


3

A tartalomból

Újjászervezés a kórházban

Hétköznapi hősök

34–35

Út az Egyetlenhez

Squash? Esetleg fallabda?

23–26

4–5 12–14

Bevallom…
…nekem tetszik ez a nőnapi hódolat. Elnézem a virágboltokban bóklászó férfiakat, a tétován keresgélő-
ket, a türelmesen sorban állókat, a rohanva választókat, a gyönyörködőket és a finnyáskodókat. Jólesik a 
gondolat, hogy miattunk állnak sorba, ránk gondolnak, nekünk akarnak örömet okozni…

Ebben a számban szó lesz a férfi -női szerepekről, arról, hogyan éljük meg ma a nőiességet, a férfiassá-
got. De azt hiszem, változzunk bárhogyan is, legyünk bármennyire kemények, emancipáltak, céltudato-
sak és határozottak, nőnapon akkor is jó érzés virágot kapni! (Hát még az átadás nem mellékes kellékeit: 
egy jó szót, egy ölelést, egy kis kedvességet…)

Hölgyeim, azért ne feledjük: a március 8-nak ma már párja is van. November 19-e, a nemzetközi fér-
finap…

 Harsányi Judit
  főszerkesztő
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is Újjászervezés az egri kórházban
A gazdaságos működés, a biztonságos betegellátás a cél

 Február 1-jétől új vezetők irányítják az egri kórházat. A váltás azért volt szükséges, hogy nagy eséllyel rendezni tudják az 
intézmény adósságállományát, folytatódhassanak a megrekedt vagy stagnáló uniós beruházások és csökkenhessenek 
a költségek. A megbízott főigazgatói tisztséget dr. Tóth Ildikó tölti be, aki pályáját belgyógyász szakorvosként kezdte, 
majd 1997-ben pályaelhagyóként kilépett az akkori aktív belgyógyászati osztályról, azóta pedig kórházat menedzsel. 
Eddig négy kórház irányítást végezte el, mint mondta büszke arra, hogy az általa vezetett kórházak pénzügyileg stabil 
állapotba kerültek és szakmailag is jobb színvonalú ellátást tudtak nyújtani a betegeknek mint korábban. Az elmúlt 
évek során dolgozott mind az állami, mind a magánszektorban. 

A kórház új gazdasági igazgatót is kapott 
Nagy Mária személyében, aki okleveles 
pénzügyszakos közgazda, tanulmányait 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen végezte. Szakmai pályáját 
egy külkereskedő cégnél kezdte főkönyve-
lőként, majd az adóhivatal heves megyei 
igazgatóságán folytatta. Tizennyolc évet 
dolgozott az adóztatásban megyei, régiós 
és országos szinten, több területet szerve-
zett újra, dolgozott ki új módszereket, ill. 
építkezett az alapoktól. A kórház új veze-
tésével az intézmény jelenlegi helyzetéről, 
a megoldandó feladatokról és a jövőbeni 
tervekről beszélgettem.

ANtAl ANEtt

– Mit tapasztaltak az átvételkor, mi
lyen helyzetben van most az egri kór
ház? Jellemző lehet akár a teljes újjá
szervezés is?

– Egy nagyon sajátos helyzet alakult ki 
Magyarországon és így az egri kórházban 
is, hiszen 2015. április 1-jétől egy egészen 
más finanszírozási rendben fogunk dol-
gozni és átalakul a betegutak szervezése 
is – mondja dr. Tóth Ildikó megbízott fő-
igazgató. Mint minden kórházban, Eger-
ben is el kell végezni minden ehhez kap-
csolódó feladatot, csak nekünk kevesebb 
időnk volt a felkészülésre. Az átszervezés 
azt jelenti, hogy az eddigi felvevő terület 
ahonnan betegek jöttek az egri kórházba 
meg fog nőni, valószínűleg a gyöngyösi 
és a hatvani kistérségből több beteget fo-
gunk ellátni. A feladatok megsokszoro-
zódnak, tehát azokat a félelmeket misze-
rint az egri kórház le fog épülni, ágyakat 
fog veszíteni, össze fog zsugorodni, egy-
értelműen cáfolni tudom, hiszen jól lát-
ható, hogy mennyivel több feladata lesz 
a kórháznak. Ez azért fontos mert a több 
feladattal több pénz is érkezik és több 
pénzből jobban lehet gazdálkodni. Mi 
mindenképpen azt szeretnénk, ha ennek 
a kórháznak a 8,3 milliárdos éves árbevé-
telét növelni tudnánk az OEP finanszíro-

zási bevételekkel és egy új, hatékonyabb 
feladatelosztásban tudnánk tovább dol-
gozni. Nagy kérdés a jövőt illetően, hogy 
hogyan tud majd a kórház gazdálkodni, 
hogyan tud az elmúlt évek veszteséges 
működése után úgy dolgozni, hogy sok-
kal több pénz fordítódjék a gyógyításra, 
de maradjon is belőle, mert nagyon sok 

megoldandó feladat van az intézményen 
belül. Amikor bejárást tartottunk láttuk, 
hogy súlyos hiányosságok vannak, na-
gyon piszkosak a folyosók, volna hova 
pénzt fordítani és ezt meg is kell tenni. 
Nemcsak az új épületekkel kell majd fog-
lalkozni, hanem a régiekkel is kezdenünk 
kell valamit. Ha nem is azonnal, de egy 

éven belül látványos fejlődést kell produ-
kálnia a kórháznak. Az én benyomásaim 
jók, mert komoly tartalékok vannak eb-
ben az intézményben és szerencsére van 
mozgástere.

– Gazdasági szempontból hogy áll 
a kórház? Elhangzott, hogy évek óta 
veszteséges, ugyanakkor kívülről az 
látszik, hogy folyamatban van egy több 
milliárdos fejlesztés, több párhuzamo
san futó pályázat is zajlik több százmil
liós értékben, akkor hogy is van ez?

– E kettő között jelen idejű összefüg-
gés pénzügyi tekintetben jellemzően 
nincs, a fejlesztések forrásai régiós és 
uniós támogatások – mondja Nagy Má-
ria gazdasági igazgató. Annál jelentősebb 
a közvetett hatás a gyógyító tevékenység 
szervezésében, mivel az építkezések okán 
kisebb alapterületen kell megoldanunk 
az ellátást, hiszen egy működő kórház 
területén zajlanak a beruházások. A napi 
működés, a gyógyítás finanszírozása 
döntően az ellátó rendszeren keresztül, 
központi és egyéb támogatásból történik 
illetve alig több mint 5%-ban saját bevé-
telekből. Ha ennél magasabbak a ráfordí-
tásaink, akkor veszteséget termelünk. A 
beruházások majd az üzembe helyezést 
követően bővítik a működési kereteket 
bevétel és ráfordítás oldalon egyaránt.

Fontos elmondanom, hogy nincs ká-
osz, csak kevésbé érthető a kívülállók 
számára, hogy mi történik a kórházban – 
egészíti ki az elmondottakat a főigazgató. 
Fejleszteni fogjuk a honlapunkat, hogy 
napra készek legyenek a betegek. Lesz-
nek költöztetések, hiszen a nagyon régi 
épületnek – ahol a rehabilitáció történik 
– csak egy részét adtuk át a kivitelezőnek, 
a másik részében most is betegellátás 

van, viszont tavaly ősz óta át kellett volna 
adni azt a területet is, így most keressük a 
helyüket. A kivitelezést október 31-ig be 
kell fejezni, ha ez nem így lesz akkor baj-
ba kerülünk. A cél az, hogy minél több 
munkaterületet minél gyorsabban átad-
junk, a kivitelezés menjen, haladjon. Na-
gyon komoly lemaradások vannak. Az 
unió leszabályozza, hogy mit, mennyit, 
hogyan finanszíroz és nagyon közel van 
az az időpont, amikor bizonyos időn túl 
már nem lehet uniós forrásokat elkölteni. 
Az egyik futásunk az idővel van, a má-

sik, hogy a belső költöztetések szervezése 
nagyon lemaradt, ezt is fel kell gyorsíta-
nunk. A betegek és a dolgozók számára 
egy év múlva lesz könnyebb. Akkorra fe-
jeződnek be a most párhuzamosan folyó 
uniós beruházások.

– Mi a legsürgetőbb feladat? Mit kell 
tenni annak érdekében, hogy az átala
kítás ne álljon le, hogy az uniós pénzek
től ne essen el a kórház?

– Ha változatlan egészségügy-poli-
tika mellett, változatlan finanszírozási 
rendszerben tervezzük a 2015-ös évet is 
és a kórház is változatlan keretek között 

működik, akkor a 2015-ös évi gyógyító 
tevékenységünk során körülbelül a 2014-
es év veszteségét fogjuk megtermelni – 
mondja Nagy Mária. Ez olyan 700 millió 
és 1 milliárd közötti veszteséget jelent. 
Mindezt fűszerezzük azzal, hogy változik 
a finanszírozási környezet, változnak a 
keretek és változik az ellátási terület. Az-
tán jönnek a projektek, amiből három is 
fut. A cél, hogy lendületet kapjon és ne 
veszítsük el azt amit ezzel nyerhetünk. A 
feladat tehát az, hogy minden lehetőség 
figyelembe vételével lendületet adjunk 

ezeknek a projekteknek. Ezen beruhá-
zások eredményét nekünk tudnunk kell 
működtetni, az elkövetkező időszak gaz-
dálkodásában nekünk nem egyszerűen a 
nullszaldó a cél, az a minimum feltétel. 
Ahhoz, hogy tovább tudjunk bővülni, 
ahhoz, hogy meg tudjuk tölteni ezeket a 
beruházásokat tartalommal, ahhoz, hogy 
megtaláljuk azokat a kitörési pontokat 
amelyekkel megyei kórházként mégis-
csak unikum lehetünk, ahhoz meg kell 
találni a saját forrásokat a saját beruhá-
zásokra vagy bővítésekre. Ezt újra kell 
szervezni.

Jól láthatóak a számokból, hogy ez 
nem egy álom, ez egy megvalósítható 
dolog, nem látok olyan problémát ami 
miatt a kórház ne lehetne nullszaldós 
– teszi hozzá dr. Tóth Ildikó. Nyilván 
várhatók olyan lépések amelyek nem 
mindenki számára lesznek kedvezőek, 
viszont akik itt maradnak és dolgozni 
fognak, azok számára egy biztonságos 
pénzügyi környezetet biztosítunk. A 
beteg számára nagyon fontos, hogy ne 
egy eladósodott kórházban, állandó-
an gazdasági kérdésekkel foglalkozó 
munkatársak kezei alatt gyógyuljanak. 
El kell érni, hogy a kórház kollektívája 
ne azzal foglalkozzon, hogy kapnak-e 
holnap gumikesztyűt, lesz-e tű, az a mi 
dolgunk, hogy ez biztosítsuk. Onnantól 
kezdve már tényleg csak a gyógyításra 
kell koncentrálni, úgy vélem ez a járha-
tó út.

dr. Tóth Ildikó, a kórház új megbízott főigazgatója

Nagy Mária gazdasági igazgató

„…Ha nem is azonnal, de egy éven  
belül látványos fejlődést kell produkálnia 
a kórháznak…”

fotók: bilku krisztián
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Közgyűlés – röviden
Fegyelmezett gazdálkodás, biztonságos működés

Négy napirendi pontot tárgyalt február második hetében az egri közgyűlés, a 
témák között ott volt a megyeszékhely idei költségvetése, amelyet időkorlát nélkül 
vitattak meg a képviselők.

pócSiK AttilA

A büdzsével kapcsolatban Habis László 
polgármester elöljáróban úgy fogalmazott: 
ahhoz, hogy egy város el tudja látni felada-
tait, azaz biztosítsa a közszolgáltatásokat, s 
képes legyen fejleszteni, a pénzügyi és em-
beri erőforrások mellett szükség van időre 
is. Utalt arra, a tervezés időszakában rend-
kívüli kihívás a feladatok súlyozása, meg 
kell különböztetni a lényegest a kevésbé 
lényegestől, hiszen e prioritások megfogal-
mazása nemcsak a következő hónapokat, 
de esztendőket is meghatározza. Kiemelte: 
az előző évi gazdálkodás elemzésén túl éj-
jel-nappal kell dolgozni azon, hogy konkre-
tizálják a 2014–20-as időszak egri fejleszté-
seit.

– Rendkívül nagy feladatunk a meg-
kezdett beruházások, így egyebek között 
a vár rekonstrukciójának, a bölcsődék és 
orvosi rendelők infrastrukturális fejleszté-
sének megvalósítása, ebben az esztendőben 
ugyanis lejárnak azok a határidők, amelyek 
a korábbi uniós ciklushoz kapcsolódnak, 
feszített munka vár ránk – húzta alá.

Kifejtette: az intézmények működése sta-
bil, a városüzemeltetési feladatokra pedig 
plusz forrást sikerült biztosítani. Hozzátet-
te: több mutató alátámasztja, hogy a város 
gazdasága, illetve az itt működő vállalko-
zások fejlődtek, s rendkívül örömteli, hogy 
jelentősen növekedett az Egerben eltöltött 

vendégéjszakák száma. A megyeszékhely 
7 milliárdos saját bevétellel számolhat, 
amelynek jelentős hányada a helyi adókból 
származik, a központi forrásból pedig több 
jut gyermekétkeztetésre és az óvodapeda-
gógusok béremelésére.

A költségvetéssel kapcsolatban majd' 
minden képviselő módosító indítvánnyal 
élt. Ezek közül Habis László polgármes-
ter előterjesztőként befogadta Kovács Cs. 
Tamás javaslatát, aki a térfigyelő-kamera-
rendszer fejlesztését szorgalmazta, illetve 
Gál Juditét, aki a Pinceszínháznak kért 
félmilliós plusztámogatást. Igent mondott 
a városvezető dr. Turcsányi Dániel indítvá-
nyára, az alpolgármester a tehetséges fiatal 
vállalkozók, egész pontosan startup-szek-
tor részére 20 milliós keretösszegű men-
torprogram beindítását  kezdeményezte. 
Ugyanekkora összeggel segíti a város az 
önkormányzat és a Heves Megyei Vál-
lalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 
közötti együttműködést, ezen keresztül 
az egri kisvállalkozások kedvezményes 
finanszírozását, dr. Stefán Zoltán indítvá-
nyára. Eldőlt az is – Gál Tibor javaslatára 
– hogy az eredetileg tervezettnél 30 millió 
forinttal többet, 45,7 milliót fordít Eger 
városmarketingre idén. Az ifjúsági prog-
ramokra Lombeczki Gábor kezdeménye-
zése nyomán 1 millió forinttal többet költ 
a város, míg az önkormányzati tulajdonú 
épületek energetikai auditálására 2 milliót 

különítettek el – ezt Orosz Lászlóné java-
solta.

Pénzmaradványi szakaszban tárgyalják 
majd a társasházakban hiteles mellékvíz-
mérők felszerelésére fordítható támogatás-
ról, és Bátori István új termálkút fúrásáról 
szóló indítványát, valamint Császár Zoltán 
útfelújítást szorgalmazó javaslatát. Bognár 
Ignác a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum-
nak nyújtandó támogatás eltörléséért és egy 
városi sportnap támogatásáért lobbizott. 
Előbbit nem, utóbbit elfogadta az előter-
jesztő. Mirkóczki Zita a Pódium Tánc- és 
Balettiskolát működtető alapítvány támo-
gatásáért emelt szót. Ezt a testület nem 
támogatta, de elhangzott: jó célokra lehet 
forrást találni.

A több mint 14 milliárd forintos főössze-
gű költségvetést végül 13 igen, 3 nem és 2 
tartózkodás ellenében fogadta el a testület.

Döntés született az ülésen arról, hogy 
Habis Lászlót delegálja az önkormányzat a 
Heves Megyei Területfejlesztési Konzultá-
ciós Fórumba, amelynek a megyei önkor-
mányzat részéről Szabó Róbert közgyűlési 
elnök a tagja. Megvitatták a képviselők a 
helyi járatú közlekedés normatív és önkor-
mányzati támogatásáról szóló előterjesztést, 
igaz, a tanácskozáson szóba került: a jövő-
ben folyamatos tárgyalások szükségesek az 
összevont társaság vezetőjével.

Helyi adók: fontos határidő közeleg
A városi adópolitika kialakítása során kulcsszó volt a méltányosság és az igazságosság – mondja Habis László polgármester.

pócSiK AttilA

– Polgármester úr! Fontos adófizetési ha
táridő vár ránk a hónap közepén. Hogyan 
értesülhetnek erről az egri polgárok?

– A megszokott módon, február végétől 
kerültek postaládákba azok a küldemé-
nyek (mintegy 35 ezer darab levél), me-
lyek a helyi adók és az első féléves gépjár-
műadó fizetés teljesítése érdekében adnak 
tájékoztatást, ezen adónemek esetében 
ugyanis március 16-án válnak esedékessé 
a fizetési kötelezettségek. A „Folyószámla-
értesítőből” részletesen tájékozódhatnak 
az adózók az önkormányzatunk felé ese-
dékes – jelen állapot szerint ismert – idei 
adóelőírásaikról. Ha az ügy jelentőségéről 
kell szólni, akkor azt mondanám, egy te-
lepülés működése egy háromlábú székhez 
hasonlatos. A stabilitáshoz szükség van a 
vállalkozásokra, a közszférára és az itt élő 
polgárokra. Az önkormányzat feladatai-
nak ellátásához az elsődleges forrást a helyi 
adók és más átengedett központi adókból 
származó bevételek jelentik, ezért a mű-
ködés szempontjából is lényeges kérdés a 
helyi adópolitika helyes meghatározása és 
az egri gazdaság növekedése. Az adópo-
litikánk kialakításában törekedtünk arra, 
hogy az adóterhek méltányos megoszlása 
az igazságosságot tükrözze, széles adózói 
körre terjedjen ki, hiszen így lehet mérsé-
kelt adómértékeket meghatározni, ezáltal 
elfogadható és megfizethető a lakosságnak 
és a vállalkozóknak egyaránt. Fontosnak 
tartjuk, hogy a magánszemélyeket érin-
tő helyi adókedvezményi rendszer széles 

körben terjedjen ki az itt élő polgárokra, 
vállalkozókra. Az idei évre nem vezettünk 
be sem új helyi adót, sem települési adókat, 
így nem növeltük az itt élők és dolgozók 
terheit.

– Ha a tavalyi esztendőt vizsgáljuk mi
lyen eredményeket ért el e tekintetben a 
város?

– Az önkormányzatiság és a helyi adók 
1992-es bevezetése óta a 2014-es év hozta a 
legmagasabb bevételt a megyeszékhelynek. 
Az adatok a jövőt tekintve is bizakodásra 
adhatnak okot, hiszen az előző évhez viszo-
nyítva 348 millió forinttal nagyobb összeg 
folyt be a város költségvetésébe. A helyi 
adókon belül az iparűzési adó adja a leg-
magasabb arányt, 71 százalékot, a vagyoni 
típusú helyi adók 25 százalékot tesznek ki, 
míg az idegenforgalmi adóbevétel négyet. 
Utóbbiról szólva fontosnak tartom hang-
súlyozni: a 23 megyei jogú város között a 
legnagyobb összegű idegenforgalmi adó-
bevételt Eger városa érte el, ez is jelentősen 
emelte a jó pénzügyi teljesítést. A statisz-
tikai mutatók alapján Egerben jelentősen 
emelkedett a vendégéjszakák száma az 
előző két év adataihoz képest. Összességé-
ben 480 ezer napot töltöttek itt a turisták, 
ami több mint 70 ezer nappal meghaladta 
a megelőző év számait. Örvendetes tény 
és bizakodásra ad okot, hogy a város helyi 
iparűzési „adóerő-képessége” növekszik. 
Előző évhez képest 120 millió forint a ki-
mutatható növekmény. Amennyiben ez 
a trend fennmarad, úgy ez növekvő be-
vételi forrást jelenthet adóemelés nélkül 
is. Számszerűsítve: múlt évben több mint 

négymilliárd forint adóbevétel érkezett az 
önkormányzat számláira, melyet a város 
működésére, az itt élők életszínvonalának 
növelésére, valamint a gazdaság fejlesztésé-
re lehetett fordítani. Természetesen mindez 
nem jelenti azt, hogy rózsaszínűre kellene 
festenünk az eget, komoly kihívások elé 
nézünk az idei esztendőben. A központi 
támogatás elsősorban a kistelepülésekre 
fókuszál, míg a gazdaságilag erősek, mint 
amilyen Eger is, azon kell, hogy dolgoz-
zanak, hogy – amint a stratégiánkban is 
megfogalmaztuk – tovább erősítsék erős-
ségeiket.

– Mit tesz az önkormányzat az egri 
adófizetők kényelmesebb és gyorsabb 
ügyintézése érdekében?

– A polgármesteri hivatal ügyeinek 
nagy részét az adóügyek adják, így fontos 
és lényeges kérdés, hogy az adózóink ki-
szolgálása gyors, hatékony és ügyfélbarát 
módon történjék. E célt szolgálja a meg-
újult városházán kialakított akadálymentes 
ügyfélszolgálati helyiség, ahol már a hétfői 
napon is intézhetik adóügyeiket az egriek. 
Kiemelt figyelmet fordítunk az elektronikus 
ügyintézésre, annál is inkább, mert tavaly az 
összes adóügy 35 százaléka, közel 18 ezer, 
az ügyfélkapun keresztül érkezett. Lényeges 
mérföldkő volt a bankkártyás fizetési lehe-
tőség bevezetése, illetve, hogy az internet 
segítségével, három hétre előre on-line fog-
lalhatnak időpontot a helyiek, ezzel is csök-
kentve a várakozási időt. Ez év tavaszától 
pedig már elektronikusan is lekérdezhetőek 
lesznek az adózói folyószámlák, reméljük 
ezzel is segítjük az adózók tájékoztatását.

Fogadóórák
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képvi-
selője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási 
Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig fo-
gadóórát tart, előzetesen telefonon, vagy 
e-mailben egyeztetett helyen és időpont-
ban (30/995-2290, oroszibolya@t-online.
hu).

Csütörtökönként 16.00 és 17.00 óra kö-
zött Császár Zoltán, az 1. számú választó-
körzet független képviselője, a Városképi 
és Környezetvédelmi Bizottság tagja tart 
fogadóórát a Városházán (Dobó tér 2.), az 
I. emeleti képviselői szobában.

Mirkóczki Zita önkormányzati képvi-
selő (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 képvise-
lő (DK-Együtt-MSZP), a Városi Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, tele-
fonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen 
és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 
30/945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.com.

Március 2-án, hétfőn 17.00 és 18.00 
óra között Bátori István, a 3-as választó-
körzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger 
Közgyűlésének civil tanácsnoka, vala-
mint Szucsik György, a 2-es választókör-
zet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi 
Szociális és Családügyi Bizottság elnöke 
tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskolában.

Március 5-én, 19-én, valamint április 
2-án, csütörtökön 17.00 órától a Jobbik 
önkormányzati képviselői: Bognár Ignác, a 
Városimázs Bizottság tagja és Tóth István, 
a Városgazdálkodási Bizottság tagja tart 
fogadóórát a Jobbik Képviselői Irodaház-
ban (Trinitárius utca 2. fsz.). A város min-
den választó körzetéből szeretettel várják 
az érdeklődőket.

Március 27-én, pénteken 16.00 és 17.00 
óra között dr. Stefán Zoltán, a 4-es vá-
lasztókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a 
Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság el-
nöke, valamint Kovács Cs. Tamás, az 5-ös 
körzet képviselője (Fidesz-KDNP), Városké-
pi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a 
Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát 
a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános 
Iskolában (Kodály Z. u. 5.).

fotó: vozáry róbert
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tő Válogatás az elmúlt hónap egri 
eseményeiből
Megújul a Bárány uszoda

Elindult a Bárány uszoda felújításának első üteme, a kivitelező átvette 
a munkaterületet. Először mindent elbontanak, majd hozzákezdenek 
az új versenymedence, a tan-, illetve a melegedő medence kialakítá-
sához. Az első ütem június végén zárul.

Térplasztika

Megérkezett az Eszperantó sétányhoz annak a köztéri al-
kotásnak a fő beton eleme, ami az ott kialakított teret fogja 
díszíteni, várhatóan tavasztól. A térplasztika egy régésze-
ti feltárást jelenít majd meg, a tárgyak a török és a barokk 
korokat fogják idézni. Áprilisra készül el a teljes mű. A kő-
idom a Szántó Tamás és Pallós Kornélia képzőművészek 
által megálmodott alkotás része, egy kétoldalt visszahajló 
betonréteg. Mellette most még csak mély gödrök vannak, 
hamarosan azonban ezekbe az aknákba a török és a barokk 
korokra utaló tárgyak kerülnek. A kőidomot egyelőre lefed-
ték, körbekerítették. Várhatóan áprilisban készül el a teljes 
alkotás, a belvárosi rehabilitáció részeként. A térplasztika 
tervét egyébként három pályaműből, a Képző- és Iparművé-
szeti Lektorátus javaslata alapján választották ki.

Rekultiváció

Több éves munka gyümölcseként elkészült az Eger és Egerszalók kö-
zötti hulladéklerakó korszerűsítése. A rekultiváció uniós forrás fel-
használásával, a két egri lerakón kívül még 35 másik településen is 
megvalósult.

Új fertálymesterek

Tizenhat új fertálymestert avattak 
Egerben. Az újonnan elválasz-
tott negyedmestereknek Várkonyi 
György főkapitány azt tanácsolta: 
számoljanak le a félelmeikkel, és 
szeretettel forduljanak az emberek 
felé. A fertálymesterség hagyomá-
nyát húsz éve elevenítik föl. Habis 
László polgármester az ünnepsé-
gen kiemelte: a testület munkája 
több hagyományőrzésnél.

fotó: nemes róbert

fotó: nemes róbert

Látássérült judo világkupa

Az egri látássérültek judo világkupa ver-
senyére 32 ország 205 sportolója adta le 
nevezését. A magyaroknál Szabó Niko-
lett világbajnoki győzelmével már kva-
lifikálta magát a riói olimpiára, így ő a 
lelátóról nézhette társait. Burányi Flóra 
az 57 kg-os, míg Vincze Gábor a 81 kg-os 
súlycsoportban indult.

Iskolafelújítás

Több mint hatvanhat millió forintból korszerűsítették a 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola épületét. A fenn-
tartó Egri Főegyházmegye pályázott sikerrel, ennek kö-
szönhetően új nyílászárók, új szigetelés és napkollektorok 
kerültek az iskola épületére.

Idén is lesz Feszt!Eger

A május 28-a és 30-a között zajló háromnapos fesztivált az egri ön-
kormányzat 15 millió forinttal támogatja – hangzott el a program 
sajtótájékoztatóján. Ezúttal már három színpadon lesznek koncertek, 
fellép többek között Péterfy Bori, a Quimby és a Tankcsapda is. A 
tavaly először megrendezett fesztiválon közel hétezren vettek részt, 
idén tízezer embert várnak. A fesztivál összköltsége várhatóan 35 
millió forint lesz. A program ebben az évben is az ÉTER címmel in-
dított tehetségkutatóhoz, és a Music Hungary konferenciához kap-
csolódik, ahol a zeneipar kiemelkedő szakemberei vesznek részt. 

Jótékonysági előadás

Az idén 110 éves Rotary Club egri szervezete kétszázöt-
venezer forint értékben vásárolt vércukor- és vérnyomás-
mérőket, az eszközökkel a Vakok és Gyengénlátók Heves 
Megyei Egyesületét támogatta. Az adományt a farsangi 
rendezvényén kapta meg az egyesület. A szervezet segí-
ti a tehetséges fiatalokat is: a Légy jó mindhalálig című 
előadás bevételéből olyan tehetséges középiskolásokat 
szeretnének támogatni, akik kiemelkedő teljesítményt 
nyújtanak a tanulás, a sport, a kultúra, vagy egyéb terüle-
teken. A támogatást pályázat útján nyerhetik el a diákok, 
melyeket március 31-ig kell beküldeni a Rotary Klub Eger 
címére. A  jótékonysági előadás bevételéből  kétszázezer 
forint gyűlt össze.

Bródy5 

Bródy5 Klub néven nyílt kulturális ta-
lálkozóhely a Bródy Sándor utca 5. szám 
alatt. Itt többek között képzőművészeti 
tárlatokat, irodalmi és zenés estek ren-
deznek majd. Ezen kívül – a tervek sze-
rint – adó és jogi tanácsadás, egészségre 
nevelés, és szépségápolás is működik a 
klubban.

Megyei közgyűlés

Rendkívüli ülést tartott február 16-án a 
megyei közgyűlés. Napirend előtt tett es-
küt Orosz Bálint szocialista képviselő, aki 
a mandátumáról napokban lemondott 
Szabó Gyulát váltotta a testületben. Az 
eseményen elfogadták a megye idei költ-
ségvetését, amelynek főösszege megköze-
líti a 290 millió forintot. 

Bálint-nap a várban

Felvonulás, fegyverbemutató, zászlóforgatók, táncház. Többek között ezekkel a prog-
ramokkal emlékeztek a várban Balassi Bálintra névnapja alkalmából. A Bálint-napi 
végvári mulatságon a szerelmeseknek zenével, kvízzel és próbákkal készültek.

fotó: nemes róbert



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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Nevezetes épületek a Széchenyi utcában

Dr. Besznyák istván (1903–1970)
Dr. SzEcSKó Károly

Besznyák István orvos Egerben született 
1903. december 10-én. A középiskolát szü-
lővárosában, a Ciszterci Rend Szent Bernát 
Gimnáziumában végezte. Orvosi diplomá-
ját 1929-ben, a fővárosban kapta kézhez. 
Kórházi gyakorlatát is Budapesten, a Szent 
István és az Uzsoki Utcai Kórházban töltöt-
te. Egerbe 1931. december 1-jén tért vissza, 
ahol élete végéig praktizált. Az Országos 
Társadalombiztosítási Intézet (OTI) orvosa 
és az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési 
Alap (OTBA) kerületi főorvosa volt, de ma-
gánpraxist is folytatott. A második világhá-
ború után nyugdíjazásáig a Maklári hóstya 
körzeti orvosaként dolgozott. Gyógyította 
a Maklári, a Kertész, az Újsor, az Almagyar 
utca, a Petőfi tér és Tihamér lakosait.

Egerben nősült meg 1931. január 20-án. 
Feleségül vette Stokker Annát (1906–1954), 
akivel példás családi életet élt. Fiai édesap-
jukat példaképnek tekintették, emberként 
és szakemberként egyaránt. Három fia kö-
zül kettő, István (1931–) és György (1937–) 
szintén az orvosi pályát választotta, Endre 
(1934–) pedig 1957-től az Amerikai Egye-
sült Államokban él, ahol számítástechnikai 
szakemberként dolgozott. 

A Dobó utcai úgynevezett Duzi-ház – 
amelyet 1772-ben Duzi Demeter rác keres-
kedő építtetett – 1936-tól a Besznyák család 
otthona volt. 

Besznyák doktor a második világháború 
kitörése után a harctérre került, az orosz 
fronton teljesített katonai szolgálatot. A 
visszaemlékezők szerint a nehéz körülmé-
nyek ellenére is lelkiismeretesen gyógyí-
tott, ezért kivívta betegei háláját. Rendkívül 

humánus volt a magyarokkal, németekkel, 
szlovákokkal egyaránt, hisz lelki vigaszta-
lást is adott a rászorulóknak. Mindent elkö-
vetett azért, hogy hozzájusson a szükséges 
gyógyszerekhez, fecskendőhöz, kötszerhez. 
Erről tanúskodik a fronton vezetett notesze 
is, amelynek bejegyzései nem személyes jel-
legűek, hanem az orvosi beavatkozás sürge-
tő teendőit jegyezte fel benne. 

Egész életét áthatotta az emberek, a be-
tegek iránti szeretet, s ha kellett, személyes 
problémáik megoldásában is segített. Mi-
után a háború előtt még nem volt ügyeleti 
rendszer, hívásra még éjszaka is házhoz 
ment. Szegények és gazdagok között nem 
tett különbséget. Ha úgy látta, hogy a hoz-
záforduló betegek nem tudnak fizetni, ak-
kor nem fogadott el honoráriumot, sőt, 
pénzt adott a gyógyszer kiváltására. 

Már fiatal orvosként Szmrecsányi La-
jos érsek háziorvosa lett, akitől orvostan-
hallgató korában segítséget kért és ka-
pott nehéz sorsú medikus társai részére. 
Besznyák doktor ott volt a főpásztor be-
tegágyánál 1943. január 28-án is, amikor 
az érsek elhunyt. Ezt követően ő látta el 
Czapik Gyula és Brezanóczy Pál érsekek 
mellett is az orvosi teendőket, amit a he-
lyi politikai vezetés az 1940-es évek végé-
től nem nézett jó szemmel. Bárány Géza 
városi főmérnököt, a neves úszó Bárány 
István édesapját, halála előtt (1932) na-
ponta felkereste betegágyánál. Az Egri 
Római Katolikus Fiú Felső Kereskedelmi 
Iskolában ő oktatta az egészségtan tár-
gyat és ellátta az iskolaorvosi feladatokat. 
Az 1930-as évek közepén a Szent Vince 
Kórházban szükség esetén a műtéteknél 
segédkezett. Az Egri Állami Pedagógiai 

Főiskolán 1956 után megbízták az intéz-
mény orvosi teendőinek ellátásával.

Munkája mellett aktívan részt vett a 
közéletben is. Besznyák doktor 1939 janu-
árjának közepéig tagja volt a városi képvi-
selőtestületnek. 1937-ben a IV. negyedben 
fertálymesternek is megválasztották, s a 
Kertész utca, a Maklári út, az Almagyar 
utca lakóinak érdekeit képviselte. Szerette 
a sportot, különösen a labdarúgást, évekig 
volt a helyi labdarúgó szövetség elnökségé-
nek tagja. 1940. június 24-én választmányi 
tagja lett a MOVE Egri Sport Egylet (MESE) 
tisztikarának, és decembertől a Ciszterci 
Diákszövetség egri osztályának pénztárosi 
teendőit is ellátta. 1942. március elején a 
Heves Vármegyei Cserkészszövetség köz-
gyűlése tanácskozási jogú taggá választotta. 
Az Egri Kaszinó Egyesülethez pedig 1943 
januárjától választmányi tagként tartozott.

A nagyfokú empátiával megáldott bel-
gyógyász az Országos Orvosszövetség tag-
jaként negyven évig dolgozott szeretett szü-
lővárosában. Gál Elemér újságíró a Heves 
Megyei Hírlapban 1996 február jában így írt: 
„Ott volt mindig, ahol várták. Kis műszer-
táskájával a gyógyítás reményét is vitte ma-
gával dr. Besznyák István főorvos, aki hiva-
tásának élve az egrieket szolgálta mélységes 
humánummal és kiapadhatatlan cselekvő 
szeretettel… Hippokratészi esküje mellett 
talán vallotta azt is: Ne emlékköve legyek 
városomnak, hanem az élő emlékezete.”

Dr. Besznyák István Egerben hunyt el 
1970. február 28-án. Az egriek százainak: 
barátainak, ismerőseiknek, egykori bete-
geinek nagy részvéte mellett helyezték örök 
nyugalomra a Kisasszony temetőben. Em-
lékét kegyelettel őrizzük!

„Mert ahol emberszeretet van, ott jelen van a mesterség szeretete is.”
         (Hippokratész)

tótH láSzló

A kórház épületét elhagyva folytassuk sé-
tánkat az északi városrész felé! A Széche-
nyi és a Kováts János utca találkozásánál 
egy nem túl díszes, de nagyon régi ház 
falán elhelyezett emléktáblán az olvasha-
tó, hogy ebben a házban született Lenkey 
János, az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc tábornoka 1807. szeptember 
7-én. A ház építésének pontos évszámát 
sajnos nem ismerjük, de valószínű, hogy 
a Rákóczi-szabadságharc után épült. 
Breznay Imre kutatásai alapján annyit 
tudunk,hogy az első lakója Deák András 
volt, aki 1721-ig lakott itt. Az egri szüle-
tésű Lenkey tábornok 1850. február 9-én 
hunyt el az aradi várbörtönben. Őt azért 
nem végezték ki Aradon 1849. október 
6-án, mert megállapították róla, hogy el-
méje elborult. Hamvait 1936 májusában 
hazahozták Egerbe és ünnepélyes szertar-
tással a Kisasszony temetőben helyezték 
örök nyugalomra. Szülőházát hamarosan 
felújítják és múzeumot alakítanak ki falai 
között Lenkey emlékére.

Tovább haladva a Széchenyi utcán érde-
mes egy kicsit elidéznünk az utcából nyíló 
Tűzoltó téren. Az Egri Önkéntes Tűzoltó 
és Mentőegyesület 1874-ben alakult és 

1884. október 1-jén költözhetett be új tűz-
oltó laktanyába. Az egyesület létrehozója 
és kezdeményezője Danilovics Pál orvos 
és jogakadémiai tanár volt. A város és az 
érsekség anyagi támogatásával 1891-ben 
szertárral és istállóval bővült az épület. 
1897. június 9-én Dr. Maczky Valér gim-
náziumi és jogakadémiai tanár, egyben az 
tűzoltóegyesület lelkésze felszentelte az új 
őrtorony épületet is. A városban hat tűz-
jelző állomást létesítettek, amelyek állan-
dó összeköttetésben álltak az őrtoronnyal 
és egymással is. 

Az 1910-es években Breznay Imrét ne-
vezték ki a vármegye tűzrendészeti fel-
ügyelőjévé és ügyvezető alelnökévé.1926 
szeptemberében a városi képviselő testü-
let elhatározta, hogy az időközben elavult 
tűzoltó laktanyát felújítja és modernizálja. 
Új vasbeton mászótornyot, motorszínt, 
műhelyt és istállókat alakítottak ki. Ez a fej-
lesztés 250 millió koronába került, és már 
1927-ben el is készült. 

A második világháború alatt főleg tech-
nikai eszközökkel fejlesztették a tűzoltósá-
got, mivel a háborús mindennapok miatt 
ezekre igen nagy szükség volt. 1945 után 
a laktanyát is államosították és létrehozták 
az állami tűzoltóságot, de 1956-ig még a 
mentőszolgálat is a város irányítása alá tar-
tozott. 

A tűzoltóság 1981. május elsején elköl-
tözött az új modern telephelyére a Vin-
cellériskola utcába. A Tűzoltó téri épületet 
1989-ben műemlékké nyílvánították, majd 
felújították és falai között az egri tűzoltóság 
megalakulásának 125. évfordulójára 1999-
ben egy múzeumot hoztak létre. A kiállítás 
az egri tűzoltóság történetét mutatja be, de 
a gyűjtemény – amelyről azt gondolom, 
hogy az egrieknek és a turistáknak is érde-
mes megtekinteni – minden korosztálynak 
felejthetetlen élményt fog nyújtani.
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A Lőrincz György név jó pár éve szerepel az egri borvidék legjobb borászainak névsorában, újabban azonban, ha a St. 
Andrea Szőlőbirtokot emlegetjük, illik pontosítani, melyik Lőrincz Györgyre is gondolunk.  A 24 éves Ifj. Lőrincz György 
édesapja nyomdokaiba lépett, borászként már ő is hozzáteszi tudása legjavát a St. Andrea sikereihez. Sosem kívánta 
tőle senki, hogy erre az útra lépjen, maga döntött úgy, hogy azt az értékteremtést szeretné folytatni, amit az édesapjától 
látott. Ha sikerül partnert találni az álmaihoz, a szakmai mellett a családi építkezésben is követi majd a szüleit. A mai 
trendekkel ellentétben ő fiatal apuka szeretne lenni, lehetőleg jó sok gyerekkel!

BErtA DiáNA

Réges-régen a legnagyobb fiúnak nem-
hogy lehetősége, de kötelessége volt ap-
jától átvenni a családfő szerepét, annak 
szakmai tudását, felépített egzisztenciáját. 
Ma már – az elvek mentén legalábbis – a 
legidősebbeknek is jár az önmegvalósí-
tás, a vágyak és a tehetség szerinti érvé-
nyesülés lehetősége, és az sem ritka, ha 
az apa nyomdokaiba nem a fia, hanem a 
lánya lép, és ez így is van jól. Az azonban, 
amikor egy fiú saját akaratából tér rá az 
édesapja által kitaposott ösvényre és foly-
tatódhatnak a tradíciók, halmozódhat 
a szakmai tudás és tovább épülhet egy 
álom, mégis csak egy csodálatos történet 
kezdete lehet.

Ifj. Lőrincz György kisgyermekként 
focistának készült, és profi bőrrúgó ál-
maiban a szülei sem akadályozták, igaz, 
az ügyes sportoló szorgalmasan tanult, 
és jól viselkedett az iskolában. Az általá-
nos iskolából egy egri gimnáziumba ve-
zetett volna az út, de egy próbameccsen 
felfigyeltek a tehetségére, így Debrecenbe 
ment továbbtanulni és focizni. 

– A szüleim támogattak a sportban, de 
fontosnak tartották, hogy rendesen tanul-
jak. Konzervatív nevelésben részesültünk a 
testvéreimmel, például mai napig magáz-
zuk a szüleinket. Másoknak ez furcsa le-
het, de nekünk természetes. Én kifejezetten 
szeretem, mert a tiszteletemet is kifejezem 
ezzel az Édesapukám és az Édesanyukám 
felé. Sosem éreztették velem, hogy legidő-
sebbként nekem kellene borásznak tanul-
nom, isteni terelgetés kellett ehhez a dön-
téshez. Tizennyolc évesen még ügyvéd, 
fogorvos és közgazdász is  akartam lenni, 
a borászat csak akkor merült fel, amikor 
kiderült, hogy az akkori barátnőm Bu-
dapestre megy tanulni. Jött egy szikra, 
hogy én mennyire csodálom azt, amit az 
Édesapukám csinál, azt az értékteremtést, 
és talán én is a nyomdokaiba léphetnék. 
Így a Corvinus Egyetem szőlész-borász 
szakára felvételiztem- ahogy Gyuri mesél 
róla, véletlenszerűnek tűnik a döntés, de 
amikor tovább beszélgetünk, kiderül, in-
kább törvényszerű volt. 

A Corvinus Egyetem első olyan évfo-
lyamán tanult, ahol együtt oktatták a sző-
lészet és a borászat legmagasabb szintű 

ismereteit. Ifj. Lőrincz György bizonyára 
így is, úgy is megtalálta volna helyét a 
családi borászatban, de az, hogy a szőlő-
termesztés területén bővebb ismereteket 
szerzett, különösen jól jött. Édesapja, dr. 
Lőrincz György is vallja, hogy a jó bor 
alapja a jó szőlő, Gyuri tudásával pedig ez 
még jobban kiteljesedhet. 

– Nagyon szeretem a szőlőtőke terhelé-
sének beállításával kapcsolatos munkafo-
lyamatokat, a metszés és a fürtválogatás a 
kedvencem. Szívesen beállok magam is, és 
irányítom az emberek munkáját – mondja 
olyan lelkesen, hogy az ember elhiszi: a 
metszésnél nincs is izgalmasabb dolog a 
világon. 

Az egyetem után olyan helyeken gyűj-
tötte a tudást és az inspirációt, mint a 
tokaji Szepsy István birtoka, egy osztrák 
biodinamikus ültetvény, vagy épp Új-Zé-
land egyik gazdasága. A szigetországba 
a szüret idején látogatott, ahol a családi 
birtokon tízezer(!) tonna szőlőt dolgoz-
tak fel. 

Dr. Lőrincz György örömmel osztja 
meg fiával a tudását, tapasztalatát, ugyan-
akkor kellő szabadságot ad a szárnypró-

bálgatáshoz is. Már a tanulmányai idején 
is kísérletezhetett borokkal ifj. Lőrincz. 
Amikor arról kérdezem, hogy eddigi 
szakmai élményei közül melyik volt a leg-
kiemelkedőbb, rögtön rávágja: az, amikor 
Édesapukám megdicsérte a munkámat. 

– Borok házasításán dolgoztunk együtt, 
négy mintából. Aztán az Apukám ottha-
gyott, hogy csináljak önállóan én belőlük 
valamit. Nagyon izgultam, amikor végül 
megkóstolta a végeredményt (négyféle há-
zasítást készítettem, de csak egyet mutat-
tam meg neki, hogy ne tudjon választani). 
Minden szakmai elismerésnél többet je-
lentett, amikor azt mondta, hogy rendben 
van kisfiam, finom! (Soha nem felejtem el, 
hogy mennyire elégedett volt velem!)

Négy saját bor köthető már a nevéhez, 
de az egyik különleges a számára. Ez áll 
a palackon: Egyetlen. Mint mondja, ez a 
bor Eger egyik legjobb termőhelyéről, a 
Nagy-Eged dűlőről szüretelt chardonnay 
és savignon blanc házasítása. Szüret előtt 
nem sokkal vásárolták az ültetvényt, így 
dr. Lőrincz György úgy döntött, abban 
a pár sor szőlőben kedvére hagyja „ga-
rázdálkodni” a fiát, készítsen belőle sa-
ját bort. A végeredményre Gyuri igazán 
büszke lehet, izgalmas, egyetlen hordónyi 
Egyetlen született. A név azonban nem 
csupán a mennyiségre utal. 

– Van egy Szűz Mária-szobrunk a he-
gyen. Az alatta elterülő részről szüretelt 
bort Máriának neveztük el, az én borom 
pedig annak szinte a kistestvére. Mária az 
Egyetlen Szeplőtelen, ezért kapta a bor az 
Egyetlen nevet.

A család görög katolikus, egy válságos 
időszak után fordultak komolyabban a 
hit felé. 2006-ban megkeresztelkedtek, 
a gyerekek pedig részt vehettek szüleik 
egyházi esküvőjén. A most 24 éves Gyuri 
élete egyik legemlékezetesebb élménye-
ként emlékszik a szertartásra. Ma már 
nem csak elfogadja, de maga is megéli a 
hitet, ami a birtok mindennapi munkáját 
is áthatja. 

– A szőlőtermesztésben, borkészítésben 
próbáljuk a lehető legjobb munkát kihozni 
magunkból, de összességében a Jóistenre 
hagyatkozunk, hittel dolgozunk. Kiskorom-
ban minden focimeccsem előtt keresztet 
vetettem, mert azt láttam a sztároktól, na, 
az még nem hit volt – meséli nevetve. A 
család közösen vesz részt vallásos szertar-
tásokon, vasárnaponként nincs munka a 
St. Andreában, megszentelik az Úr napját. 

Nagy a család, hiszen négyen vannak 
testvérek. Gyuri a legidősebb, egy évvel 
fiatalabb húga, Anna konferenciaszerve-
ző, öccse, Bálint profi vízilabdás (ő ezzel 
lépett apjuk nyomdokaiba) és gazdálko-

„Az élet lényege az, hogy Isten 
után a család következik.”

fotók: vozáry róbert
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„Tudja meg az egész város”

25 éves a Szuperinfó
Kevesen tudják, de igazi „egrikum” a Szuperinfó. Honfi Gábor ugyanis 25 éve Egerben hozta létre azt az ingyenes lapot, 
amely rövid időn belül sikeres országos laphálózattá fejlődött, és a mai napig őrzi piacvezető szerepét az ingyenes új-
ságok között. A sikeres üzletembert, laptulajdonost, újságírót és nem mellesleg többszörös magyar bajnok sportolót 
kérdeztük a kezdetekről és sikerének titkáról.

– Tudom, hogy közhelyes kérdés, de ho
gyan válik valaki sikeres laptulajdonos
sá?

– Sokan mondják, hogy óriási szeren-
csém volt, hogy a Szuperinfó nevet kitalál-
tam, és az újságot elindítottam, de ez nem 
ilyen egyszerű. Először is, sokat köszönhe-
tek a sportnak, kőkemény munkával, ki-
tartással sikeres élsportoló, többszörös ma-
gyar bajnok tájfutó lettem, amellyel kinyílt 
előttem a világ. Sokat versenyeztem, főleg a 
skandináv országokban, de végül is Svájc-
ban találkoztam sportolóként az ingyenes 
újságokkal a nyolcvanas években. Aztán 
1990-ben az IRC Kft. reklámigazgatója-
ként, saját ötlet alapján, társaimmal együtt 
alapítottam meg a Szuperinfót. Külön tör-
ténet, hogy nagyon hamar vége lett a kft-
nek, így szó szerint saját lábon kellett meg-
állni, s önállóan megoldani azt, hogy ez az 
újság továbbfejlődhessen és országos háló-
zat alakuljon ki belőle. 25 éve szünet nélkül 
jelenik meg a lap péntekenként, amelynek 
megalapításakor az volt célom – ez szloge-
nünké is vált –, hogy „tudja meg az egész 
város". Kezdetben 18 ezer példányban je-
lentünk meg Egerben. Akkor egyébként 
közgazdasági nonszensznek tűnt, hogy egy 
ingyenes újság életképes maradjon a pia-
con. Nagyon hamar bizonyítottuk azonban 
életrevalóságunkat és országos laphálózattá 
fejlődtünk.

– Lehet „képletet" alkotni arra, mi a 
Szuperinfó töretlen sikerének titka?

– Egy ideig riválisaink is voltak, velünk 
párhuzamosan működött például az Extra 
laphálózat, de aztán megszűnt, mert véle-
ményem szerint nem elég az egyedi ötlet, 
nem elég a hirdetések akvirálása, a sike-
res kiadás és terjesztés, kell valami plusz, 
méghozzá kapcsolati tőke. Egy lap fenn-
maradásához feltétlenül szükséges, hogy a 
vezetőjét ismerjék, ráadásul a tisztessége, 
a megbízhatósága megkérdőjelezhetetlen 
legyen, hiszen fontos a partnerek, hirdetők, 
városvezetők számára, hogy hosszú távon 
lehessen egy lapra számítani. Mivel 25 éve, 
hétről-hétre folyamatosan „tudatjuk" a vá-
rossal a legfontosabb híreket és programo-

kat, olvasóink is ragaszkodnak hozzánk. A 
legjobb példa erre, hogy bár ingyenes az új-
ság, mégis gyakran előfordul, hogy egy-egy 
olvasónk, aki valamilyen oknál fogva nem 
jut a laphoz, személyesen jön be a legfris-
sebb lapért  a szerkesztőségünkbe.

– A gépezet olajozottan működik, si
mán hátradőlhetnél a foteledben, mi hajt 
még?

– Én azt végzem 25 éve, amit szeretek. 
Nem sokan mondhatják el magukról, hogy 
a munkájukat élvezik, és nem fontos szá-
mukra, hány órát kell dolgozniuk. Szeren-
csém van, hogy ilyen hivatásra találtam, és 
a munkatársaim is ugyanezt mondhatják 
el magukról. Láthatóan örömmel, és lelki-
ismeretesen végzik munkájukat, mindent 
megtesznek azért, hogy az egri Szuperinfó 
továbbra is töretlen népszerűségnek ör-
vendjen hirdetőink és olvasóink körében 
egyaránt. A munkamegosztásunk is na-
gyon jó. Ebner Béla kollégám viszi példá-
ul az egyik legfontosabb, legszerteágazóbb 
területet, a kultúrát. Eddig szinte csak az 
egri Szuperinfóról beszéltem, de ott van 
számomra az országos hálózat irányítása is, 
amely szintén sok feladatot ad nekem, és a 
rendszeres sportolásról, egyedi sportkihí-
vásokról  sem mondanék le soha. Nemrég 
lefutottam például többek között a New 
York Maratont. Összefoglalva: talán élspor-
tolói múltamból adódik, de 65 évesen sem 
fogok távirányítót szorongatva otthon ülni.

dás-menedzsmentet tanul. A legkisebb 
testvér Ákos, ő 11 éves, a birtokon folyó 
munkákból már most is szívesen kiveszi 
a részét. A család összetartója Andrea, az 
édesanya, a szőlőbirtok névadója. Gyuri 
szeretettel és áhítattal beszél róla, és rög-
tön kiderül: ha a fiatalember nősülésre 
adja majd a fejét, arájának olyan értékek-
kel kell bírnia, mint az édesanyának. 

– Számunkra Édesanyukánk szent. Há-
lás vagyok érte a Jóistennek, mert mindig 
mindenben támogat bennünket, és az 
egész életét a családnak szentelte. Jó, ha az 
ember mellett egy ilyen feleség van, szeret-
nék én is egy ilyen lányt találni… 

Ifj. Lőrincz Györgynek határozott csa-
ládalapítási tervei vannak, fiatal apuka 

szeretne lenni, hogy majd láthassa az uno-
káit is. Legalább két-három gyereket sze-
retne, ha négy lesz, az még jobb. Nem vár-
ja majd el a feleségétől, hogy háztartásbeli 
legyen, de ne is a karrier legyen számára 
a legfontosabb – ebben eléggé határozott. 

– Az élet lényege az, hogy Isten után a 
család következik. Így a feleségemnek is a 
család legyen az első, ez fontos. És ne le-
gyen ateista. Ha nem is hívő, de legyen 
nyitott… Külsőre nincs konkrét esetem, a 
legfontosabb az első benyomás – sorolja 
elvárásait a borász szakma egyik legígére-
tesebb agglegénye. 

Amikor a jövőről, vágyairól és céljairól 
kérdezem, édesapja álmát formálja to-
vább. Mint egy idillikus festmény, amiről 

az ember úgy érzi, bármikor életre kel-
het: – Édesapukám szokta mondani, hogy 
ha megöregszik, a birtok diófája alatt akar 
ücsörögni, miközben ikont fest és kóstol-
gatja az én boromat, körülötte pedig az 
unokái játszanak. Én is erre vágyom. Sze-
retnék olyan jó szakember lenni, hogy az 
Édesapukám nyugodtan hátradőlhessen. 
Talán nemcsak szőlőt fogunk termelni a 
jövőben, hanem kibővítjük a birtokot: lesz 
állattartás, zöldségek és gyümölcsök ter-
mesztése. A St. Andrea-borokkal pedig az 
egri borvidék jó hírnevét szeretnénk vinni 
külföldre is. 

Terv, hit, tudás, kitartás, minden adott, 
hogy az álom megvalósuljon. Ideje elül-
tetni azt a diófát!

fotó: vozáry róbert

fotó: bilku krisztián
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ra Film, színház, muzsika – csak más 
sorrendben
Több mint három és fél évtizedig dolgozott az egri moziban, illetve annak élén Kiss Lajos, aki tavaly év végi nyugdíjba vonu-
lása után ma már újra a gitárakkordokat gyakorolja.

pócSiK AttilA

Elegánsan, mosolyogva érkezik, ráadásul 
pontosan. Kiss Lajos, az Agria Film Kft., 
közkeletű nevén az egri mozi tavaly de-
cemberben nyugdíjba vonult első embe-
re tréfával üti el a pihenéssel kapcsolatos 
viccelődést. Aztán mesélni kezd, de elő-
ször nem a filmekről, hanem a zenéről.

–  A Gárdonyiba jártam ének tagozatra, 
s osztálytársaimmal zenekart alakítottunk 
Agria néven – kezdi a történetet. – Beat-
les-nemzedék vagyunk, úgy képzeltük, 
mi is befutunk. Aztán jött a katonaság, 
a csapat szétszéledt, én pedig elektromű-
szerész végzettségemnek köszönhetően a 
színháznál helyezkedtem el.

Az egri teátrum akkoriban a miskolci 
színházhoz tartozott, ám a munka nem-
csak az előadások, próbák idején zajlott: 
a városi kulturális rendezvényeken, ki-
állításokon, koncerteken is akadt bőven 
teendő. Ezek az események közel is álltak 
Kiss Lajos szívéhez, hiszen mindemellett 
történelem-népművelő szakon tanult a 
főiskolán. Munkájára felfigyeltek, s áthív-
ták a Heves Megyei Múzeumok Igazgató-
ságára.

– Kiváló kollégákkal dolgozhattam, 
akik nagy hatással voltak rám, mások 
mellett Ludányi Gabriella, dr. Löffler Er-
zsébet, s persze dr. Bakó Ferenc igazgató 
úr. Neki köszönhetem, hogy 1977-ben el-
juthattam Kanadába, ahová egy vándor-
kiállítással utaztunk. Amikor aztán Feri 
bácsi nyugdíjba vonult, lehetőséget kap-
tam a Heves Megyei Moziüzemi Vállalat-
nál, ahol mint az akkor Vörös Csillagnak 
nevezett mozi üzemvezetője lettem.

Így indul hát a történet, aminek persze 
még számos fontos tényezője is van egye-
bek között az, hogy Kiss Lajos a szakdol-
gozatát is filmes témában írta A film sze-
repe és jelentősége az oktatásban címmel. 
Mint fogalmaz: az első tíz esztendő igazi 
fénykora volt a mozinak, amelyet stabil 
gazdálkodás és rendkívüli népszerűség 
jellemzett. Volt év, hogy tízezer ifjúsági 
bérletet adtak el, s olyan nap is, hogy az 
akkor 426 férőhelyes teremben öt vetítést 
tartottak, azaz majd 2200 látogatót fogad-

tak. Emlékezetes – meséli – mennyien 
voltak kíváncsiak a Ben-Hur című mozi-
ra, vagy a Piedone-sorozatra.

– A rendszerváltást követően renge-
teg dolog megváltozott. Azelőtt majd' 
minden településen működött mozi… 
Megjelentek az új, külföldi érdekeltsé-
gű forgalmazók, majd pedig egy bel-
ügyminisztériumi rendelet, amelynek 
értelmében a moziüzemi vállalatokat át 
kellett alakítani gazdasági társaságokká, 
a vagyontárgyakat pedig át kellett adni 
az önkormányzatoknak. Hosszas tárgya-
lássorozat kezdődött, rengeteg egyeztetés 
eredménye volt, hogy létrejött az Agria 
Film Kft. amelynek tulajdonosa az egri 
önkormányzat lett.

A kihívások ezzel nem értek véget, a 
multiplexek megjelenése ugyancsak ko-
moly feladat elé állította az egri mozit. 
A versenyt nem lehetett felvenni a nagy 
cégekkel, ám talpon maradni sikerült, 
ráadásul úgy, hogy az erős lobbinak kö-
szönhetően a megyeszékhelyi bevásárló-
központban kialakított moziüzemeltetési 
jogát is az Agria Film Kft. nyerte el, igaz, 
nagyon kemény feltételekkel. 

–  Nehéz időszak volt, ám tisztában 

voltunk vele: csak előre menekülhetünk. 
Sorsdöntőnek bizonyult a 2009-es év 
vége, az Avatar című film megjelenése, 
illetve az az önkormányzati segítséggel 
megvalósított beruházás, amely nyomán 
2010-ben a hagyományos mozik között 
az országban elsőként Egerben indítot-
tunk 3D-s technikát. Hogy érzékeltessem 
a különbséget: míg ez előtt 300 ezres, e 
lépés után 7 millió forintos bevételt ér-
tünk el... A fejlesztéseket ezt követően is 
folytattuk, más út nem is lehetett volna 
járható.

A mozi az igazgató szemében mindig 
is több volt, mint egy hely, ahol filmeket 
vetítenek. Számos szép, és emlékezetes 
programot tartottak az idén fennállásá-
nak 102. évfordulóját ünneplő Urániában, 
így a Filmművészeti Nyári Egyetemet, ké-
sőbb a Slow Film Fesztivált, egyedülálló 
programnak bizonyult az Aranyéletko-
rúak matinéja sorozat, de itt élvezhették 
elsőként az komolyzene szerelmesei a 
Metropolitan Opera közvetítéseit.

A kezdeti tréfálkozást komolyra fordítva 
persze beszélgettünk a nyugdíjas évekről, 
amivel kapcsolatban Kiss Lajos úgy fogal-
mazott: aktív élet jön, pihenéssel. S hogy a 
történet kerek legyen, vissza a zenéhez: már 
megvette új gitárját és erősítőjét, gyakorolja 
az akkordokat, s ha talál egy jó billentyűst, 
nosztalgia-zenekart alapít, hogy örömük-
ben muzsikáljanak a kis birtokon, akár egy 
pohár finom fehérbor mellett.

Nádasi feat. tuza – Holdfény Sugárút
Eger számtalan tehetséges helyi fiatallal büszkélkedhet, a sport, a tanulmányok a kultúra és ezen belül a zenei műfaj terü-
letén. A városunkban működő együttesek közül többen országos hírnevet is szereztek. Most egy új csapatot mutatunk be, 
melynek tagjait biztosan jól ismeri az egri közönség. A Nádasi feat. Tuza formáció a tavalyi év végén állt össze, a volt Mom’s 
Favorite zenekar frontemberének ötlete alapján, Tuza Robival karöltve. A csapat már egy kész zenei anyaggal állt elő, és 
hamarosan elkészül a dalhoz tartozó klip is. A részletekről Gibbont faggattuk.

tótH BEátA

– Mesélj nekünk erről az új formá
cióról!

– A Mom’s Favorite zenekar tavaly no-
vemberben oszlott fel, 14 év zenélés után. 
Azt hozzá kell tenni, ho gy nem azért, 
mert valamilyen személyes problémánk, 
vagy konfliktusunk lett volna, mert sze-
rencsére nagyon jó barátok vagyunk a 
volt tagokkal. Egyszerűen zeneileg nem 
tudtunk továbblépni.

Már régóta szerettem volna egy ilyen 
formációt létrehozni, és ebben partner-
re találtam Tuza Robival. Ő is több mint 
tíz éve mozog a zenei pályán. Az egyik 
beszélgetésünkkor említettem Robinak, 
mit is képzeltem el, és nyitott volt rá. No-
vemberben pedig már próbáltunk is, így 
létrejött a punk-rock stílusú Nádasi feat. 
Tuza formáció, amelyben én gitározok, 
énekelek, Tuza Robi szintén, Dénesé a 
basszusgitár, Pixi pedig dobol. 

– Már elkészült a Holdfény Sugárút 
című dalotok, és ha minden jól megy, 
nemcsak helyi szinten, de országosan is 
hallható lesz.

– Ez így igaz! Itt Egerben is hamaro-
san debütál, de még vannak apróbb simí-
tások, mindenesetre legkésőbb március 
elején a premier is meglesz. 

A dal a szabadságról szól, arról az ér-
zésről, amikor nem törődünk semmivel, 
csak sodródunk az árral, mert néha ilyen 
is kell az ember életében. A holdfény su-
gara nemcsak a fiataloknak mutat utat… 
úgy gondolom, egy ilyen jelzőfényre min-
denkinek szüksége van. Hangzásvilága 
teljesen modern, figyeltünk arra, hogy 

– Művész- vagy közönségfilm?
– Nincs jó válasz, mindkettőnek 
van létjogosultsága…
– Fehér- vagy vörösbor?
– Előbbi, s nem is fajtára, hanem 
cuvée-re esküszöm.
– Illés vagy Omega?
– Mindkettőt szeretem, igaz, volt 
egy Omega-koncert, amire még a 
kollégiumból is kiszöktünk…
– Nyakkendő vagy rövidnadrág?
– Szívesen veszek öltönyt, de a 
rövidnadrágot jobban kedvelem.
– Kedvenc film?
– Szabó István Mephisto-ja.

úgy szóljon, ahogyan 2015-ben egy punk-
rock dalnak szólnia kell. Én készítettem a 
dalszöveg vázlatát, és Robi is hozzátette 
azt, amit gondolt, így alkot most egy egé-
szet. Mindenki beletett egy kicsit magá-
ból, a saját gondolataiból és szövegstílusá-
ból. A stúdióban Dénes és Pixi is nagyon 
sokat segített a megzenésítésén, bár az 
oroszlánrészét ketten csináltuk Robival. 

– Nagyon belelendültetek, hiszen kli
pet is forgattok a dalhoz, ami attól iga
zán jó, hogy helyi fiatalokkal, itt, Eger
ben készül.

– Nagyon sok egri szerepel benne, és 
nemcsak fiatalok. Az egri bevásárlóköz-
pontban forgattuk le a klip jelentős részét 
februárban. Nagy köszönettel tartozunk 
Forgó Zsoltnak, aki sokat segített, hogy 
ez létrejöhessen. A klip érdekessége az, 
hogy a snittek jelentős része egy liftben 
játszódik, és annyit még elárulhatok, 
hogy a csapat tagjai is szerepelnek ben-
ne. A stábot Király Gábor, Molnár Pál, 
Birkás László, Tarsoly Patrik alkotta és 22 
statisztával forgattuk le. Egyszerűen zse-
niális és profi munka volt. Rövid, vicces 
és komikus jelenetekből áll majd a klip, de 
legkésőbb március végén már ez is debü-
tálni fog.

fotó: bilku krisztián

fotók: őszi balázs és tóth szabina
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Gyilkolni és hőssé válni
Amerikai mesterlövész (American Sniper)

A szeptember 11-ei terrortámadások után Irakban szolgálatot teljesítő Chris Kyle életét feldolgozó filmet az elejétől a 
végéig áthatja az „amerikaiak vagyunk és HŐSÖK” pátosszal teli érzete. Ezt erősítik a városon végigdúló amerikai tan-
kok, a bajtársiasság vagy az igazoltnak vélt bosszú. Az Amerikai mesterlövész mégsem olyan egyértelműen sarkítottan 
fogalmaz, mint jó pár szintén amerikai gyártású filmes társa (Rendíthetetlen, Harag, Ryan közlegény megmentése).

NE AGGÓDJ!
Betértem egy kávéra kedves kávézómba. A szomszéd asztalnál barátnők ültek 
körbe egy jókora asztalt, lehettek úgy negyvenesek, ötvenesek. Jó karban volt 
mind, és látszott rajtuk, hogy odavannak egymásért. Kis idő elteltével elfújták 
a teamécsest és sötét árny borult az asztalra. Ekkor a többi asztal mécsesei-
től kivájt fényalagútban kivehető alak közelített a lányok felé: a felszolgáló 
egy malomkeréknyi tortát tett le az asztalra, rajta néhány diszkrét és karcsú 
díszgyertyával. Közülük az egyik szeme tükrében fényesebben csillant vissza a 
gyertya fénye. Ő volt az ünnepelt. A lányok tinis vihogással várták a köszöntőt, 
amikor egyikük belevágott: ” – Drága Olívia! Tudod rólam, hogy nem vagyok 
a szavak embere, mégis én akartam ma mondani neked a köszöntőt. Hogy 
miért? Nos, mert el akartam neked mondani, hogy mennyire szeretlek azért, 
amiért olyan vagy amilyen épp vagy. Hogy teljesen kivoltam tőled, amikor a 
szülés után nem sokkal lefutottad a félmaratont, amikor én még kapaszkodva 
mentem végig a házon. Aztán soha nem felejtem el azt a napot, amikor elkí-
sértelek az orvoshoz. Ültünk a kórház folyosón és annyira szorítottad a kezem, 
hogy órákig nem állt helyre benne a vérkeringés. Innen tudtam, hogy nagyon 
félsz. Éreztem, nagy baj van. De te úgy jöttél ki a rendelőből, mint 
akivel azt közölték, hogy lottó ötöse van. Akkor nem értettelek. 
Nem tudom azt sem elfelejteni, amikor rászántad magad a 
nagytakarításra és én elmentem segíteni. Rám bíztad a te szo-
bádat. Most elárulom neked, hogy belenéztem a kincsesládád-
ba. Volt benne mindenféle kacat, ami csak a te számodra kincs, 
ám a sok, körömnyi kis alufólia csomag aztán végképp felpisz-
kálta a kíváncsiságomat. Kibontottam egyet és egy icike-picike 
gyermektejfog kucorgott benne, melléhajtva egy vékonyra nyírt 
papírcsík, amin ez állt: Szonja fogacskája, 1995. Kibontottam 
egy másikat, amiben meg ez: Marci fogacskája 1998. Hm. Ami-
kor tovább rakosgattam a dolgaid között, leesett két, szintén 
alufóliába tekert pénzérme egy kis dobozkából. Lehajoltam érte, 

hogy felvegyem, amikor emlékszem, beléptél a szobába egy forró kávéval a 
kezedben és én megkérdeztem tőled, miért őrzöl két ötforintost? Ezt válaszol-
tad: „ezzel a két ötforintossal zártam le apám szemeit.” Némán ittuk meg azt a 
kávét. Szóval az a szoba elmondott mindent rólad. A ruhásszekrényed fogóján 
himbálódzó ekrü színű harmincnégyes balett cipőd, a szekrényed aljában kü-
lönös műgonddal konzervált tüll tütüd, amit édesanyád varrt a balettvizsgád-
ra. Amott egy díszes befőttes üvegben száraz rózsafejek, színes szaténszalagok, 
amelyek azokat az ajándékokat fűzték össze, amiket szerelmedtől akkor kap-
tál, amikor még udvarolt neked. Magad vagy a veretes múlt és a pezsgő jelen. 
Megvonatoztatott téged is az élet és ettől hiteles minden vonal az arcodon és 
minden szavad. Miközben mondom ezeket a szavakat kicsit neked, nagyon 
magamnak, azon töprengek, hogy vajon meg tudnád-e nekünk mondani, 
hogy csinálod?” Olívia, mint máskor sem, most sem tette a szépet: ahogy érez-
te, csak úgy válaszolt: „ Nézzétek, gyerekek! Nekem azt mondta anyám, hogy 
akit az Isten szeret, azt nagyon megpróbálja, és hogy semmit ne szívj mellre, 
mert semmi nem ér annyit, hogy belegebedj. A dolgok gyakran akkor sem ala-

kulnak jobban, ha ezer stratégiád van rá, de gyakran maguktól, 
váratlanul helyreállnak. Biztos vagyok benne, hogy azon is kár 
tipródni, hogy milyenek az emberek. Jó, ha tudjátok, hogy az 
emberek sem változnak. De te megváltoztathatod a hozzájuk 
való viszonyodat.Értitek, amit mondok? Hogy minden baj ott 
kezdődik, amikor azt képzeljük, a dolgok nem jól vannak úgy, 
ahogyan vannak és meg kell őket változtatni. Hát én nem har-
colok semmiért és senkiért. Akinek dolga van velem, biztosan 
megtalál. Épp így gondolkodom a történésekről: aminek el kell 
múlnia, az egyszer meghal benned, de aminek életre kell jönnie, 
megszületik benned. Az életben nem több, csak öt fő szabály 
van, amit be kell tartani…ennyire egyszerű is lehetne az élet. De 
erről a következő szülinapomon.” Isten éltessen! – szelaví –

Juhász Julcsi blogja

Megnéztük!

VErES pEtrA

A mű nagy hangsúlyt fektet a katonák men-
tális felkészültségére, a felelősségre. A főhős, 
Chris mindig biztosra megy, csak akkor lő, ha 
muszáj (aknavetőt elsütni próbáló iraki gyerek 
képei). Majd a frontra négy turnusban visz-
szatérő katonán fokozatosan jelentkeznek és 
erősödnek a lelki gyötrődés jelei, s a háború 
küzdelmei után a saját démonaival is harcol-
nia kell. Bár a szintén a seregben szolgáló öcs-
cse sokkal hamarabb elfárad – mind fizikailag, 
mind szellemileg – Chris „leépülése”, mentális 
kimerültsége is látványos (agresszív viselkedés 
a kórházban, üldözési mánia vezetés közben, 
kirohanás a grill partin). A kikapcsolt televízió 
előtt ülő főhős megrázó képe érzékletesen 
mutatja a leszerelt katonák viselkedését, hogy 
miként élik meg és érzékelik a környezetük 
hangjait. Például, hogyan telepednek az emlé-
keikbe beleégett háború borzalmai a környe-
zetük valós hangjaira. A partin a gyerekekkel 
játszadozó kutyát támadóként észlelő Chris 
viselkedése egyértelművé teszi, hogy külső 
segítségre van szüksége.

A feketén-fehéren ábrázolt karakterek (az 

amerikai jó, az iraki pedig rossz sablonja) mel-
lett felvetődnek erkölcsi dilemmák is, még ha 
ezek elsősorban nem is a főhős részéről jelent-
keznek. A pszichológus kérdésére, hogy látott 
vagy tett-e olyat a harctéren, amit nem kellett 
volna, Chris inkább hárít. Azzal védekezik, 
hogy ő csak a sajátjait óvta. Így „érdemelte ki” a 
Legenda becenevet is, a 160 fölötti regisztrált 
harctéri találatával. Bár a feleségén és öccsén 
is egyre erőteljesebben érezhető a háborúel-
lenesség, a temetésen, egy halott társuk édes-
anyjának beszédében hangzik el egy igazán 
súlyos kérdés és egyben kritika, miszerint a 
szeretteik és a haza védelmén túl mikortól 
kezdődik a dicsőség hajszolása és lesz úrrá a 
katonákon a hősnek lenni akarás. Chris meg-
győződése lassan megszállottsággá válik, az 
ellenséges mesterlövéssel szembeni kezdeti 
elszántsága mániává alakul. Szinte kísérti őt; 
újra és újra visszautazik a frontra, hogy meg-
mentse a társait.

Az előzményeket, például a főhős gyermek-
korát a Rendíthetetlenhez hasonlóan beszéli 
el a film - retrospektív módon mutatja be a 
családi hátteret, az apát, aki nem nevel „bárá-
nyokat”, csak őrző-védő kutyákat, akik védik 
az ártatlanokat a „farkasoktól”. A gyerekekkel 

való bánásmód némiképp megmagyarázza a 
főhős, Chris későbbi megfelelési kényszerét, 
a hőssé válás iránt táplált áhított vágyát. A 
nonlineáris montázstechnika az előzmények 
elbeszélése mellett lehetőséget biztosít a fe-
szültség fokozására is. Például az asszony és a 
gyermek lelövésénél a tetőpont előtt történik 
a vágás. Így a múlt felidézése után már „indo-
koltnak” érződik egy-egy gyilkosság. A film a 
múlt történéseivel próbálja igazolni a jelen 
„pisztolydörrenéseit”. A mű nem hatásvadász 
módon, annál inkább érzékletesen mutatja be 
a Chris lövései előtti pillanatokat. A lélegzetvé-
tel, annak visszafojtása, a gyorsuló szívdobo-
gás, vagy ahogy egy találat után kifújja a leve-
gőt – természetes módon teremt feszültséget, 
ami egyértelműen a tökéletes hangkezelést 
dicséri. A hat Oscar-díjra jelölt film nem hiába 
nyerte el a 2015-ös gála legjobb hangvágás 
kategóriájáért járó szobrot.

Rendezte: Clint Eastwood
Főszerepben: Bradley Cooper, Sienna Miller

Vetítik: február 19-től március 4-ig a Cinema 
Agria Moziban
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Frederick Banting, az inzulin feltalálója 
1922. január 11-én egy csonttá soványo-
dott, haldokló cukorbeteg kisfiút mentett 
meg inzulinjával elsőként a biztos halál-
tól. Ezért lett január 11-e a Gyermek Di-
abétesz Nap, amiről a Cukorbetegek Egri 
Egyesülete minden évben megemlékezik, 
és külön rendezvényre várja a fiatal be-
tegtársakat. Ebből az alaklomból az idén 
több rendezvényt is megvalósítottunk a 
Sváci–Magyar Civil Együttműködés tá-
mogatásával. Az egyik január 10-én 14 
órakor volt a Bartakovics Béla Közössé-
gi Házban, ahol dr. Czeglédi Marianna 
gyermek- és ifjúsági diabetológus várta 
a fiatal cukorbetegeket és hozzátartozó-
ikat orvos-beteg találkozóra, kötetlen 
beszélgetésre. A felnőtteknek pedig dr. 
Domboróczki Zsolt diabetológus tartott 
előadást egyénre szabott diabétesz ke-
zelésről. Másnap, január 11-én a Szalai 
Közösségi Házban a Gyermek Diabétesz 
Napon az ottani egészségklubunkban 20 
roma származású fiatal hallgatta nagy 
érdeklődéssel Frederick Bantingnek, 

A Gyermek Diabétesz Nap sikeres 
programjai

az inzulin felfedezőjének példamutató 
élettörténetét. A következő rendezvény 
február 21-én volt, ellátogatott hozzánk 
Ambrus Flóra kárpátaljai 19 éves cukor-
beteg, a Candy című könyv írója, orvos-
tanhallgató, aki elmesélte cukorbetegsége 
megható és tanulságos történetét fiatal 
sorstársainak és hozzátartozóiknak. Ezzel 
egy időben a felnőtt egyesületi tagok az 
éves beszámoló közgyűlésen hallhattak 
az elmúlt év munkájáról, eredményeiről. 
Tanácsadásaink száma négyszeresére, 

szolgáltatásainkat igénybevevők száma 
ötszörösére nőtt. Az évi 16 nagy városi 
rendezvényünkön és a klubban több mint 
3000 ingyenes szűrést végeztünk a rejtett 
betegség korai felismerése érdekében. 
Azért, hogy ezt a munkát tovább is ilyen 
eredménnyel tudjuk folytatni, kérjük, 
ajánlja adója 1%-át a Cukorbetegek Egri 
Egyesületének. Adószámunk: 18582145-
1-10 Köszönettel: Jakabné Jakab Katalin, 
elnök, Cukorbetegek Egri Egyesülete Tel.: 
(06 70) 366-3778.

Készül a „kutyatár”

Ebadó nem lesz
Márciusban az egri kutyatartóknak adatot kell szolgáltatniuk az ebeikről az önkormányzat felé. A kutyák számbavételét 
az állatvédelmi törvény írja elő. Egy adatlapot kell kitölteni és eljuttatni az adóirodához, személyesen, postai vagy elekt-
ronikus úton. Az önkormányzatnak módjában állhatna adót kivetni a kutyatulajdonosokra, de Egerben nem tervezik az 
ebadó bevezetését. Az adatszolgáltatás kötelező a kutyásoknak, de nem kell érte fizetni, költséggel nem jár.

BErtA DiáNA

Márciusban felmérik az egri kutyaál-
lományt, azaz az önkormányzat eleget 
tesz az állatvédelmi törvény által előírt 
feladatának. Ezentúl háromévente az 
ország minden településén – így Eger-
ben is – felmérik a tartott ebek számát.  
Az összesítés célja az, hogy pontos ké-
pet kapjanak a kutyák számáról, ezáltal 
hatékonyabb intézkedéseket lehet tenni 
a kóbor állatok számának növekedése 
ellen, de hasznos a számadat a veszett-
ség elleni védekezéshez is. Fontos le-
szögezni, hogy az adatok alapján akár 
ebrendészeti hozzájárulást is szedhetne 
az önkormányzat a kutyásoktól – mert 
a törvény erre lehetőséget ad –, de Eger-
ben nem tervezik az ebadó bevezetését. 
A gazdák számára a mostani adatszol-
gáltatás sem jár költséggel, viszont kö-
telező. 

Az adatgyűjtés március 2-án kezdődik, 
és egészen 31-éig várják a kutyásoktól a 
kitöltött nyomtatványokat. Az adatlap 
kétoldalas, és olyan információkat kell 
megadni rajta, mint a gazda (azaz tulaj-
donos, vagy a kutya felügyeletét ellátó 

személy) címe és elérhetősége, illetve az 
eb tulajdonságai. Az utóbbiak közül a 
legfontosabb adat a chipszám. Bejelen-
teni ugyanis csak transzponderrel, azaz 
egyedi azonosítóval ellátott kutyát lehet. 
Azoknak, akik most fogadtak be kölyök-
kutyát (vagy netán egy gazdátlan, jelölet-
len ebet), érdemes először az állatorvost 
felkeresni, a kutyát chipeltetni, oltatni 
(ezek is kötelező körök), aztán kell bíbe-
lődni a bejelentéssel. 

Az adatlap letölthető az eger.hu oldal-
ról, ahol az adóügyek, majd ebnyilván-
tartás menüpont alatt kell keresni. Sze-
mélyesen az Adó Iroda ügyfélszolgálatán 
lehet ilyen papírhoz jutni, de a helyi újsá-
gokban is megjelenik (ezt is ki lehet tölte-
ni, ugyanúgy érvényes lesz a bejelentés). 

A kitöltött adatlapot elektronikusan az 
ebnyilvantarto@ph.eger.hu címre lehet 
eljuttatni, a papír alapúakat pedig az Adó 
Iroda ügyfélszolgálatára várják szemé-
lyesen, vagy postai úton. 

A bejelentés minden Egerben tartott 
állat gazdájának, tartójának kötelező. Ha 
valaki elmulasztja az adatszolgáltatást, 
akár harmincezer forint bírsággal is sújt-
ható!

Hogyan tovább liSzi?
Amikor a választható partnerek közül 
az önkormányzat civil szervezetet bíz 
meg egy feladatellátással, arra kis ha-
zánkban még kevés a példa. Figyelmet 
érdemel az önkormányzat és a Forrás 
Alapítvány Eger együttműködése a La-
kossági Információs és Szolgáltató Iro-
da (LISZI) létrehozásában. 

A Felsővárosban Eger lakosságának 
közel 1/3-a él, ahol régi igény a társas 
együttléthez szükséges közösségi tér. 
Az alapítvány sikeres uniós pályázatá-
val elkezdődhetett a hiány felszámolá-
sa.

Tizennégy hónapba sűrítve lehetőség 
nyílt civil szervezetek, aktív polgárok, 
önkormányzati képviselők közös fele-
lősségvállalására. Az alapítvány a prog-
ramba kilenc civil partnert vont be, és 

huszonöt aktív polgár vállalt külön-
böző részfeladatot. A projekt fő célja 
olyan a közösségépítési folyamat meg-
kezdése volt, amely ösztönöz, lehetősé-
get teremt a közösségi lét megélésére. 

A közösségi tervezés gyakorlata 
olyan klímát teremtett, amelynek ered-
ményeit a program alatt sokszor, sokan 
tapasztalhatták. Olyan rendezvények, 
programok valósultak meg, amely itt 
élők igényei mentén, a helyi lakosság 
bevonásával, civilek és intézmények 
együttműködésével valósult meg. 

A Bethlemes, a Felsőváros Csillaga, 
a nyári napközis tábor, a fitness park 
és még jó néhány helyi kezdeményezés 
mutatja, hol találtak cselekvési lehető-
séget a felsővárosiak. A tizenöt rendez-
vény (hagyományteremtő, kulturális, 

szórakoztató, stb) mellett létrejött négy 
rendszeresen működő klub, valamint a 
tanácsadások népszerűsége jelzik, hogy 
az igény folyamatos. Hatezer ember 
aláírása tette láthatóvá ezt az igényt.

Az önkormányzat ebben az évben 
új, intézményi partnert (EKMK) bízott 
meg a feladatellátással. A közösségi tér 
működési költségei, egy fő bére bizto-
sított a város költségvetésében. A itt 
élők kezdeményezéseinek támogatásá-
ra, újabb igények fogadására, rendez-
vényekre nincs fedezet. Hacsak nem a 
felsővárosiak önkéntes hozzájárulása, 
közös cselekvési aktivitása, valamint 
választókörzet képviselőinek lobbi te-
vékenysége. 

fgs
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rtSquash? Esetleg fallabda?
Mi, magyarok szeretjük a más népek által kreált elnevezéseket a magunk szájíze szerint megváltoztatni. A sport terén 
különösen aktívak vagyunk. Jó példa erre a squash, aminek a magyar megfelelője, a fallabda végül is egy gyűjtőfoga-
lom. Valójában fallabda a racket, racket ball, hard ball, fives, hands és a pelota is!

turAy zoltáN

Mi is akkor az a „magyar” fallabda? 
Olyan, mintha fedett, kispályán játszott 
tenisz lenne. A rendelkezésre álló tér ki-
csi, abban rohangálnak a játékosok, de 
háló nincs, azt a fal helyettesíti. Ahhoz 
kell a kicsi gumilabdát püfölni egy ütő-
vel úgy, hogy a speciális szabályok adta 
kereteken belül az ellenfél ne tudja meg-
játszani a labdát. Ha azonos képességű 
játékosok kerülnek párba, akkor garan-
tált a komoly víz- és kalóriaveszteség. 
2003-ban nem hiába választották a világ 
legegészségesebb sportjának. Ez a squa-
sh, magyarul – helytelenül – a fallabda. 

Állítólag ezt is az angoloknak köszön-
hetjük. A londoni adósok börtönében, 
a 19. század elején született a rockets 
elnevezésű ütős játék, amit aztán diá-
kok fejlesztettek tovább. Többek között 
a puhább labda használatára is ők tértek 
át, mert így sokkal változatosabb lett a já-
ték. Az angol elnevezés is innen van. A 

„squash” [szkvass] egy hangutánzó szó. 
Jelentése: szétlapít, összeprésel, plattyan 
- vagyis a puha labda "viselkedésére", az 
általa keltett hangeffektusra utal. A Brit 
Birodalom területén igen népszerű játék 
lett. Az első, nem hivatalos világbajnok-
ságot 1930-ban rendezték. Hozzánk 100 
éves „késéssel” érkezett meg. A 90-es 
években épültek az első pályák. Egerben 
a Törvényház utcában - ott ahol most a 
TV Eger, illetve a GG Tánc próbaterme 
van – épült az első fallabda pálya még a 
90-es évek első felében, ami 1995-ig mű-
ködött ezen a helyen. Később, a Felsővá-
rosban, a volt autós kemping területén a 
2000-es évek elején, az Invest Sportcent-
rum területén épült előbb kettő, majd 
2007-ben még kettő pálya. Egerben ezen 
kívül a Főiskola Leányka úti Campusán 
még két pálya van, amit szintén az Inv-
est üzemeltet. A megyében tudomásom 
szerint még egy versenypálya létezik, 
méghozzá Szilvásváradon, a La Contessa 
Kastélyhotelban.

A hobbi squashtól az Egri Squash SE-ig
Egy felmérés szerint Magyarországon egyre népszerűbb a squash. Az elmúlt két évtizedben sok pálya épült, illetve most 
már egyesületek is vannak, ahol nem csak hobbi szinten oktatják és játsszák ezt az igen dinamikus sportágat. Országo-
san hetente 40 ezer ember ragad rendszeresen squash ütőt és már legalább félmillió ember próbálta ki ezt a játékot. 
Megalakult a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség, az igazolt versenyzők száma jelenleg 445. A legjobb magyar, Kraj-
csák Márk a világranglista 37. helyéig jutott, nem mellesleg négy éve még Egerben is tartott nyilvános edzést. Városunk-
ban is egyre népszerűbb ez a sport, alig több mint két éve alakult meg az Egri Squash SE… 

Az edzőt, Filep-Láng Petrát már rég-
óta ismerem. „Friss” anyukaként éppen 
olyan agilis, mint korábban, amikor 
szervezte a különböző fallabda házi-
versenyeket, a fallabdát is népszerűsítő 
családi napot és megalakította az Egri 
Squash SE-t. 

– Testnevelő–edzőként és sportszer-
vezőként végeztem az Eszterházy Károly 
Főiskolán – idézte fel a kezdeteket Petra. 
– A fallabda szeretete igazából Apukám-
hoz kötődik. Ő régebben fallabdázott és 
oktatott is. Neki köszönhetően szeret-
tem meg a sportágat. Négy éve végeztem 
el az edzői képzést a TF-en, így most 
már hivatalos squash edzőként vezethe-
tem a foglalkozásokat. Az Egri Squash 
SE-t 2012. december 27-én jegyezték be, 

tehát a fiatal sportszervezetek közé tar-
tozunk. Fiatal anyukaként kevesebb idő 
jut most a népszerűsítésre, de mindent 
megteszünk, hogy minél többen meg-
ismerjék ezt a sportot. Szeretnék bein-
dítani egy ovis csoportot, hogy legyen 
utánpótlás is. 

– A hozzád járó gyerekekkel egyér
telműen a versenyeztetést szeretnéd 
előmozdítani?

– Igazából nem az a célom, hogy él-
sportolókat neveljek. Azt szeretném, ha 
ezek a gyerekek jókedvűen és egészsé-
gesen mennének el egy-egy edzésről. 
Kellenek a megmérettetések is. Most 
már egészen jól kialakult hazánkban is 
a squash versenyek rendszere, léteznek 
diákolimpiai és egyesületi versenyek. Ez 

azért jó, mert így tudják a gyerekek is, 
hogy hol van a helyük, miben kell fejlőd-
niük. 

– Mekkora most az összlétszám és 
közülük hányan versenyeznek rendsze
resen? Szerinted mikor, hány éves kor
ban érdemes elkezdeni ezt a sportot?

– A stabil versenyzői gárda nyolc 
fő, az összlétszám pedig 15 gyerek, de 
most egyre több felnőtt is jelentkezik a 
foglalkozásokra. Menedzser-sportnak is 
hívják a fallabdát, ami nem véletlen. Na-
gyon gyors, dinamikus sportág, minden 
testrészünket átmozgatja, még az olyan 
izmokat is, amelynek a létezéséről eddig 
nem tudtunk. Az intenzív terhelés miatt 
nagyon fontos a bemelegítés. 

(Folytatás a 26. oldalon)

keresse fantasztikus árainkat az 
Unió Coop Zrt. egri Coop-

üzleteiben febr. 25-től márc. 3-ig!

Unió Coop üzletek: 
Eger, Baktai u. 2.

Eger, Rákóczi u. 48.

Eh. csontos csirkemell 1 kg  (febr. 27. – márc.1.) . . . . .999 Ft

Eh. tepsis csirke 1 kg (febr. 27. – márc.1.)    . . . . . . . . . . .499 Ft

COOP zöldborsó gyf.1kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft

Porcukor 0,5 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
(Egységár: 238 Ft/kg)

Milka tejcsokoládé Alpesi, Oreo 100 g. . . . . . . . . . . . . . .239 Ft
(Egységár: 2390 Ft/kg)

Silan Fresh Sky öblítő 2 liter (Csak COOP Szuper)  . . .899 Ft
(Egységár: 449 Ft/kg)

Legyen az UNIó COOP Zrt egri COOP üzleteinek törzsvásárlója!



Egri Squash Sportegyesület
Hátul, balról jobbra: Gyurina Dóra, Filep-Láng Petra – edző, Prokai Zsófi, Máté Bence.
Elől, balról jobbra: Lukács Dávid, Máté Szofi, Macsinka Marcell, Lukács Ádám.
Hiányzik a képről: Fodor Attila.

Egri Squash Sportegyesület 
 
Rövid név: Egri Squash SE
Alapítva: 2012. december 27. 
Szín: fehér-kék
Elnök: Filep-Láng Petra
Honlap: www.facebook.com/egrisquashse
Pályák:  –  Invest Sportcentrum – Rákóczi u.  

(2 verseny- és 2 padlóborításos pálya)
 –  Invest Sportcentrum – Eszterházy  

Csarnok, Leányka u. (2 versenypálya)

Edzések időpontja és helye: Invest Sportcentrum 
– Rákóczi u., H-Sz-Cs 2 óra, K–P 1 óra – korosztályos 
bontásban; vasárnap 10 órától óvodásoknak 

A versenyekre utazó csapat: Gyurina Dóra,  
Fodor Attila, Macsinka Marcell, Máté Bence,  
Máté Szofi, Lukács Ádám, Lukács Dávid, Prokai Zsófi

Edző: Filep-Láng Petra
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Esküvők � Ballagási vacsorák � Családi rendezvények � Konferenciák

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

Azt vallom, hogy minél kisebb egy 
gyerkőc – ahogy a 8 éves Ádó (Lukács 
Ádám) példája is mutatja, aki már három 
éve fallabdázik – annál könnyebb játé-
kos formában megismertetni velük ezt a 
sportágat és a hozzávalókat: a labdát, az 
ütőt, a mozgásformákat és a pályán a he-
lyezkedést. Fontos, hogy tudjanak helye-
sen futni, labdát fogni, de rengeteg olyan 
apróság van még, amit a mai gyerekek-
nek meg kell tanítani, és itt ezt el is sa-
játíthatják. Még egyszer hangsúlyozom, 
nem az élsport a cél, hanem a játék és a 
sport szeretete. 

– Kik hozzák le edzésre a gyereke
iket? Azok, akik egyébként is szabad
idejükben fallabdáznak? 

– Talán furcsa, de nem hirdetem a fal-
labdát Egerben. Ez inkább szájról szájra 
terjed. Ahogy a gyerekek is elmondták, 
inkább a „lejött az osztálytársam, lejött a 
barátom” verzió az igaz. Később sem az 
élsport felé szeretnék nyitni, de ugyan-
akkor cél, hogy minél több versenyzőt 
neveljek ki, illetve szélesítsem a spor-
tolók körét. Nagyon sokat köszönhetek 

a szülőknek, akik rengeteget segítenek. 
Versenyekre viszont nem visszük őket, 
olyankor kisbusszal megyünk, megvan 
ezeknek az utazásoknak, versenyeknek 
a saját hangulatuk. Egyébként sok közös 
programot szervezünk, ahol a szülők is 
ott lehetnek, mint pl. bowlingozás vagy 
a karácsony. 

– Hogy látod, milyen ma a fallabda 
helyzete Magyarországon?

– Körülbelül húsz klub van Magyar-
országon. Versenyt rendezni viszont 
nagyon nehéz. Számos kezdeményezés 
van. Tavaly pl. rendeztünk egy családi 
sportnapot, ami pályázati támogatással 
valósult meg. Majdnem 400 résztvevőt 
regisztráltunk. Itt is hirdettünk fallabda 
versenyt, de a tapasztalatok szerint itthon 
még van hová fejlődnünk e téren. Nyá-
ron szeretnénk edzőtábort is szervezni. 
A fővárosi City Squash Clubbal vagyok 
szorosabb kapcsolatban. A közös munka 
a fővárosiakkal biztos sokat adna az egri 
gyerekeknek is.

Macsinka Marcell: Négy éve, egy tábor-
nak köszönhetően ismerkedtem meg a 
fallabdával. Az újságban megláttuk Anyu-
kámmal, hogy lesz fallabda-tábor és akkor 
azt mondtam, hogy menjünk. Három éve 
versenyzem. A fonákomon még javítanom 
kell, de egyre jobban megy a játék.

Lukács Ádám „Ádó”: Tesómnak, Dávid-
nak köszönhetően jöttem fallabdázni. Ki 
akartam én is próbálni. Már egy versenyen 
is voltam. Ezen én voltam a legkisebb és 
egy kupát is kaptam. Azért szeretem a fal-
labdát, mert az edzés végére, a játék után 
jól kifáradunk.

Gyurina Dóra: Korosztályos országos baj-
nokságon már voltam első, diákolimpián 
negyedik. A háziversenyeken egy-egy első 
és második helyem van. Korábban teni-
szeztem pár évig, aerobikoztam, úsztam, 
tornáztam. A fallabda mellett most is lova-
golok. Tenisz után valamilyen szinten köny-
nyebb fallabdára átjönni, mégis csak ütős 
sport ez is, meg az is, de például teljesen 
másként kell fogni az ütőt, kisebb a pálya, 
vagyis először fura volt. 

Máté Bence: Ha jól emlékszem, akkor 
fél-háromnegyed éve járhattam edzésre, 
amikor elindultam az első versenyen. Edzé-
seken egészen jól tudok ütögetni, amikor 
viszont verseny van, akkor valahogy mind-
ez nem sikerül. Talán egy kicsit túlizgulom 
a versenyeket. Előbb-utóbb biztos megszo-
kom, de kell még néhány verseny. 

Lukács Dávid: Kettőnk közül én kezdtem 
el járni először, de aztán Ádó, a testvérem 
„erőszakoskodott”, hogy ő is akar jönni, így 
most mind a ketten járunk edzésre. Igazá-
ból nem szerettem volna minden délután 
otthon ülni és unatkozni, ezért minden-
képpen sportolni akartam valamit. Azóta 
már versenyeken is indultam. Korábban 
az utolsó helyeken végeztem, de legutóbb 
már második voltam.

Máté Szofi: Engem is az egyik barátnőm 
hozott le egy próbaedzésre, aztán elkezd-
tünk járni, és azóta fallabdázom. Koráb-
ban karatéztam. Ez sokkal nyugodtabb 
sport, maximum a labdát püföljük. Eddig 
négy versenyen indultam. Két első és két 
negyedik hely az eddigi mérlegem. Erős-
ségem a tenyeres, illetve a keresztütések. A 
legjobban Bencével, a testvéremmel tudok 
játszani.

Prokai Zsófi: Nagyobb eredményeim 
még nincsenek, de élvezem a játékot, a 
társaság is jó, meg kell a testmozgás. Négy 
éve még Anyukám kezdett el játszani és az-
tán nekem is olyan természetes volt, hogy 
kipróbáljam. Az első versenyem még egy 
kezdőknek és középhaladóknak kiírt via-
dal volt tavaly. Hiába lettem utolsó nagyon 
élveztem. 

A HAllás nemjáték

Ingyenes hallásszűrést szervezünk és hallókészülék
kipróbálási lehetőséget biztosítunk Heves megyei 
lakosok számára 2015. március 1-től 31-ig az egri 
Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez hívja 
a 06-36 418-808-as telefonszámot. Rendel: 
Dr. Halmos Péter, fül-orr-gégész és audiológus főorvos.

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

ELKÖLTÖZTÜNK, ÚJ CÍMÜNK:
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Megújult és elköltözött az Amplifon 
Hallásközpont 
A Knézich Károly utcából a Dr. Sándor Imre utca 4. szám alá költözött az 
Amplifon Hallásközpont. Dr. Halmos Péter fül-orr-gégész és audiológus fő-
orvos és Vargáné Bölkény Mária hallásspecialista, az egri Ampilfon Hallás-
központ vezetője egy exkluzív, kiválóan felszerelt, jól megközelíthető helyen 
várja az egri és környékbeli lakosokat. De miért is érdemes ellátogatni egy 
ingyenes hallásvizsgálatra?

Hallásunk csökkenése komoly akadályát jelentheti annak, hogy teljes éle-
tet éljünk. „Tapasztalatom szerint azok a hallásveszteséggel élő emberek, akik 
nem kezeltetik problémájukat, idővel befelé fordulóvá válnak. Ennek oka, hogy 
nem értik meg pontosan, hogy mit mondanak nekik, és kényelmetlennek érzik, 
hogy gyakran vissza kell kérdezniük.” – meséli el nekünk Vargáné Bölkény Má-
ria. Az érintettek számára a halláscsökkenés az elszigeteltség érzését hozza 
magával, amely súlyosabb esetben akár depresszióhoz is vezethet.

A halláscsökkenés okozta következmények hallókészülék segítségével 
a legtöbb esetben orvosolhatóak. A szakember nem győzte hangsúlyozni, 
milyen fontos, hogy időben eljussunk egy hallásspecialistához. „Az agyunk 
hallásközpontja hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan hang-
zottak régen a különböző hangok. Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már 
késő lesz, és a legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk segíteni. A hangok 
valóban hangosabbak lesznek, de az érintett ennek ellenére sem fogja érteni a 
beszédet.” – világított rá a probléma lényegére a szakember.

Mit tegyen, ha szeretne 
ellátogatni egy hallásvizs-
gálatra?

Az Amplifon megelőző 
kampányának köszönhe-
tően most lehetősége van 
arra, hogy részt vegyen egy 
ingyenes, teljes körű hallás-
vizsgálaton. Kérjen időpon-
tot most! Bejelentkezés: 06 
(36) 418 808.

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

HANNA
tisztánlátó jósnő
(+36 30) 338 4777  

Eger, Kossuth L. u. 22.

www.gabrielorakulum.hu

Bőr- és szőrmeruházat 
• bélés- és cipzárcsere •

• javítás • alakítás •
• tisztítás •

• festés • Eger
Liszt F. u. 19.
(36) 314 492 • (30) 903 8546
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A street food kifejezés kis angolnyelv-tu-
dással körülbelül lefordítható: olyasmi, 
amit az utcán eszünk. A valóság csak ki-
csit bonyolultabb, lévén a klasszikus meg-
határozás szerint a menet közben  elfo-
gyasztható ételekre vonatkozik a kifejezés, 
amely meghatározza az elmúlt néhány év 
gyorséttermi divatirányzatát. A fogalmat 
Egerben a Corner Sandwich&Pizza hono-
sította meg, amikor 2012-ben elkészítették 
az első harapnivalót, a „sarki burgeresnél”.

Az ötletgazda-cégvezető Dobos György, 
egy huszonöt esztendős fiatalember, aki 
korábban futárként dolgozott, majd magá-
ra vállalta a marketing feladatokat, s a be-
szerzést is. Amikor munkahelye megszűnt, 
úgy döntött saját street food éttermet nyit, 
amely az elmúlt hónapok során az éhes 
közönség egyik kedvence lett. A jelző nem 
véletlen, tavaly egy internetes közönség-
szavazás eredményeképpen elnyerték az 
Év házhozszállító pizzériája címet.

– A menüsort magam állítottam össze, 

A minőségből nem enged a „sarki 
burgeres”
Több mint két esztendeje annak, hogy Dobos György meghonosította Egerben a street food fogalmát. Vallja: az, hogy az 
utcán harapunk valamit, jelenthet igazi ízélményt is.

ügyelve arra, hogy mindenki megtalálja 
benne a kedvére valót – meséli. – Beleás-
tam magam a témába, s rájöttem, nemcsak 
pizzából és hamburgerből áll ez a világ, 
ott van például a pastrami, ami egy több 
héten át pácolt marhaszegy, lassan kisüt-
ve… Persze a hely mindig meghatározza 
a kínálatot, ahol közel a tenger, ott annak 
gyümölcseit kínálják, míg délen, ahol az 
állattenyésztés a jellemző, a húsos falato-
kat. A cél az volt, hogy eddig nem látott 
termékekkel, új ízekkel jelenjünk meg a 
piacon, gondosan ügyelve a minőségre és 
az eredetiségre.

A történet egy 17 négyzetméteres bur-
gerezővel indult, a mostani helyszíntől egy 
utcányira, aztán bővült a kínálat, megje-
lentek a csirkefalatok, a desszertek, vagy 
éppen a suhsi, ami ugyancsak komoly ki-
hívást jelentett. 

A Corner ma már öt embernek ad mun-
kát, s további fejlesztéseket is terveznek. 
Egy esztendeje annak, hogy új, nagyobb 
helyre költöztek, ami fontos mérföldkövet 
jelentett. A cél, hogy hamarosan a belvá-

A jó hamburger Dobos György szerint…

Sokan talán az angol „ham”, azaz sonka szóhoz kötik a hamburger kifejezést, 
pedig valójában a németországi Hamburg a névadó. A város a XIX. században 
forgalmas kikötő volt, sokan innen indultak az újvilágba, s vitték magukkal, 
nemcsak az eledelt, de így a nevét is. Dobos György szerint egy hamburgernél 
fontos, hogy legyen szaftos, s lényeges a megfelelő fűszerezés is. Míg hazánkban 
sok helyen sertéshúsból készítik a húspogácsát, ők marhát használnak, ahogy a 
tengerentúlon. Személyes kedvence a Jucy Lucy, amely a 15 dekás sajttal töltött 
húspogácsa mellett karamellizált lilahagymát, bacont és majonézt is tartalmaz.

rosban is megjelenjenek. Persze ehhez biz-
tos háttér és jó csapat kell.

– Nem volt könnyű megtalálni azokat a 
kollégákat, akikben maximálisan megbíz-
hatok, de mára egy remek kollektíva jött 
össze. Természetesen a szüleim is sokat se-
gítenek, de én sem félek a munkától, volt, 
hogy  hétfőn szakácsként, kedden pedig 
futárként dolgoztam. Valóban a nulláról 
kezdtük, a nyitás előtt jó fél év telt el, amíg 
sikerült valóban kiváló húspogácsát készí-
teni. Ma, két esztendő tapasztalatával már 
merünk hosszú távon gondolkodni.

Dobos György elárulta: sokan kérdezték, 
miért nem a Dunántúlon nyitotta meg az 
éttermet, de ez fel sem merült benne, hiszen 
minden Egerhez köti. Szó sincs arról, hogy 
kizárólag szendvicsen élne, kedvenc étele a 
marhapörkölt, sokat ad Jancsa János, a ha-
zai „Burgerpápa” szavára, és odafigyel arra 
is, mint mond Jamie Oliver, a híres szakács, 
aki remekül vegyíti a gyors, 15 perc alatt 
elkészíthető ételeket és az egészséges táplál-
kozást. A márciusi, új menüsort vizsgálva 
erről bárki meggyőződhet majd…

tótH BEátA

– Véleményem szerint egy darabig még 
nem. A család fogalma mindenkinek is-
mert, ezért azt mondhatjuk, hogy a csa-
ládban bontakoztak ki a több ezer éve lé-
tező, és a mai napig is jól körülhatárolható 
szerepek, mint nőies és férfias szerepek. 
Mindkét szerepnek vannak természete-
sen pozitív és negatív aspektusai, de ezek 
azért jól megfoghatóak, körülírhatóak. Azt 
hiszem, a hagyományos szerepekből nagy-
szüleink még képesek voltak ízelítőt adni 
nekünk. 

Egy felgyorsult világban, ahol minden 
változik és mi mindannyian ennek a vál-
tozásnak a részesei vagyunk, elkerülhetet-
len, hogy a férfi és női szerepek mentén ne 
történjenek változások. Ezek a szemünk 
láttára zajlanak, érzékeljük, és sokszor úgy 
érezzük, nem tudunk vele mit kezdeni. 
Melyek is voltak a hagyományos férfi és 
női szerepek? Röviden azt mondhatjuk, 
hogy régen a férfi dolga volt eltartani a 
családot, ő kereste a pénzt és ő nyújtott 
biztonságot. A férfinek erősnek, bátornak, 
intelligensnek, de ugyanakkor határozott-
nak kellett lennie. Ezzel szemben a nőnek 
gyengédnek, odaadónak és határozatlan-
nak, aki neveli a gyerekeket, biztosítja a 
családi tűzhely melegét. Láthatjuk, hogy a 
társadalom a férfias tulajdonságokat érté-
keli elsősorban és nem a nőieseket. Ez is 
az egyik oka volt annak, hogy a női moz-
galmak (feminista mozgalom) elkezdték 
azt hirdetni, hogy a nők elnyomás alatt él-
nek, annak ellenére, hogy képességeikben 
nem különböznek a kiváltságos férfiaktól. 
Tulajdonképpen már gyermekkortól meg-
tanítjuk a fiúknak, hogyan kell férfiasan vi-
selkedni, míg a lányoknak azt, hogyan kell 
nőiesen viselkedni. Bár ez sem ilyen egy-
szerű, mert nem mindegy az sem, hogy ki-
milyen mintát lát, hiszen a szerepek elsajá-
títása is egy tanulási folyamat eredménye. 

– Mennyiben és hogyan változtak 
ezek a szerepek? 

– Két dolgot szeretnék megemlíteni, 
amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy a hagyományos szerepek komoly 
változásokon menjenek keresztül. Az 
egyik az iparosodás, a másik a feminista 

Női és férfi szerepek
Nagyon sok cikkben, folyóiratban, könyvben feszegetik a kérdést: mi jellemzi a 
hagyományos férfi és női szerepeket? Kérdés az is, hogy miért és hogyan változ-
tak ezek a szerepek, főleg az elmúlt évtizedekben. Úgy néz ki, hogy ez egy örök 
téma, és még jó ideig lesz lehetőség rágódni rajta. Vajon lehetséges lesz egyszer 
ezt véglegesen tisztázni? Pósán György pszichológus válaszol a kérdéseinkre.

mozgalom. Az iparosodás társadalma in-
dította el a hagyományos szerepek meg-
változását. A társadalmi változásból faka-
dóan a nők is dolgozni mentek és persze 
nem azért, mert ezt akarták, hanem azért, 
mert a férfiak már egy fizetésből képtele-
nek voltak eltartani a családjukat. Majd a 
szocializmus időszakában megjelennek a 
munkásnők, akik már képesek voltak ön-
magukat eltartani, nem voltak kiszolgál-
tatva a férfiaknak. És eljutunk napjainkig, 
ahol a két kereseten alapuló családmodell 
a jellemző, amely ugyancsak azt erősíti, 
hogy a mai férfi sem képes egyedül eltar-

tani a családját. Itt annyit mindenképpen 
szeretnék megemlíteni, hogy amellett, 
hogy a nők is dolgoznak, ez nem mentette 
fel őket a gyereknevelésből és a házimun-
kákból. Tehát ne csodálkozzunk, hogy a 
mai nők túlterheltek.

A második tényező a feminista mozga-
lom, amelynek nagyon sok minden kö-
szönhető, többek között az, hogy jelentős 
változások következtek be a női és férfi 
szerepekben. Mindannyian tudjuk, hogy 
ez a mozgalom a férfi és nő közötti azonos 
jogokért harcolt, tehát a fizetésért, társa-
dalmi érvényesülésért, a politikai életben 
történő érvényesülésért stb. Sokan látják 
ma úgy, hogy ez a mozgalom nem állt 
meg az azonosság kérdése mellett, hanem 
elment abba az irányba, hogy egy nőnek 
ugyanolyannak kell lennie, mint egy fér-
finek. És ez nagy hiba. Miért? Ha egy nő 
ugyanolyan akar lenni, mint egy férfi, 
akkor fel kell vérteznie magát rengeteg 
maszkulin vonással, ami azzal jár, hogy a 
nőiességéből veszít. Biztosan ezt akarjuk? 
Azt kell mondanom, hogy ez a folyamat 
már elindult.

– Ennek az oka mikorra vezethető 
vissza?

– Nagyon messzire, de én most csak 
a legfontosabbakat említeném meg. A 
férfiak állandóan bizonyítani akarták a 
történelem folyamán – sikerült is –, hogy 

fölényben vannak a nőkkel szemben. En-
nek az volt az eredménye, hogy az ilyen 
fajta elnyomás alatt a nők képtelenek vol-
tak betölteni saját helyüket. Nézzük meg, 
Magyarországon mikor is nyitották meg 
az egyetemek kapuit a nők előtt. 1896-
tól tanulhatnak felsőoktatásban, sőt még 
a férfi és női érettségi bizonyítványt sem 
tekintették azonos értékűnek az 1920-as 
évekig. A társadalomnak nem volt meg az 
a fajta közvetítő szerepe, illetve mintája, 
hogy milyen egy önmegvalósító, önma-
gát becsülő nő, ehhez mi az ideális szerep. 
Tehát a nők önmaguk, minta híján alakí-

tották ki, hogy az életben mi a legmegfe-
lelőbb szerep. És ez egy nagyon nehéz és 
küzdelmes időszak volt a számukra.

– A különböző médiumoknak mi
lyen hatása van ezekre a szerepváltozá
sokra?

– Ma az értékek devalválódnak, eltűnni 
látszanak, míg a média, reklámipar, állan-
dóan azt sugározza számunkra, hogyan 
válhatsz igazi nővé és férfivá. Egy dolog-
ról ilyenkor megfeledkezünk, mégpedig 
arról, hogy ezek a reklámok, filmek, főleg 
a külsőségekre helyezik a hangsúlyt, hogy 
mi zajlik belül, milyen lelki folyamatok 
játszódnak bennünk, ezt a szépségipar, a 
média honnan tudná?  

A probléma ott kezdődik, hogy a mai 
fiatalok közül sokan el is hiszik, hogy ezek 
a reklámfilmek a társadalom által sikeres-
nek titulált embereket mutatják, és a mai 
fiatal is olyanná akar válni. Mert ez a siker 
a számára. Érdekel valakit, hogy a felnö-
vekvő generációra ez milyen hatással van? 
Az önértékelését, önképét sikerül felborí-
tani, aminek számos más következményei 
is lesznek. 

A nőknek nemcsak azért van nehéz 
dolguk, mert a családot kell összetarta-
niuk, közben elvégezniük a rájuk háruló 
házimunkákat, de most már versenyképes 
munkahellyel is rendelkezniük kell. 

Folytatás a 30. oldalon

„…ne csodálkozzunk, hogy a mai 
nők túlterheltek…”

fotó: vozáry róbert
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Napjainkban is tovább élnek az elő-
ítéletek a férfiak felsőbbrendűségével 
kapcsolatosan, ugyanakkor megjelent az 
emancipált, tudatos, karriert építő, ön-
megvalósító nő. Az a nő, aki mind visel-
kedésében, mind öltözködésében (rövid 
haj, nadrágkosztüm, nyakkendő) is magá-
ban hordozza a férfias vonásokat. Az a nő, 
aki képes felvenni a versenyt az erősebb 
nemmel. Aki sikeres a munkahelyén, aki 
ha kell, kétszer annyit dolgozik mint férfi 
munkatársai, csak azért, hogy bizonyít-
sa rátermettségét. Azt kell mondanunk, 
hogy a 21. század nője harcol a független-
ségéért, az önállóságáért, nagyon is tudja, 
mit akar, és azt is, hogyan érheti el. Lát-
hatjuk, hogy a mai nők nem riadnak visz-
sza a versengéstől, képesek megmérettetni 
magukat, tessék megnézni, hány nő állja 
meg a helyét a versenyszférában, hány nő 
tölt be különböző cégeknél vezetői beosz-
tást és ráadásul nagyon magas színvona-
lon. A mai világ valamilyen szinten rá is 
kényszeríti erre a szerepre a nőket, hiszen 
a társadalom közvetíti feléjük, hogy mi a 
siker, és ez elsősorban a férfias teljesítmé-
nyeket helyezi előtérbe, a nőies értékekkel 
szemben, valamint sok estben nincs is 
más választása, amennyiben a célját sze-
retné megvalósítani.

– Sokat beszéltünk már a mai dolgo
zó nőkről, de mi a helyzet a férfiakkal?

– A hagyományos férfiszerepek is át-
alakultak. Alkalmazkodni kellett a társa-
dalmi változásokhoz, az új kihívásokhoz. 
Ennek ellenére, ha a statisztikai adatokat 
nézzük, láthatjuk, hogy még mindig a fér-
fiak azok, akik a vezetői pozíciókban, poli-
tikai élet területén előnyt élveznek. Ennek 
ellenére azt kell mondanom, hogy a csa-
ládban betöltött szerepük jelentős válto-
záson ment keresztül a korábbi évtizedek-
hez képest. Mire gondolok? Említettem, 
hogy régen egy férfinek a családfenntartói 
szerep és a pénzkereset volt a feladata. Ma 
már ez nem elég, hogy valaki dolgozik és 
pénzt keres. Ma már nem az az elvárás, 
hogy erős legyen és domináns, ma az az 
elvárás, hogy egyenrangú partner legyen. 
Magyarul egy párkapcsolatban élő férfi-
től azt várja el a partnere, hogy őszintén 
tudjanak kommunikálni, közösen oldják 
meg a problémákat, ha kell, építő jelleggel 
fogalmazzák meg a kritikáikat. A mai férfi 
szembe találkozik az anyagilag független 
nővel, aki igenis megfogalmazza, hogy 
számára mit jelent az ideális férfi. Nem 
könnyű feladat megfelelni ezeknek az el-
várásoknak, sőt sok férfi ettől kifejezetten 
szorong. Nem történt változás a társada-
lom által elvárt férfiszereppel kapcsolato-
san, azaz egy férfi rendelkezzen megfelelő 

egzisztenciával, megfelelő értékrenddel, 
legyen képes alkalmazkodni, legyen képes 
fejlődni, valamint képezze magát. Ugyan-
akkor egy férfi számára az is fontos, hogy 
bizonyítani tudja saját értékeit és ezt álta-
lában a kreativitással teszi. Egy férfi akkor 
érzi magát a csúcson, ha valami újat tud 
alkotni, létrehozni, ha nem akkor a saját 
önértékelése veszélybe kerül és megpró-
bálja valami mással kompenzálni, pótol-
ni…

– Mennyire „nőiesedtek” el a férfiak? 
– Egyre többször halljuk, hogy a nők 

elférfiasodtak. Amikor az okokat keres-
sük, visszacsatolnék a fent említett világ-
háborúkra, a feminista mozgalomra, az 
emancipációra.

A társadalmi nemek összemosódásá-
nak hallatán hajlamosak vagyunk meg-
ijedni. Még mindig ragaszkodunk a ha-
gyományos női és férfi szerephez, pedig 
már nem igényli a világunk az archaikus 
(ősrégi) férfit, és ha nem igényli, akkor 
nőiesedni fog. Ahogyan a nők elkezd-
tek férfiasodni, ezzel egy időben kezd-
tek el a férfiak elnőiesedni. Kialakul az 
úgynevezett metroszexualitás, ami egy 
viselkedésforma. A férfi vásárol, plázába 
jár, míg korábban csak hazaadta a pénzt, 
hiszen a vásárlás a nő feladata volt és ezt 
nem is tekintették férfias viselkedésnek. 
Ez a típusú férfi már manikűröshöz, pe-
dikűröshöz jár, ékszereket és illatszereket 
használ, otthon takarít, főz és pelenkázza 
a kisgyereket. A férfi egyre feminimebb, 
és számára fontosak ezek a dolgok, 
ugyanakkor érzékenyebbek, amit fel is 
mernek vállalni. Ez azt a látszatot kelthe-
ti, hogy a modern férfi ideálja közeledik 
a nőies felé.

Most azt mondhatjuk, hogy a nők be-
törtek és érvényesítik magukat mind a 

munka világában, mind tehát önmegvaló-
sítás terén és a karrierépítésben is. Mond-
juk ki, hogy igen elférfiasodtak, de azt is 
mondjuk ki, hogy ezáltal csak megfeleltek 
a társadalmi elvárásoknak. Természetesen 
senki ne gondolja, hogy ez így jól van, hi-
szen nem csak a férfiak akarnak nőies nő-
ket, a nők egy része is hagyományos férfit 
szeretne, aki gondoskodik a családról, 
párjáról, gyerekeiről. Ma, ha egy nő már 
fiatal korában eldönti és kimondja, hogy 
hagyományos családmodellben szeretne 
élni, ahol a férj a családfő, ő pedig szívesen 
vezet háztartást, közösen nevelik a gyere-
keiket, akkor többen megkérdezik, hogy 
melyik bolygóról jött.

– Mit tehetünk a párkapcsolatban? 
Hogyan viszonyuljunk a párunkhoz?

– A férfias nő mellett sok férfi nem 
érzi magát férfinek. Kérdés, hogy mit 
tehetünk, hogy mégis nők és férfiak ma-
radjunk? A nők ma már nincsenek merev 
szerepekbe zárva, sok mindent csinálhat-
nak, viszont a férfinek ma már nincsen 
meg az a stabil szerepe, amit a társadalmi 
fölénye biztosított valamikor. Már alig 
vannak olyan területek, ahol a hagyomá-
nyos férfi szerepekből előnyt kovácsolhat, 
ezért másképp kell férfinek lenni, talán 
belsőleg, mert már a nő is csak belül ma-
radt nő sok esetben.

Tudomásul kell vennünk, hogy a hagyo-
mányos női és férfi korszak már nem léte-
zik, óriási változások mennek végbe min-
den területen, és ezekhez a kihívásokhoz 
alkalmazkodnunk kell. Ennek ellenére to-
vábbra is maradhatunk nők és férfiak, de 
lehetőséget is kapunk egymás szerepeinek 
elsajátítására is, ami nem jelenti azt, hogy 
egyformák leszünk. Jelentheti viszont azt, 
ami a feminista mozgalom alapvető célja 
volt, hogy egyenrangúak legyünk. 

Kohéziós Alap

Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
továbbfejlesztése
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv Környezet és Ener-
getikai Operatív Program keretén belül a Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek Továbbfejlesztése tárgyú 
felhívásra. A projekt összköltsége 4,5 milliárd forint, ebből több mint 4,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert a Társulás a kiírt pályázaton, az önerőt pedig a Miniszterelnökség biztosítja.

A Heves Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás nyolcvanegy tagot 
számláló önkormányzati társulás, mely kö-
zös hulladékgazdálkodási rendszert hozott 
létre a kevert települési hulladékok jogsza-
bályoknak megfelelő kezelésére.

Az elért jelentős eredmények ellenére a 
jövő kihívásait, a hazai és Európai Uniós 
jogszabályi előírásokban megfogalmazott 
hulladékgazdálkodási célokat (szelektív 
gyűjtés aránya, szerves hulladék eltéríté-
se, lerakási hányad csökkentése), valamint 
társadalmi, gazdasági igényeket a jelenlegi 
hulladékgazdálkodási rendszer nem fogja 
tudni teljesíteni.

A tagok közül ötvenhét település vesz 
részt a pályázat megvalósításában, melyek 
mind az Észak-magyarországi régióban 
helyezkednek el: Heves, Borsod-Abaúj-
Zemplén és Nógrád megye területén. Ösz-
szesen közel 160 000 lakost érint a beru-
házás. A projekt célja a Társulás települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének 

közös és egységes fejlesztése az országos és 
Európai Uniós előírások teljesítése a tele-
pülési környezet javítása érdekében. Ennek 
eszközei: a települési szelektív hulladékgyűj-
tési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele, 
válogatómű létesítése a szelektíven gyűjtött 
hulladékok válogatásához, a lebomló hulla-
dék mennyiségének csökkentése (pl. a házi 
komposztálás bevezetésének segítségével). 

A pályázat – a megvalósítását követően – 
pozitív hatással lesz a környezetre, és a 
társadalomra egyaránt. A természeti 
környezetre hatást gyakorol a meg-
növekvő mértékű hulladék-újra-
hasznosítás és a komposztálás, 
amelyek által csökken a lera-
kott hulladék mennyisége. 
A lakosságra hatással lesz, 
hogy bevont területen ke-
letkezett hulladék teljes 
mértékben a jogszabá-
lyoknak megfelelően, eu-
rópai színvonalon kerül 

ártalmatla-nításra. Mindezek által vélhető-
en növekszik az emberek környezettuda-
tossága.

Kérjük, óvja környezetét! A háztartá
sában keletkezett hulladékokat gyűjtse 
szelektíven!

2015. évi lomtalanítás Eger városában
A háztartásokban felhalmozott lomot a 2015. évben 12 al-
kalommal (lásd lent) gyűjtjük be a hulladékszállítási díjtar-
tozással nem rendelkező lakossági ügyfe leinktől. 

1. március 26. / csütörtök
2. április 23. / csütörtök
3. május 07. / csütörtök
4. május 28. / csütörtök
5. június 11. / csütörtök
6. június 25. / csütörtök
7. július 23. / csütörtök
8. augusztus 27. / csütörtök
9. szeptember 10. / csütörtök
10. szeptember 24. / csütörtök
11. október 15. / csütörtök
12. november 05. / csütörtök

A házhoz menő lomtalanítást a cég internetes honlapján 
(www.varosgondozaseger.hu) vagy az ügyfélszolgálati irodák-
ban lehet egy adatlap kitöltésével igényelni. Évente egy alka-
lommal a szolgáltatás továbbra is térítésmentes. 

Társasházak esetében a közös képviselők jelentkezését várjuk.
A jelentkezéseket a lomtalanítási időpontot megelőző hét 

péntek 12.00 óráig tudjuk fogadni.
A bejelentést minden esetben visszaigazoljuk, és csak a visz-

szaigazolt címről szállítjuk el a kihelyezett lomot.
 Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bejelentés nél-

kül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak 
minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos! A 
vonatkozó jogszabályok értelmében a szabálytalankodóknak 
bírságot kell fizetnie!

Köszönettel:
Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.



2015-ben is

Egerben otthon – Eger otthon
Zalánki Gábort, az Eger Otthon Barkóczy úti irodájának vezetőjét kérdeztük

– Miért érdemes az Eger Otthon iro
dáját felkeresni, ha eladná ingatlanját?

– Irodánk széles körben hirdeti laká-
sát. Saját honlapunkon kívül hirdetünk 
országos internetes felületen, az írott 
sajtóban, sőt, irodáink kirakataiban is. 
Vásárolni szándékozó ügyfeleink igénye-
it nyilvántartjuk, tájékoztatjuk őket, ha 
számukra megfelelő ingatlan jelenik meg 
a kínálatunkban.

– Mikor, és milyen költségekkel kell 
számolni a megbízással kapcsolatban?

– Az eladásig költségmentes ügyintézés. 
A megbízási díjat csak akkor kell megfizet-
nie, ha sikerül eladnunk ingatlanját.

– Milyen egyéb szolgáltatással segí
tik az eladókat?

– Igyekszünk megoldani minden el-
adással, vétellel kapcsolatos teendőt. Az 
energetikai tanúsítvány elkészítését is 
vállaljuk.

– Mit ajánlanak a lakást keresőknek?
– Amit nyújtunk, az idő- és pénzmeg-

takarítás. Mi megkeressük az ingatlano-
kat, amelyek az igényeknek megfelelnek. 
Nem kell hirdetéseket böngészni, telefo-
nálgatni, mi megtesszük a vevő helyett. 
Irodánk hitelügyintézője is rendelkezésre 
áll. Ügyvédünk igény esetén a szerződést 
is elkészíti. (X)

Várjuk az Eger Otthon irodájában:
Eger, Barkóczy u. – dr. Nagy János u. 

sarok
Tel.: (06 20) 4000-534, (06 36) 786-314

www.egerotthon.hu

tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga
Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával

– Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy 
lehetséges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát 
tenni, méghozzá előtanulmányok nélkül. Ké-
rem mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem 
mindennapi eredményt!

– Valójában én sem gondoltam, hogy képes 
leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s ahhoz 
bizony hosszú évekig gyűjtögettem a tudást s a 
bátorságot, mielőtt belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizs-
gaidőszak után, július elején egy egészen új 
nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben 
sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadá-
sul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. 
Igaz?

– Valóban így történt. Egy ismerősöm java-
solta, hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási 
módszert, amelynek segítségével ő néhány hó-
nap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette az 
érdeklődésemet, és vásároltam 
egy tananyagot. A módszer a 
Kreatív Nyelvtanulás, melynek 
kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 
középfokú állami nyelvvizsgájá-
val a nyelvtanulás egyéni bajno-
ka Magyarországon.

– Mitől más és mitől ilyen 
sikeres ez a módszer? Tud-
tommal ugyanis megtalál-
ható a Miniszterelnöki Hiva-
talban, a Külkereskedelmi 
Főiskolán, a világbajnoki 
és olimpiai ezüstérmes női 
kézilabda-válogatottnál, az 
úszóválogatottnál, a magyar 
bíróságokon, de olyan kiváló 

emberek könyvespolcain is, mint pl. Freund 
Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy Szakcsi 
Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal 
célnyelven kellett megszólalnom, miközben a 
kétnyelvű tananyag segítségével folyamatosan 
ellenőrizni tudtam magamat. A gyakorlatok, 
csak a tárgyalt szókincsre és nyelvtanra épülnek, 
így minden külső segítség nélkül megoldot-
tam őket. Az anyanyelvi lektorok által készített 
hanganyag a kiejtés tökéletes elsajátításában 
segített. Nem volt stressz, de volt helyette si-
kerélmény, visszaigazolás. Mire végigértem az 
anyagon, mintegy kettőszáz órát beszéltem 
célnyelven. Így gyorsan kialakul a beszédkész-
ség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az 
oktatócsomag és a CD minőségű hanganyagok 
a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik 
célba. Én szeretnék további nyelveket is ezzel a 

módszerrel elsajátítani – és be-
lőlük nyelvvizsgázni.

– Milyen nyelvekből hoz-
záférhető a Kreatív Nyelvta-
nulási Módszer?

– Eddig angol, német, fran-
cia, olasz, spanyol, portugál, 
eszperantó, svéd, norvég, dán, 
holland, horvát és orosz nyelvre 
készült tananyag. Sőt, a szer-
ző gondolt azokra is, akik már 
megtanulták a nyelvet ugyanis 
elkészült az úgynevezett Ki-
kérdező CD-tár tíz nyelven. Ez 
az anyag a tizenkét lecke 3000 
legjobb mondatát tartalmazza 
írásban és 15 CD lemezen, a 

könnyebb mondatoktól haladva a nehéz, össze-
tett mondatokig. Nagyon jól használható a meg-
szerzett tudás szintentartásában és a reakcióidő 
csökkentésében, de ez nem része a tananyagnak.

– Ön szerint mennyi idő szükséges a tan-
anyag elvégzéséhez?

– Nekem a nyári szünetben sok időm volt, 
s gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók 
többsége egy tanév alatt elvégzi. Én nem talál-
tam drágának, az oktatócsomag ára hanganyag-
gal együtt 21 990 Ft, ez alig egy tucat magánóra 
költségeinek felel meg.

– Kedves Gina, sok sikert a további tanulá-
sához, s kívánok még tíz nyelvvizsgát!

(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgi-
na a cikk elkészülte után pár nappal újabb sikeres 
középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvtanu-
lási Módszerre, ezúttal angolból.) (X)

Információ:  
www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének be-
mutatója! Új út a nyelvtanulásban! Ere-
deti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó! 
angol, német, francia, olasz, spanyol, 
portugál, eszperantó, svéd, norvég, dán, 
holland, horvát, orosz.

A tananyagok megtekinthetők és meg-
vásárolhatók: 2015. március 16. (hétfő) 
és 23. (hétfő) 17–19 óráig • Eger, Forrás 
Gyermek és Ifjúsági Ház – 104-es terem 
(Bartók B. tér 6.)

www.kreativnyelv.hu

A Kihalt nyelvek, eltűnt népek című 
könyv 100 kihalt nyelvet ír le. A kötet-
ben ismertetett eltűnt népek és nyelvek 
között vannak a történelmi tanulmányok 
miatt sokak számára ismerősen csengők 
is: akkád, avar, besenyő, dák, etruszk, 
gót, hun, jász, kun, latin, ószláv, sumer, 
szanszkrit, vandál. Megtaláljuk jó né-
hány olyan kihalt nyelvnek is a bemuta-
tását, melyekkel sokan most találkoznak 
először, hiszen valamikori beszélőik vagy 
Európától távol éltek, vagy nem voltak a 
világtörténelem fontos szereplői. 

A kötet végén Földrészenkénti mutató 
található, amelyből megtudjuk, az ismer-
tetett kihalt nyelvek közül hány található 
az egyes kontinenseken: Afrika 5, Ame-
rika 6, Ausztrália–Óceánia 1, Ázsia 49, 
Európa 39.

A szerző, Kicsi Sándor András (1957–) 
a nyelvtudomány sokoldalú művelője, 
idáig 10 kötete jelent meg.

A Bölcs tanácsok című könyv 4000 kü-

Könyvajánló
Érdekességek a Tinta Könyvkiadótól

lönböző közmondást, szólást tartalmaz a 
hatkötetes Czuczor–Fogarasi-szótárból. 
A forrásul szolgáló nevezetes mű első-
sorban szavakat értelmez és lát el eredet-

magyarázatokkal, azonban szép számmal 
találhatók benne a szavaknál nagyobb le-
xikai egységek, szókapcsolatok, szólások 
és közmondások is. 

fotó: bilku krisztián
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„Nekem ez nem a munkám, hanem a 
hivatásom”
Beszélgetés Csathó Mónikával, az Egri Mentőállomás vezető mentőtisztjével 

Csathó Mónika 1996 óta dolgozik az Egri Mentőállomáson. 2002-től kivonuló mentőtiszt. Elsősegélynyújtással 
középiskolás korában kezdett foglalkozni az egri Ifjúsági Vöröskeresztnél.
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– Hogyan került kapcsolatba az Ifjú
sági Vöröskereszttel?

– 1991 és ’95 között jártam abba az 
egészségügyi szakközépiskolába, mely a 
mai Kossuth Zsuzsa elődje volt. Általános 
ápolóként, általános asszisztensként vé-

geztem. Az iskolában működött egy első-
segélynyújtó szakkör, ahol heti rendszeres-
séggel találkoztunk. Az ötfős csapatunkkal 
különböző szintű versenyeken vettünk 
részt, majd 1995-ben, amikor végzős vol-
tam, megnyertük az országos versenyt. 
Ennek hatására körvonalazódott, hogy az 
egészségügy ún. prehospitális részével, a 

kórház előtti szakaszával szeretnék foglal-
kozni. Így kerültem az érettségi után Buda-
pestre egy mentőápoló képzésre, amelynek 
elvégzése után, 1996. június 1-jén itt kezd-
tem Egerben. Mivel a mentőszolgálatnál 
a nők nem vonulhatnak ápolóként, az 
irányításban kezdtem dolgozni, hat évig 
szolgálatvezetőként. Közben elvégeztem 
a mentőtiszti főiskolát. Így 2002 nyarától 
már kivonuló mentőtisztként dolgozom.

– Mikor indult el egészségügyi irány
ba? Volt valaki a családban, aki erre mo
tiválta?

– Már általános iskolában is egészség-
ügyi témák érdekeltek, mint például a 
biológia. A családban nem volt egészség-
ügyben dolgozó, de édesapám katona volt, 
és mivel vonzott a harctéri ellátás is, fog-
lalkoztatott, hogy honvédorvosnak tanul-
jak. Majd az elsősegélynyújtó versenyeken 
kapcsolatba kerültem a mentőkkel, s az 
itt töltött idő után döntöttem úgy, hogy a 
mentőszolgálat lesz az, ami a jövőt jelenti. 

– Azóta is folyamatos a kapcsolata az 
Ifjúsági Vöröskereszttel?

– A Vöröskereszt oktatási tevékenység-
ében, vizsgáztatásban jelenleg is rendszere-
sen közreműködünk. A szervezet minden 
évben rendez elsősegélynyújtó versenyt. 
Főként a csapatok felkészítésében, illetve 
szakmai zsűritagként a versenyek lebo-
nyolításában veszek részt a kollégáimmal. 
Ahogy most mi tesszük, annak idején min-
ket is mentők készítettek föl, zsűriztek, itt 
kaptam nagyobb rálátást a szakmára. Az 
elsősegélynyújtás oktatása minden általá-
nos és középiskolában jelen van. Bárhon-
nan jelentkezhetnek rá, nemcsak egészség-
ügyi profilú iskolákból vannak hallgatók. 
Ennek ellenére nem túl nagy kört érint az 
iskolákban, akik foglalkoznak vele, de min-
dig van 5-6 lelkes diák, aki hajlandó időt 
áldozni a tanulásra és szívesen részt vesz a 
rendezvényeken. 

– Mentőtisztként mik a feladatkörei? 
Hogyan néz ki egy átlagos napja?

– A munkaidő 50%-át kivonuló men-
tőtisztként teljesítem, a másik felében pe-
dig állomásvezetői feladatokat látok el. Ha 
vonulni jövök, reggel 7-8 órára érkezem 

és 12 órás szolgálatban dolgozom – annak 
megfelelően, hogy mennyi hívás érkezik. 
Az állomásvezetői feladatokat pedig füg-
getlenített munkaidőben teljesítem. Itt ad-
minisztratív, oktatási feladatokat látok el, 
de a teendőim közé tartozik a gyógyszer- 
és kötszerrendelés, valamint a beosztások 
elkészítése is.

– Mit tart a szakmája nehézségeinek?
– Nagyon sok olyan dolgot látunk, 

amit senkinek nem szabadna, ezek pszi-
chésen terhelik az embert. Rengeteg 
értelmetlen halállal és súlyos sérülés-
sel találkozunk, amelyek adott esetben 
megelőzhetőek lennének. Ami nagyon 

megvisel, az a gyermekeket ért súlyos 
balesetek, egészségkárosodás, vagy akár 
halál. Gyakran látunk erőszakos cselek-
ményeket, amelyek szintén nagyon ne-
hezen feldolgozhatók, de sokszor sikerül 
segítenünk, ami jó érzés. A szakma ne-
hézsége az egyik szépsége is egyben. A 
másik nehézség az, hogy folyamatosan 
változó helyszínen dolgozunk. Amikor 
elindulunk a mentőállomásról, soha nem 
tudjuk, hogy milyen környékre fogunk 

érkezni, rejt-e veszélyt, akár az ellátóra, 
akár a betegre nézve. Ezen kívül szélsősé-
ges időjárási viszonyokban is dolgozunk, 
akár az éjszaka közepén is. A mentőszol-
gálat munkatársait érintő atrocitások 
szintén nehezen kezelhetők. A nagyon 
komoly törvényi szabályozás ellenére saj-
nos egyre gyakrabban érik akár szóbeli, 
akár fizikai támadások az ellátás kapcsán 
a mentődolgozókat. Mi segíteni érke-
zünk, az agresszíven fellépő beteg vagy 
hozzátartozó beavatkozása pedig általá-
ban a beteg kárára történik.

– Milyen szituációban fordulnak elő 
ilyen agresszív beavatkozások?

– Annak, aki mentőt vár, másként telik 
az idő, a percek is olykor óráknak tűnnek. 
Előfordult, hogy sokallták azt az időt, mi-
alatt a helyszínre értünk, ami a valóságban 
az adott autó távolságának megfelelő idő, 
de egy kritikus állapotú beteg hozzátar-
tozója ezt akár óráknak is észlelheti. De 
gyakoriak a drog vagy az alkohol befolyá-
sa alatt álló betegek vagy hozzátartozók is, 
akik szintén agresszíven lépnek fel a men-
tőegységgel szemben.

– Mi az, ami az évek alatt a pályán tar
totta?

– A pozitív kimenetelű történetek 
mély nyomot hagytak. Ilyen egy-egy si-
keres újraélesztés, ami nagyon jó élmény 
mindenki számára, hiszen ilyenkor visz-
szafordítunk egy végleges folyamatot. 
Vagy olyan beavatkozások kritikus álla-
potú sérültnél, amelyekkel megmentjük 
az adott ember életét. Ezek olyan apró 
sikerek, amelyek itt tartják az embert a 
pályán. A mai napig úgy érzem, jól dön-
töttem annak idején, mikor ezt a szakmát 
választottam. Nekem ez nem a munkám, 
hanem a hivatásom. Megvannak az 
árnyoldalai, de sokkal több a pozitívum 
– függetlenül attól, hogy néha nagyon 
nehéz körülmények között kell dolgoz-
nunk. Olyan élethelyzetben kerülünk 
kapcsolatba a hozzátartozókkal, a bete-
gekkel, ami nem az életük legjobb napja.  
Nagyon ritkán ragad meg az ember neve, 
például egy betegben, de az, hogy a men-
tők ott voltak és segítettek, az igen.

– Előfordult, hogy felismerték az ut
cán?

– Utcán is jött oda hozzátartozó, de 
olyan is előfordult, hogy néhány nappal a 
történtek után, miután rendeződött a beteg 
sorsa, utólag kerestek a mentőállomáson, 
hogy megköszönjék. Ez az, amiért úgy 
gondolom, érdemes ezt csinálni.

„…nagyon sok olyan dolgot látunk, 
amit senkinek nem szabadna…”



VÁSÁROLJ MÁRCIUS 10-ÉN KEDDEN 
10 VAGY AKÁR 50% KEDVEZMÉNNYEL 

A MEGJELÖLT ÜZLETEKBEN! 

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

saját hatáskörükben döntenek.
Egy vásárlás alkalmával  kizárólag egy kupon váltható be 

az egri Agria Parkban.
A kupon kizárólag a feltüntetett napon használható.

A kedvezmény készpénzre nem váltható.

Részletek az üzletekben!

Kivéve akciós termékek és ruházat

A hajvágás árából.

Teljes árú Gabol termékekre.

5000Ft vásárlás felett ajándék kávé, 
vagy öngyújtó.

Napijegyre és szoláriumhasználatra.

Nálunk már VÁR A NYÁR!
Foglalhatóak a 2015-ös nyári üdülések.
Legnagyobb kedvezmények - legszélesebb kínálat.
Extra ingyenes reptéri parkolás a keddi foglalásokra. 

A szemöldök- és szempilla festés 
+ szemöldök formázása kuponnal 
1500 Ft helyett csak 990 Ft! 

Minden szolgáltatásra, kivéve 
kereskedelmi tételek.

Minden könyvre és hangoskönyvre.

Teljes árú termékekre. Teljes árú termékekre. Megjelölt termékekre

Megjelölt termékekre

Megjelölt termékekre

1500 Ft vásárlás felett ajándék bizsu.

Havi és a negyedéves bérletekre.

Teljes árú termékekre.

Gyógymasszázs 
kuponnal csak 990 Ft! 

2-t fi zet 3-at vihet 
minden termékre

Lakberendezési termékekre.

Megjelölt termékekre

Ajándékutalvány vásárlásra nem vonatkozik.

3 db teljes árú termék vásárlása esetén.

Teljes árú termékekre. Teljes árú termékekre, kivétel Lego. Megjelölt termékekre

Nálunk már VÁR A NYÁR!

1500 Ft vásárlás felett ajándék bizsu.

HARMÓNIA SZÉPSÉGSZALON
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CSAK
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Megjelölt termékekre

Ezüst ékszerek árából Teljes árú termékekre.

20%
2015. MÁRCIUS 10.

20%
2015. MÁRCIUS 10.

10-
20%

2015. MÁRCIUS 10.

10% minden Converse, Helly Hansen és Nike termékre
20% minden további termékre
A kedvezmény PlayersClub kártyás vásárlásra nem 
vonatkozik

10-
15%

2015. MÁRCIUS 10.

10% minden* 46”-55” közötti televízióra
15% minden* 55” feletti televízióra
*Csak az üzlet készletén lévő termékekre.

...AHOL TALÁLKOZUNK

Teljes árú budmil termékekre. Legalább két termék vásárlása esetén.



...AHOL TALÁLKOZUNK

BËLGA · ODETT
TÓTH GABI
RÉSZLETES PROGRAM: WWW.AGRIAPARK.HU

...AHOL TALÁLKOZUNK

BËLGA 
TÓTH GABI
RÉSZLETES PROGRAM: WWW.AGRIAPARK.HU

AGRIA PARK 2015. MÁRCIUS 13-14.

Országosan 3000 olyan személy jelentkezését 
várjuk, akik az alábbi felsorolás alapján magukra 
ismernek:

  rendszeresen vissza kell kérdeznie a beszélgetések 
  alkalmával

  környezete szerint túl hangosan hallgatja 
  a TV-t/rádiót

  nehezen érti meg telefonálás alkalmával a 
  beszélgetőpartnerét

  zajban, társaságban gondot jelent számára a 
  biztos beszédmegértés

A beszéd megértésének nehézsége számos embernek 
jelent napi szintű kihívást, annak ellenére, hogy 
hallását még megfelelőnek értékeli. Bár az érintettek többsége úgy 
véli, még megfelelően hall, sok esetben azonban mégis egyre 
rosszabbul képes környezetét megérteni. A kellemetlen 
visszakérdezés és a megerőltető �gyelem miatt háttérbe szorul a 
társasági élet, és gyakori, hogy a beszédet halló, de nem értő személy 
kirekesztettnek érzi magát.  TUDTA ÖN, hogy a hallásproblémával 
küzdők nagy többsége 7-8 évet vár, mielőtt szakértőhöz 
fordulna? - Ennyi idő után azonban agyunk elfelejti a rég nem 
hallott hangokat. Minél előbb kompenzáljuk a halláscsökkenést, 

FELHÍVÁS!
Önre is igaz, hogy 

JÓL HALL, DE BIZONYOS HELYZETEKBEN NEHEZEN ÉRTI A BESZÉDET?
annál nagyobb eséllyel őrizhetjük meg a hallás és 
megértés képességét. 

A felhívás mindazoknak szól, akik kellő nyitottsággal 
tekintenek a hallásukban bekövetkezett változásokra, 
és megoldást keresnek erre a problémára. A felmérés 
célja annak kiderítése, hogy hazánkban a 
hallásveszteség és a beszédértés nehézsége az élet 
mely területeit befolyásolja leginkább. 

A projektre jelentkezők egy kérdőív kitöltését követően 
teljes körű hallásvizsgálaton, valamint személyre 
szabott tanácsadáson vesznek részt. A felmérés 
szakmai és tudományos hátterét Dr. Hel�erich Frigyes 
PhD fül-orr-gégész, audiológus, az MH Honvédkórház 

osztályvezető főorvosa, orvos ezredes biztosítja. A kapott eredmé-
nyeket az általa vezetett szakértői csoport a felmérés lezártával 
kiértékeli és publikálja.

A program a Pannon Halláscentrumok országos hálózatának 
keretein belül valósul meg. A felmérés során a hallás- és beszédértési 
problémában érintettek az általuk megszokott környezetben, 
kötelezettség nélkül próbálhatják ki a legújabb technológiájú, 
kommunikációs eszközöket.

Részvételi szándékát kérjük jelezze
ingyenesen hívható telefonszámunkon: 06 80/20-44-89

Dr. Hel�erich Frigyes PhD

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

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

auto@egerford.hu
www.egerford.hu

Fejlessze vállalkozását 
Ford haszongépjárművekkel!

–  Új és használt autók  
értékesítése

 – Alkatrész-értékesítés
–  Márkafüggetlen  

szerviz

 –  Karosszériajavítás,  
fényezés

– Kárügyintézés
– Diagnosztikai vizsgálat
– Garanciális javítás

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

2,5% kamatú MNB növekedési 
hitelprogram haszongépjárművekre!

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

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

7 mm- es laminált 
padló román tölgy 

színben 

1899 
Ft/m2 Ajándék 

szegőléccel!

New Yorkból megérkezett a 
MEETUP a Supra Vitába! Ingyenes 
angol–spanyol–olasz beszélgető 
klub. Regisztrálj és gyere! 
www.meetup.com

Helyszín: Supra Vita Tréning, Eger, Árok köz 1.
36/784-144

Supra Vita – Velünk megértheti a világot!
Tel.: (20) 4808-528, www.supravita.hu
supravita.nyelviskola@gmail.com
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Válassza a csodás vidéki környezetben lévő Egri Korona Borházat esküvők, ballagások, 
egyéb családi és céges rendezvények helyszínéül! Megnyílt Közép-Európa legnagyobb 
barlangfürdője Demjénben!   http://demjengyogythermal.hu/barlangfurdo

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

www.koronaborhaz.hu

Kedves Diákok!
2015. május 8-9-én megrendezésre kerül a  VIII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny, amely alkalmából rajzpályázatot hirdetünk az egri 
általános iskolák diákjai részére.
A rajzpályázaton az általános iskolák tanulói vehetnek részt  2 kategóriában:

Nincs ki a négy kereke!
Állati rekordok

Pályázni lehet kategóriánként egy A4-es vagy A3-as méretű rajzlapon, tetszőleges technikával 
készült alkotással. 
Kérjük, a pályázatokon tüntessétek fel a következő adataitokat:  
név, osztály, iskola neve, kategória, valamint a telefonszám  (vagy szülő/felkészítő tanár elérhetősége)!
A rajzokat kategóriánként értékeljük, az 1.-3. helyezetteket értékes tárgyjutalmakkal díjazzuk.
Az alkotásokat a www.facebook.com/pneumobil oldalon is közzétesszük, és a legtöbb lájkot gyűjtő rajz készítőjét különdíjban részesítjük.
A díjátadóra a PNEUMOBIL versenyen, az Érsekkertben kerül sor  2015. május 09-én (szombaton) a futamok  közötti szünetben. 

Beérkezési határidő: 2015. április 20.
Cím:  
Aventics Hungary KFT. 
„Rajzpályázat”
3300 Eger, Bánki Donát u. 3.

A tavasz első hala: a keszeg
Mire e sorok megjelennek, a téli zsibbadásból felengedő vizekben lassan megindul a haljárás . Érzik ezt a vizek világának 
lakói, de bizsereg már a horgászok vére is, hogy mielőbb újra hódolhassanak nemes szenvedélyüknek. Ilyenkor azonban 
még ritkán árulkodnak a halak ugrásaikkal a csapat hollétéről, de akkor hol keressük a bandázó keszegeket?

SzABó lAJoS

A válasz összetett. Abból kell kiindulni, 
hogy halainkat a sekélyebb, hamarabb 
felmelegedő, táplálékban gazdagabb 
vízben leljük meg. De március második 
felében már azt is számításba kell ven-
nünk, hogy egyes keszegfajok kedvező 
vízhőmérsékleti körülmények mellett 
fajfenntartó ösztönüktől hajtva csapatos-
tól keresik az alkalmas ívóterületeket.

Először is, szólni szeretnék a karika-
keszegről, mert horgászata rendkívül 
szórakoztató, és olyan napokon is ered-
ményt érhetünk el amikor más halak 
horgászata eredménytelen. Ez a hal ha-
zánk természetes vizeiben megtalálható, 
és márciusban, a jég elvonulása után már 
megkezdhetjük a horgászatát – és még 
októberben is eredményesen fogható.

A keszegfélék álló- és folyóvizeinkben 
mindenütt megtalálhatók, és a választék 
igen gazdag. A kora tavasz jellegzetes ke-
szegféléi:

Paduc: nyúlánk, izmos testű, horgon 
jól védekező folyóvízi hal. Tavasszal a 
sekélyvizű, kavicsos surranókat kedveli, 
olykor tömegesen fogható.

Jászkeszeg: mérsékelten magas hátú 
oldfalról kevésbé lapított izmos testű 
folyóvízi sporthal. A mélyebb, tuskós, 
akadós vizeket kedveli. A vízoszlop tel-
jes magasságában előfordul, 2–3 kg-ra is 
megnőhet. Napsütéses időben március-
ban már eredményesen horgászható.

Dévérkeszeg: A legnagyobbra növő ke-
szegféle. A patakok kivételével csaknem 
valamennyi vizünkben tömegesen fog-
ható. Csapatostól, általában a fenéken 
jár, és táplálékot kutatva az iszapot túrja.
Ezekben a napokban már legtöbb vizün-
kön bandázik.

Karikakeszeg: A dévérre hasonlító 
halfaj. Életmódja általában megegyezik 
a dévérével, annál azonban lényegesen 
lassabb növekedésű. A fél kiló körüliek 
már igen ritkák. Általában nem vermel, 
tehát már februárban is eredményesen 
horgászható.

Mivel horgásszunk?
A keszeghorgászathoz legjobb 4–5 mé-

ter hosszúságú, lehetőleg csúcsakciós bo-
tot választani. A zsinór 16-os, de 20-as-

nál semmiképpen se legyen vastagabb. 
A horog 16-20-as számozású legyen. A 
szerelék összeállításánál egy ponton tör-
ténik a súlyozás úgy, hogy úszónk az an-
tenna tövéig süllyedjen el.

Hol keressük a keszegeket?
Köztudott, hogy állóvizeinken, külön-

böző tavakon és holtágakon a dévérke-
szeg elsősorban a mély részeket kedveli. 
A karikakeszeg előszeretettel felkeres 
más vízrészeket is. Sekélyebb vízben, hi-
nármezők közötti tisztásokon, sulyom-
mezők környékén szintén megtalálhatók.

Olyan vizeken, ahol a hinár meglehe-
tősen elszaporodott, ahol nem tudunk 
fenekező módszerrel horgászni, ott ér-
demes felkutatni a part mentén egy-egy 
kisebb tisztást. Ha nincs, tisztítsunk meg 
egy kisebb területet, ha csak 3-4 négyzet-
métert is, mert ott már érdemes keszegre 
horgászni.

Mivel etessünk?
Az etetésről annyit, hogy nincs év-

szakhoz kötve. A hűvösebb vizekben 
kisebb ugyan a jelentősége, mint például 
nyáron, de mindenképpen bíznunk kell 
abban, hogy szórásunk legalább átme-
netileg leköti a folyvást vándorló keszeg-
rajokat. Konyhai horgászatra megteszi 
az áztatottkenyér-kukoricadara jól ösz-
szegyúrt masszája, a további adalékokat 
(zsemlemorzsa, napraforgó, földimo-

gyoró, kekszőrlemény stb.) pedig már a 
nagyobb igények kielégítésére alkalma-
sak. Etetőanyagunk hatékonyságát még 
tovább fokozhatjuk, ha élő anyagot (pl. 
csontkukac, gilisztadarabok stb.) adunk 
hozzá.

A keszeghorgászok általában a halom-
etetésre esküsznek, vannak azonban spe-
ciális etetési módszerek is. Így például a 
nyughatatlan paduc helybentartására a 
kenyérzsákos, továbbá a szendvicsetetés 
(lapos kőre, vagy vasra kötözött kenyér-
szeletek) a megfelelőek, de vannak halfa-
jok, amelyeknél szinte megoldhatatlan az 
etetés (domolykó, jász). Ezeket a halakat 
be kell cserkészni.

Mivel csalizzunk?
Régi tapasztalat, hogy a hosszú téli 

koplalás után a halaink zöme az elevenen 
mozgó „húsféleségeket” kedvelik. Tehát 
apró fürge trágyagilisztát, a zöld mocsá-
ri- és a barna iszapgiliszta-darabkákat, a 
csontkukacot és a lisztkukacot szeretik. 
A növényi eredetű csalik közül eredmé-
nyes lehet még az apró szemű konzerv 
kukorica is.

A napsütéses napokon vegyük elő fel-
szereléseinket és irány a vizek partjai, 
hogy a télen megcsappant halkészletünket 
friss halakkal töltsük fel! A kényszerű pi-
henő után nem árt egy-két izgalmas napot 
eltölteni kedvelt horgászhelyünkön, és az 
első tavaszi fogásokat hazavinni.
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Az ördög a szemcseméretben rejlik 
A szőlőmagban közel 2000 polifenol vegyület található, melyek fokozzák a szervezet ellenálló képességét, gyulladásgátló 
hatásúak, védik az ereket, csökkentik a vérnyomást és vércukorszintet. Magas antioxidáns hatékonysággal bírnak, így erő-
sen rákellenes hatásúak. Ezen vegyületek egyik legismertebb képviselője a rezveratrol, melynek a szőlőmagban található 
többi vegyülettel karöltve nagy szerepe van a DNS egészségesen tartásában is.

V. cAc Kutyakiállítás Salgótarjánban 
A CAC kutyashow-t az Ebtenyésztők Nógrád Megyei Egyesülete Szervezi 2015. március 29-én,vasárnap Salgótarjánban 
a Tóstrandon.
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Az egykori MEOE volt salgótarjáni szerveze-
te már az 1990-es évek első felében is rendezett 
CAC nemzeti kiállítást, ez volt az első. A 2000-es 
évek második felében, konkrétan 2007-ben már 
a megújult Szervezet tervei között szerepelt egy 
újabb CAC kutyakiállítás megszervezése. Ennek 
első lépcsőjeként, 2008 májusában, a Szervezet 
Tájjellegű Kutyakiállítás megrendezésére kapott 
lehetőséget az akkori Magyar Ebtenyésztők Or-
szágos Egyesületétől (MEOE), amely kiállításon a 
kutyák fajtánként a Salgótarján Szépe és Bajnoka 
címért versenghettek a ringekben. 

A Tájjellegű kiállításra szép számmal érkeztek 
a kutyák gazdáikkal. A Szervezet a 2008-as évben 
egy eredményes kiállítást tudhatott maga mögött. 
Ennek reményében bíztak benne, hogy hamaro-
san megkaphatják a CAC kiállítás rendezésének 
jogát is. Ezen időszak a 2010-es évben érkezett el 
a Szervezet számára, így a tavaszi idény legszebb 
hónapjában, májusban egy színvonalas kiállítást 
rendeztek a Tó-strandon sok szép nevezett kutyá-
val. 

2010-ben a kiállítás olyannyira sikeresnek bi-
zonyult, hogy a Szervezet a 2012-es és a 2013-as 
és 2014-es években is rendezhetett CAC nemzeti 
kiállítást. 

A sorban ötödik CAC kiállítást az Ebtenyésztők 
Nógrád Megyei Egyesülete Szervezi 2015. márci-
us 29-én, vasárnap Salgótarjánban a Tóstrandon, 

Salgótarján Megyei Jogú Város és 
a Royal Canin támogatásával. A 
szervezők, Tóth Hajnalka helyi el-
nök vezetésével szeretnék megkö-
zelíteni a tavalyi nevezési számot, 
azaz 600 kutyát. Már most élénk 
az érdeklődés külföldről, neveztek 
már be finn és szlovák kutyát is. 

A kiállítás leglátványosabb ré-
sze, a Best in Show program a ter-
vek szerint 14.00 órakor kezdődik 
a fiatal felvezetők versenyével. Ezt 
előzi meg 13 órakor a Legszebb 
törzskönyv nélküli fajtatiszta ku-
tya, majd a Legszebb keverék ku-
tya kiválasztása. Bemutatót tart a 

salgótarjáni kutyaiskola, majd kezdődik Vadász-
kutya Best in Show. Ezután kiválasztják a kiállí-
tás legszebb kutyapárját, a legszebb tenyész- és 
utódcsoportját, a legszebb bébi, fiatal és veterán 
kutyát, majd a tíz fajtacsoport legszebb kutyáját. 
Különdíjat kap a legszebb salgótarjáni tulajdonú 
eb és a kiállítás legszebb magyar fajtájú kutyája. 
Ezt követi a legszebb ellenkező nemű kutya kivá-
lasztása. A BIS program a kiállítás legszebb kutyá-
ja cím átadásával zárul. 

Az Ebtenyésztők Nógrád Megyei Egyesülete a 
kiállítókon kívül szeretettel vár minden kutya- és 
állatbarátot, kutyást és leendő kutyást március 29-
én, a CAC Kiállításra. 

Belépéskor a kutyák állatorvosi vizsgálaton es-
nek át, ezért az érvényes oltási bizonyítványt min-
den látogató, kiállító hozza magával!

szakrendelő • állateledel • 
állatpatika

EgEr, szövEtkEzEt u. 4. • (36) 312-460
www.ALLATKORHAzEGER.Hu

nyitva tartások:
Szakrendelő:� H–P:�8.00–18.00�•�Sz–V:�9.00–12.00
Állateledel:� H–P:�8.30–16.30�•�Sz:�8.00–12.00
Állatpatika: H–P: 8.00–16.30

JÁTÉK!
– Hányadik CAC kiállítását szervezi március 29-én, az Ebtenyésztők Nógrád Megyei Egyesülete?
– Mi szükséges a belépéshez a kiállítóknak és a kutyával érkezőknek?

A helyes megfejtést beküldők között családi és felnőtt belépőket sorsolunk ki a kiállításra. A megfejtéseket 
március 20-ig juttassák el a Média Eger Nonprofit Kft. címére: 3300, Eger, Törvényház utca 15.

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

Ezek az anyagok a fehérjék előállítása 
során a genetikai kód hibátlan leolvasá-
sát segítik így a genetikai állomány épen 
tartásában óriási jelentőséggel bírnak. 
Amennyiben a sejtosztódás során hibás 
sejt jön létre közbelépnek és a hibás sejt-
ben elindítják a sejthalált, apoptózist.

A szőlőmag hatóanyagai csak akkor 
fejtik ki intenzíven a hatásukat a szer-
vezet sejtjeiben, ha minél nagyobb felü-
leten felvehetők, azaz jól felszívódóak. 
Ezért rendkívül fontos a szemcseméret. 
A Transzmisszió Kft . Viniseera mikro-
őrleménye egyedül álló módon 10 mik-
ronos méretben állít elő őrleményt. Az 
őrlés légtechnikai eljárással történik, ma-
gyar szabadalom. Ennek során a szem-
csék szabályos gömbalakúak  lesznek, így 
nem sértik a bélbolyhokat, és nem is me-
legszenek fel. A hatóanyag feltáródást az 
ORAC-érték jelzi, ez esetünkben 80 ezer 
és 123 ezer közötti, ami példátlanul jó.

Kedves vásárlók! A Dió Gyógyfűszer-
tárban további információkkal, taná-
csokkal várjuk. (X)

DIó GyóGyFűSZERTÁR
3300 Eger, Jókai út 1/A.

dr. korózs Erika 
természetgyógyász, fitoterapeuta, 

gyógyszerész

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

Férfi hajvágás 990 Ft.
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15 éve van a piacon a Társasház 2001 Ingat-
lankezelő Kft. A cég életében, egészségügyi 
okokból, tulajdonos váltás történt, része lett 
egy nagyobb vállalkozásnak, a gyöngyösi 
UNISZIG Cégcsoportnak.Ez a cégcsoport 
más településen is (többek között Hatvan-
ban és Gyöngyösön, Horton és Abasáron 
is) foglalkozik társasházkezeléssel.

A cég tulajdonosa, Varga Gábor és szak-
mai vezetője, valamint ügyvezetője, Jancso-
vics Anikó már több mint 10 éve foglalko-
zunk társasházkezeléssel.

– Miben különbözik a Társasház 2001 
Ingatlankezelő Kft. a többi hasonló fel
adatokat ellátó társasházkezelő cégtől? 

– A kommunikáció nagy szerepet tölt be 
a mindennapi munkavégzésünk kapcsán. 

A számvizsgáló bizottsággal, illetve a tár-
sasház vezetésével folyamatosan kell, hogy 
tartsuk a kapcsolatot, ugyanis mi nem la-
kunk a házban, nem tudhatjuk, hogy mi 
történik az épületben, milyen igények me-
rülnek fel és milyen intézkedéseket érde-
mes megtennünk annak érdekében, hogy 
a társasháznak igazi gazdái lehessünk. Ezért 

Új lendület, új stílus a társasház 2001 
ingatlankezelő Kft-nél

Bankárból borászati cégvezető
Új vezető a ostoros-Novaj Bor zrt. élén

 BérczESSy ANDráS

„Teljesen véletlen, de albérlőtársam volt Bu-
dapesten Kiss Péter, aki borászatot tanult 
akkoriban” – mutat mosolyogva Soltész 
Gergő az Ostoros-Novaj Bor Zrt.  főborá-
szára. Ez a kis utalás megadja az alaphan-
got, mindenki megkönnyebbül: nem kell 
száraz, vetítettképes előadáson megismerni 
a cég eredményeit és a jövő terveit a bemu-
tatkozó sajtótájékoztatón. 

Soltész Gergő Egerben nevelkedett, a 
Közgazdasági Egyetem után több pénzin-
tézetet is megjárt, legutóbb az FHB Bank 
Zrt. vezérigazgatója volt, határozott időre 

A szervezők szerint a program jelentősé-
ge abban van, hogy a két borvidéken egy 
olyan közös bormárkáról van szó, ame-
lyet a világon csak ezen a két helyen lehet 
megtermelni, ami elengedhetetlenné te-
szi az összefogást.

A kapcsolatok erősítése érdekében a 
rendezvényen Eger és Szekszárd polgár-
mestere is részt vett. Ács Rezső Szek-
szárd polgármestere szerint ez a közös 
rendezvény jó alapot teremthet a későbbi 
együttműködésre is a két város között, 

akár gazdasági, akár kulturális területe-
ken.

Habis Lászó, Eger polgármestere úgy véli 
a közös munka eredményes lehet a nem-
zetközi piacszerzés tekintetében is. Szerinte 
kétségtelen, hogy a legjobb borértékesítési 
forma az amikor a vendégek helyben, Eger-
ben vagy Szekszárdon fogyasztják ezeket a 
borokat, de szükség lenne arra is, hogy az 
exportpiacok erősödjenek, és Európában 
elfoglalja ez a két borvidék azt a helyet ami 
a minőség alapján megillet bennünket.

A kapcsolaterősítés mellett fontos sze-
repet kapott a borok tekintetében a ter-
roir jelleg, hiszen kóstolás után jelentős 
különbségek fedezhetők fel a két borvi-
dék bikavére között. Van aki szerint az 
egri vörös elegánsabb, komolyabb, míg a 
szekszárdi bikavér lágyabb, gyümölcsö-
sebb, de mindkettő kétség kívül izgalmas 
bor. A lényeg talán abban van, hogy egy 
ilyen alkalomnak minden bizonnyal két 
győztese is van: a borfogyasztó és a bika-
vér.

takarítószolgálat, eger
(06 20) 9359 211

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

is vezettük be a havi fogadóórát. Természe-
tesen minden tulajdonostárs részére nyitva 
áll irodánk változatlanul a Malomárok u. 
15 szám alatt. Telefonjaink, elektronikus 
postánk (e-mail), faxunk a nap 24 órájában 
elérhető.

Cégünk nagy hangsúlyt fektet a kintlévő-
ségek behajtására,továbbá cégcsoportunk 
rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, 
mely abban az esetben nyújt támaszt, ha a 
cég bármely tagja munkája során olyan hi-
bát követne el, mely következtében a társas-
házat anyagi kár éri.

Társasház kezelési gyakorlatunkra jel-
lemzően, az általunk kezelt társasházak 
rendszerint részesülnek valamilyen felújí-
tásban. A kivitelezések bonyolítása komp-
lex feladat, ami projekt szintű gondoskodást 
igényel, legyen az egy lépcsőházfestés, vagy 
teljes körű épület felújítás. Mi ebben is part-
nerek vagyunk!

  A Társasházakban felmerülő kisebb sze-
relési-javítási munkálatok ellátását karban-
tartó szolgálatunk látja el.Készenléti ügye-
let, a 20/314-0125-ös telefonszám, szükség 

esetén, éjjel- nappal hívható. Személyesen, 
ügyfélfogadási napokon, kedden és csütör-
tökön 9–17 óra között kereshetik fel a kép-
viselet irodáját, illetve hívhatják a 36-788-
820 -os telefonszámot is. 

Társasházak könyvelését, adminisztrá-
ciós feladatait teljes körűen vállaljuk. Újí-
tásként szeretnénk bevezetni azt az online 
rendszert, amely egy program segítségével 
havonta elküldi, megadott email címére, az 
aktuális egyenlegét, valamint havonta hírle-
velet küld társasházi lakóik részére.  

Cégünk szolgáltatásai között szerepel a 
biztosítás kötés is.  Legfőbb célunk lakóink 
bizalma és elégedettsége!

– Szintén újdonság Egerben a törzs
vásárlói kártya bevezetése, mit takar 
ez? 

– Az Uniszig Cégcsoportnál már bevált 
szokás, hogy a tulajdonosok törzsvásárlói 
kártyát kapnak, melyek Eger több felújí-
tással kapcsolatos szakirányú kereskedelmi 
üzletében egyedi kedvezményre jogosítja fel 
az általunk üzemeltetett társasházak család-
jait.
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ia  Bikavérek párbaja
Tizenhárom egri és ugyanennyi szekszárdi bikavér párbajozott egymással február végén Budapesten. A két borvidék 
borainak harca persze csak képletes volt, a borászok ezen a közös borkóstoló rendezvényen népszerűsítették nedűiket. 
A cél nem a rivalizálás, sokkal inkább az együttműködés, az együttgondolkodás és a két borvidék borstílusainak meg-
ismerése volt. A szervezők ezzel is hadat akartak üzenni az olcsó, áruházlánci tömegboroknak és felhívni a figyelmet a 
minőségre, hiszen kizárólag minősített bikavérek kerültek a poharakba.

szerződött oda, 2015. január végéig. Mert a 
családi egyezség úgy szólt, hogy a követke-
ző hónaptól már az Ostoros-Novaj Bor Zrt. 
irányítása a fő feladata.  Nem ismeretlen 
számára a cég – mondja – mivel diákko-
rában nyaranta raklapot szögelt a telepen, 
2012-től pedig az igazgatóság elnöke volt. A 
döntés tehát tudatos volt, s egyik legfonto-
sabb oka a család;  úgy szeretnék, ha három 
gyermekük Egerben nőne fel.

A tervek természetesen komolyak: a ban-
kár rutinja és a szőlészet-borászat szeretete 
mozgatja a gondolatokat. Soltész Gergő azt 
vallja: olyan adottságokkal rendelkező vál-
lalkozásról van szó, melynek  az itt dolgo-
zó lelkiismeretes,  lelkes szakembergárda, 
a tudás, a tapasztalat jelenti a fő értékét. A 
számok nyelvén: a  borvidék vezető borá-
szati cége évente átlagosan 5 millió palack 
bort értékesít, integrál 400 hektár szőlőt, s 
1000 hektár földet művel. Ez utóbbi profil 
talán kevéssé ismert, de nagyon fontos a 
szántóföldi növénytermesztés, mert ez sta-
bil környezetet teremt a szőlészeti-borászati 
kapacitás növeléséhez, a minőség folyama-
tos javításához.

A feldolgozás korszerűsítése az utóbbi 
időben komoly hangsúly kapott, a techno-
lógiai sort fejlesztették. Most a telepítés az 
egyik időszerű feladat, mert a környék ül-
tetvényei elöregednek.  Gépi művelésben 
gondolkodnak, mert egyre nehezebb meg-

felelő szaktudású kézi munkaerőt találni.  
A piaci környezet, a változó jogszabályok 
mindig új kihívást jelentenek, mindennek 
úgy akarnak megfelelni, hogy a társaság 
neve jó karriert, megfelelő fizetést, vállalko-
zói díjakat, stabil bázist jelentsen a partne-
reknek.

A marketingre és a kommunikációra fi-
gyelnek, de tudják, hogy az nem helyettesít-
heti a minőséget. Gyűjtik a visszajelzéseket, 
mérnek, ár-érték arányt alakítanak. Igye-
keznek megbecsülni, fokozni az ismertsé-
get. Úgy határoztak, hogy a nagyüzemhez 
társuló pejoratív kicsengésen változtatnak: 
érzelmi kötődéssel , személyes kapcsolatok-
kal oldják a tömegtermékekhez kapcsolódó 
előítéleteket.  De ezért keményen meg kell 
dolgozni, intenzív kommunikációval, kam-
pányokkal, kóstolókkal.  És persze az ered-
mények felmutatásával: a rozéjuk évek óta 
a legjobbak közé soroltatott, akárcsak az itt 
megálmodott Egri Csillag. És ezek után a 
nagyüzem mellett lehet érvelni , előnyöket 
sorolni – nem bántva a kisebb borászokat: 
nagyobb bázis, korszerűbb technológia,  a 
szakosodás lehetősége és az ár-érték arány.

A következő komoly  lépés – az EU-s 
pénzekből remélt szántóföldi fejlesztések 
mellett  –  a vendéglátó kapacitás növelése 
lesz: autentikus pincében kínálják majd a 
különlegességeket a Szépasszonyvölgyben 
hamarosan.  Oda is elmegyünk.
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Gárdonyi Géza Színház

Rómeó és Júlia
Az egri Gárdonyi Géza Színház február 27-én mutatja be Shakespeare 
egyik legismertebb drámáját: a rómeó és Júliát. 

rómeót Endrédy Gábor, Júliát Bánovits Vivianne alakítja. A monumentá-
lis, ám mozgékony díszletet a Nemzet Művésze, a Jászai- és Kossuth-díjas 
érdemes művész: Székely lászló tervezte, a klasszikus, ám letisztult formá-
ba álmodott jelmezek pilinyi Márta rajzai alapján készülnek.

– Sokszor játszottam Shakespeare-szerepet, de rendezőként most elő-
ször találkozom a Mesterrel – mondja a darabot színre állító Blaskó Balázs. 
Arra törekszem, hogy azt a fajta – a klasszikus színjátszás hagyományaira 
épülő, de nagyon is a ma emberéhez szóló – vonalat kövessem, amelyet 
igazgatói ciklusom elején célul tűztem magam és a társulat elé.

A rómeó és Júlia arra figyelmeztet, hogy az élet nem épülhet gyűlölet-
re. A mű örökérvényű, ugyanarról szól bármilyen életkorú néző számára, 
bármely történelmi korban. 

Közös ügyeinket békésen, egymást megértve érdemes megoldani. Ezt a 
gondolatot igyekszünk tolmácsolni – elsősorban a fiatalok felé. 

természet-közeli, erőteljes előadást szeretnék, izzó indulatokkal és szen-
vedéllyel, erős emocionális tartalommal.  pcs

fotók: gál gábor

Utolsók
Bemutatóra készülnek a Gárdonyi Géza Színház táncmű-
vészei, Gergely Attila koreográfiáját, az utolsókat március 
14-én mutatja be a GGtánc Eger.

Az ember folyamatosan döntéshelyzetben van. El kell 
döntenie azt is, mi történjék vele a következő pillanatban. 
S akkor is dönt, ha látszólag nem dönt… 

Az „utolsók” eldöntötték: olyanná szeretnének válni, 
amilyenek sohasem voltak azelőtt. Az előadás a változni 
akarás folyamatába enged betekintést, melyet a szerep-
lők 7 jelenetben osztanak meg a közönséggel, vállalva an-
nak minden következményét. Megfogalmazzák, szerintük 
milyen a gyűlölet, a ragaszkodás, vagy az együttérzés…

Don Quijote-olvasópróba
1985-ben, harminc évvel ezelőtt alakult meg a Harlekin Bábszínház, 
az ünnepet több programmal szeretné köszönteni a társulat. Szervez-
nek egy háromnapos szakmai programot és bemutatják az  éry-Ko-
vács András által írt és rendezett Don Quijotét is. A bemutató április 
11-én lesz, a tavaszi fesztivál nyitó napján. 
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