mindig szép va-
gyunk Kálmánnal! – szelaví –

Megnéztük!

VERES pEtRA

A Röhrig Géza alakította főszereplő, Saul 
Ausländer is a Sonderkommando tagja, 
akit nagyon erős motiváció kísér a fil-
men.  A borzalmakba belefásult férfit az 
ösztönzi, hogy – a felismerni vélt – eltit-
kolt fia holttestét megmentse a bonco-
lástól, valamint hamvasztástól és a zsidó 
törvényeknek megfelelően temesse el.

A táborban történt szörnyűségeket a 
film a hatásvadászatot mellőzve, húsba 
maróan képes bemutatni. A Saul fia úgy 
kelt feszültséget, hogy keveset láttat, és 
amit mutat, azt sem a fókuszpontba he-
lyezi. A kamera nem tolakodva, gyakran 
a főhős mögött helyezkedik el – az éles-
séggel őt magát helyezve a középpont-
ba. A körülötte zajló szörnyűségeket 
a hanghatások fejezik ki leginkább. A 
mélységélesség segítségével a könyörte-

lenségtől szenvtelenné vált sonderesek 
rezzenéstelen arccal „csak” a háttérben 
vonszolják a megsemmisítésre váró élet-
telen testeket, vagy a krematóriumba 
hurcolják őket. Éppen attól kerül a néző 
még közelebb az eseményekhez, hogy a 
történtekben részt vevő Saul közvetlen 
környezetéből látja az egészet, bár nem 
az ő nézőpontjából, de hozzá szinte kéz-
zelfoghatóan közel. 

A hangok, a zajok, a zörejek a képeket 
felerősítve hatnak felkavaró módon. A 
film mind tartalmilag, mind technikailag 
egyértelműen maradandó és elgondol-
kodtató alkotás.

Saul fia
2015
rendező: Nemes Jeles László
főbb szereplők: Röhrig Géza, Molnár Le-
vente, Urs Rechn, Zsótér Sándor

Álmodik a Gyomor…
Lángos, hot-dog, hamburger, gof-
ri, szendvicsek, üdítők Egerben a 
SPAR parkolójában, a vasút közelé-
ben. Jöjjön el, kóstolja meg Ön is a 
válogatott, minőségi alapanyagok 
felhasználásával készített finom, 
ízletes harapnivalót.

Jó étvágyat kívánunk!

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 
6.00-tól 18.00 óráig
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ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT CÍMŰ 
PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

A pályázat megvalósítói az Eszterházy Károly Főiskola és konzorciumi partnere a Miskolci Egyetem mun-
katársai nem kisebb célt tűztek ki, minthogy minőségi változást indítsanak el a hazai pedagógusképzés 
rendszerében. A projekt során kidolgozott szakmai tartalom- és minőségfejlesztés által az észak-magyar-
országi térség pedagógusképzése, valamint annak gyakorlata mára megfelel a tudásalapú gazdaság és a 
köznevelési rendszer elvárásainak. A pályázat céljait 5 modulban valósítottuk meg. A projekt megvalósítását 
az Európai Unió 685.65 millió forinttal támogatta.

A K/1-es modul munkatársainak tevé-
kenysége nyomán megkezdte műkö-
dést a minőségbiztosítási rendszerrel 
valamint önálló honlappal is rendelke-
ző Tanárképző Központ. Kialakult az 
alkalmassági-, a pályaalkalmassági-, 
a tanári záróvizsgák lebonyolításá-
nak eljárásrendje. Felülvizsgálták és 
pontosították, illetve új elemekkel 
egészítették ki a tanítási gyakorlatok 
rendszerét és korszerűsítették a ta-
nár-továbbképzési kínálatot is. Meg-
erősödtek a külső és belső partnerek-
kel történő együttműködési keretek 
és a tanár szakos hallgatók diplomás 
pályakövetési rendszere is. 

A K/2-es modul munkacsoportja 
részt vett az Észak-Magyarországi 
Regionális Pedagógusképzési Kuta-
tó- és Szolgáltató Központ működé-
sének fejlesztésében. Elkészült egy 
rendszerfejlesztési javaslatgyűjte-
mény, amely a kutatási irányok részle-
tezése mellett több továbbképzési és 
oktatásfejlesztési programot dolgozott 
ki. Hatékonyabbá vált a Regionális 
Hálózati Pedagógiai Tudásmegosztó 
Fórum, az ePedNet, valamint a fel-
sőoktatási képző intézményeket és 
a köznevelési intézményeket segítő 
tudástechnológiai kutatóhálózat, az 
úgynevezett HelpDesk szolgáltatás 
is. A modul munkatársai nemzetkö-
zi és hazai tapasztalatokra alapozva 
kidolgozták a pedagógusképzők szá-
mára egységesen meghatározható, 
másodlagos kompetenciák rendsze-
rét, valamint azok fejlesztésre egy 
tréningprogramot is. Megalkották az 

„Integrációs szakpedagógus” szak-
vizsga programot, melynek elvégzése 
a sajátos nevelési igényű valamint a 
hátrányos helyzetű gyerekek felké-
szítésben szerepet vállaló, őket integ-
ráltan tanító pedagógusok munkáját 
segíti majd.

A K/3-as modul keretében készült el 
egy országos reprezentatív felmérés 
a pedagógusok gyakorlati tudásáról, 
szakmai fejlődésük folyamatáról, va-
lamint felmérték a pedagógusképzés-
sel és pedagógus továbbképzéssel 
kapcsolatos köznevelési igényeket, 
jógyakorlatokat is.  Kidolgozták a kö-
zösségi gyakorlat, valamint az osztat-
lan tanárképzést teljesítők számára 
kötelező egyéves gyakorlat mentori 
támogatásának rendszerét is. Tevé-
kenységük nyomán újabb partnerin-
tézményekkel bővült a köznevelési 
és felsőoktatási intézmények közötti 
térségi hálózat. 

A K/4-es modulban dolgo-
zók egy elemzést követően 
összevetették a jelenlegi 
pedagógus- és tovább-
képzési anyagokat a 
NAT-tal a hiányte-
rületek feltérképe-
zése érdekében. 
K i d o l g o z t a k 
30, modulá-
ris rendszerű 
pedagógus 
továbbkép-
zési, vala-
mint egy 
o r s z á g o -

Európai Szociális
Alap

san egyedülálló a néptáncon alapuló 
komplex képességfejlesztő programot 
is. Elkészült a tanártovábbképzést se-
gítő módszertani e-folyóirat mintaszá-
ma is. 

A K/5-ös modul egyik legfontosabb 
tevékenységi területe az Eszterházy 
Károly Főiskolához csatlakozó Co-
menius kar volt. A projekt keretében 
létrejött a Csecsemő és kisgyermek-
nevelő valamint az óvópedagógus 
képzés integrációja, az inkluzív neve-
lés specializáció programja, valamint 
több gyakorlati képzést is kidolgoztak. 
Elindult a tolerancia szakkollégium és 
nagy hangsúlyt fektettek a roma kultú-
ra műveltségterületre és a sárospataki 
kulturális örökség minél hatékonyabb 
beemelésére a pedagógiai munkába.

IMPREsszuM Egri Magazin, 8. évfolyam 6. szám (2015. június 26.) • Kiadja a Média Eger Nonprofit Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15., telefon: (06 36) 419-999, 
web: www.mediaeger.hu • Főszerkesztő: Harsányi Judit • Felelős kiadó: Antal Anett ügyvezető igazgató • Marketing munkatárs, hirdetésfelvétel: Major Ildikó, 
telefon: (06 30) 254-0755, e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu • Lapunk következő száma 2015. július 24-én jelenik meg. • A szerkesztőség az újságban megjelenő 
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A gyönyörű nyári időben az egri stran-
don megrendezett céges eseményen 
közel háromezren (dolgozók és család-
tagjaik) vettek részt. Ellátásukról és szó-
rakoztatásukról természetesen a ZFH 
gondoskodott. Az ételválasztékban a 
pörköltes meleg ebéd mellett többek kö-
zött hot dog, sütemény, jégkrém, hideg 
üdítők szerepeltek, illetve ökörsütés is 
volt. 

Nagyüzem volt a csúszdákon, az él-
ménymedencékben, ahol vizes családi 
váltóversenyt is rendeztek. A nagyme-
dencében a ZF-Eger női és férfi vízipó-
lósai bemutatóztak, a nagyszínpadon a 
vállalati óvoda kicsinyei adtak elő táncos 

zF 100
Tortával és tűzijátékkal ünnepeltek a ZF Hungária Kft. dolgozói

Idén százéves a ZF Friedrichshafen AG, a világ egyik legjelentősebb járműipari beszállítója. A centenáriumot Egerben, 
a ZF Hungária Kft.-nél is megünnepelték. A dolgozók egy hatalmas 100-as számmal készíthettek fotókat magukról, a 
családtagok megtekinthették működés közben a gyárat, majd június 7-én következett az ünnepségsorozat csúcspontja: 
a ZF Családi nap.

műsort. Természetesen egy hatalmas tor-
ta is készült az ünnepre, amit a vállalat 
ügyvezető igazgatói vágtak fel. 

Délután felpörögtek az események: 
koncertet adott az Alma együttes, Sza-
bó Ádám X-faktoros tangóharmonikás, 
és a rockabillyt játszó Mystery Gang. A 
Drumsters együttes dobosai ezúttal bra-
zil táncosnőket és capoeirás fiúkat is hoz-
tak magukkal, akik karneváli hangulatot 
teremtettek a magyar kánikulában. A ZF 
Családi Nap a Magna Cum Laude másfél 
órás előadása után tűzijátékkal zárult.
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rtNB II-es junior bajnok az AGRIA RC EGER-EVSI
Már vártam, hogy mikor lesz lehetőségem a röplabdásokról is írni! Az Agria RC Eger-EVSI NB II-es junior bajnokcsapatá-
nak köszönhetően eljött ez a pillanat is! Ez az Egerben, korábban a női csapatoknak köszönhetően igen népszerű sport 
komoly mélységekből próbál most visszakapaszkodni a reflektorfénybe. Ezért is kell kalapot emelni ezek előtt a lányok 
előtt, akik kiélezett csatában nyerték a Keleti-csoport küzdelmeit, miközben a többség serdülőkorú, és éppúgy végig-
játszották a hat hónapos szezont a saját, mint az ifjúsági, a junior és a felnőtt korosztály küzdelmeiben. Ilyen most a női 
röplabda Egerben…

tuRAy zOltáN

Női junior bajnokság, NB II Keleti-csoport, 
április 25. Az utolsó forduló, a csoport utol-
só mérkőzése. A másik találkozón a papír-
formának megfelelően nyert az Eötvös DSE 
Debrecen a Honvéd Zrínyi ellen, így az Ag-
ria RC Eger – Szegedi TE EHÖK SE rang-
adó előtt négy! 21 pontos csapat követte 
egymást a tabellán. A fent említett két gár-
dának annyi előnye azért volt a Debrecen és 
a Szolnoki SI együtteseivel szemben, hogy 
ők még szerezhettek 1, 2, vagy 3 pontot, at-
tól függően, hogy mire mennek egymással. 
A Neumann Gimnázium tornatermében, 
az egri lányok állandó otthonában, előtte 
– felvezetésként - már összecsapott a két 
klub felnőtt csapata. Azt a meccset az egri 
lányok 3-1-re megnyerték, így az újabb há-
rom ponttal 4. helyen zárt az Eger és 2. lett 
a Kecskemét mögött a Szeged. Rövid szü-
net után jött a junior bajnoki címről döntő 
mérkőzés.

Egri részről „könnyű” dolga volt Sulyok 
Istvánnak, a hazaiak trénerének: mivel a 
felnőtt csapatból életkor szerint csak Nemes 
tartozik a felnőttek közé, így ő hiányzott er-
ről a meccsről, vagyis – lényegében – egy az 
egyben a „felnőtt csapat” húzott ismét sze-
relést a junior rangadón is!

A Keleti-csoportban 5 csapat küzdött a 
bajnoki címért. A Honvéd Zrínyi SE na-
gyon kilógott a sorból, a másik négy viszont 
közel egyenlő erőt képviselt. Ezért is lett 
ilyen szoros a végjáték. A kiírás szerint há-
rom kör után hirdettek bajnokot.

A junior találkozó úgy kezdődött, ahogy 

a felnőtt meccs befejeződött: szoros szett-
ben, de 25-22-re nyerte az első játszmát az 
Eger. A második a Szegedé (25-23) volt, de 
itt is apróságokon múlt, hogy nem a házi-
gazdáké lett a pont. A harmadikban megint 
a Tisza-partiaknak ment jobban a végjáték 
(25-21), vagyis a döntő, ötödik szett kihar-
colásához nyerni kellett az egrieknek a ne-
gyediket. Benedekék hozták is, méghozzá 
simán, 25-15-re. A bajnoki cím a döntő 
szettben, rövidítésben dőlt el. 

– 8-3-as vezetésünknél volt a térfélcsere, 
majd már 10-5-re vezettünk (az utolsó, ötö-
dik szettben 15 pontig megy a játék – TZ), 
amikor időt kért a Szeged edzője – idézte 
fel az eseményeket Sulyok István, az egriek 
trénere. – Miközben lejöttek a lányok a pá-
lyáról és megbeszéltük a folytatást, láttam, 
hogy egészen belevörösödtek a meccsbe. 

Többen majdnem elsírták magukat, de ez 
nem az elkeseredés miatt volt, hanem mert 
érezték, hogy meglehet a győzelem! Bajno-
kok lehetünk! Úgy kellett nyugtatni őket. A 
győzelemhez még azért meg kellett szerezni 
azt az öt pontot. Nem is hagytak sok esélyt 
az ellenfélnek. 15-6-ra nyertük a mindent 
eldöntő utolsó játszmát. 3-2-re nyertünk és 
junior bajnokok lettünk az NB II-ben!

– Bár a Nyugati-csoportban hét csapat 
játszott, azért Keleten sokkal kiegyensú-
lyozottabb volt a mezőny. Nemhiába az 
utolsó forduló utolsó mérkőzésén dőlt el 
a bajnoki cím sorsa!

– Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy 
a junior csapatunk lényegében megegyezett 
a felnőtt együttessel. A felnőtt bajnokság-
ban 4. VIKSZ Agria RC Eger pedig egy 
junior-ifi-serdülő vegyescsapat, kiegészülve 
az egyedüli felnőtt játékosunkkal, Nemes 
Napsugárral, valamint időnként néhány 
gyermek korcsoportos sportolóval. A baj-
nokság október végétől április végéig tartott 
egy hónap szünettel, vagyis a 2014/15-ös 
szezon mérkőzéseit körülbelül hat hónap 
alatt lejátszottuk. Főleg az elején és a baj-
nokság középső szakaszában sokan hiá-
nyoztak (Benedek, Mérkőy, Riczkó, Nagy) 
sérülés, betegség, egyéb elfoglaltság miatt. 
Ekkor több váratlan, be nem kalkulált ve-
reség is becsúszott a különböző bajnoksá-
gokban. 

Folytatás a 26. oldalon

Sulyok István

Az Agria RC Eger megalakulása előtt 
1989-től az Eger SE, majd a jogutód 
röplabda szakosztályokban folyama-
tosan utánpótlás edző, végül az EGUT 
RC-Eger junior csapatának volt a tréne-
re. 2001 augusztusában felkérték, hogy 
dolgozzon az új klubban. Az Agria RC 
Eger felnőtt és junior csapatának edzője: 
2001/02, 2006/07, 2007/08 ősz, 2013/14, 
2014/15

tisztelt Egri lakosok!
Júniusi számunkban a 2015. év második félévére vonatkozó társasházi szelektív hulladékgyűjtési időpontok táblázata hibásan 
jelent meg. A helyes időpontokat az alábbiakban közöljük. A hibáért és az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

7. hó 8. hó 9. hó 10. hó 11. hó 12. hó
M P M P M P M P M M P M P M P M P M P M P M P P M P M P

Almagyar köz 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Arany J. u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Árpád u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Barkóczy u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Bartakovics u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Bercsényi u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Bükk sétány 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Cifrakapu u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Cirakapu tér 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Csákány u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Csiky S u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Deák F u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Diófakút u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Egészségház u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Faiskola u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Hadnagy u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Hatvanasezred u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Hell M. u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Hontalan u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Kallomalom u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Kertész u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Kiskanda u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Klapka u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Koháry u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Kossuth u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Kodály Z. u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Lőcsei u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Maklári u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Malom u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Malomárok u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Mátyás kir. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Mekcsey u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Mikszáth K. u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Napsugár u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Olasz u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Ostorosi u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Pacsirta u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Pozsonyi u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Rákóczi u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Remenyik Zs. u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Rókus köz 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Rózsa Károly u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Rövid u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Sertekapu u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Szarvas G. u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Szálloda u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Telekessy u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Tímár u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Tittel P u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Tizeshonvéd u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Töviskes u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Újsor u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Vallon u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Vörösmarty u. 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Zellervár u. 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Jelmagyarázat: M – Műanyag, P – Papír



Agria RC Eger-EVSI junior 2014/15 • Az NB II Keleti-csoport bajnoka
Állnak, balról jobbra: Gáspárdy György ügyvezető, Verebélyi Tünde, Árvai Vanessza, Szilák Flóra, Gáspár Krisztina, Tolnai Enikő, Riczkó Gabriella, Nagy Orsolya, Kormos Henrietta, 
Sulyok István edző. Ülnek, balról jobbra: Seres Viktória, Kaszás Zsófia, Mocsári Réka, Mérkőy Míra, Benedek Réka, Tóth Evelin, Tóth Eszter.
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tüdőszűrés
Negyven év fölött, évente egyszer ajánlott és ingyenes!

Fájdalommentes vizsgálat a tüdőszűrés, 
tulajdonképpen egy mini mellkasrönt-
gen-felvétel, amit aztán szakorvos elemez. 
Magyarországon a ’60-as években vezették 
be kötelező vizsgálatként az akkor népbe-
tegségnek számító tuberkolózis felisme-
résére. A ’70-es években csaknem a teljes 
felnőtt lakosság részt vett a szűrésen, majd 
ahogyan csökkent a tbc-s megbetegedések 
száma, úgy maradt egyre kisebb népcso-
port számára előírás a vizsgálat. A tbc-t 
visszaszorították hazánkban, így 2014-ben 

megszűnt a kötelező szűrés, a Tüdőgondo-
zói Hálózat több évtizedes munkáját pedig 
Magyar Örökség Díjjal ismerték el. 

Ma már csak ajánlott vizsgálat a tüdő-
szűrés, főleg az aktív dohányosok és a 40 
év fölöttiek számára. A tüdőszűrés számos 
betegségre felhívhatja a figyelmet – mondja 
dr. Csicsári Katalin, a Markhot Ferenc Ok-
tatókórház és Rendelőintézet Tüdőbeteg 
Gondozó Intézetének vezetője. – Ahogyan 
a tbc-s esetek száma csökkent, úgy nőtt a 
felismert rákos megbetegedések aránya. 

Sajnos a tüdőrák tekintetében világelsők 
vagyunk, a lakosságszámhoz viszonyít-
va Magyarországon fedezik fel a legtöbb 
tüdőrákos esetet. Bár a tüdőszűrés nem a 
rák diag nosztikai eszköze, a korai felisme-
résben nagy szerepe lehet, majd a beteget 
megfelelő vizsgálatokra lehet irányítani- 
hívja fel a figyelmet a doktornő, hozzáté-
ve, hogy más, mellhártyát, mellkasfalat és 
szívet érintő betegségekre is tudnak a rönt-
genfelvételekből következtetni. 

Negyven év fölött, érvényes tajkártyával 
ingyenes a szűrés, előre nem kell időpontot 
kérni és beutaló sem szükséges. A tüdő-
gyógyászok szakmai ajánlása szerint évente 
egyszer ajánlott ezen a mellkasi vizsgálaton 
részt venni, különösen, ha valaki dohány-
zik. A leleteket rendszerezve tárolják, így 
az új szűrés eredményét az orvos a korábbi 
eredményekkel össze tudja vetni. 

Az egri kórház nemrég meghosszabbí-
totta a tüdőszűrő állomás nyitva tartását: 
már reggel 7-től este 7 óráig várják a szű-
résre jelentkezőket a Klapka utca 14. szám 
alatt. Azoknak, akik elmúltak negyven 
évesek, csak tajkártya kell a részvételhez. A 
negyven év alattiaknak beutaló szükséges 
és térítésköteles a vizsgálat, kivéve, ha kö-
zép-, vagy felsőoktatási intézményben tör-
ténő szakképzéshez szükséges a vizsgálat. 
Térítésköteles esetben a tüdőszűrés törvény 
által szabályozott díja 1700 forint.

fotó: bilku krisztián

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és 
Kollégium 11. osztályos tanulói az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának Határta-
lanul, Együttműködés szakképző iskolák 
között pályázatának segítségével 2015. már-
cius 11-től emlékezetes négy napot töltöttek 
a Felvidéken.

Útjuk során megismerkedtek Kas-
sa nevezetességeivel, megkoszorúzták 
II. Rákóczi Ferenc fejdelem síremlékét. 
Márai Sándor lakóházánál egyik művének 
részletének felolvasásával emlékeztek meg 
az íróról. Eperjesen, a MLADOST Ven-
déglátóipari Szakközépiskola vendégsze-
retetének köszönhetően mixer bemutatón 
vettek részt. Ezt követően Lőcse, Bártfa, 
Késmárk, Szepesváralja nevezetségeinek 
meglátogatását követően nagyot hógolyóz-
tak Ó-Tátrafüreden, majd Besztercebánya 

Határtalanul 2015
érintésével jutottak el Karvára, együttmű-
ködő iskolánkhoz.

Az iskola igazgatója nagy szeretettel foga-
dott bennünket, megismerkedtünk magya-
rul tanuló szakács, és virágkötő diáktársa-
inkkal, s az este közös programmal, baráti 
beszélgetéssel telt.

Karvai barátaink április 7-én érkeztek 
Egerbe. Bemutattuk nekik iskolánkat, meg-
ismerkedtek Eger nevezetességeivel, kirán-
dultak a Szalajka-völgybe.

A kirándulások baráti beszélgetések mel-
lett elkészítettük közös, Történelmi helyek-
történelmi étkek címet viselő kiadványun-
kat, melyben az utunk során megismert 
helyi ételspecialitások receptjeit gyűjtöttük 
össze.

Sok szép emléket, tartalmas barátságokat 
köszönhetünk a pályázati programnak.

A Határtalanul! program célja a magyar–

magyar kapcsolatok építése, személyes 
kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A 
program a nemzetpolitikai célt fordítja 
le konkrét tapasztalatokra, azaz a 
Határtalanul! a Nemzeti Össze tartozás 
Operatív Programja. Keretében magyaror-
szági iskolák tanulói az állam támogatásával 
osztálykiránduláson vesznek részt a szom-
szédos országok magyarlakta területein, így 
személyes tapasztalásokat szereznek a kül-
honi magyarságról. A Határtalanul! prog-
ram keretében 2010 óta több mint 30 ezer 
magyarországi diák vehetett részt a hatá-
ron túli régiókat célzó tanulmányi utakon, 
2014-ben a programra 1,5 milliárd forint áll 
rendelkezésre.

Az iskolánk 1 180 ezer Ft támogatásban 
részesült.

www.emet.gov.hu

Folytatás a 23. oldalról
A legnagyobb terhelést a serdülők kap-

ták. A felnőtt csapatban ebben a szezon-
ban bemutatkozó Verebélyi Tünde például 
jóval 50 mérkőzés fölött teljesített, hiszen a 
felnőtt és junior bajnokság mellett az Or-
szágos Ifjúsági Kupa (OIK) és az Országos 
Serdülő Bajnokság (OSB) találkozóin is pá-
lyára lépett, de a csapattársak közül Riczkó 
Gabriella, Nagy Orsolya és Benedek Réka 
sem marad el ettől sokkal. 

– Ha már szóba került Verebélyi Tün-
de, az érem- és díjátadón, ami a Kemény 
Ferenc Sportcsarnokban volt, a Magyar 
Röplabda Szövetség egy különdíjat is fel-
ajánlott az egriek egyik játékosának. Azt, 
hogy ki kapja ezt a díjat, a klub vezetősége 
és az edző közösen döntött. Tünde kapta. 

– Általában az ütők, akik a legtöbb pon-

tot szerzik a csapatnak, részesülnek ilyen 
elismerésben. A mezőnyben szorgoskodók 
nem. Tündi serdülőként most került fel az 
NB II-es felnőtt csapatba és nagy lelkese-
déssel végigjátszotta a szezont négy külön-
böző bajnokságban. Nem hiába mondtam 
azt a különdíj átadásán, hogy a legszorgal-
masabb volt a 2014/15-ös szezonban. Ez 
a díj az egész éves hozzáállásnak, teljesít-
ménynek, a szorgalomnak és alázatos mun-
kának szólt.

– Látható volt, hogy különösen a sze-
zon második felében minden szinten 
jobban teljesítettek a klub csapatai. Ekkor 
már kevesebb volt a sérült, beteg játékos, 
vagy csak meghozta a közös munka a 
gyümölcsét?

– Igen, az elején a sérülések, betegsé-
gek, egyéb elfoglaltságok miatt többször is 

Junior NB II Keleti-csoport 2014/15
1. Agria RC Eger-EVSI  12 6 2 1 3 23
2. Szegedi TE EHÖK SE 12 7 0 1 4 22
3. Szolnoki Sportcentrum SI 12 7 0 0 5 21
4. Eötvös DSE Debrecen 12 6 1 1 4 21
5. H. Zrínyi SE Budapest 12 1 0 0 11 3

felforgatott kerettel kellett egy-egy mérkő-
zésen pályára lépnünk. Aztán próbáltam 
arra is törekedni, hogy a nagy terhelés mi-
att minél többen kapjanak játéklehetőséget. 
Februártól viszont már az volt a cél, hogy a 
legjobbakat együtt szerepeltetve, eredmé-
nyesek is legyünk. Így alakult ki a junior-
ban a Mérkőy, Benedek, Riczkó, Verebélyi, 
Árvai, Nagy O., Mocsári (liberó) kezdő, 
akik aztán nem csak itt, hanem Nemessel 
kiegészülve a felnőttek között is hozták az 
eredményeket.

– Tervek a következő szezonra?
– Megvédeni a junior bajnoki címünket 

és a felnőttek között is szeretnénk bajnok-
ságot nyerni, ami egyben ismét NB I-es 
szereplést jelentene. Ha Mérkőy Míra Bu-
dapest után az EKF-en folytatja főiskolai 
tanulmányait, akkor ő is sűrűbben látogat-
hatja majd az edzéseket, de erősítést is ter-
vezünk. A 2015/16-os szezonban - hosszú 
szünet után – ismét benevezünk a Magyar 
Kupa küzdelmeibe, így esély van arra is, 
hogy újra NB I-es ellenfelet láthat majd az 
egri közönség. Ha a mag együtt marad, és 
még néhány tehetséges játékos csatlakozik 
hozzájuk, akkor ez a társaság képes lehet 
feljutni a legjobbak közé.

AgriA röPlAbdA Club EgEr 
Rövidített név:  Agria RC Eger 
Felnőtt csapat:  VIKSZ Agria RC Eger
Utánpótlás csapatok (juniortól 
a gyermek korosztályig) az 
Egri Városi Sportiskolával 
közösen működnek: Agria RC Eger-EVSI
Alapítva:  2001. augusztus 1. 
Szín: piros-kék
Mérkőzések helye:  Neumann János 
 Középiskola tornaterme
Ügyvezető: Gáspárdy György
Edző (felnőtt-junior-ifi-serdülő): Sulyok István
Edző (gyermek):  Vajda Tiborné

Női röPlAbdA EgErbEN
1947 – Megalakul az első csapat a Földhivatal dolgo-

zóiból 
1948 – Az Országos Népi Röplabda Bajnokságban 

Heves megyét a Földhivatal képviseli, de a Kórház-
nak is volt már csapata. Az első megyei bajnoksá-
got a Földhivatal nyeri a NÉKOSZ Eger és az EPOSZ 
Maklár előtt.

1951 – Új bajnoki rendszer kialakítása. A főiskola csa-
pata, az Egri Haladás az országos középdöntőig 
jutott. Ellenben a Haladás SE Országos Spartakiá-
dot (ez a mai Pedagógusjelöltek Országos Sport-
találkozójának korábbi elnevezése) az Egri Haladás 
nyerte.

1952 – Az Egri Spartacusban is alakul női szakosztály, 
a szövetkezeti dolgozók országos versenyét rög-
tön meg is nyerték.

1953 – A női megyei bajnokságot az Egri Haladás 
nyeri, harmadik az Egri Spartacus, ötödik az Egri 
Lendület. Az országos középdöntőből nem jut to-
vább a Haladás

1957–61 – Egerben csak a főiskolának és a Szilágyi 
Erzsébet Gimnáziumnak van számottevő csapata. 
A megyei bajnokságban a szilágyisok 1961-ben 

bajnoki címet szereztek, megelőzve több egyesü-
letet, így ők játszottak NB II-es osztályozót.

1962 – Az Egri Dózsa röplabda szakosztálya női csa-
patot is indít a megyei bajnokságban, egyelőre 
versenyen kívül.

1963 – Az Egri Dózsa nyeri a Szilágyi előtt a megyei 
bajnokságot. 

1964–65 – Válságban az egri női röplabda. Feloszlott 
a Dózsa, nem rendeztek megyei bajnokságot. A 
Szilágyi jobb híján a Magyar Kupa-selejtezőben 
indult, illetve környékbeli középiskolai és NB II-es 
csapatokkal mérkőzött. Legyőzték többek között 
az NB II-es DVTK-t is. 

1966 – Újra megyei bajnokság, amelyben az újjá-
szerveződött Dózsa lett a győztes. Lényegében a 
Szilágyi csapatát vették át az egri lila-fehérek. A 
szolnoki kétfordulós osztályozó megnyerésével, 
Bátor Albert edző és dr. Gönczy Lajosné testneve-
lő tanár vezetésével a Füredi M., Tyuskai T., Pál S., 
Hunnfi Zs., Zsolcai É., Gyulai Á., Mészáros E., Tóth 
R., Tóth I. összetételű csapat nyert jogot az NB II-es 
szereplésre! 

1967 – A stadion öltözője mögött kijelölt pályán ját-
szotta NB II-es mérkőzéseit a Dózsa. Első évben a 
10. helyen zárt a csapat. 

1968–77 – Kezdetben az élmezőnyben szerepelt 
a Dózsa. Kétszer is bronzérmes volt a csapat, de 
1972-től már a bennmaradásért küzdött a csapat. 
76 decemberében feloszlott az Egri Dózsa, 1977 
januárjában megalakult az Eger SE, a város repre-
zentáns sport clubja. Kezdetben szó sem volt ar-
ról, hogy átveszik a Dózsa röplabda szakosztályát. 
Végül a sportköri vezetőség úgy döntött, hogy a 
súlyemelők helyett a röplabdások versenyezteté-
sét vállalja az ESE.

1977–83 Folyamatosan ott volt a „tűz közelében” az 
ESE női csapata. 1982-ben az NB II Keleti-csoport 
megnyerése után még elbukták az osztályozót, egy 
évvel később viszont „már nem volt pardon”, Bodnár 

János csapata a Zalaegerszeg, a Gyoma és a TFSE le-
győzésével biztosította a helyét a legjobbak között.

1983–2001 Ez a 18 NB I-es/Extraligás szezon nem 
csak az egri sportéletben, hanem a magyar női 
röplabdában is komoly sikereket hozott. Oldalakat 
lehetne megtölteni az eredményekkel és a kü-
lönleges történetekkel, kiemelkedő játékosokkal, 
edzőkkel, akik Eger hírnevét öregbítették szereplé-
sükkel. Erre most nincs mód, úgyhogy álljon itt egy 
rövid összegzés, ennek a 18 szezonnak a kivonatos 
értékelése, amelyben 26 érmet (14 arany, 7 ezüst, 5 
bronz) szerzett a városnak az Eger SE, Kordax-Eger 
SC, AgriaComputer RC Eger, EGUT RC-Eger néven 
szereplő csapat a hazai és a nemzetközi porondon. 
Ezek közül kiemelkednek a bajnoki címek és a ku-
pa-győzelmek.

Magyar bajnok (6): 1990/91 Eger SE, 1993/94, 
1994/95, 1995/96 Kordax-Eger SC, 1996/97, 
1997/98 AgriaComputer RC Eger.

Magyar Kupa-győztes (5): 1993/94, 1994/95, 
1995/96 Kordax-Eger SC, 1996/97, 1997/98 Agria-
Computer RC Eger. 

Visszatérve még az Eger SE, a Kasziba-csapat 
1990/91-es sikerére: ez volt a város sporttörté-
netében az első országos csapatbajnoki cím, nem 
mellesleg a sportág történetének első vidéki baj-
noki elsősége! A nemzetközi porondon is a röplab-
dás lányoké volt az egri elsőség a szereplést (1989) 
és az eredményeket (Duna Kupa, Interliga, CEV 
Kupa, BEK) is illetően. 

2001 – A szponzorok és támogatók hiányában véget 
ért az egri női röplabda aranykora. Megszűnt a 
számtalan válogatottat adó profi csapat. Augusz-
tus 1-jén megalakult a ma is működő Agria RC 
Eger. A csapat a 2001/02-es bajnokságtól a máso-
dik vonalban szerepel…

Forrás: Szabó Béla: Heves megye röplabdasportjának kró-
nikája. • Juni György (szerk.): A magyar röplabdázás 50 éve.
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Barát a sötétben
Látók ismerkedhettek meg a vakok segítőivel a vakvezető kutyák világnapján. A programon mindent meg lehetett tud-
ni ezekről a speciálisan képzett állatokról, illetve bemutattak olyan eszközöket, játékokat, amelyek segítik gazdáikat a 
mindennapokban.
1994. április 27-e óta ünneplik meg a vakvezető kutyák világnapját. Magyarországon a látássérült emberek töredékét 
segíti vakvezető kutya, pedig a vakoknak és gyengén látóknak nagyobb segítséget jelentenek a mindennapokban, mint 
bármelyik élettelen segédeszköz. Ezért a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola, mint a Világszövetség magyar tagjelöltje 
minden évben kiemelt hangsúlyt fektet a világnap méltó megünneplésére.
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NAGypál áKOS

Pax volt az egyik labrador a háromból, 
akikkel találkozhattak az érdeklődők a 
világnapon a miskolci Baráthegyi Vak-
vezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány 
jóvoltából az egri bevásárlóközpontban. 
Ez a fajta különösen alkalmas a speciális 
feladatra, de az elvárások mentálisan, fi-
zikálisan magasak, a fajtán belül is csak 
a kutyák 25 százalékából lehet vakvezető. 
Képzésük időigényes és igen drága. Az 
alomból kiválasztott kiskutyák először 
kölyöknevelőhöz kerülnek, majd 6-9 hó-
napon keresztül, kétéves korukig oktatják 
őket, végül még hónapokig gyakorolnak 
gazdájukkal együtt, rehabilitációs tanár 
felügyeletével. Mindez kétmillió forintba 
kerül. Nem csoda hát, hogy Magyaror-
szágon a 150 ezer vak ember mindössze 1 
százalékát segíti kutya. A helyzetet tovább 
nehezíti, hogy sehol a világon, így Ma-

gyarországon sem finanszírozza az állam 
a képzést, legfeljebb csekély támogatást 
vállal. A költségeket döntően alapítványi 
támogatásokból, adományozók segítsé-
gével lehet csak előteremteni. Pedig mun-
kájuk hatalmas segítség a vakok életében, 
egészen sajátos, egymásra utalt viszony 
alakul ki kutya és gazdája között.

– Az én életemben nagyon sokat jelent 
Pax. Előtte volt egy másik kutyusom, aki 
tragikus körülmények között elhunyt – 
mondta a világnapi rendezvényen Tóthné 
dr. Kiss-Orosz Mária, a Vakok és Gyengén-
látók Integráló és Sportegyesülete elnöke.

– Paxszal szeptember óta vagyunk 
együtt, nagyon hamar sikerült egymásra 
hangolódnunk. Ő segít a mindennapja-
imban, munkába eljutni, elvinni a gyere-
keket iskolába, edzésre. Egyáltalán, ha a 
kapun kilépek, az én életem az ő mancsa-
ira van bízva.

A látássérült emberek életében sok 

mindentől függ, hogy használnak-e ku-
tyát. Egyrészt az ember személyiségén 
múlik, másrészt az életkörülményein, 
hogy mennyire tud ellátni egy vakvezető 
kutyust. Ráadásul, mivel sokba kerül a ki-
képzés, nagy a sorban állás az állatokért.

A hagyományos gazdi-kutya viszony-
hoz képest nagyon más a mi kapcsola-
tunk, hiszen ez esetben nem egy háziked-
vencről van szó, hanem munkakutyáról, 
akiben az embernek teljes mértékben, azt 
is mondhatnám, hogy vakon meg kell bíz-
nia. Amikor az utcára kilépünk az ő dön-
tésein is múlik az életünk.

A világnapon a vakokat segítő játéko-
kat, oktatóeszközöket is bemutattak, ki 
lehetett próbálni a vaksakkot, -asztali-
teniszt, különböző memóriajátékokat, a 
Braille-írógépet.

Az alapítvány Eger mellett közel 20 
városban rendezett hasonló programot a 
vakvezető kutyák világnapján.

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

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

vannak Dolgok,
amik nem változnak.

De a hallás nem ilyen.
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– Mik az eddigi tapasztalatai, 
mennyire figyelnek oda az em-
berek a hallásuk egészségére?
– Munkám során azt tapaszta-
latom, hogy az egészségtudatos 
életmód évről évre egyre fonto-
sabb szerepet tölt be az emberek 
életében. Sokszor az érintettek 
környezete ad olyan visszajelzé-
seket számukra, amelyek miatt 

felismerik a hallásveszteséget. Természetesen előfordul, hogy va-
laki ennek ellenére halogatja a probléma megoldását, mert tart a 
vizsgálattól.

– Mi lehet ennek az oka?
– Félnek az ismeretlentől, nem tudják, hogy mi fog történni. Pedig 
a hallásvizsgálat fájdalommentes, és nem jár semmiféle kellemet-
lenséggel. Persze akadnak olyanok is, akik érzik, hogy probléma 
lehet a hallásukkal, de ennek ellenére nem akarnak szembesülni 
azzal, hogy baj van, és esetleg hallókészüléket kell viselni. 

– Miért hangsúlyozzák az évenkénti szűrés fontosságát?
– A nagyobb probléma megelőzése érdekében érdemes rászán-
nunk az életünkből azt a 20-30 percet, ugyanis minél előbb történik 
meg a diagnózis, annál nagyobb az esély, hogy sikerül korrigálni a 
hallásveszteségből adódó panaszokat. Sajnos néhány esetben ta-
lálkoztam már olyannal is, hogy valaki túl sokáig halogatta a dön-
tést, és már nem lehetett olyan minőségi változást elérni, hogy a 
hallásélménye jelentősen javulni tudjon.

– Mit kell tennie annak, aki szeretne ellátogatni az ingyenes 
hallásvizsgálatra?
– Az érdeklődőknek a részvételhez nincs más dolguk, mint beje-
lentkezni a 06 (30) 418 808-as telefonszámon és egyeztetni egy idő-
pontot munkatársunkkal. Várunk mindenkit szeretettel!

Elmúlt 60 éves? Vizsgáltassa meg 
évente hallását!
A Dr. Sándor Imre utca 4. szám alatt található Amplifon Hallásközpont ismét megelőző kampányt tart a lakosság számára. Kellemes, korszerűen 
felszerelt környezetben várják ingyenes hallásvizsgálatra az Eger és környékén élő érdeklődőket. Vargáné Bölkény Máriával, az Amplifon Hallás-
központ vezetőjével a hallásvizsgálat fontosságáról beszélgettünk. 

Ne maradjon ki az élet körforgásából!

Határtalanul!

lenkeysek felvidéki portyája
Immár örvendetes hagyománnyá kezd 
válni, hogy az egri Lenkey János Álta-
lános Iskola hetedik évfolyama minden 
tanév tavaszán részt vehet egy több na-
pos kiránduláson az EMET Határtala-
nul! című pályázatának segítségével. A 
Határtalanul! program célja a magyar-
magyar kapcsolatok építése, elmélyíté-
se, melynek keretében magyarországi 
iskolák tanulói az állam támogatásával 
osztálykiránduláson vehetnek részt a 
szomszédos országok magyarlakta te-
rületein, hogy személyes tapasztaláso-

kat szerezzenek a külhoni magyarság-
ról. 2015. június 1–4. között iskolánk 
42 diákja és 5 tanára tehetett látogatást 
a Felvidék középső területein. A négy 
nap első állomásai Selmecbánya és 
Besztercebánya voltak, így tapasztal-
hattuk a bányavárosok még mindig élő 
gazdagságát. A második napon meglá-
togattuk a dobsinai jégbarlangot, Lő-
cse városát, valamint Szepes várát. A 
harmadik napon frissítő túrát tettünk 
a Szlovák Paradicsomban, valamint 
Késmárkon és a mesebeli környezetben 

fekvő Csorba-tónál. Hazatérésünk nap-
ján Rimaszombatban találkoztunk a 
Tompa Mihály Alapiskola diákjaival és 
tanáraival, erősítve ezzel a határon túl 
élő magyarokkal kapcsolatainkat, s ez 
egyben utazásunk egyik fő célja is volt. 
Úgy érezzük, hogy diákjainknak ma-
radandó élményt szerezhettünk azzal, 
hogy megismerhették a régi Magyar-
ország egy kis szeletét, s később talán 
már családjukkal együtt térnek vissza e 
csodálatos vidékre.

fotó: bilku krisztián
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Idegen nyelvi táMOp az Eszterházy 
Károly Főiskolán  
A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0002 azonosító számú „Komplex nemzetköziesítési programfejlesztés az Eszterházy 
Károly Főiskolán” projekt 2013.03.01-ével indult, és hosszabbítással 2015. május 30-án zárult. A pályázat összköltségve-
tése 295.734. 462 Ft volt, a projektmenedzser Dr. Antal Éva a BTK dékánhelyettese, a szakmai vezető Dr. Bárdos Jenő, a 
neveléstudományi Doktori Iskola professzor emeritusa volt. A projekt megvalósulásának helyszíne az Eszterházy Károly 
Főiskola volt, konzorciumi partner nélkül. 

Az általunk csak „idegen nyelvi TÁMOP-
ként” emlegetett pályázat fő célja az volt, 
hogy intézményünk teljes képzési és szol-
gáltatási vertikuma elősegítse az európai 
mobilitást, a „nemzetköziesítést”. Alapvető 
feladataink közé tartozott a szaknyelvi és 
általános idegen nyelvi oktatást magába 
foglaló idegen nyelvi rendszer kidolgozá-
sa, a hallgatók nyelvi bizonyítványhoz jut-
tatása érdekében intézményi nyelvvizsga 
rendszer kidolgozása, valamint az idegen 
nyelvi szolgáltatásaink (fordítás, tolmá-
csolás, lektorálás) egységesítése. Ezen felül 
három féléven keresztül hallgatóinknak 
PILOT kurzusokat hirdettünk az angol, 
német és francia nyelv gyorsabb, hatéko-
nyabb elsajátítására, valamint szaknyelvi 
kurzusokat indítottunk, melyekhez 14 e-
tananyag, illetve két Magyar mint idegen 
nyelv tananyag készült. A három Szaknyelvi 
előkészítő tananyag (angol, német, francia) 
a hallgatókat B1 körüli szintre kívánják 
eljuttatni, majd erre épülnek a B2 közeli 
szintre felkészítő Szaknyelv I. tananyagok 
(Üzleti angol, német és francia; Turizmus 

angol, német és francia; Társadalomtudo-
mány angol és német; Környezettudomány 
angol; Matematika és informatika angol; 
Nevelés- és sporttudomány angol). 

A projekt keretében nyelvpedagógiai fej-
lesztések is zajlottak a szakmai vezető ko-
ordinálásával, melynek eredményeképpen 
tananyag és a Neveléstudományi Doktori 
Iskola doktoranduszainak kutatásait be-
mutató tanulmánykötet jelent meg. Ezen 
kívül négy fordítás készült (egy regény, és 
három tanulmánykötet), megjelentettük 
a nemzetközi konferencia kiadványát, és 
intenzív szakkönyv-beszerzést hajtottunk 
végre. A projekt keretében a képzésfejlesz-
tő csapat kidolgozta a Fordító és tolmács 
MA szakot, valamint az Oktatási Hivatal-
hoz benyújtottunk két szakirányú tovább-
képzést (Francia üzleti- és borturizmus 
szaknyelvi szakirányú továbbképzési 
szak és EU szaknyelvi és kultúr-
történeti szakfordító szakirá-
nyú továbbképzés).   

 Az intenzív idegen-
nyelvtanulás fejlesz-
tésében az Idegen 
Nyelvi Kommu-
nikációs Intézet 
(vezetője Dr. 
Szép Beáta) 

Európai Szociális
Alap

és a nyelvi szaktanszékek oktatói vették 
részt, míg a szolgáltatások fejlesztésében 
nagy szerepe volt a Nyelvi és Interkultu-
rális Iroda munkatársainak (irodavezető 
Dr. Vas István). Az interkulturális rendez-
vények, konferenciák, workshopok és a 
nemzetközi hetek jelentősen hozzájárultak 
a főiskola imázsépítéséhez, szolgáltatása-
inak népszerűsítéséhez, kiváló alkalmat 
adtak a csapatépítésre mind a dolgozók, 
mind a hallgatók körében, illetve segítet-
tek abban, hogy a különböző nemzetek 
képviselői megismerjék egymás kultúrá-
ját. Az összességében több ezer résztvevős 
programsorozat keretében megrendezésre 
került 3 nemzetközi hét, 1 nagy nemzetkö-
zi konferencia, 57 nemzetközi est, 4 nagy 
interkulturális workshop, 12 kirándulás, 
amelyeken a külföldi hallgatók vettek részt 
tandempárjaikkal, továbbá egy nagy záró 
rendezvény. A rendezvényekkel párhuza-
mosan 2014 nyarán megalakult az Észak-
magyarországi Idegen Nyelvi Innovációs 
Klaszter, melynek célja az idegen nyelvi 
szolgáltatások területén az észak-magyar-
országi régióban működő vállalkozások, 
oktatási intézmények, és civil szervezetek 
együttműködési hálózatának kialakítása, 
összehangolt tevékenységeinek elősegítése 
az Eszterházy Károly Főiskola vezetésével. 
További részletek a projekt főiskolai hon-
lapján: http://p2014-3.palyazat.ektf.hu/

Dr. Antal Éva
projektmenedzser

Bolha a fülbe Egerben!
Egerben, az Agria Nyári Játékok keretében, a Líceum 
udvarán (Eszterházy tér 1.) július 18-án szombaton 
(esőnap 19.) 21 órakor Harsányi Gáborral, Beleznay 
Endrével, Oszter Alexandrával, Csengeri Attilával, 
Várkonyi Andrással, Cseke Katinkával, Fogarassy 
Bernadettel a főszerepben jön a 

bolha a fülbe 
című frenetikus komédia!

Jegyek 2500 Ft-tól kaphatók a Líceum előtti pavi-
lonban, a www.agrianyarijatekok.hu weboldalon, a 
www.jegy.hu honlapon! Jegyinformáció, rendelés, 
tel.: (06 20) 509-1425, e-mail: agrianyarjegy@gmail.com

www.bulvarszinhaz.hu



HOGYAN ADJA EL INGATLANÁT? 
Önnek van egy eladó egri ingatlana. Mit tesz Ön? 

Hirdeti: interneten, apróhirdetésben, kiteszi az ablakba az 
„ELADÓ” táblát, ismerősöket kér meg, hogy reklámozzák…

VAGY

Felkeresi irodánkat, mert:
–  nekünk TÖBB internetes felület áll rendelkezésünkre, 
– az apróhirdetéseket MI FIZETJÜK,
– irodánk KIRAKATAIBAN is megjelenik hirdetése, 
–  10 munkatársunknak BIZTOSAN több ismerőse van, mint 

Önnek,
–  mi csak a POTENCIÁLIS VEVŐKnek mutatjuk az Ön 

ingatlanát,
–  az eladással kapcsolatban TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉST 

vállalunk.

Amennyiben érdeklik a további előnyök, hívja 
irodá(i)nkat INGYENES TANÁCSADÁSÉRT 

ÉS FELMÉRÉSÉRT!
Egerben Otthon – Eger Otthon Ingatlanközvetítő

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

· Ha sok bort kóstolsz,
· ha jártál már úgy, hogy nem emlékszel rá, hogy egy ado bort próbáltál-e,
· ha nem tudod visszaidézni, hogyan ízle,
· ha szeretnéd megtanulni, hogyan értékel egy profi sommelier

Akkor ez az INGYENES alkalmazás NEKED készült.

A bornotesz egy átfogó naplózó alkalmazás Android, iOS és Windows Phone 
készülékekre.
Az ingyenes bornotesszel katalogizálhatod a személyes tapasztalataidat a kóstolt 
borokról.

Jellemzők:

· Új, intuitív felhasználói felület, melybe könnyű és szórakoztató jegyzetelni,
· megoszthatod a jegyzeteidet a borászokkal és más felhasználókkal,
· átfogó adatbázis több száz borral, melyeket bővíthetsz,
· nagy és átfogó tudásbázis a borkóstolásról, hogy segítse a borok 

értékelését,
· bejelölheted kedvenc boraidat a könnyebb kereshetőség kedvéért,
· szórakoztató ikonokkal dobhatod fel a jegyzeteidet.

Töltsd le INGYEN!

Keresd az alkalmazást weboldalunkon: hp://www.bornotesz.com
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Duális együttműködési megállapodások
Az Eszterházy Károly Főiskola a turizmus-vendéglátás és a programtervező informatikus alapszakokon tervez először 
duális képzést indítani, mely folyamat jelenleg a szakmai képzőhelyekkel való szerződéskötés fázisába érkezett. Június 
23-án sajtótájékoztató keretében nyilvánosan írták alá főiskolánkkal az együttműködő partnerek a közös duális képzés 
folytatására vonatkozó együttműködési megállapodásokat.

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

A hazai és a nemzetközi felsőoktatási 
tapasztalatok is azt mutatják, hogy a ta-
nulmányok idején megszerzett gyakorlati 
tapasztalatok értékesebbé teszik a hallga-
tókat a munkaerőpiacon, ezért az Eszter-
házy Károly Főiskolán már 2015 tavaszá-

tól több képzési szinten is megkezdték a 
meglévő képzések gyakorlatorientáltabbá 
tételét, mely törekvéseket a következő tan-
években is folytatni kívánják.

Az új képzési formában is indítható sza-
kok számát a jövőben tovább növelnék. A 
Gazdálkodási és menedzsment és Gaz-
daságinformatikus alapszakon, valamint 
a Vállalkozásfejlesztés és a Geográfus 
mesterszakokon is kívának duális képzést 
indítani, sőt a jövőben akár a szociálpe-
dagógus képzésben és a sporttudományi 
szakokon is lehetőség nyílhat a duális kép-
zés bevezetésére.

A duális képzés bevezetését „Az Eszter-
házy Károly Főiskola területi társadalmi, 

gazdasági szerepének fejlesztése: Okta-
tás – Gyakorlat – Innováció”  TÁMOP-
4.1.1.F-13/1-2013-0009 számú 
pályázat támogatja.

Európai Szociális
Alap

Mentorszülőképzés Egerben 
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) és a Halmozottan Sérültek Heves Me-
gyei Szülőszövetsége együttműködve, mentorszülő képzést tartott a súlyosan, halmozottan sérült (SHS) gyermekeket 
otthonukban nevelő szülők számára. Az 5 napos akkreditált képzést sikeresen teljesítő szülők tanúsítványt vehettek át 
Giflo H. Pétertől, az FSZK ügyvezetőjétől. A képzés során olyan ismereteket, kompetenciákat sajátítottak el az érintett 
szülők, melyek birtokában képzetten tudnak sorstársi támogatást nyújtani más, súlyosan és halmozottan fogyatékos 
gyermeket nevelő családoknak. 

Giflo H. Péter megköszönte a szülőknek 
az aktív részvételt és felhívta figyelmüket 
arra, hogy a választott segítői feladat so-
rán számos új kihívásnak kell megfelelni. 
Kiemelte, elismerést érdemelnek a szülők 
és minden segítséget meg kell kapniuk a 
többletterhek feldolgozásához. Az FSZK 
a jövőben szeretne jobban fókuszálni a 
súlyosan és halmozottan sérült gyerme-
ket nevelő szülőkre és szakemberekre 
akár uniós és hazai források bevonásával 
is. 

A szülőszövetség elnöke, Domán 
Zoltán szerint egy rég várt program 
első elemét sikerült lezárni, amit fo-
lyamatosan fejleszteni kell. Szükséges 
növelni a családok érdekében működő 
szolgáltatásokat és fel kell gyorsítani az 
információk áramlását. A szülőszövet-
séghez gyakran forduló családoknak a 
megszerzett ismeretek valódi segítséget 
jelentenek. 

A képzésben részt vevő mentorszülők 
közül Bodnár Béláné kifejtette, hogy na-
gyon sok használható ismeretet szerzett 

a képzés során, és mivel az érintett csalá-
dok többsége egyszülős, a magukra ma-
radt édesanyáknak a mentorok rendkívül 
nagy segítséget tudnak nyújtani. Hozzá-
fűzte, hogy szerinte az érintettek lakóhe-
lyi megoszlása miatt az országban létre 

kellene hozni egy mentorszülő hálóza-
tot, ahol az igénybevevők otthonához és 
szükségleteikhez legközelebb álló men-
torszülők a legrövidebb időn belül lesz-
nek képesek beavatkozni a krízis-helyzet 
feldolgozása érdekében.
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Egyszerű online ügyintézés: telekom fiók!
Lényegesen egyszerűbbé válik az előfize-
tések kezelése és az online ügyfélszolgálat 
igénybevétele a Telekom mobil, otthoni, 
valamint üzleti előfizetéssel rendelkező 
ügyfelei részére. 

Ezentúl nem kell fejben tartani külön-
böző meglévő szolgáltatásaink azonosí-
tószámait és jelszavait. A Telekom fiók 
létrehozása után elég email címünket, 
vagy Facebook fiókunkat és azok jelsza-
vait használni ahhoz, hogy online intéz-
hessük telekomos ügyeinket, és ha nem 
szeretnénk, ki sem kell lépnünk belőle.

Ráadásul az áttekinthető felületű, mo-
bileszközökre is optimalizált, egykapus 

belépést biztosító Telekom fiókhoz tet-
szőleges számú előfizetés kapcsolható: 
így egyszerre kezelhetjük saját és család-
tagjaink otthoni és mobil előfizetéseit, 
valamint az üzleti előfizetéseket. 

A Telekom fiók hatékony megoldást kí-
nál arra az esetekre, ha például nagyobb 
adatcsomagot szeretnénk, készülékbiz-
tosítást kötnénk, megnéznénk, mennyit 
netezett a gyermekünk, vagy befizetnénk 
a telekomos számláinkat. A különböző 
azonosítókat pedig nyugodtan elfelejt-
hetjük: egy egyszerű belépéssel az összes 
Telekom fiókhoz rendelt előfizetésünket 
elérjük.

A Telekom fiókot könnyű létrehozni: 
egy meglévő előfizetés kapcsán az onli-
ne ügyfélszolgálaton keresztül, vagy akár 
abba be sem lépve is ki lehet alakítani, és 
azt követően, jelszó megadásával kapcsol-
hatjuk hozzá a különböző előfizetéseket.

A Telekom fiók használata a KKV és a 
nagyvállalati ügyfeleknek is egyaránt le-
hetséges, a fiók a belépést biztosítja, mi-
közben az üzleti online ügyfélszolgálat fe-
lület működése és funkciói változatlanok 
maradnak.

További információ a www.telekom.
hu/tajekoztatok/telekomfiok oldalon ta-
lálható. (X)

Bahamák helyett, tisz(t)a élvezet!
A TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0363 azonosító számú „Ma tégy a holnapért!” Kompetenciaalapú személyiségfejlesztés és 
módszertani megújulás az egri KERI-ben című projektjének a keretében, az intézmény húsz tanulója és kísérő tanáraik, 
három felejthetetlen napot tölthettek a Tisza-tó vidékén.

A nyár első honapjában a vakáció köze-
ledtével, az iskolapadban eltöltött mo-
noton 45 perces órákat, az év végi, minél 
jobb osztályzatokért folytatott ádáz és 
néha már-már elkeseredett küzdelmeket, 
egyre inkább felvájták a szabadban eltöl-
tött könnyedebb foglalkozások, illetve 
az osztály- és tanulmányi kirándulások. 
Most értékelődnek fel igazán József Atti-
la örök érvényű sorai: „Jó szóval oktasd, 
játszani is engedd szép, komoly fiadat!”

Így éreztek Eger egyik legnagyobb 
létszámú középiskolájának, az Egri Ke-
reskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátó-
ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégi-
umnak a diákjai és tanárai is. 

Június 2. és 4. között, az iskola 9. és 10. 
évfolyamáról, közel két tucat fiatal, válto-
zatos programok keretében, testközelből 
ismerkedhetett meg a Tisza-tavi ökológia 
flórájával és faunavilággal.

 A programok között szerepelt többek 
között Poroszlón, a 735.000 liter ösz-
sztérfogatának köszönhetően, Európa 
legnagyobb édesvizű akváriumrendsze-
rével rendelkező, Tisza tavi Ökocentrum 
bejárása. A belső térben található halak, 
kétéltűek, illetve emlősök felfedezése és 
beazonosítása nem okozott gondot. Nem 
úgy a komplexum szabadidőparkjában 
élő állatok felkutatása. A Júniusi elejéhez 
képest szokatlanul magas hőmérséklet 

hűsölésre csábította a park szabadtéri 
lakóit. Szerencsére, azonban voltak olya-
nok, akik dacolva a rekkenő hőséggel, 
előmerészkedtek az árnyékból. A csapat, 
így karnyújtásnyi távolságból figyelhette 
meg a pelikánokat, vagy a rackajuho-
kat. Vélhetően a dámszarvasok jártak a 
legjobban. Őket ugyanis nem csak a fi-
gyelmükkel, hanem gondoskodásukkal 
is megtisztelték a fiatalok. Ebédidő kö-
zeledtével ugyanis néhány finom falattal 
is megörvendeztették a párosujjú patáso-
kat.

A természeti értékek felfedezése itt 
még nem ért véget. Amíg Poroszlón az 
állatvilágra, addig a Tiszavirág Ártéri 
Sétaút és Tanösvény bejárásakor a nö-
vények megfigyelésére helyeződött a 
hangsúly. Az 1,5 km-es gyaloglás során a 
résztvevők közelről vehették szemügyre 
a tündérrózsákat, valamint a mo-
csarakban ragadózó életmódot 
folytató, sárgás virágú ren-
cét is.

Azért hogy a tiné-
dzsereknek ne csak 
az eddig látott ér-
dekességek miatt 
eltátott szája, 
hanem az iz-
maik is mo-
z o g h a s s a -

nak, az utolsó napon kenu-túra szerepelt 
a programban. Annak tudatában, hogy 
a többség először, pontosabban az előző 
napi egy órás gyakorlást is beleszámítva, 
másodjára ragadott kenulapátot, termé-
szetesen nem Szegedig tervezte a társa-
ság a lapátolást. A közel két óra alatt, a 
tiszafüredi Albatrosz kikötőből indulva, 
a közeli Kalandszigetet megkerülve, ér-
tek vissza a túra kiindulópontjára a kel-
lőképpen elfáradt fiúk és lányok. Mivel 
az előző esti vacsorakor felszolgált, és ál-
talános tetszést kiváltó, paprikás krump-
liból, valamint a reggelire elfogyasztott 
néhány szelet kenyérből szerzett energiát 
a vízen percek alatt elégették a resztve-
vők, a hiányt, a hazaindulás előtt, közös 
jégkrémezéssel és frissítők fogyasztásával 
próbálták pótolni.

Hogy az első két napon megejtett Ti-
sza-tavi sétahajókázás, a koraesti önfe-
ledt fürdőzések és az azt követő közös 
beszélgetések, esetleg a kenu-túra, vagy 
„csak” az együtt eltöltött három nap hoz-
ta közelebb egymáshoz a tanulókat, azt 
nem lehet tudni. Egy valami azonban 
biztos. Már most azt tervezik, hogy jövő-
re hova szeretnének iskolai kirándulásra 
menni. Talán a fenti sorokat elolvasva 
nem meglepő, hogy a Bahamák, vagy a 
Kanári-szigetek helyett ismét a Tisza-tó 
mellé vágyik a társaság.

A túrán készült további fotók, valamint 
a TÁMOP projekttel kapcsolatos egyéb 
információk megtalálhatók az iskola 
honlapján:

www.kerieger.hu/diakszem/index.htm
Hadházi Péter

Európai Szociális
Alap

Hírek cukorbetegeknek
Július 11-én, szombaton 10 órakor vár-
juk a cukorbeteg gyerekeket és fiatalokat 
egyesületünk Kis Dobó téri irodájába 

(az IFI-Pont udvara), a nyári diabetes 
napközis programjaink megnyitójára 
és beszélgetésre. A programunkban sok 
vidám játék, kirándulás, kisvonatozás, 
múzeumlátogatás és közös bográcsolás 
is szerepel. A programon való részvétel a 
gyerekeknek ingyenes. 

Július 11-től 15-ig Egerben tartja  
edzőtáborát az Európa-bajnok Magyar 
Cukorbeteg Futsal-válogatott, Hevesi Ta-
más sorstársunk  vezetésével. Az edzések 
között   lehetőség lesz a velük való talál-
kozásra, beszélgetésre és meghívjuk őket 
a  napközis programjainkra is.

Július 12-én 10 órától az egri Sportcsar-
nokban a  válogatott   felkészülési mecs-
cset  játszik a Dunakeszi Kinizsi Futsal 
Klubbal, amelyre a belépés ingyenes lesz. 

tinódisok a Bolyaiak útján
Székelyföldi tudósaink

A Határtalanul! Tanulmányi kirándulás 
hetedikeseknek című pályázatnak köszön-
hetően az Egri Balassi Bálint Általános 
Iskola és Előkészítő Szakiskola Tinódi Se-
bestyén Tagiskolájának 7.a és 7.b osztályai 
„Tinódisok a Bolyaiak útján - székelyföldi 
tudósaink (HAT-14-01-0181)” címmel 
csodálatos kirándulást tettünk Erdélyben 
2015. május 19–22. között.

Nagyváradon megcsodáltuk a püspöki 
székesegyházat, annak kincstárát, Szent 
László ereklyéit. A Keresztény Egyete-
men megkoszorúztuk Bolyai János mell-
szobrát. A Dévai Szent Ferenc Alapít-

vány gyermekotthonainak adományokat 
gyűjtöttünk. Szeretettel adtuk át a játék 
és iskolaszer csomagunkat a Szent An-
géla Gyermekotthonban, Nagyváradon, 
a Szent Borbála Napköziotthonban Pa-
rajdon és a Boldog Dr. Batthyány-Stratt-
mann László Gyermekvédelmi Központ-
ban Gyulafehérváron. Kolozsváron a 
Szent Mihály Székesegyház Mátyás király 
szobra és szülőháza nyűgözött le bennün-
ket. A házsongárdi temetőben Dzsida 
Jenő, Apáczai Csere János síremléke előtt 
is tisztelegtünk.

Marosvásárhelyen már vártak bennün-

ket a 7-es Számú Általános Iskola tanárai és 
hetedikes tanulói. Ahol aláírtuk a testvéris-
kolai kapcsolatot megörökítő emléklapot.

Jártunk a parajdi sóbányában, de Do-
máldon, Bolyai János édesanyjának kop-
jafájánál is tiszteletünket tettük. Pénteken 
látogatásunkat Bolyán kezdtük, majd Gyu-
lafehérvárra indultunk. Később Arad felé 
vettük az utat. A vértanúk emlékművénél 
emlékszalagot helyeztünk el. A felejthetet-
len élményekért köszönet az Emberi Erő-
források Minisztériumának, szüleinknek 
és a Tinódi Sebestyén Tagiskolának.

A mérkőzésre 
nemcsak a cu-
korbetegeket, ha-
nem minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk! A DiaEuro Fotsal 
Európa-bajnokságot 2015. július 19–26. 
között Kolozsváron rendezik meg, ahol 
remélhetőleg sok magyar szurkoló is se-
gíti majd a csapatunk győzelmét. 

Július 25-én egyesületünk buszos bu-
dapesti utazást szervez a tagoknak láb-
vizsgálatra. Indulás 8 órakor a Tinettől. 
Felszállási lehetőség lesz a Buszpályaud-
varnál is. Az utazás a tagoknak  ingye-
nes.

Jelentkezés: Jakabné Jakab Katalin, elnök 
(06 70) 366-3778 vagy egridiab@gmail.
com. Honlapunk: egridiab.egalnet.hu



Takarítószolgálat, Eger
(06 20) 9359 211

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

Gyógyszertári ügyelet
2015. július

Dátum Név Cím Telefonszám Ügyeleti idő
1 szerda Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 07:30–07:30
2 csütörtök Tégely Patika Eger, Deák F. u 59 06-36-516-706 20:00–07:30
3 péntek Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
4 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
5 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
6 hétfő Agria Gyógyszertár Eger, Hadnagy u. 32. 06-36-789-129 20:00–07:30
7 kedd Kristóf Gyógyszertár Eger, Katona tér 1–3. 06-36-515-820 20:00–07:30
8 szerda Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
9 csütörtök Kígyó Patika Eger, Dobó tér 2 06-36-312-219 20:00–07:30

10 péntek Kígyó Patika Eger, Dobó tér 2. 06-36-312-219 20:00–07:30
11 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
12 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
13 hétfő Gránátalma Gyógyszertár Eger, Kórház SBO 411-444/2514 20:00–07:30
14 kedd Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
15 szerda Balassa Gyógysz. Eger, Balassa u. 9 06-36-782-711 20:00–07:30
16 csütörtök Gránátalma Gyógyszertár Eger, Kórház SBO 411-444/2514 20:00–07:30
17 péntek Érsek Patika Eger, Érsek u. 5. 06-36-321-566 20:00–07:30
18 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
19 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
20 hétfő Tégely Patika Eger, Deák F. u. 59. 06-36-516-706 20:00–07:30
21 kedd Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
22 szerda Ezerjó Patika Eger, Pacsirta u. 4. 06-36-310-985 20:00–07:30
23 csütörtök Jázmin Patika Eger, Hadnagy u 5 06-36-316-172 20:00–07:30
24 péntek Kristóf Gyógyszertár Eger, Katona tér 1–3. 06-36-515-820 20:00–07:30
25 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
26 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30
27 hétfő Korona Gyógyszertár Eger, Sas u. 1. (SPAR) 06-36-515-145 20:00–07:30
28 kedd Székfű Patika Eger, Farkasvölgy u. 27. 06-36-517-524 20:00–07:30
29 szerda Isteni Gondviselés P. Eger, Lenkey u. 2. 06-36-516-969 20:00–07:30
30 csütörtök Platán Gyógyszertár Eger, Vallon u. 4. 06-36-784-172 20:00–07:30
31 péntek Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

tízéves a Diákvér program
A felnőtté válást különböző kultúrákban különféle módon szokták megünnepelni. Magyarországon évtizedek óta is-
mert buzdító jelmondat: „Ünnepeld 18. születésnapodat véradással!”

Az ország legtöbb középfokú oktatási 
intézményében toboroz a Vöröskereszt 
a fiatalok között véradókat, s nincs ez 
másképp Heves megyében sem. Egert 
hagyományosan „diákvárosként” tart-
ják számon, hiszen az alap- és felsőfokú 
intézmények mellett a megyeszékhelyen 
összesen tizenhat középiskola működik, 
több ezer diákot fogadva.

Amikor 2004-ben a Vöröskereszt és az 
OVSZ területi vérellátó intézete közösen 
kezdeményezte a „Diákvér-projekt” elindí-
tását, a szervezők több célt is megjelöltek:

– a legfontosabb talán, hogy a prog-
ram eredményezze az új, fiatal véradók 
számának növekedését,

– az intézményekben fordítsanak na-
gyobb figyelmet a középiskolások vér-
adóvá nevelésére.

A program tíz éve alatt egy-egy tan-
évben átlagosan 900-1000 fő, túlnyomó 
többségében diák jelentkezett véradásra, 

s ha figyelembe vesszük, hogy az eltelt 
időszakban milyen arányban csökkent a 
diákok száma, akkor a szinten maradás is 
tekinthető eredménynek. 

A donor edukáció fontos eszközei, s ta-
lán az egyik legsikeresebb programelem-
nek tekinthetők azok az ismeretterjesztő 
tanórák, ahol vöröskeresztesek és vérellá-
tós kollégák tartanak közösen a véradás-
sal kapcsolatos tudnivalókról, s magáról 
a Vöröskeresztről.

A „Diákvér” egyben verseny is, s ez 
a nemes vetélkedés motivál! Az iskolák 
számára is fontos az hogy egyes tan-
évek zárultával, melyikük adta a legtöbb 
véradót, ki őrizheti egy éven keresztül 
intézményében a „VÉRCSEPP-EMBER-
KÉT”.

Az egy évtized alatt hat középiskola 
képviselői büszkélkedhettek el a legjobb 
eredménnyel, közülük is a „Pásztorvöl-
gyi”, a „Kossuth Zsuzsa” , az „Andrássy” 

és a „Wigner” 2-2 , míg a „Gárdonyi” és 
a „Dobó” 1-1 tanévben. A 2014/2015. 
tanév befejeztével a Vöröskereszt és a 
Vérellátó Szolgálat képviselői és szer-
vezéssel foglakozó munkatársai ezúton 
is köszönetet mondanak mindazoknak, 
akik a véradási események előkészítés-
ében fáradoztak, a véradásokon megje-
lentek, s bármilyen módon támogatták 
a Diákvér Programot! Valamennyiük 
jövőbeli együttműködésére számítunk!

ÉRETTSÉGIZZ EMBERSÉGBŐL!
JELES!! – mert vért adtam…

FRAKK ÁLLATELEDEL BOLT

KALLÓMALOM ÚTI PIAC

Mindenféle állattartással 
kapcsolatos eledelek, 

felszerelések, kiegészítők

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

Szo: 0800–1200

TEl.: (06 20) 3290-188
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léleksimogatás, kincskeresés 
Bótáné Kádas Ella kineziológus, párkapcsolati és önbizalom-erősítési tanács-
adó vendége voltam a Narancsvirág Egészségkuckóban.

Energyvet – természetesen segít 
Forradalmi áttörés az állatgyógyászatban 

Az Energyvet cég természetes bioinformációs termékek széles körét kínálja, amelyek összeállítása az ősi kínai orvoslás 
alapelvei szerint történik, valamint felhasználják a fitoterápia, a kristályterápia, a homeopátia, és a modern bioinformá-
ciós módszerek legújabb ismereteit is. Á
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– Ez a hely a nyugalom, az oldódás, a fel-
töltődés és a pozitív energiák szigete. Mi-
óta dolgozol itt?
– Már hat éve csak természetgyógyász-
kineziológusként tevékenykedek, előtte 25 
évig középiskolában tanítottam. Mindig is 
vonzott mind az ismeretek átadása mind 
az emberek segítése, jelenlegi munkámban 
pedig mindkettőt ötvözhetem. Az egyéni 
kezelések mellett élő és online tréningeket 
is tartok a stresszoldás és az önbizalom-erő-
sítés témakörében.

– Milyen problémákkal fordulnak ki-
neziológushoz az emberek? 

– Testi-lelki, tanulási, viselkedési, pár-
kapcsolati problémákkal valamint önbiza-
lomhiány, túlzott stressz, szorongás, gyász 
és különböző életkrízisek miatt. A kinezi-
ológia négy különböző ágával tudom őket 
segíteni, kiegészítve mindezt tapasztalata-
immal és egyéb ismereteimmel is. Úgy gon-
dolom, hogy a legtöbb ember életében van-
nak olyan helyzetek, amelyben már nem 
elegendő vagy megfelelő a közvetlen kör-
nyezet segítsége. Ilyenkor érdemes felke-
resni egy kineziológust, aki oldja a stresszt, 
megkeresi az okokat, beindítja és felgyorsít-
ja a szervezet öngyógyító mechanizmusát, 
támogat, lelkesít.

– Párkapcsolati tanácsadó is vagy. Mi 
késztetett arra, hogy megszerezd ezt a ké-
pesítést is? 

– Nagyon sok nézeteltérés, stressz ke-
letkezik a párkapcsolatban is, amit kinezi-
ológusként is tudok oldani, de a Prepare/
Enrich párkapcsolati tanácsadó módszerrel 
egyszerre tudok dolgozni a pár mindkét 

tagjával. A kitöltött teszt kiértékelése alap-
ján felszínre kerülnek a kapcsolat erősségei 
és növekedési területei, így már célirányo-
san lehet azt rendbe hozni vagy gazdagítani. 
Sőt érdemes még az esküvő vagy összeköl-
tözés előtt részt venni ezen a tanácsadáson, 
hogy a párok megelőzzék a konfliktusokat. 
Esküvői ajándéknak is kitűnő és hasznos 
lehet ennek a programnak az ajándékutal-
ványa.

– Miért választottad egyik szakterüle-
tednek az önbizalom-erősítést?

Azt vettem észre, hogy a legtöbb klien-
sem hiányzó önbizalomról, alacsony ön-
szeretetről és önbecsülésről számolt be. Így 
egyre jobban elmélyültem ebben a témá-
ban, és létrehoztam a www.ertekesvagy.hu 
honlapot, melyről ajándékba lehet letölteni 
a „Hogyan erősítsem meg az önbecsülé-
sem? című elméleti ismereteket és érdekes 
gyakorlatokat tartalmazó kis könyvecskét. 
Ezt követően pedig összeállítottam az onli-
ne Kincskereső Önbecsülési Expedíció tré-
ninget, amelynek vonata áprilisban indult 
immár 5. alkalommal útjára.

– Az önbizalom-erősítést kártyacso-
magokkal is segíted. Mit lehet róluk tud-
ni?

– Az „Értékes vagy!” önbizalom-erősítő 
kártyacsalád már hattagú. A ciklámen színű 
a nőknek, a zöld a férfiaknak, a bordó pedig 
a pároknak készült. A gyermekeknek van 
külön a 6-10, a 10-14 és 14-18 éveseknek 
szóló csomag is. Mindegyik kártyacsomag 
48 lapból áll, önismereti, önbizalom-erősítő 
feladatokat és pozitív megerősítő monda-
tokat tartalmaz. Kis helyen is elférnek, már 
napi pár perc ráfordítással is sokat tehetünk 
önbecsülésünkért. Ajándékba is adhatjuk, 

hiszen ki ne örülne annak, ha sokkal jobban 
megismerné, megszeretné önmagát, maga-
biztosabbá és határozottabbá válna.

– Említetted, hogy különböző élő tré-
ningeket, foglalkozásokat is tartasz. Kik-
nek és milyen céllal hoztad létre azokat?

– A cél természetesen a stressz oldása 
valamint az önbecsülés erősítése volt. A 
„Stresszűző” tréningen az alapvető elméleti 
ismeretek mellett egyszerű, de nagyszerű 
stresszoldó tippeket, technikákat és prak-
tikákat sajátíthatnak el a résztvevők. Az 
„SMS/ StresszMentesSuli” tréning a gyer-
mekeknek tanítja meg ugyanezt, míg az 
„Oroszlánképző” az önbizalmukat fokozza. 
A „Csakra-meditációs” tréningen pedig a 
testet-lelket nyugtató meditáció jellemző-
it, fajtáit valamint az energiaközpontokat 
ismerhetik meg az érdeklődők. Érdemes 
figyelemmel kísérni a honlapot, mert ezek 
a tréningek, szeptembertől újra indulnak.

Nagy-nagy szeretettel várok minden 
kedves érdeklődőt egyéni/páros kinezio-
lógiai kezelésre, tanácsadásra vagy online/
élő tréningre a Narancsvirág Egészségkuc-
kóba: Eger, Mária u. 34. fszt. 4. Tel.: (20) 
9764-604, e-mail: info@ertekesvagy.hu, 
www.ertekesvagy.hu, www.kineziologus-
eger.hu

Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy 
az állattartók körében egyre többen érdek-
lődnek az orvoslás alternatív módszerei 
iránt. Az Energyvet készítményeiben a 
természetes alapanyagok gyógyító hatá-
sa felerősödik, és az állati szervezet teljes 
harmonizációját biztosítja, semmilyen 
káros mellékhatással nem rendelkeznek. 
Az Energyvet regenerációs készítményei 
állatoknál is rendkívül hatékonyak, sőt 
alkalmazásuk talán egyszerűbb is, mint 
az embereknél. Az állatok ugyanis sokkal 
jobban reagálnak a regenerációs folyama-
tokra, mint az emberek. A készítmények 
megelőzést szolgáló adagolása is jelentős 
mértékben megerősíti az állat szervezetét, 
kiváltképpen, ha idősebb egyedről van szó. 
Segítségükkel hatékonyan legyőzhetők a 
betegség első tünetei is.

Krónikus betegségek esetében is igen 
hatékonyak az Energyvet készítményei, 
melyek mellékhatás nélkül képesek javí-
tani az állat egészségügyi állapotán, úgy 
hogy a készítményeket nem kell az állat 
élete végéig adagolni. A készítmények  elő-
nye továbbá, hogy használatuk nyugod-
tan kombinálható az állatorvos által előírt 
kezeléssel, hatásmechanizmusuk ugyanis 
teljesen más, mint az akadémikus orvos-
lásban használatos gyógyszereké és maga 
a regeneráció rendszerint segíti az orvos 
által helyesen elrendelt gyógymódot. A 
választék rendkívül széles: 

CYTOVET A vér és a szervezet mé-
regtelenítésének segítésére, hasmenés ki-
egészítő kezelésére. Daganatos megbete-
gedések esetén az életminőség javítására.

BIOMULTIVET Zsírban és vízben 
oldódó vitaminok, ásványi és biológiailag 
aktív anyagok kombinációja. Sejtszinten 
támogatja az egész szervezet működését, 
növeli az immunitást, vitalitást.

SKELEVET Csont és porcerősítésre, 
regenerálásra. Ízületi gyulladások kiegé-
szítő kezelésére. Ízületek, csont és porcfáj-
dalmak esetén kiegészítő kezelésére alkal-
mas. 

PROBIOVET Probiotikus bélflóra 
regeneráló. Ezért szinte valamennyi meg-
betegedés kiegészítő kezelésében segítsé-
get nyújt.

EPIVET Gyógynövény és illóolaj tar-
talmú komplex gyógysampon. Viszketés 

csillapító, sejtregeneráló, gombaellenes és 
repellenes hatású,érzékeny és irritált bőrű 
állatok számára is alkalmazható.

VIROVET Növeli az állatok immuni-
tását, különösen vírusos megbetegedések 
esetén. Bőr, légúti és emésztőszervi gyulla-
dások elleni védekező képesség növelésé-
re. Allergiák kiegészítő kezelésére. 

REGAVET A máj és epe funkciók 
aktiválására, erősítésére, a méregtelenítés 
elősegítésére. 

RENOVET Vese és kiválasztó funk-
ciók támogatására. Ízületi gyulladások és 
makacs fül problémák kiegészítő kezelé-
sére. Nedves ekcémák, atópiák, allergiás 
állapotok, mérgezések adjuváns keze-

GYNEVET Hormonrendszer har-
monizálására, zsír anyagcsere támogatá-
sára. Hormonális eredetű szőrhullások 
kezelésének kiegészítésére. Hormonális 
epilepsziák kiegészítő kezelésére. Ivarzás 
elősegítésére. 

KOROVET Az idegrendszer funkció-
inak támogatására, az ér és nyirokrendszer 
működésének stabilizálására. Utazási be-
tegség kiegészítő kezelésére alkalmazható. 
Támogatja a szív, a keringési-, az endok-
rin- és az érrendszer működését. 

IMUNOVET Antivirális, antimyko-
tikus, antibakteriális hatású készítmény. 
Sebgyógyulás elősegítésére, Antioxidáns 
hatású, tonizáló, támogatja a szervezet re-
generálódási és védekező képességét. 

AUDIVET Illóolaj és gyógynövény 
tartalmú komplex fülcsepp. Szemölcsök, 
vírusos bőr és nyálkahártya bántalmak 
kezelésére, ecsetelésére. Külső hallójárat 
gyulladás kiegészítő kezelésére.

ETOVET Az idegrendszer stabilizá-
lására. Szorongás, félelmek csökkentésére. 
Utazási betegség megelőzésére. Epilepszi-

Játék! 
Mi a neve az online önbizalom-erő-
sítő tréningnek? 
A válaszokat július 20-ig küldjék el 
a Média Eger Kft. címére (3300 Eger, 
Törvényház utca 15.), a borítékra írják 
rá „Értékes vagy!”, valamint adják meg 
telefonos elérhetőségüket! 
A helyes választ beküldők között „Ér-
tékes vagy!” kártyacsomagokat sorso-
lunk ki!

ák kiegészítő kezelésére. Stresszállapotok 
során nyugtató hatással van az idegrend-
szerre. 

FYTOVET Nyomelem pótlásra. 64 
féle mikroelemet tartalmaz kolloidkötés-
ben. Kiegészítő kezelésként az általános 
állapot javítására, a védekező képesség fo-
kozására. 

OMEGAVET Bőr és szőrzet állapot 
javító.  Visszaállítja a bőr rugalmasságát. 
Elősegíti az erős csontok, egészséges fogak, 
szem, bőr, szőr/bunda, képződését. 

KINGVET Stimulálja a szervezet vé-
dekező rendszerét. Bakteriális fertőzések 
megelőzésére, kiegészítő kezelésére. Segíti 
a műtétek utáni gyors felépülést, különö-
sen a kötőszövetek regenerációját.

Országszerte már közel 200 állatorvos 
alkalmazza rendszeresen és sikeresen az 
Energyvet készítményeit. 

Tudjon meg többet készítményeinkről 
a www.energy-vet.hu oldalon, ahol meg 
is rendelheti termékeinket, vagy keresse 
Egerben  „energyvet”-es orvosainkat: dr. 
Daróczy Lajos (36 515-232) vagy dr. Fejér 
Barnáné dr. Varga Éva (36 517-474) állat-
orvosokat.

Játék! 
Melyik Energyvet készítmény hasz-
nálható csont és porcerősítésre, re-
generálásra? 
A helyes megfejtéseket a Média Eger 
Kft. címére (3300 Eger, Törvényház  
utca 15.) várjuk július 15-ig. A borí-
tékra írják rá „Energyvet”, és telefon-
számukat is tüntessék fel. A helyes 
megfejtéseket beküldők között aján-
dékcsomagokat sorsolunk ki!
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A tanulás a fiatalság záloga
Több mint kétezer résztvevője volt a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége és a Richter 
Gedeon Nyrt. által szervezett egészségügyi felvilágosító vetélkedőnek, amelynek témái az érelmeszesedés és a csont-
ritkulás betegségek voltak.

Idén tizenhetedik alkalommal szervezték meg 
az egészségügyi felvilágosító vetélkedőt, a meg-
mérettetésben 44 Borsod-Abaúj-Zemplén-, 
Heves- és Nógrád megyében működő klub vett 
részt. A díjátadót május 28-án tartották Eger-
ben. 

A Szövetség fontos feladatának tartja, hogy 
olyan programokat szervezzen, amelyek lehe-
tőséget teremtenek a klubtagok ismereteinek 
bővítésére. A vetélkedő nemcsak a szellemi 
frissességet segíti elő, hanem az egészségtudatos 
magatartás kialakulását is. A programot támo-
gató Richter Gedeon Nyrt. a hazai gyógyszer-
gyártás meghatározó képviselőjeként fontosnak 
tartja az objektív betegtájékoztatást, különösen 
a nyugdíjaskorúak körében. 

A tesztek közös kitöltése a társas kapcsolati 
háló erősítését is elősegítette, ami egyfajta társa-
dalmi védőfaktor is: az időskori tanulás biztosít-
ja a pszichikus fejlődést és egyben fiatalságunk 
záloga. Sánta gyula

alelnök

Helyezettek:

I. Miskolci Martin–Kertvárosi Nyugdíjasklub (BAZ megye)
I. Magyarnándori Nyugdíjas Egylet (Nógrád megye)
I. Pásztó és Környéke Postás Nyugdíjas Klub (Nógrád megye)
II. Mezőnagymihályi Hagyományőrző Asszonykórus (BAZ megye)
III. Horti „Erkel Ferenc” Nyugdíjas Klub (Heves megye)
III. Ongai Szociális Szolgáltató Központ (BAZ megye)
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„Fesztivál a fesztiválban” 
A táncművészet legnagyobb ünnepe Győrben 

Idén is megrendezték a XI. Magyar Tánc-
fesztivált Győrben június közepén, mely-
re először hívtak gyermekeknek szóló 
táncelőadásokat. A programból nem 
maradhatott ki a GGTÁNC Eger és a 
Dunaújvárosi Bartók Táncegyüttes kop-
rodukciója, a Jókai Mór műve nyomán 
készült Szaffi című táncmese, amelyet jú-

nius 16-án tapsolt a közönség. Az egriek 
táncprodukciója bejárja az országot: több 
alkalommal vendégszerepelt Budapesten, 
a Művészetek Palotájában, de a napokban 
Békéscsabán és Szarvason is színpadra 
kerül, úgy mint az újra repertoárra került 
Hamupipőke és a nagy sikert aratott Kép-
zelt beteg.

William Gibson: 
Ketten a hintán 
(Libikóka)
Az előadás Nagy András első rendezése 
Egerben. De nem csak ezért ígérkezik iz-
galmas munkának Gibson Libikóka című 
darabjának bemutatója, hanem azért 
is, mert a premier mögött egy házaspár 
története rajzolódik meg. Tóth Levente, 
aki nemcsak szereplője, hanem tulajdon-
képpen producere is a produkciónak, 
elárulta, ezzel szeretne köszönetet mon-
dani feleségének, Poczik Andreának, aki 
tíz évvel ezelőtt a színpadot felcserélte a 
családdal. – Valójában sok a párhuzam a 
darab és az életünk között – vallja be Le-
vente. Az előadás két szeretetre éhes em-
berről szól, a férfi tönkrement házassága 
elől menekül, a nő sikertelen táncosnő-
ként igyekszik színpadon maradni. Va-
jon találkozásuk feloldást és boldogságot 
jelent vagy tovább bonyolítja a szálakat? 

A bemutató a Gárdonyi Géza Színház 
támogatásával az Agria Játékok kereté-
ben július 2., 5., 7-én 21 órától lesz az 
Agria Játékok Kamaraszínpadán.k

Minisztériuma

Szeretnénk idén lehetővé tenni bérletvásárlóink számára, hogy már az aktuális  
évad végeztével biztosíthassák helyüket a következő szezonra.

Akik május 18. és július 15. között váltják ki bérletüket, azok számára  
20% kedvezményt biztosítunk a bérletek teljes árából.
2015. május 11. és július 15. között kiváltott bérletekre:

Kedvezményes ár: 9 000 Ft, teljes ár: 11 500 Ft
Bérletek válthatók a Gárdonyi Géza Színház jegyirodájában 

/Eger, Széchenyi u. 5.  Tel.: 36/518-347/
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2015. 10. 12. hétfő  20 óra Bazilika
Egri Szimfonikus Zenekar „Mater misericordiae” 

KoloniTS Klára – szoprán, SchöcK Atala – alt,  
horváTh istván – tenor, PAlErdi András – basszus  

vezényel: SzABó SiPoS Máté
A’capella Mária énekek

G. roSSini: Stabat Mater

2015. 11. 18. szerda  19 óra Eszterházy Károly Főiskola
Koncert 53 húrra Kamara  „A” bérlet

rAzvAljAjEvA Anasztázia – hárfa / KörnyEi Miklós – gitár

2015. 12. 07. hétfő 19 óra Hotel Eger
„Sebestyén Márta és barátai”

2016. 01. 27. szerda 19 óra Eszterházy Károly Főiskola
Gábos Judit zongoraestje Kamara „B” bérlet 

2016. 02. 22. hétfő  19 óra Gárdonyi Géza Színház
Egri Szimfonikus Zenekar „Klasszikus gyöngyszemek”

SzABAdi vilmos – hegedű/ vezényel: SzABó SiPoS Máté
l. v. BEEThovEn: névnapi nyitány op.115

l. v. BEEThovEn: d-dúr hegedűverseny
W. A. MozArT: c-dúr „Jupiter” szimfónia no.41

2016. 03. 22. hétfő  19 óra Gárdonyi Géza Színház
„Francia szerelem”

horgas Eszter és a Talamba ütőegyüttes 

2016. 04. 18. hétfő 19 óra Hotel Eger
„Virtuózok” 

Magyarország első komolyzenei tehetségkutatójában
felfedezett ifjú zenészek műsora.

2016. 05. 23. hétfő 19 óra Gárdonyi Géza Színház
Egri Szimfonikus Zenekar „Resurrection”

PASzTircSáK Polina – szoprán / vezényel: SzABó SiPoS Máté
j. BrAhMS: Tragikus nyitány

r.STrAuSS: négy utolsó ének
r. WAGnEr: Siegfried idill

liSzT F.: les Preludes



A kitöltő neme: 
 férfi
 nő

Lakhelye: 
 egri vagyok 
  Eger közelében élek / gyakran járok Egerben
 többször jártam már Egerben
 most járok először a városban
  még nem jártam Egerben, de szeretném megnézni a megújúlt vá-

rost 

Életkora:
 18 év alatti
 19–25 év
 26–45 év
 46–65 év
 65 évnél idősebb

1.  Tud-e róla, hogy Eger történelmi belvárosa több mint 5 milliárd 
forintból megújult a „Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor 
funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázatnak köszönhetően?

 igen
 nem 

2.  Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, hol látott/hallott róla? 
(Több válasz is bejelölhető.)

 újságban
 televízióban
 rádióban
 online forrás(ok)ból értesültem
  személyesen megtapasztaltam a változást 

3.  Egyetért-e azzal, hogy szükség volt Eger belvárosának a  megúju-
lásra, pl. új hidakra, új útburkolatokra,  új terekre stb.?

 igen
 nem
 nem tudom milyen volt régebben

4.  Látványosnak, észrevehetőnek  találja-e a változást a korábban 
ismert városhoz képest?

 igen
 nem
 nem tudom régebben milyen volt

5.  A beruházás legnagyobb részét a Dobó tér megújítása tette ki, 
Ön szerint az új tér …  (több válasz is bejelölhető):

 tágasabb
 látványosabb
 élettelibb
  nagy tömegeket vonzó rendezvényeknek adhat helyet
 több funkciót kapott a szökőkúttal
 jobb volt a régi
 a fentiek közül egyik sem

6.  Hasznosnak találja-e a patakmeder rendezését és az Egert átszelő 
kerékpárút belvárosi szakaszának megépítését?

 igen
 nem
 nem ismerem a helyszínt

7.  Hasznosnak találja az új gyalogos patakhíd megépülését az Esz-
perantó sétányon?

  igen,  kényelmesebb lesz így a közlekedés
 igen, de nem járok gyakran arra 
 nem járok arra, nem érint
 nem találom hasznosnak az új hidat

8.  A régi Centrum parkoló helyén Gárdonyi teret alakították ki a 
beruházás keretében. Ön szerint a kialakított új tér az új szobor-
ral jobban illeszkedik a városképbe, mind  funkció, mind látvány 
tekintetében? (Több válasz is megjelölhető)

  igen, sokkal jobb és szebb ez a terület az autók nélkül
  igen, jó, hogy lett egy új rendezvénytér 
  jobban tetszett a parkoló
  nem tudom milyen volt korábban

9.  Ön szerint az épületek  többségének a homlokzati restaurálása 
időszerű volt-e Eger belvárosában? 

  igen, mindenképpen, nagyon örülök, hogy megújultak az épületek
  szépnek találom az épületeket Eger belvárosában, de nem tudom 

milyen volt korábban
  nem kellett volna felújítani őket, nem fontos az állagmegóvás,

10.  Ön szerint összességében Eger belvárosa (több válasz is beje-
lölhető):

 jó hangulatú
 látványos
 többféle szórakozásnak ad helyet
 szívesen sétálok ott
 tetszik a megújult Dobó-szobor
 még szebb lett
 jobban szerettem a régi belvárost

A kérdőív a Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkció bővítő re-
habilitációja című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001 azonosító számú 
projekt keretében, a fenti témákban a lakosság és az ide látogatók vélemé-
nyének megismerésére készült.  

Köszönjük, hogy válaszaival megtisztelt bennünket!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Kérdőív
Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja

Kedves Olvasónk! Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre. A kérdőív vissza-
küldésével kapcsolatos információkat lapunk 3. oldalán találja. Köszönjük!

Kérdőívünk hamarosan online is kitölthető lesz a megujul.eger.hu címen. A nye-
reményjátékban az online válaszadók is részt vesznek.


