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Éljenek a férfiak!
Bármennyire is furcsa, november eleje egy meghitt családi ünneppé tud válni, amikor a családtagok újra együtt
lehetnek élő és elhunyt szeretteikkel, a felidézett emlékekkel. Mikor e lap az önök postaládájába kerül, már lerójuk kegyeletünket elhunyt szeretteink előtt, talán még pislákolnak a mécsesek és nyílnak a temetőkben a
vágott virágok, de már továbblépünk, mert az élet, a mindennapok továbbvisznek minket. Visszavánszorgunk a
hétköznapokba, az őszi szünetnek is vége, karácsonyig már nincs megállás.
De ünnepnapok vannak. A hivatalos 2014-es lakossági adatok alapján nagyon sok magyar család ünnepel
ebben a hónapban: köszöntik a leggyakoribb női nevek listájának második és harmadik helyezettjét: az Erzsébeteket és a Katalinokat.
November 19-e azonban nemcsak az Erzsébetek, Zsókák, Erzsikék, Bözsik miatt kedves. A férfiak miatt is. Ekkor
adhatjuk át magunkat ugyanis a férfiak ünneplésének. Míg a nőket 1917-től köszöntik, a férfiaknak erre több
mint nyolcvan évet kellett várniuk; 1999 óta ünneplik ugyanis a nemzetközi férfinapot. Van tehát mit bepótolnunk.
Mi nők, mi vagyunk a tavaszkezdet, a férfiak az őszutók… A kezdet és a vég. M után az n, március és november, szépen egymás mellett. Legalábbis az ábécében, s olykor az életben is.
Hogy a virágárusok, a ajándéktárgy-kiötlők hogyan teremtik meg majd az ünnep kellékeit, még nem tudom,
de nem is akarom tudni. Fontosabb a saját repertoár: egy hosszan tartó ölelés, egy meglepetés süti, a kedvenc
leves, egy nyugodt este, egy végre kivasalt ing, vagy elengedés a haverokkal. Mindegy, csak adjunk, csak ünnepeljünk. Mert megérdemlik.
Aznap mindenképp…

	

Harsányi Judit
főszerkesztő
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Aktuális

Eger a változás útján
Folyamatos változásban élünk. Napról napra történik valami, ami új, ami eltér a megszokottól. Ez a változás végbemegy
bennünk, körülöttünk, ott és úgy, amiben és ahogy élünk. Néhány hete egy kicsit másképp sétáltam a belvárosban. Sokkal több figyelmet fordítottam arra, ami körülvesz. Az utcán kerékpározó fiatalokra, a megújult Dobó téren fotózkodó
turistákra, a Végvári Vitézek terének lépcsőjén játszadozó családokra, vagy az író ücsörgő szobrára a Gárdonyi téren. Jó
volt az összkép és már szinte fel sem tudom idézni, milyen volt ez a belváros három, kettő, vagy egy évvel ezelőtt. Sokat
változott, megtelt élettel és számomra barátságosabb lett. Ezt látva gondolkodtam el azon is, hogy mennyi minden más
is megváltozott Egerben rövid idő alatt: bölcsődék újultak meg, utak kaptak új burkolatot, megszépült a sportcsarnok,
épül a várost átszelő kerékpárút-hálózat, nagy munka folyik a várban is. Habis László polgármestert kértem összegzésre,
hogy teljes képet kapjunk az elvégzett, folyamatban lévő és tervezett egri beruházásokról.
antal anett
– Minden változással járó döntést a
közgyűlés hoz meg, s a havi testületi
üléseken – ha visszagondolok – az elmúlt egy évben nagyon sok fajsúlyos
döntés született.
– Így van, bár a számok önmagukban
nem tükrözik kellőképpen azt a munkát,
amit egy testület végez, kiemelhető, hogy
a szokásos havi egy testületi üléshez képest egy év alatt 16 közgyűlést tartottuk.
Ez csaknem 320 előterjesztés, rendeletmódosítás és tájékoztató megvitatását jelenti, tehát igen intenzív testületi munkát
végeztünk képviselőtársaimmal. Új ifjúsági cselekvési tervet fogadtunk el, melynek célja, hogy azok az egri fiatalok, akik
felsőfokú tanulmányaikat más városban
folytatják, szorosabban kötődjenek a
szülővárosukhoz. Megerősítettük a funkciójában is kibővült Ifi Pont működését
és úgy vélem, országosan is példaértékű
módon elindítottuk az Egri Ifjúsági Zenei Programot.

fotó: lénárt márton

fotó: vozáry róbert

Az új sportkoncepciónk is hasonló
súllyal bír, hiszen Eger jelen van a hazai
élsportban, de visszatérően az élvonalfotó: lénárt márton
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ban szerepel a diákolimpiákon, ahogyan
Sportiskolánk is visszatérően az ország
legjobbja. Jelentősen fejlesztettük az egri
sportolókat kiszolgáló létesítményeket:
tornatermeket újítottunk fel, elvégeztük a
Kemény Ferenc Sportcsarnok első ütemű
fejlesztését, ahogyan a végéhez közeledik
a Bárány uszodában is a teljes rekonstrukció első szakasza. Mindehhez jelentős önerőt biztosított az önkormányzat,
és a TAO-források megszerzésében is
szerepet vállalt. A napokban adtuk át a
gyerekeknek a Felsővárosi Sporttelep új,
műfüves labdarúgó pályáját.
– A megyeszékhely önkormányzatának nagy feladata van szociális területen is, ahol jelentős jogszabályi változások történtek az elmúlt egy év során.
– Az elmúlt időszakban megváltozott
a szociális segélyezés rendszere: bizonyos
funkciók a járási hivatalokhoz kerültek
át, a város közgyűlése pedig egy új települési támogatási rendeletet fogadott el,
amely a készpénzes gyógyszertámogatásokra, lakhatási támogatásokra, eseti támogatásra vonatkozik.

– Szinte minden egri lakost, családot érintő beruházást valósítottak meg
az elmúlt hónapok során.
– Élve a pályázati lehetőséggel három
bölcsődénket is teljes körűen felújítottuk, 21. századi körülményeket teremtve
210 egri gyermekek és a velük foglalkozó nevelők számára. A több mint 430
millió forintos program keretében harminc–ötven évvel ezelőtt épült gyermekintézmények újultak meg: a szülők 21.
századi körülmények között tudhatják a
gyermekeiket. Nagy munkát végeztünk
el a Szala városrészben a szociális városrehabilitáció keretében: egy közösségi
házhoz vásároltunk épületet, melyet a
megfelelő módon átalakítottunk e célra. Fontos, hogy legyen egy olyan hely,
ahol az itt működő civil közösségek ös�szegyűlhetnek, tehetséggondozó programok is megvalósulhatnak. Emellett egy
sportpálya és játszótér is létesült, mederrendezést végeztünk a Szala pataknál,
útfelújítás történt a Verőszala utcában,
vízrendezési feladatokat is elláttunk,
önerőből építettük meg a szennyvízcsatornát a Kertalja utcában. Értékében a
legnagyobb beruházás a Garzonház felújítása volt, melyben 200 önkormányzati bérlakás található. A legkorszerűbb
nyílászárókkal és szigeteléssel ellátott
ház sokkal népszerűbb lett, egyre többen
igényelnek itt kedvezményes lakhatást. A
májusi átadást követően még egy liftcserét és más, kapcsolódó beruházásokat is
megvalósítunk itt, hogy még komfortosabb legyen ez az épület.
A felsővárosi orvosi rendelőkre 70 millió forintot fordítottunk pályázati és saját
forrásból, egy gyermekfogászati rendelőt
pedig önerőből alakítottunk ki a Lajosvá-

rosban. Nagy gondot fordítunk az iskolák karbantartására, a szükséges felújítások elvégzésére is.
– Sok olyan beruházás is megvalósult – és van, ami még folyamatban
van – amely a turizmus élénkítését,
vagy éppen történelmi értékmentést
szolgált, de a gazdaságélénkítés terén is
történtek jelenetős lépések.
– A vár több mint kétmilliárdos attrakciófejlesztése az egyik legnagyobb
turisztikai célú beruházásunk. Gyönyörű
látvány tárul majd elénk az épülő Szépbástyáról, ahol új kilátópont várja a látogatókat. A Kálvária eredeti állapotában
kerül vissza a Vár legmagasabb pontjára.
Új látványosság és szintén nagy értéket
jelent a várfalsétány, amely egy alternatív közlekedési útvonal is egyben, valamint évtizedek után megnyitjuk a Török

kertet. Fontosnak tartom a Kazamatarendszer szigetelését, a földalatti folyosók rekonstrukcióját és itt új kiállítóterek kialakítását. Köztudomású, hogy az
Egri Vár Magyarország leglátogatottabb
vidéki múzeuma, s ezt az erődítményt a
napokban avathattuk Nemzeti Emlékhellyé. Abban bízom, és azért dolgozom,
hogy ez a megújulás folytatódjék.
Egy év alatt több díjat is kapott Eger: az
„Év turisztikai városa” címet, vagy az üzleti turizmus éves díját és több országos
városmarketing díjat is mi hozhattunk
el. Sikeres az a törekvésünk, hogy olyan
fiatalos marketing akciókkal hívjuk fel
a figyelmet Eger értékeire, mint a „Költözz Egerbe”, vagy a „Jumurdzsák blogja”,
illetve a „Nincs más HÁTra, mint Egerbe” akció, s a sort még folytathatnám. A
statisztikák is azt jelzik, hogy Eger látogatottsága folyamatosan növekszik: a
harmadik negyedévben Eger vezette az
online szállásfoglalási rangsort vidéki
viszonylatban, s október 23-i hosszú hétvégén országosan elsők voltunk. Az első
nyolc hónapban 410 ezer vendégéjszakát
töltöttek nálunk a turisták, ez 60 ezerrel
haladja meg a tavalyi adatokat. Ehhez a
növekedéshez persze infrastruktúrát is
kell biztosítani, s ezt szolgálta az elmúlt
időszakban például a Termálfürdő fejlesztése, a Szépasszonyvölgyi Márai Látogatóközpont építése, s természetesen a
történelmi belvárosunk rehabilitációja is.
– Jelentősek voltak a környezetvédelmi, iparfejlesztési törekvések is. A
déli iparterületen megvalósult a kármentesítés, mely már régóta váratott
magára.
– Önkormányzatunk egy nyertes pályázatnak köszönhetően számolta fel ezt
fotó: lénárt márton
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fotó: vozáry róbert

a több évtizedes környezetszennyezést,
így kármentesítettük az egri ipari park
egy 15,3 hektáros részét. A több mint
900 millió forintos program eredményeképpen az érintet terület alkalmassá vált
további, munkahelyteremtő beruházások
megvalósítására. Hétről hétre tárgyalásokat folytatunk olyan beruházókkal, akik
Egerben szeretnének új ipartelepet létesíteni. A gazdaság élénkítését, a vállalkozások betelepítését szolgálja az is, hogy
megvásároltunk több mint hét hektárnyi
ipari területet, s előrehaladott tárgyalásokat folytatunk MÁV-tulajdonú ingatlanok ügyében is. Az a célunk, hogy egy
összességében 20 hektáros ipari bővítést
valósítsunk meg a következő időszakban.
– Több nagy fejlesztés van még folyamatban jelenleg is Egerben.
– Nagyon fontos fejlesztésnek tartom
az észak-déli kerékpárút-hálózat kiépítését, melyhez egy turisztikai célú pályázattal 500 millió forintot nyertünk. Idén
további 75 millió forint kormányzati
plusz forrást sikerült bekapcsolnunk a
projektbe és jelentős az önkormányzat
által vállalt önerő is. Az építéshez patakmeder-rendezés is kapcsolódik, amit
szintén önerőből valósítunk meg. Noha
turisztikai fejlesztésről van szó, a program a városunk egészét szolgálja, hiszen
több mint tíz kilométernyi bringaút létesül, s ez a hálózat vélhetőleg egy további
fejlesztés kiindulópontja lehet. A kerékpárút-építés az egriek életét is könnyíti,
lehetőséget teremt arra, hogy a bringás
életmód az eddiginél sokkal szélesebb
körben és nagyobb ütemben hódítson.
Ami a további fejlesztési elképzeléseket
illeti, ezek közül elsősorban az ún. Területi Operatív Programot említhetem,
melynek kilenc fő irányát ez év februárjában fogadtuk el a közgyűlésben. Ebben az ipari területek bővítésétől a „Zöld
város” programig sok elem szerepel. Az
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egri fejlesztési program a belvárost övező területek rehabilitációja mellett olyan
jelentős közterületi fejlesztéseket tartal-

maz, mint a Kertész, a Mekcsey, a Baktai
és más nagy forgalmú utcák rekonstrukciója. Tervezzük, hogy két ütemben, teljes egészében megújítjuk a Kossuth Lajos
utcát, s ehhez kapcsolódóan a könyvtárnak otthont adó Nagypréposti palotát,
de szerepel a programban a volt tiszti
klub és a Lenkey-ház, valamint az Uránia
mozi épületének értékmegőrző renoválása is.
Övárok-rendszer kiépítésével, vízrendezéssel és egy sor fontos fejlesztéssel a
következő évek nagy horderejű beruházásai a város egészét érintik majd.
– Az elmondottakhoz és a fejlesztési tervek megvalósításához nagyon
sok pénz kell. Hogyan szerepel Eger
a különböző pályázatokon, milyen az
önkormányzat és a kormányzat kapcsolata?

fotók: lénárt márton

– A 2014-es év végén összesen több
mint 600 millió forint egyedi támogatásban részesült Eger. Ennek köszönhető az,
hogy a helyi buszos közlekedés veszteségeit nem az egrieknek kellett megfizetniük, de jutott a forrásból az egri sportélet fejlesztésére is. Lényegesnek tartom,
hogy olyan fontos társadalmi ügyben is
bírtuk a kormányzat támogatását, mint
a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában országosan is élen járó
Agria Humán Kft. adósságrendezése. Ez
a cégünk hatszáz csökkent munkaképességű embert foglalkoztat, s a vállalat így
pénzügyileg egyenesbe került.
Említhetem azt is, hogy kormánydöntés született az elmúlt időszakban összesen tíz állami ingatlan önkormányzati
tulajdonba adásáról, hogy ezeket később,
uniós forrásból fejleszteni tudja a város.
Itt lényeges megemlíteni azt a „Modern
Városok Program” keretében tett tavaszi, miniszterelnöki látogatást, melynek
nyomán kormányhatározat is született.
A kormányfővel aláírt együttműködési
megállapodásban és a kormányhatározatban is szerepel Eger közvetlen összekötése az autópályával, az egri intermodális
csomópont építése, egy úszó- és vízilabda
központ fejlesztés, valamint az Egri Vár
újabb, nagyszabású fejlesztése. Tárgyaltunk emellett az egykori laktanya hasznosítási lehetőségeiről is. Kimondhatom,
hogy Eger városa élvezi a kormányzat támogatását, ez pedig nagymértékben hozzájárul a városunk fejlődéséhez.
– Az egyik leglátványosabb és a közelmúltban befejeződött munka – azt
hiszem – örömére válik minden egrinek és az ide érkező turistáknak is.
Hogy látja Eger polgármestere a belváros rehabilitációját?
– Nagy kihívás, nagyon összetett feladat volt ez az 5,5 milliárdos program, de
megérte. Eger belvárosa ma egy nemzetközi színvonalú városközpont és az előremutató fejlesztés mellett történelmi értékeket óvtunk és mentettünk meg. Nem
tudom eléggé hangsúlyozni, hogy az egri
belváros minden egrié, s ez a történelmi
terület nemcsak egy turisztikai központ,
nemcsak egy vonzó látványosság, hanem
minden egri polgár: gyermek, szülő és
szép korú közösségi tere: ez a városunk
szíve. Sokan féltő szeretettel, bizonytalan lélekkel figyelték a munkálatokat, de
nagyon fontosnak tartom, hogy miután
a három éves, grandiózus beruházás-sorozat végére értünk, valóban mindenki
örömmel használja a megújult utcákat
és tereket. Tudjuk és büszkék lehetünk
arra, hogy a megújult Eger sok vendéget

fotók: lénárt márton

vonz. Még fontosabb talán meglátnunk
azt, hogy mindez elsődlegesen is értünk,
helyi polgárokért történt, a rehabilitáció
eredményei, pozitív hatásai minden egri
ember jövőjét szolgálják.
– Egy évvel ezelőtt a harmadik polgármesteri ciklusát kezdte meg. A jelenlegi ciklus végére milyen várost szeretne látni?
– Mindenekelőtt azt szeretném, hogy

Eger városa minden eddiginél vonzóbb,
szerethetőbb település lenne a családok
és a fiatalok szemében. Ha borászatról,
ha turizmusról, s ezen belül termálturizmusról, ha korszerű iparról, vagy iskolavárosról, ha egészségügyi és közszolgáltatási központról van szó, legyünk Heves
megye és a térség számra egyfajta példa,
etalon. Ez a célom, ezért dolgozom minden erőmmel és legjobb tudásom szerint.
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Fotovoltaikus rendszert telepítettek
Eger óvodáira
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 34 045 722 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0412
azonosító számú, „Fotovoltaikus rendszer telepítése a Cecey Éva Bölcsödén-, Csillagfény Óvodán-, Montessori Bölcsődén és a
Joó János Óvodán” című pályázat révén. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott beruházás eredményeként a
nap energiáját közvetlenül elektromos energiává átalakító rendszereket telepítenek az intézményekre.

A támogatás alapvető célja, hogy az épületek üzemeltetése során keletkező rezsiköltségeket, valamint az óvodák fenntartási
költségeit csökkentse. Kiemelten fontos cél
továbbá, hogy a fejlesztésnek köszönhetően
csökkenjen az Eger Önkormányzata által
fenntartott óvodák fosszilis (nem megújuló) energiahordozó-felhasználása (kőszén

kőolaj, földgáz), továbbá a káros üvegházhatású gáz-kibocsátás. A napenergiát
hasznosító rendszer üzembe helyezésének
köszönhetően az érintett gyermekintézmények éves megújuló energia termelése
megfelel majd egy háztartási erőműben
előállítható energia mennyiségének.
A fotovoltaikus rendszerek fizikai reakció során alakítják át közvetlenül a
Nap sugarait elektromossággá. A sorba
kötött napcellákban zajlik le az „elektrifikáló” folyamat, és ún. inverter alakítja
át a napenergiából nyert egyenáramot az
intézményekben felhasználható, váltakozó árammá.
A kivitelezők a projekt keretében ös�szesesen 169 db napelemet helyeztek el
három egri óvoda épületre. A felszerelt
napelem telepek által termelt villamos

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

Befejeződött a „Korszerű Gondozói Ház kialakítása” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0026 azonosítási számú projekt, melynek
megvalósítására 179 948 373 Ft vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.
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köszönhetően tehát jelentősen javulnak a
szakmai munka feltételei.
A gondozói ház kialakítására elnyert
támogatás hozzájárult ahhoz, hogy az
épület utólagos hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét elvégezzék, korszerű fűtési
rendszert kapjon az intézmény, s emellett
a szükséges tetőfelújítás is megtörténjen.
Ennek köszönhetően a jövőben az egri
gondozói ház energia-hatékony módon
üzemeltethető.
Az ingatlanban komplex akadálymentesítést végeztek: rámpák, belső akadálymentes közlekedési útvonalak és lift
segíti a kerekesszékesek és mozgáskorlátozottak közlekedését, valamint akadálymentes mosdók állnak rendelkezésre. A
látás- és hallássérültek részére ún. „infokummunikációs akadálymenetesítés” történt (ajtóknál kontrasztos színezés, a hallókészüléket használók számára indukciós
hurokerősítő).
Az ingatlan 7402 m2-es telkén rende-

Egerben a Barkóczy Ferenc út 7. szám alatti épületben 2015. október 27-én átadták az új kormányablakot, ahol gyorsan, ügyfélbarát környezetben intézhetők a lakossági, illetve vállalkozói tevékenységekhez kapcsolódó hatósági és okmányirodai
ügyek. A felújított épületben immár 28 munkaállomáson intézhető többféle államigazgatási ügy anélkül, hogy az állampolgároknak több hatóságot kellene megkeresniük. A beruházás költsége uniós és hazai forrással együtt közel 203 millió forint.

energia legalább 50%-ban fedezi az intézmények elektromos energia igényét. A fejlesztés a megtakarításokon túl hozzájárul
a dolgozók és az intézmények szolgáltatásait igénybe vevők környezet- és egészségtudatos szemléletének formálásához,
az egészséges környezetalakítás
fontosságának tudatosításához.

Korszerű Gondozói Ház Egerben
Az Eger, Tárkányi u. 25. alatti telephelyen
idén júliusban kezdődtek meg a kivitelezési
munkálatok. A fejlesztési program keretében egy 1465 m2 alapterületű, intézményi
célú épület teljes korszerűsítése és komplex
akadálymentesítése valósult meg az alábbi
tartalommal:
– éjjeli menedékhely kialakítása;
– átmeneti szállás kialakítása;
– ápoló-gondozó otthon kiépítése;
– melegítőkonyha és étkező kialakítása;
– orvosi rendelő kiépítése;
A beruházással Eger Önkormányzatának célja a település és ellátási körzetében
életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan
emberek munkerő-piaci és társadalmi integrációjának elősegítése, a társadalmi befogadás növelése. Az épület alkalmas arra,
hogy a szükséges és megfelelő színvonalú
kiszolgáló helyiségeket (betegszobákat,
orvosi szobát, nővér szobát, gondozói
szobákat, ebédlőt, közösségi és szociális
helyiségeket) kialakítsák, a beruházásnak

Új kormányablak nyílt Egerben

zett udvart és akadálymentes parkolót
is létrehoztak. A beruházási program
fontos része volt az eszközbeszerzés: a
munkavégzéshez és ellátáshoz megfelelő
bútorokat, konyhai és használati eszközöket és kiegészítő, szakmai eszközöket
vásároltak a gondozói ház számára, több,
mint 15 millió forint összértékben.
A beruházás az Új Széchenyi Terv keretében, az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult
meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Az új típusú – okmányirodát is magában
foglaló – ügyfélszolgálat létrehozásának
célja a bürokratikus terhek csökkentése,
a folyamatok egyszerűsítése és átláthatóvá tétele, valamint az ügyfelek elégedettségének növelése volt. Az itt dolgozó
ügyintézők magas szintű tudást biztosító
képzésen vettek részt, amely az etikus,
ügyfélbarát kiszolgálásra is felkészítette
őket.
A kivitelezési munkák során a kormányablak funkciónak megfelelően alakították
át az épület földszintjét. Elbontották a belső térelhatároló szerkezeteket, részleges

burkolatfelújítás történt, korszerű homlokzati és belső nyílászárókat építettek be.
Az épületrészben teljes körűen felújították az épületgépészeti és az épületvillamossági elemeket. Az akadálymentesítés
biztosításra személyemelő berendezés, a
megváltozott egészségi állapotú emberek számára pedig a tájékozódást segítő
eszközök vehetők igénybe. Megújultak
a vizes helyiségek, a kiszolgáló területek,
akadálymentesített mosdó, és családbarát,
pelenkázóval felszerelt baba-mama szoba,
illetve játszósarok létesült.
Jelenleg a kormányablakokban több

mint 400 ügytípust lehet gyorsan, korszerű
körülmények között elintézni. A kormányablak-fejlesztési forrásokat a kormány elsősorban uniós támogatásokból biztosítja.
Megyénk hatodik – modern informatikai
eszközökkel ellátott – kormányablaka,
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0012
azonosítószámú „Kormányablak – Integrált kormányzati Ügyfélszolgálat a Heves
Megyei Kormányhivatalban'' című projektjének keretében Európai Uniós támogatással, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásában valósult meg.
Az elnyert támogatás 217 500 000 Ft,
amelynek részeként a megyében
hat településen nyíltak
kormányablakok.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Megújult fogorvosi rendelők
a Technika Házában
A „Fogorvosi rendelők fejlesztése Egerben, a Technika Házában” ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0021 azonosítószámú projekt
keretében Eger Önkormányzata 56,649 millió Ft támogatás nyert el pályázaton, valamint saját erőből 3,1 millió Ft-ot tett
hozzá az így összesen csaknem 60 millió forintos beruházáshoz.
Az idén áprilisban induló felújítás Eger
város fogászati alapellátásának fejlesztésére irányult, szem előtt tartva az akadálymentesítési és az energiahatékonysági
szempontokat. Az elnyert támogatásból új
külső nyílászárót kaptak a Technika Háza
első emeletén található fogorvosi rendelők. A projekt eredménye, hogy a babakocsisok és kerekesszékesek is gond nélkül
juthatnak el a rendelőkhöz és a röntgenhez, s emellett egy akadálymentes mosdót
is kialakítottak az épületben.
A fejlesztési program keretében eszközbeszerzésre is lehetőség nyílt, így a

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

Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Visszatekintő

Válogatás az elmúlt hónap egri
eseményeiből

Éneklő Magyarország
Tizennyolc együttes részvételével rendezték meg az Éneklő Magyarország Regionális Kórusfesztivált Egerben, a programot
már 22 éve szervezi meg az EKMK észak-magyarországi és határon túli magyar kórusok részvételével. A minősítő találkozó
minden évben az egyik legrangosabb találkozó ebben a műfajban. Az együttesek szereplését szakmai zsűri bírálta, amely különböző fokozatú KÓTA minősítéseket osztott ki.

Nemzeti ünnep
A Gárdonyi Géza Színházban és az 1956-os emlékműnél rendezték a
városi ünnepséget október 23-án. A nemzeti ünnep alkalmából kitüntetéseket adtak át azoknak, akik kiemelkedő munkát végeztek Egerért. Az
ünnepség zárásaként önkormányzatok, pártok, civil egyesületek, iskolák
koszorúzták meg az 56-os emlékművet.

Milánói Világkiállítás

fotó: nemes róbert

Költözik a bíróság
November 2-ától új helyen, az egykori Dobó István Laktanya épületében működik az Egri Törvényszék, mert a
jelenlegi épületet felújítják. A munkálatok várhatóan két
évig tartanak, a felújítás költsége három és fél milliárd
forint.

Egri vár napja

Elismerés a börtönnek

Egri fiatalok üzenetét zárták abba az időkapszulába, amit
ünnepélyes keretek között helyeztek földbe az Egri Vár
Dobó-bástyája előtt. Itt állítottak fel az Egri Vár Napján
egy sztélét, ami azt hirdeti majd, hogy a várat nemzeti
emlékhellyé nyilvánította az országgyűlés. Az 1552-es
ostrom és győzelem ünnepén több ezer látogatót vártak
a várba.

„Példaértékű CSR gyakorlat” elismerést kapott a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. A Magyar Public Relations Szövetség 2007ben hirdette meg első alkalommal a vállalati felelősségvállalás hazai
példaértékű gyakorlatait bemutató CSR Best Practice pályázatot, idén
kilenc pályázatot díjaztak. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet két pályázattal indult a versenyen, a Börtön a városért programot és a meseprogramot mutatták be.

Új helyen a véradás

Látássérültek jubileuma

A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet felújítási
munkálatai miatt október 5-étől új helyen, a Bartakovics Béla
Közösségi Házban fogadják a véradókat. A 18–60 év közötti felnőttek hétfőn és szerdán reggel kilenc órától délután háromig
adhatnak vért. Az Egri Területi Vérellátó várhatóan január 31ig működik az új helyszínen.

Ötven évvel ezelőtt alakult meg a Vakok és Gyengénlátók Heves
Megyei Egyesülete, akkor még Vakok és Csökkentlátók Szervezete néven. Majoros Kálmánné, az egyesület elnöke elmondta:
az eltelt időszak alatt mindig ugyanaz volt a céljuk: képviseljék a megyében élő látássérültek érdekeit, segítsenek életviteli
nehézségeikkel, problémáikkal kapcsolatos ügyek intézésében,
és szabadidős programokat szervezzenek számukra. 1965-ben
húsz emberrel indult el a szervezet, ma már közel négyszázhetven tagja van az egyesületnek.

Gárdonyi Napok
Gárdonyi kuckóval kezdődött, filmvetítéssel ért véget a Gárdonyi Napok fő programja. Közben megelevenedtek a vár történeti kiállításában az író regényeinek hősei, volt irodalmi szalon,
október 19-től 22-ig pedig múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várták az érdeklődőket. A Gárdonyi Napokat tudományos
emlékülés zárta.
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„Táplálni a világot, energiát adni az életnek” – ezzel a mottóval rendezték meg az idei Világkiállítást Olaszországban 2015. május 1. és
október 31. között. A rendezvény fő témája az egészség, a környezet
és a fenntartható fejlődés volt. Magyarország saját pavilonnal képviseltette magát, ahol egri művészek is bemutatkoztak. A Népművészeti Egyesületek Szövetségének 56 Tagszervezetéből, 33 tagszervezet élt azzal a lehetőséggel, hogy javasoljon népművészt, mestert
a Milánói Világkiállításra. Összesen 205 fő jelentkezett ebből 88 fő
utazhatott ki. A Heves megyei Népművészeti Egyesületből Lovászné Juhász Rita és Fehér Jánosné egri viseletkészítő kapott felkérést
a NESZ Vezetőségétől. Fehér Jánosné az ott töltött két hét alatt az
„élő” palócnépművészettel ismertette meg a látogatókat. Meghívást
kapott a rendezvényre a Kerekes Band is, az együttes nagysikerű
koncertet adott a világkiállításon.

Tinódi Nap
Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskolája az Egri Vár Napján, október 17-én ünnepelte névadóját,
akinek nevét 1994-ben vette fel. Idén október 16-án rendezték
meg a Tinódi Napot. Elsőként a 6. osztályosok idézték fel korhű
műsorukban az egri vár dicső történetét és Tinódi Sebestyén
énekmondó alakját. Ezt követően a Tinódi Pályázat értékelésére került sor három kategóriában:
– irodalom: 40 mű érkezett, a fődíjat, a 2014-ben alapított Gáspár Andrea Irodalmi Díjat Garancz András (8. a) nyerte el
– angol: 5 prezentáció készült az angol királyi családról (amelyet elő is adtak a versenyzők), a fődíjat Tóth-Lovász Gergő
(8. b) kapta
– rajz: 219 alkotás készült a karácsonyi készülődés jegyében,
melyek közül Kós Lilla (7. a), Bárdos Anna (6. b) és Tamasi
Réka (6. b) munkája emelkedett ki.

Partnertalálkozó
A Heves megyében működő gyógykórházak és gyógyszállodák
képviselői mutatkoztak be Krakkóban a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett partnertalálkozón. A közel
negyven, gyógyításban és egészségturisztikában érdekelt magyar
szakember bemutatta a helyi gyógyturisztikai értékeket, és megismerkedett a lengyel egészségbiztosítási rendszerrel is.

fotó: nemes róbert

Kovács Kati Egri Dalverseny
Kilenc kórus jutott át az előválogatón és vehetett részt a Kovács
Kati Egri Dalverseny döntőjében. Minden csapat két dalt adott elő,
a feltétel az volt, hogy legalább az egyik az egri származású művésznőtől legyen. A pétervásárai Tamási Áron Iskola csapata bizonyult a legjobbnak, osztálykirándulást nyertek és felléphettek az
énekesnő teltházas koncertjén. A dalversenyt az egri önkormányzat szervezte, tisztelegve Kovács Kati 50 éves pályafutása előtt.
A verseny eredményének kihirdetése előtt Habis László polgármester köszöntötte Kovács Katit és a város megbecsülésének jelenként átnyújtotta neki Dobó kardját. Az egykori várkapitány kardja szimbólum, az Egerért való tettek elismerése
– hangzott el.
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Múltidéző

Eger – egykor és most
A képeslapok és fotók a 20. századi Egerről című könyv segítségével
képzeletbeli sétát tehetünk a múltban. Tóth László egri képeslapgyűjtő
és Molnár István Géza fotográfus gyűjteménye Eger egykori arcát mutatja be.

Az egri dohánygyár rövid története
tóth lászló
A dohányt a spanyol gyarmatosítók
Amerikából hozták be és terjesztették el
a kontinensünkön. Ipari feldolgozása a
18. században kezdődött el Európában.
Az első szivargyár Spanynyolországban
épült 1757-ben, míg a cigarettagyártás
csak 1862-ben kezdődött el Drezdában.
Magyarországon dohányt az 1660-as évek
óta termesztenek, és egészen 1851-ig a dohánytermelők adómentességet élveztek.
Ekkor Ausztria Magyarországra is kiterjesztette a dohány jövedéki hatáskörét, és
ezzel a jogszabállyal megszűnt a szabad
dohánytermesztés.
Az 1867-es kiegyezés után Magyaroszág
területén is egyre több dohánygyár épült,
1895-ben már 18 gyár működött az országban. Lassan megváltoztak a dohányzási szokások is. Míg a 19. században a
legelterjedtebb dohányzási mód a pipázás
volt, a 20. század elejére a szivarozás lett
egyre népszerűbb. A cigarettagyártás az
első világháború alatt, majd azt követően
jelentősen fellendült, igazodva az új szokásokhoz.
Egerben a gyár alapításának és építésének tervei már 1893-ban megfogalmazódtak. A létesítmény megvalósulását támogatták Wekerle Sándor pénzügyminiszter,
Szederkényi Nándor egri országgyűlési
képviselő, Kállay Zoltán polgármester és
Samassa József egri érsek is.
Az épület tervezését és kivitelezését az
egri Staud és Fiai cég végezte. Az építkezés két ütemben valósult meg. 1896-ban
elkezdődött a termelés, de még 1900-ban
is bővítették a gyárat. A dolgozók többsége
nő volt, akik komoly fizikai munkát végeztek. Az épületben ingyenes bölcsődét és
óvodát is létesítettek.
Az 1910-es évektől sokat javultak a
munkakörölmények a gyárban. Bevezették a fizetett szabadságot és a nyugdíjbiztosítást is. Abban az időben ezek a juttatások
szinte elképzehetetlenek voltak más mun-

kahelyeken. Az 1886-os filoxérajárvány
során az egri szőlőültetvények jelentős
része elpusztult, így sok egri és Eger környéki család megélhetése veszélybe került.
Az egri dohánygyár folyamatos munkát és
állandó jövedelmet biztosított sokak számára, sőt, az egriek körében nagy megbecsülés övezte a gyárban dolgozókat.
A termelés itt is szivargyártással kezdődött, amely az 1930-as évek elejéig folytatódott, majd a gazdasági válság után a
cigarettagyártás hozott fellendülést a gyár
számára. Az 1950-es években itt gyártották a Kossuth, a Terv és a Munkás nevű
cigarettákat is, amelyekből évente mintegy
470 millió szálat állítottak elő.
Az 1960-as évektől több modernebb
gépsorral is korszerűsítették az üzemet.
Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően új
filteres gyártósorokat telepítettek.Jelentősen bővült a gyár termékeinek választéka,
és javult a cigaretta minősége is. 1972-ben
került le a gyártósorról az első nyugat-európai licenc alapján készült cigaretta. Ez
azt is jelentette, hogy a külföldi partnerek
alkalmasnak ítélték az egri dohánygyárat termékeik gyártására. A Philip Morris

céggel kötött szerződésnek köszönhetően
1978-ban megkezdődött a Marlboro gyártása. A gyártáshoz szükséges összes alapanyagot a multinacionális cég biztosította.
Az 1989-es rendszerváltozást követően
néhány év elteltével, 1992. január 2-tól a
Philip Morris lett a gyár új tulajdonosa.
Új időszámítás kezdődött a gyár életében,
mivel a nemzetközi cég hatalmas fejlesztéseket hajtott végre, és a legmodernebb
gyártósorainak köszönhetően megnövelte
a „kiváló minőségű” cigaretta előállítását.
A Philip Morris Alapítvány Eger városának kulturális és művészeti életét is aktívan
támogatta, többek között tehetséges fiatalok tanulását segítette különböző öszöndíjakkal.
Sajnos a kedvező folyamat 1996-ra félbeszakadt. Éppen a gyár 100 éves évfordulóján kezdődött el annak felszámolása,
mivel az itt készített cigaretták gyártását
más országba helyezték át. A nagy múltú
Egri Dohánygyárat eladták, lebontották és
helyére bevásárlóközpontot építettek. Ma
már csak az egykori víztorony, az igazgatósági épület és a szökőkút emlékeztet városunk nagy jelentőségű gyárára.

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”  (Móricz Zsigmond)

Lemle Rezső (1892–1960)
szecskó károly
Lemle Rezső középiskolai tanár 1892ben született Ferenchalmon. Az egyetemen
magyar–német szakos középiskolai tanári
oklevelet szerzett. Pályáját 1915. november
1-jén kezdte a Jászberényi Állami Főgimnáziumban.
Az Egri Állami Dobó István Reáliskola rendes tanári állását 1918. április végén
foglalta el, ahol szaktárgyait oktatta. Heti
óráinak száma 13–21 között váltakozott,
amelyeket kezdettől fogva magas színvonalon adott le. Különösen a német nyelvet
oktatta kitűnően, s egykori tanítványai állítják, hogy egész életükben abból éltek,
amit ő tanított. Szaktársainak gyakran tartott bemutatóórákat. Mint a német nyelv és
irodalom kiváló tanárát a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1938–39-es tanévben megbízta a miskolci tankerület német
nyelvi szakfelügyeletének ellátásával. Ez
irányú tevékenységével felettes hatósága
nagyon meg volt elégedve, s erre a feladatra
1945 után is alkalmasnak találták.
Egerbe helyezése után ő lett a tanári
könyvtár őre, a Bajza József Ifjúsági Önképzőkör vezetőtanára, illetve tanárelnöke. E funkciót évtizedeken keresztül, még
a második világháború után is betöltötte.
Az önképzőkör élén a diákokkal együtt
több jeles ünnepséget szervezett. 1929-ben
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halálának 300., 1932-ben Goethe német költő
halála 200. és Arany János halálának 50.
évfordulóját ünnepelték meg. 1934-ben
Madách Imre halálának 70. évfordulójáról,

1935-ben pedig Horatius 2000. születési
évfordulójáról emlékeztek meg. Nem volt
idegen tőle az ismeretek terjesztése sem.
Különféle kulturális egyesületekben, egyházi rendezvényeken több előadást tartott,
főként a magyar irodalom klasszikusairól.
Írói tehetséggel megáldott tanárként
színművet írt Gyulai Pál Egy régi udvarház
utolsó gazdája című regényéből, amelyet az
önképzőkör színjátszói az 1926–27-es tanévben sikerrel mutattak be. A következő
tanévben pedig Zsuzsukin című egyfelvonásos bohózatát mutatták be nagy tetszés
mellett.
Vérbeli tanárként fiatal korától kezdve
végzett tudományos kutatómunkát, különös tekintettel a német nyelv és irodalom
oktatására. Módszertani munkássága rendkívül gazdag. Túlzás nélkül tekinthetjük őt
a német nyelvvel foglalkozó módszertani
irodalom jelentős nagyságának, akit az
utókor mára csaknem elfeledett. Tapasztalatait az 1930-as évek közepétől írásba
is foglalta, s tanulmányait az Országos Középiskolai Tanári Egyesület Közlönyében, a
Cselekvés Iskolájában, a Nevelésügyi Szemlében, a Protestáns Tanügyi Szemlében, a
Magyar Pedagógiában, az Evangélikus Életben és a Felső-Magyarországi Tanügyben
tette közzé.
Módszertani tapasztalatainak felhasználásával két önálló munkát is közreadott. 1937-ben jelent meg a Hogyan
valósítható meg a német beszédkészség
elsajátítása az iskolában? című kötete, az
1943–44-es tanévben pedig A stílusépítés
módszere című munkája. Írói tehetségét

nemcsak az önképzőkör által előadott
alkotásai bizonyítják, hanem novellái
is. Például az 1924–25-ös tanévben a
Visszatérés című novelláját olvasta fel
Hatvanban a Gárdonyi Társaság ülésén,
1926–27-es ülésen pedig az Egy különös
leányzó című elbeszélését adta elő.
Magas színvonalú oktató-nevelő és tudományos munkája mellett – más tudós
tanár társaihoz hasonlóan – ő is széles
körű társadalmi tevékenységet fejtett ki.
Már alapításának évében rendes tagja lett
az Egri Gárdonyi Társaságnak, ahol éveken
keresztül ellátta a pénztárosi teendőt, s az
1920-as évek végétől választmányi tag volt.
Gárdonyi Gézával kapcsolatos személyes
emlékeit papírra vetette, amelyet a Heves
Megyei Népújságban 1958-ban cikksorozatban tett közzé Az egri remeténél címmel.
Az 1930-as évek elején megválasztották a
helyi állami elemi iskolák gondnoksága és
számvizsgáló bizottsága tagjának.
Mint az evangélikus egyház hűséges fiát
tanácstaggá választotta egyházközsége, és a
nyíregyházi egyházi főhatóság háromtagú
bizottságának is tagja lett. 1945 után még
hosszú évekig oktatott, 1956-ban ment
nyugdíjba. 1960-ban hunyt el, földi maradványait a Kisasszony temetőben helyezték
örök nyugalomra. Idős tanítványai szomorúan tapasztalták, hogy napjainkra már a
sírja sem található meg.
Lemle Rezső nemcsak kiváló pedagógus, hanem kivételes ember is volt. Megérdemelné, hogy módszertani hagyatékát
minél előbb feldolgozzák a szakemberek.
Szeretett iskolája, a Dobó István Gimnázium falán pedig emléktábla örökítse
meg nevét.

Portré

„Örömet, szeretetet adni – ez a
legfontosabb”
Guiness-rekorder, Oscar-díjas, világ- és olimpiai bajnok mestercukrász... Kopcsik Lajos díjait, elismeréseit, felsorolni is nehéz, ő mégis azt tartja a legfontosabbnak: boldog ember. Szenvedélye a zene és a képzőművészet, s örömmel forgatja az
idén 10 éves Marcipánia vendégkönyvét, amelyből kiderül, munkájával szeretet ad a látogatóknak.
pócsik attila
– Hatvan esztendeje dolgozik a szakmában, mi terelte erre az útra?
– Vékonyka, beteges srác voltam, s tizenöt éves koromban édesanyám látta
meg szülővárosunkban, Sajószentpéteren
a felhívást: „cukrásztanulót fölveszünk”.
Fölvettek, s attól kezdve igazi boldog ember lettem, mert már az első perctől éreztem, jó helyre kerültem, ez az én szakmám.
Nagy szerelem lett belőle, ami a mai napig
is tart. Az első versenyemen, tanulóként
1959-ben ezüstérmet kaptam, s onnantól
minden megmérettetésen indultam, ’61ben már érmet nyertem. Persze sokat dolgoztam érte, se soha nem éreztem munkának, hanem minden percét élveztem.
– Édesszájú?
– Minden süteményt szeretek, szinte
függő vagyok. Ha a fővárosban járok, a
Gerbaud-ba mindig beugrom, ott szakmunkásviszgáztam, az utolsó félévemet

ugyanis már Budapesten töltöttem, a Déryné Cukrászdában. Nagyon élveztem
a munkát: volt egy kis noteszem, s abba
mindig felírtam a különlegességeket. Délutánonként Szamos Matyi bácsi tervezett
ott süteményeket, én pedig bent marad-

– Már fiatal koromtól indultam megmérettetéseken. Egy alkalommal Egerben volt az országos verseny elődöntője,
s megkaptam a meghívót a világszövetség
közgyűlésére. Ez egy szakács- és cukrászverseny volt, ahol 30-35-en indultunk,

„Talán a Jóisten választott ki erre
a munkára, ő vezette a kezem.”
tam segíteni neki. Még ma is beleborzongok, micsoda elképesztő dolog volt olyan
nagy mesterekkel dolgozni, mint a nagy
marcipános, Löffler Lajos bácsi, vagy Csepeli János, aki Magyarország legjobb karamellosa volt.
– Térjünk kicsit vissza a versenyekre!
A legemlékezetesebb talán a berlini szakácsolimpia, ahonnan 10 aranyéremmel
tért haza…

ebből 15 fiatal, mint én, míg a többiek
igazi nagymesterek. Drága édesanyám azt
mondta: figyeld meg, azt is te fogod megnyerni, én meg kértem, hogy ilyenről ne
is álmodjon. Aztán mégis nyertem, s a világszövetség ezüstserlegét vehettem át. Ma
sem akarom elhinni! Azt azért elárulom, a
versenyeken soha nem azzal foglalkoztam,
hogy másokat másoljak. Megnéztem, mit
csinálnak a többiek, s onnan próbáltam
fotó: vozáry róbert
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nagyot dobbantani… Az életemből 40 év
volt a süteményes cukrászat, azaz amit a
torták birodalmában éltem, majd a következő 20 esztendő az artisztikus cukrászat.
Úgy látszik ehhez is kaptam tehetséget a
Jóistentől.
– Mi vonzotta az új terület felé?
– Nem volt éles az átmenet, s tudni kell,
hogy akkoriban nem volt szakirodalom,
de még igazán jó eszközökkel sem rendelkeztünk. Más világ volt. Valójában az anyagot sem ismertük igazán, mindenki maga
tanulta meg, amit kellett. Meg kell említenem Kass János barátomat, aki számos
ötletet, segítséget adott nekem, tervezett és
rajzolt. Voltak vágyaim, amiket úgy éreztem, jó lenne elkészíteni, mint egy Matyó
minta, vagy egy kiterített kártyalap. A berlini siker után felkértek egy moszkvai cukrászda dekorációjára, ami hatalmas, négy
és fél éves munka volt. Remek társakra
találtam, Herczeg István grafikusművész
és Sebők Sándor csiszoló személyében.
Sokan talán nem is tudják pontosan, de
ezek a tárgyak nem marcipánból, hanem
cukortésztából készültek, ami különleges
anyag, s ha kiszárad, olyan, mint a porcelán. Hogy olyan legyen, amilyennek én
szeretném, fontos szerep jut a csiszolónak.
Jó csapat volt, s érdekes, hogy mindhárman sajószentpéteriek vagyunk…
– Bizonyára számos emlékezetes
munkája volt. Melyek a legkülönlegesebbek?
– Nehéz választani, hiszen ott volt például – épp a moszkvai munka kapcsán –
az az ikon, amely Andrej Rubljov 1408-ból
származó, Keresztelő Szent Jánost ábrázoló
művének másolata. Igazi technikai bravúr
volt, s nagyon büszkék voltunk rá, hogy
meg tudtuk csinálni. Az alkotást végül II.
Alekszij pátriárkának adományozták, akinek levele ma is látható a Marcipániában.
Sokszor éjszakákon át gondolkodtam,
vagy éppen múzeumokban kerestem témát. Néhány esztendeje a Liszt-emlékévre
egy kollégám készített egy desszertet, ami
megihletett. A kínálóra ugyanis kör alakban volt feltéve a klaviatúra. Egyszerűen
nem tudtam elengedni ezt a képet. Mi
több, Liszt koronázási miséjének kottáján
van négy sarokminta, ami épp odaillett.
Sok ilyen példát mesélhetnék még, Keller
Péter, Gárdonyi Géza dédunokája maga
keresett meg egy felkéréssel. Elsétáltam az
emlékházba, s amint megláttam az író csodálatos, szecessziós, bőr dombornyomású
székét, rögtön tudtam, hogy ez az, amivel be lehet őt mutatni. Aztán persze jött
a pipa, a portré, s így lett kerek az egész.
Mind izgalmas munka volt, pontosabban
nem is munka, hanem öröm.

fotó: vozáry róbert

– Ezek szerint szenvedélye a munkája?
– Egy történettel válaszolok, Herczeg
Pista barátom ugyanis tervezett nekem egy
címert, amin az a fölirat olvasható: a szakmám az életem – s ez nemcsak szlogen, valóban így is van. Ha valaki tehetséget kap a
Jóistentől, azt hiszem, kötelessége gazdálkodni vele, a talentum ugyanis szorgalmat,
lemondást is követel az embertől. Megesett, hogy amikor elkészültem valamivel,
csak néztem a kezem, s azt mondtam, ez
lehetetlen, én nem vagyok ilyen ügyes. Talán a Jóisten választott ki erre a munkára, ő
vezette a kezem. Persze van szenvedélyem
is, a képzőművészet és a zene. Munka
közben is csodálatos melódiákat hallgatok, Bachot, Rahmanyinovot vagy éppen
Vivaldit, sok munkám témája éppen a

muzsika. Gyönyörű lemezeim vannak, s
úgy gondolom, kell is mindez, hiszen az
ember szívét-lelkét karbantartja a zene és
a képzőművészet szeretete. Emellett nagy
gyűjtő is vagyok, mindent elteszek. Fotókat, jelvényeket, tényleg mindent. Kétszer
voltam Bécsben a szakácsbálban, s még
megvannak a belépők! A Régiségvásárt
pedig soha sem hagyom ki…
– Felteszem, biztos családi háttér kell
mindehhez.
– Így van, másképp nem is lehet. Feleségem szintén cukrász, igaz nem sokáig dolgozott a szakmában. Mindenben
támogatott, nélküle biztosan nem ment
volna mindez. Ha külföldre kellett mennem, minden készen várt, s a műhelyben
is csak a feladatomra koncentrálhattam.
Fontosnak tartom, hogy barátok vagyunk
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a kisunokámmal és a fiammal is. Mindenkinek azt kívánom, olyan családja legyen, mint nekem!
– Külföldi útból is volt bőven. Nem
kérték, hogy maradjon kint?
– Olyan fantasztikus lehetőségekhez
jutottam, amiket még ma is alig hiszek el.
Jártam Svájcban, Németországban, s dolgozhattam a bécsi Intercontinentalban!
Annyi sok élmény volt, szinte el sem tudnám mindet mesélni. Bizony volt, hogy
felajánlottak állást, de nem tudtam volna kint maradni, nagy honvágyam van.
Mindig azt mondtam, két hét még klassz,
de ha kint dolgoznék, s egyszercsak meghallanám a rádióban, hogy Jó ebédhez
szól a nóta, akkor is hazajönnék, ha lőnek.
– Idén Pro Agria életműdíjat vehetett
át. Mely elismerésekre tekint vissza szívesen?
– Nem tudom, mi a fontos, mi nem.
Egyet azonban igen: amikor átvehettem
a Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztjét, elmondtam, hogy soha nem úgy
megyek be reggel, hogy ha ezt vagy azt így

Nemzeti emlékhellyé avatták a várat
Az egri várat tavaly december 17-én nyilvánította az Országgyűlés nemzeti emlékhellyé. A döntés alapján így jelenleg
14 ilyen emlékhely van Magyarországon.
védők visszaverték a hatalmas túlerőben
lévő török sereget. Elsőként Tinódi Lantos
Sebestyén örökítette meg históriás éneké
ben a győzelmet, amely további irodalmi
és képzőművészeti alkotások révén vált a
nemzeti emlékezet részévé.
Eger védőinek a magyar hőskultuszban
betöltött szerepét Gárdonyi Géza Egri csillagok című nagy hatású regénye, illetve az
ebből készült film tovább erősítette.

fotó: kylie zimányi

díszítem, akkor azért biztos kapok majd
valami díjat. Úgy hiszem, az a fontos, hogy
az ember végezze lelkiismeretesen, alázatosan a munkáját. Ha ezt elismerik, az hafotó: vozáry róbert
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talmas büszkeséget okoz. Sok kitüntetést
kaptam, talán meg sem érdemlem őket.
Két városnak vagyok díszpolgára, Egeré
és Sajószentpéteré, ami hihetetlen nagy
öröm.
– Érzi az egriek szeretetét?
– Mindennap. Ha sétálok a belvárosban, megesik, hogy valaki abbahagyja az
ebédet, csak azért, hogy kezet fogjunk,
megöleljük egymást. A feleségem már
mondta is párszor, ne menjek vele a piacra, mert nem segítek, csak mindenkivel
leállok beszélgetni. Persze én is szeretem
a várost, lassan 30 esztendeje, hogy ideköltöztünk. A fiam ugyanis Debrecenben
tanult fogorvosnak, s itt töltötte gyakorlati
idejét. Volt egy kis házunk Parádsasváron, onnan járt be. Egyszer azt mondta:
apu, úgy döntöttem, Egerben telepedek
le. Megpályázott egy állást, s meg is kapta. Azt mondtam, semmi probléma, akkor
jövünk mi is. Akkor már a kazincbarcikai
cukrászüzem vezetője voltam, s tagja a
magyar válogatottnak, amely három szakácsból, egy cukrászból és egy vezetőből
állt. Itt szép feladatok vártak rám, nagy
üzemünk volt a Külsősor úton, s csináltuk
a Kopcsik cukrászdát, ami rendkívül népszerű volt. Máig őrzöm a vendégkönyvet,
s nem titok: ha előveszem és beleolvasok,
megkönnyezem.
– Úgy tudom, a Marcipánia vendégkönyvét is forgatja…
– Valóban, s boldog vagyok, amikor azt
olvasom, a látogatók szeretik, büszkék rá,
sőt még arra is, hogy magyar, egri ember
csinálta mindezt. A minap azt olvastam
„szeretet, örömet, boldogságot kaptunk”.
Mondja meg, van ennél nagyobb fizetség?
Biztosan nincs.

A Nemzeti Örökség Intézete és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata jóvoltából, idén október 17-én, az Egri Vár
Napján került sor a sztélé ünnepélyes
felavatására, mely minden nemzeti emlékhelyen azok jelentőségét hirdeti.
Az egri vár sztéléjén az alábbi felirat
olvasható:
Eger a 16. században a Magyar Királyságnak, a „kereszténység védőbástyájának” fontos végvára volt. Ezeréves történetének leghíresebb eseménye az 1552.
évi ostrom, amikor a Dobó István vezette

ző években középkori értékeit, szépségét,
különlegességét is bemutatja majd az ide
látogatóknak.
A nemzeti emlékhelyek történelmünk
legfontosabb helyszínei, lehetőséget
nyújtanak arra, hogy megtapasztalhassuk és megismerhessük a magyar történelem sorsfordító eseményeit.

Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság
Az avató ünnepségen Nyitrai
Zsolt miniszteri biztos, Eger és
térsége országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: … az
oszmán birodalom akarata
megtört a koncentrált hazaszeretet falán!
Habis László, Eger
Megyei Jogú Város polgármestere beszédében kiemelte, reméli,
hogy a vár a követke-

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Képviselői fogadóórák
November 2-án, hétfőn 17.00 órától Bátori
István, a 3-as választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka, valamint Szucsik György, a 2-es
választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP),
a Városi Szociális és Családügyi Bizottság
elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában.
November 5-én és 19-én, csütörtökön
17.00 órától Bognár Ignác, a Városimázs
Bizottság tagja (elérhetőségei: 06-70/3920127, bognar.ignac@jobbik.hu,) és Tóth
István, a Városgazdálkodási Bizottság tagja (elérhetőségei: 06-30/232-2427, toth.
istvan@jobbik.hu) tart közös képviselői
fogadóórát a Jobbik Magyarországért Mozgalom Trinitárius u. 2. szám alatti képviselői
irodájában.
November 5-én és 19-én, csütörtökön
16.00 és 17.00 óra között Császár Zoltán,
az 1. számú választókörzet független képviselője, a Városképi és Környezetvédelmi
Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán (Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői
szobában.

November 18-án, szerdán 17.00 órától
Rázsi Botond alpolgármester, az egri 12.
választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP)
tart fogadóórát a Pásztorvölgyi iskolában,
előzetes bejelentkezés alapján (36/523-708).
November 27-én, pénteken 16.00 és
17.00 óra között Kovács Cs. Tamás, az 5-ös
körzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke,
a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát
a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános
Iskolában (Kodály Z. u. 5.).
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig
fogadóórát tart, előzetesen telefonon, vagy
e-mailben egyeztetett helyen és időpontban
(30/995-2290, oroszibolya@t-online.hu).
Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
előzetesen, telefonon, vagy e-mailben
egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/218-0266, E-mail:
stefan.zoltan@ph.eger.hu

Kovács Cs. Tamás, az 5-ös választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart
fogadóórát előzetesen egyeztetett helyen
és időpontban. Telefon: 20/257-1870, email: kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu.
Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő
(MSZP-DK-Együtt), a Városi Szociális és
Családügyi Bizottság tagja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen
és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 70/3825203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.
Földvári Győző önkormányzati képviselő
(DK-Együtt-MSZP), a Városi Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen
és időpontban tart fogadóórát. Telefon:
30/945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.com.
Komlósi Csaba önkormányzati képviselő
(LMP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja minden kedden 16.00 és 18.00
óra között fogadóórát tart a Bródy Sándor
utca 5. szám alatt. Telefon: 30/988-2664,
E-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu.
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Kultúra

Sikeres volt a III. Kamaraopera Fesztivál
Kísértések – ezzel a címmel szervezett idén kamaraopera-fesztivált az Egri Szimfonikus Zenekar. Az előadásokon látott
pótszékek kapcsán elmondhatjuk: kísértésbe esett a közönség is, hogy láthassa az Egerbe hozott, vagy erre a programra készült előadásokat. A siker láttán nem kérdés, van-e igény Egerben kamaraopera-fesztiválra, lesz-e negyedik. Lesz,
mert az értő közönség érdeklődésénél már csak a szervező művészek ötlete és akarata nagyobb. Egy dolgon lehet még
emelni: a támogatáson.

„Nyuszi vagy, McFly!”

2015. október 21-én a világ számos pontján várták lélegzetvisszafojtva a rajongók a filmtörténet két híres
időutazóját, Martyt és Dokit, akik a kaliforniai Hill Valley városából keltek útra 1985-ben, pontosan harminc
éve. A mozik a Vissza a jövőbe! című trilógia digitálisan felújított első részével várták a nézőket a jubileumon.
fluxuskondenzátor vagy tér-idő kontinuitás.
A mű bemutatja, miként számíthat
egymásra a család, hiszen a rokonok
évtizedeken át a főhős, Marty segítségére szorulnak, illetve a trilógia az időn,
téren és korkülönbségen átívelő örök és
feltétlen barátság szimbóluma. A 130
évet átívelő trilógia műfaji sokszínűségét bizonyítják a sci-fi, kaland, vígjáték,
romantikus és western-elemek. A műfaji kavalkádon kívül pedig a színészek
is bizonyítják sokoldalúságukat, például
Michael J. Fox, aki a jövőbeli jelenetekben idős énjén kívül saját fiát és lányát
is megformálja, ahogy a Biff Tannent
játszó Thomas F. Wilson is maga alakítja
az egész családját, beleértve a vadnyugati
Veszett Kutyát is.
A filmben egymást érik a pop- és
kultúrtörténeti utalások, Marty Calvin
Klein-nak és Clint Eastwood-nak is kiadja magát, Michael Jackson-szám szól

Nádasi & bEne – Szemben a világgal

Kevés olyan folytatásos filmet készítettek, ahol a második rész nemcsak eléri
az előzménye színvonalát, hanem talán
felül is múlja azt. A történet 1985-ben
indul, ahol Dr. Emmett Brown átalakít egy DeLorean-sportkocsit működő
időgéppé. A járművel a feltaláló legjobb
barátja, Marty McFly kényszerül utazni az időben - egy terroristaszervezet
elöl menekülve. A fiú előbb a múltban,
1955-ben találja magát, ahol el kell érnie, hogy szülei egymásba szeressenek,
később a jövőben, 2015-ben kell a gyermekei körmére néznie, majd miután
összezavarta a történéseket, egy alternatív jelenben is helyt kell állnia. S hogy
kibogozza a szálakat, el kell utaznia tudós barátjáért, Dokiért a Vadnyugatra
is, 1885-be. Mindeközben a legnagyobb
lazasággal és természetességgel dobálnak egymáshoz olyan szavakat, mint

Egy új formáció színesíti Eger zenei életét, akik már ismerősek lehetnek a környékbeli hiphop és punk rock kedvelőknek.
A Nádasi & bEne formáció májusban alakult, ennek ellenére már az első közös dal klipje is elkészült, illetve a második
produkció is íródik. A Szemben a világgal dalról és az új formációról Nádasi Istvánt kérdeztem.

HALOTTAIM NAPJÁRA

Három helyszínen: a Kepesben, az egri
főiskolán és a plázában találkozhatott a
közönség az idei kamaraopera-fesztivál
programjaival. A rendezvényen többek
között operabalett, négykezes zongoraest, zenés pantomimjáték, flashmob,
gasztropera és színházi előadás várta az
érdeklődőket. A fesztivál a kísértés témája köré épült, mely nem csak a darabok
mondanivalójára, hanem a nézők megkísértésére is utalt, akiket kulturális és
gasztronómiai élményekkel csábítottak
a fesztiválra a szervezők és a művészek.
Láthatták többek között Stravinsky: A
katona története, Bertolt Brecht – Kurt

Weill: A hét főbűn, és Donizetti: Rita
című darabját, valamint Sáry László:
Remek hang a futkosásban című kisoperáját, de hallhatták az Idill és szenvedély
című négykezes zongoraestet is. A gyerekeknek a Világjárók című zenés pantomimelőadást kínálták a szervezők.
A darabokat pótszékekkel játszották, a
programokra sokan voltak kíváncsiak. Szabó Sipos Máté, a fesztivál művészeti vezetője úgy fogalmazott: bebizonyosodott, hogy
helye van Egerben ennek a fesztiválnak, a
közönségnek igénye van az ilyen kulturális
programokra. A háromnapos rendezvény
önkormányzati támogatás nélkül jött létre, pályázati pénzből, az egri Líceum támogatásával, a GG Tánc Eger táncosainak

igényes és lelkes munkájával, művészek
és önzetlen emberek segítségének, Gulyás
László áldozatos szervezésének és Szabó
Sipos Máté szenvedélyének köszönhetően.
fotó: vozáry róbert

tóth beáta
– Kérlek, mutasd be, kikből áll a csapat
és hogyan indultatok?
– A Nádasi & bEne formációt a Szavak
erejéből ismert Bene Krisztián (rap), Nagy
Dénes (dob), és jómagam, Nádasi István –
vagy akik úgy jobban ismernek: „Gibbon”
– alkotjuk. Májusban kerestem meg Krisztiánt, akivel már korábban dolgoztam együtt,
igaz nem zenei fronton. Szerettem volna
egy olyan formációt, ahol a rap és a punk
rock találkozik. Benével megírtuk a dalszöveget, majd összehoztuk a zenei alapot, és
kisebb módosítások után már mentünk is a
stúdióba felvenni. Akinek mindenképp szeretném megemlíteni a nevét, ő Jay Govinda
Caran Das barátom, aki itt Egerben mindig
gondol a fiatalokra. Ő segített bennünket is.
Célja, hogy a helyi ifjúság más alternatívát is
lásson a bulizáson, az ivászaton és a drogozáson kívül. Ez a mondanivaló a mi dalszövegünkben is megmutatkozik.
– Már bemutattátok a dalt. Hogyan
fogadták?
– Azt tapasztalom, hogy tetszik az em-
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bereknek, ami már csak azért is érdekes,
mert tőlem nem ilyen stílust szokhattak
meg. Több rádiónak elküldtük és szerencsére több pozitív visszajelzést kaptunk,
ami motivál minket a további munkára,
hiszen már készül a következő.
– Klip is lesz a Szemben a világgal dalhoz.

– Szeptember közepén forgattuk le a
klipet, Nagy Dénes, Birgés László segítségével, aminek Cserős Luca a főszereplője, és novemberben tervezzük a premiert. Igazából nincs különösebb története,
ez egy úgynevezett image klip, ami a fényektől, a kameraszögtől, illetve a vágástól lesz izgalmas és érdekes.

ük!

Harminc éve vágyunk Vissza a jövőbe!

veres petra
harsányi judit

Megnézt

Lehet, nem a legszebb időkben nőttem fel, meglehet, hogy apám és
anyám nem voltak boldogok tán soha. Az is lehet, hogy nem heverem ki sohasem apám, anyám málenkij robotját. Vénáimat húzza
sok, megörökölt egyéni-nemzet fájdalom. De élnem kellett, és jó képet
akartam vágni a „csoportképhez”.
Apám, anyám így akarná.
Lehet, nem sok arborétumban jártam, de nekem az volt az apám
által kivájt kamillás árokpart, ahol nagy esők idején térdig felgyűrten
csapdostam nyakamba a vizet. Rossz kislány voltam, azt mondták,
égetnivaló rossz kutya! De élnem kellett. Apám, anyám így akarta.
Nagyon vártak engem mindketten. Alig akartam jönni és megérkezésem is halálra gyötörte
szegény anyámat. De itt vagyok és mindenért bocsánatot kértem már. Élni akarok tovább! Apám,
anyám is így akarná.
Lehet, nem voltak kislánykorom útjai kikövezve, hanem bokáig sárban, két, egymásra húzott
kis cipőcskében vágtam neki a habarcsos sárnak,
ha iskolába küldött az anyukám. De odaértem.
Beültem a szúrágta, agyonvésett vásott padba.
Azt hiszem, ma is azokban a padokban voltam a
legnagyobb biztonságban, pedig beültettek néhányba azóta. Tanultam és megtanultam a leckét,
mára mindent könyv nélkül fújom és ha kérik, súgok másnak is.
Valahogy a becsületet ki sem tudtam kerülni. Az
úgy jött természetesen… apám, anyám természetéből és muszáj volt ekképp élnem. Apám, anyám
is így akarta.

a ’80-as évek nevű nosztalgiabisztóban,
és a múltban kételkednek, hogy a színész
Ronald Reaganből valaha is elnök lesz.
Ezen kívül a második részben az egyik
producer, Steven Spielberg önreflexiója is
emlékezetes, amikor megjelenik a Cápa
című filmje tizenkilencedik részének
3D-s plakátja, ami előre vetíti és parodizálja a filmiparban ma is uralkodó tendenciát, a végeláthatatlan folytatásokat és
feldolgozásokat.
Bár sokan fanyalognak, hogy 2015-re
nem találtak még fel rengeteg, a kultuszfilmből megismert eszközt, én a
távoli jövőben is bármikor lecserélném
a kerékpáromat légdeszkára, hogy az
önbefűzős cipőmmel hajtva belebegjek
munkába.
Rendezte: Robert Zemeckis
Főszereplők: Michael J. Fox, Christopher
Lloyd
111 perc, 1985

Juhász Julcsi blogja
Nem tudtam máskor születni. Amikor hívtak, akkor jöttem. Késve
bár, jócskán elmaradva, mert már sírt értem nagyon anyám. Ajándéknak születtem én nekik. Mindenemre masnit és fodrot varrt nekem
anyukám. Járt ujjai közt a hegyes tű, ami megtalálta ereinek gyönge
kapillárisait gyakorta. Olyankor nem szólt semmit. Bekapta vérző ujját
és rám nevetett: „Cupikaaa… szép leszel a ruhában… no és kényes!”
– mondta s hatalmasat csípett piros pofikámba… tudtam én, hogy
mégis fáj neki… később nekem is…hogy örökre elmaradt a csípés a
pofimra.
Most egyedül maradtam. Örökre elmentek ők együtt. Nem volt jó
hozzájuk az élet. Itt hagytak… a kis Cupit…sírni
utánuk. Hol a családom? Hol vannak ők, akik nagyon vártak engem? Várjatok még kicsit rám, mert
még maradnék, mama!
Tele van a szobám emlékkel: szekrények polcai,
a falak, a porcelánok, kristályok, nippek és csipkék,
képek, ékszerek. Dugig raktam a polcokat, hogy ha
nagyon félnék, velem legyetek!
Nem maradtam egyedül mégsem, mama. Vannak mellettem, ne félj! Ki mennyit tud, annyit ad
magából, de nem hagy egyedül. Van, aki a szememből olvas, van akinek a sóhajom is fáj, van, ki
elmegy, de örökké visszajön és vannak, akik többek
a mindennél.
Így akarnátok.
Szerető kislányotok, Julika
2015. október, szomorom hónapja.


– szelaví –
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Emlékhely lett a hősiesség szimbóluma
Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban október 17-én, az Egri Vár Napján. Nyitrai Zsolt, a megyei fejlesztésekért felelés miniszteri biztos, Eger és térsége országgyűlési képviselője elmondta: ma hasonló a feladatunk, csak
más eszközökkel, mint az egykori várvédőknek. Meg kell védenünk Magyarországot és Európát.
Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti
Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, hogy nem egy szokványos jelentőségű
sztéléről van szó, hiszen kevés olyan jelentős esemény volt Magyarországon, mint az
egri vár 1552-es dicsőséges védelme. Aligha
lehet tehát híresebb, hitelesebb emlékoszlop
annál, mint ami Eger dicsőségét hirdeti –
hangsúlyozta.
Habis László egri polgármester arról
beszélt, hogy a vár a hazaszeretet, a hősi
helytállás szimbóluma. Felidézte: a legolvasottabb magyar irodalmi alkotás Gárdonyi
Géza regénye, az Egri csillagok.
Nyitrai Zsolt honatya az emlékoszlop
avatásán hangsúlyozta: az oszmán török félelmetes birodalmi akarata 1552-ben megtört Eger várán, a „koncentrált hazaszeretet
szívós falán”. Az egri hőstett pedig beépült
a magyarság önazonosságába. Azt mondta:
a történelem mintha ismételné önmagát.
„Ma hasonló a feladatunk, csak más eszközökkel, mint anno az egri várvédőknek.
Meg kell védenünk Magyarországot, Európát, a több száz év alatt keservesen kivívott
kultúránkat s gondolkodásmódunkat az ide
sereglő tömegektől” – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel a Modern városok program
keretében kötött megállapodás szerint új
fejlesztések várnak az egri várra. Újjáépülhet Magyarország legnagyobb középkori
katedrálisának főhomlokzata, Dobó István
egykori lakhelye, a Provizori-palota és a
hozzá tartozó dézsmapince is.
Mint elmondta: az Országgyűlés 2014.
december 16-i döntésének köszönhetően
az egri vár Magyarország 14. nemzeti emlékhelye. Hozzátette, hogy szerinte az egri
várnak az elsők között kellett volna nemzeti
emlékhellyé válnia, de valahogy nem lett
az. Mindenki egyetértett vele, de senki nem
képviselte ezt az ügyet eléggé határozottan
és kitartóan.
„2014. február 12-én a hátam mögött
látható Dobó bástyában kezdeményeztük,
hogy az egri vár hivatalosan is nemzeti emlékhely legyen. Hivatalosan is, hiszen a szívünkben és a lelkünkben eddig is – mindig
is – az volt” – jelentette ki Nyitrai Zsolt.
Majd így folytatta: „Kellemes kötelezettségemnek teszek eleget akkor, amikor felsorolom azok nevét, akik a legutolsó időszakban sokat tettek azért, hogy ma itt nemzeti

emlékhelyet avathatunk. Köszönet Boross
Péter és Orbán Viktor miniszterelnököknek, Zlinszky János alkotmányjogásznak,
Szakály Sándor történésznek, Lázár János
miniszternek, L. Simon László államtitkárnak, valamint Habis László polgármesternek.
Hálásak vagyunk azon országgyűlési
képviselőknek, akik a nemzeti emlékhel�lyé nyilvánítást szavazatukkal támogatták.
Kormánypártiaknak és ellenzékieknek
egyaránt”.
„Köszöntsük együtt Észak-Magyarország
egyetlen nemzeti emlékhelyét, az egri várat!” – zárta ünnepi beszédét Nyitrai Zsolt.
A sztélé avatását a Hősök termében tartott koszorúzás követte.

Sikeres volt az Eszterházy Petíció
Az eredetileg tervezett tízezer helyett eddig már tizenkétezren írták alá az Eszterházy Petíciót, ennyien támogatják tehát azt a kezdeményezést, hogy az egri főiskola egyetemmé válhasson – jelentette be egri sajtótájékoztatóján Nyitrai
Zsolt, megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos, Eger és térsége országgyűlési képviselője.
Nyitrai Zsolt emlékeztetett: szeptember
9-én, az Eszterházy Károly Főiskola tanévnyitóján indította el a főiskola egyetemmé
válásának közéleti párbeszédét, s hirdette
meg az Eszterházy Petíciót. A cél az volt –
folytatta –, hogy ös�szegyűjtsenek tízezer
aláírást, kikérjék az
egri, az Eger környéki,
a Heves megyei emberek véleményét és
személyes hitvallását
abban a kérdésben,
hogy támogatják-e a
főiskola egyetemmé
válásának folyamatát.
Mint elmondta, a főiskola vezetése és a
helyiek mellett egri kötődésű országos hírességek is kézjegyükkel tettek hitet az ügy
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mellett, hiszen aláírta az ívet a Kossuth-díjas Kovács Kati énekesnő, Kautzky Armand
színművész és a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kárpáti György is. Nem
csupán szűkebb környezetünkben, de az
egész országban sokan
voltak, akik megértették, milyen fontos célt
támogatnak. Nyitrai
Zsolt hozzátette: a
mostanáig összegyűlt
aláírások egy része interneten érkezett, jellemző, hogy rengeteg
fiatal, köztük igen sok
egri főiskolai hallgató állt ki az egyetemmé válás mellett. Mindez jól mutatja azt a
fontos társadalmi kiállást, ami az Eszterházy Petíciót sikerre vitte. A honatya ezért

köszönetet mondott azoknak az önkénteseknek, akik segítettek a kézjegyek összegyűjtésében, s természetesen azoknak is,
akik személyes hitvallásukkal támogatták
az ügyet, amely nem csupán Eger, de Heves
megye, Gyöngyös, Jászberény, valamint Sárospatak számára is fontos.
A képviselő szólt arról is, hogy a kormány
hamarosan napirendre tűzi ezt a kérdéskört, majd az Országgyűlés megszavazhatja
a felsőoktatási törvény módosítását, benne
az egri főiskola egyetemmé válását is. Az
összegyűlt tizenkétezer aláírás nyomatékot
ad a kezdeményezésnek s jelzi, hogy milyen
nagy jelentőséggel bír az ügyek társadalmasítása, a folyamatos párbeszéd. Hozzátette azt is, hogy a jövőben helyi és országos
ügyek kapcsán további kérdésekben is kikérik majd az emberek véleményét.

Földhöz juthatnak a gazdák
Megkezdődött az árverési hirdetményi időszak
A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) a Kormány
1666/2015. (IX. 21.) határozata alapján
árveréssel kívánja értékesíteni a Nemzeti
Földalapba tartozó, általa kijelölt, 3 hektár
térmértéket meghaladó nagyságú ingatlanokat. Az értékesítésre kerülő ingatlanokra
és az árverésre vonatkozó minden adat, információ megtekinthető az NFA honlapján
(www.nfa.hu).
A 30 napig tartó árverési hirdetményi
időszak alatt van lehetőség a megvásárolni
kívánt földrészlet tekintetében az árverési biztosíték (a földrészlet hirdetményben
meghatározott kikiáltási árának 10%-a)
megfizetésére, mely vagy belföldi pénzintézetnél vezetett forintszámláról átutalással,
vagy a Budapest Bank bármely fiókjában
készpénz befizetéssel teljesíthető.
Az árverési biztosíték megfizetésére – egy
összegben – legkésőbb az árverést megelőző munkanap 12.00 óráig van lehetőség.
Amennyiben nem egy összegben, és nem
pontos összeg érkezik, az automatikusan az
árverésen történő részvételből való kizárást
vonja maga után. Amennyiben a földrészlet vételárát a vásárló hitel igénybevételével
kívánja kiegyenlíteni, úgy a hiteligénylés
feltételeiről a pénzintézeteknél szükséges
érdeklődni.
Árveréseket csak megyei jogú városokban, a kormányhivatalok által biztosított
helyszíneken szerveznek. Heves megyében
2 helyszínen, a Szövetkezet utca 4. szám
alatt – a Heves Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztályán – illetve a Szövetkezet utca 6.
szám alatt – az Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztályán
– tartják majd 2015. november 16-ától a
földárveréseket, hétfőtől szombatig minden
nap reggel 7.30–17.00 óráig. Az egyes földrészletekre vonatkozó árverések megkezdésének időpontjai az NFA és a Heves Megyei
Kormányhivatal honlapján (http://www.
kormanyhivatal.hu/hu/heves), a Heves Megyei Kormányhivatal Kossuth Lajos utca 9.,
illetve Szövetkezet utca 4 és 6. szám alatti hivatalaiban, ezen kívül a földárveréssel érintett települések önkormányzati hivatalában
és a közös önkormányzati hivatalokban tekinthetők meg.
Az árverés napjára vonatkozó helyszíni
regisztráció feltételeit a hirdetmények tartalmazzák.
Az árverési nyertes az árverést követő

8 munkanapon belül köteles felkeresni a
szerződéskötés időpontjának egyeztetése
céljából az NFA területileg illetékes irodáját,
melyek elérhetőségeit megtalálhatók az nfa.
hu/kapcsolat oldalon.
A szerződéskötést követően a földforgalmi törvény alapján 60 napos kifüggesztési
időszak veszi kezdetét, amely alatt a földforgalmi törvényben meghatározott elővásárlásra jogosultak élhetnek ezen jogukkal..
A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének feltétele továbbá a teljes
vételár megfizetése.
Az érdeklődők részére bővebb információval NFA Heves Megyei Területi Irodája
szolgál Egerben, a Deák Ferenc utca 51.
szám alatt. Az iroda az árverési időszak
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alatt folyamatosan nyitva tart (hétvégenként 8.00–12.00 óráig). Telefonszám: (36)
560-580, (36) 560-582, (36) 560-583, (36)
560-581.
A regisztrációhoz szükséges egyes kérelmek formanyomtatványai a Heves Megyei
Kormányhivatal honlapjáról tölthetők le
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/
allami-foldreszletek-nyilvanos-arverese).
A tulajdonszerzési feltételt igazoló hatósági bizonyítvány kiadásához szükséges
kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal
földhivatali főosztályához (Eger, Barkóczy
u. 7.), a földműves adatlap-másolat kiadásához szükséges kérelmet bármelyik járási
hivatal földhivatali osztályához kell ügyfélfogadási időben beadni.

INF OR M ÁC IÓ

MAGYAR FÖLDET
A MAGYAR GAZDÁKNAK!
Most vegyen földet!

 a magyar gazdák 350 ezer hektár állami földet vehetnek meg
a nagybirtokok helyett a családi gazdaságokat kell helyzetbe hozni
 a kormány a 3 hektárnál nagyobb földeket nyilvános árverésen, a 3 hektár alattiakat
egyszerűsített ajánlattételi felhívással értékesíti
 a nyilvános árveréseket a kormányhivatalok bonyolítják le 23 megyei jogú városban
 az árverési hirdetmények legalább 30 napig nyilvánosak, az érdeklődők ezalatt szerezhetik be a regisztrációhoz szükséges okiratokat
 minden gazda egyenlő eséllyel indul, mivel az állam kedvező kamatozású banki
hitelt biztosít a vásárláshoz
Részletes információk a kormányhivatalokban elhelyezett hirdetményekben, illetve a
www.nfa.hu oldalon találhatók.

Készült Magyarország
Kormánya megbízásából.
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Hétköznapi hősök

Látogatóterápia
Sokan talán nem ismerik, mégis rendszeresen alkalmazzák segítő kutyákkal a látogató terápiát. Szonja, az angol szetter
és Zoya, a border collie igazi társai Kapaló Évának. Rendre együtt keresik fel azokat, akiknek legnagyobb szükségük van
egy kis figyelmességre és puha mancsok biztató érintésére.
Ez az a néma szeretet, amely talán a legértékesebb. Egy vigyázó tekintet, egy meleg érintés egy négylábú segítőtől.

puzsár zsófia
– A látogatóterápia még viszonylag gyerekcipőben jár Magyarországon, Egerben mégis elkezdted a Doktor Mancsok
Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány tagjaként, mégpedig a kórház
Hospice osztályán. Nagy fába vágtad a
fejszédet ilyen fiatalon. Miért kezdted el
ezt a fajta terápiát?
– Kezdjük egy kicsit korábbról, hogy az
olvasók is megismerhessék, mivel is foglalkozunk mi? Az állatasszisztált terápiának
három fajtája létezik. Az egyik a fejlesztőterápia, például sérült, értelmileg akadályozott gyerekekhez járunk időnként, ekkor a
gyógypedagógus által meghatározott cél
érdekében történik a fejlesztés. A látogatóterápia, amiről igazán most szó van, tulajdonképpen nem célhoz kötött, inkább
a kedélyállapot-javítás az, amit várnak
tőlünk. Egerben a Hospice osztályon láto-
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gatjuk rendszeresen a betegeket, sikerrel.
Az oktatásban is aktívan részt veszünk a
kutyákkal.
– Ez utóbbit hogyan csináljátok? Bekopogtok az órára, szereztek néhány vidám percet a gyerekeknek?
– Nem, korántsem ilyen egyszerű a dolgunk ilyenkor… az olvasásfejlesztésben is
oroszlánrésze lehet a kutyáknak. Például
napköziben. Nem is hinnéd, milyen mértékben növeli egy gyerek önbizalmát az, ha
adott esetben egy négylábúnak olvas. Ők

szoktunk, trükkösen persze! Imádni szokták, az a tapasztalat!
– Beszéljünk kicsit a segítőidről. Tulajdonképpen ez esetben még az is lehet,
hogy ők az igazi főszereplők, nem?
– Abszolút. Szonja a vizsgázott angol
szetter már régebben dolgozik velem. Zoya
pedig border collie, ő is nagyon lelkes és
egyre ügyesebb. Mind a ketten remek természetű kutyusok, alkalmasak a munkára.
– Látogatóterápia. Ez a fő témánk
most. A Hospice osztályon elsősorban

„Óvatosnak és tapintatosnak
kell lenni. Mindig.”
nem javítják ki vagy éppen dorgálják meg
az olvasót, nem hívják fel a figyelmüket
egy-egy elmaradt vesszőre. De számolni is

végstádiumú, jellemzően daganatos betegek fekszenek. Sokan közülük ágyhoz
kötöttek és bizonyára üde felfrissülés,

amint beléptek a kórterembe Zoyával és
Szonjával.
– Óvatosnak és tapintatosnak kell lenni. Mindig. Hetente járunk a betegekhez,
szívesen maradunk sokáig, de a tapasztalat szerint általában néhány perc jut mindenkire. Nem azért, mert sietünk, sokkal
inkább, mert ennyi fér bele a betegek állapota okán. A jelenlét a lényeg. Hogy ott
vagyunk, kicsit elvonjuk a figyelmüket a
sokszor nyomasztó valóságról, a problémákról. Nem könnyű néha megtalálni az
egyensúlyt. Tényleg.
– Igen, ez biztosan így van. Mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy hétről hétre az
ember helyén tudja kezelni a látottakat,
tapasztaltakat?
– Először is kell, hogy legyen egy alkalmas kutyánk. Természetesen egy alkalmas
felvezető is. Szociális beállítottságúnak kell
lennie, rengeteg empátiával kell, hogy rendelkezzen, és szociálisan érettnek kell erre
lennie. Befogadónak és elfogadónak kell
lenni, hiszen olyan dolgokkal találkozhatunk, amiket egy 18 éven aluli nem biztos,
hogy fel tud dolgozni. Ide az kevés, hogy
szeretjük az állatunkat és a vele való kapcsolat jó legyen. Sokszor nehéz megélni
ezeket a pillanatokat, de tudnunk kell ezt
feldolgozni és azt gondolom, hogy nem
szabad továbbadni az átélt élményeket. Hiszen itt azért valakinek a gyengeségéről van
szó mégis.

– Hogyan történik az első találkozás?
Meg kell alapozni a látogatásokat?
– Így igaz. A hospice esetében a főnővér az a személy, aki segítségemre lehet.
Nyilván nem mindenkihez ugyanúgy
kell hozzáállni, elengedhetetlen, hogy
tudjuk a háttértörténetét egy-egy páciensnek. Jobb azért, ha segítenek nekem,
hogyan kezeljem az egyes betegeket. Van,
hogy a kevesebb több. Előfordul, hogy
van, aki nem akar lehajolni a kutyákhoz,
mégis sugárzik az arcáról, hogy örül a látogatásnak. Ilyenkor az ágyhoz emelem
Szonját vagy adott esetben Zoyát, hogy
jobban lássák, megérinthessék őket.
Vagy például, nem is gondolnánk, de nagyon fontos, hogy – mivel a bent fekvők
sokszor ágyhoz kötöttek – nem tudnak
utána kezet mosni. Ilyenkor távolabbról
figyelnek minket, ezt is el kell fogadni.
Ezért is nagyon fontos a felvezető szerepe is.
– Mik a jövőbeni tervek? Folytatjátok
töretlenül a látogatóterápiát a két „leányzóval”?
– Ez nem is kérdés. Hogy milyen formában, pontosan mikor, azt természetesen egyeztetjük még, de ez részletkérdés.
Szeretném, ha kialakulna a kutyák és a betegek között egy közeli, mondhatni intim
viszony. Hogy már várják őket és valóban
hozzájárulhassunk ahhoz, hogy könnyebben teljenek a bent töltött napok.

fotók: bilku krisztián
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Sport

Ritmikus gimnasztika – RG

Egri Sakk és Ritmikus
Sportgimnasztika Sport
Klub – ritmikus gimnasztika
szakosztály

A ritmikus gimnasztika (röviden: RG – régebben ritmikus sportgimnasztika: RSG) kéziszerrel vagy szer nélkül zenére végzett, egyéni és együttes gyakorlatokat felölelő, pontozásos női sportág. A balett, a torna és a tánc elemei keverednek
benne. Egerben viszonylag hamar kialakult a sportág bázisa. Az aranykor a 70-es 80-as évekre tehető, amikor még válogatottakat is adott az egri egyesület.
turay zoltán
A versenyzők – egyéniben és csapatban
– a következő öt kéziszert használhatják:
karika, kötél, labda, szalag és a buzogány.
Az 1800-as évek végén a zenészek és
táncosok fizikai tréningjéből fokozatosan
alakult ki a sportág, méghozzá először a
Szovjetunióban, 1936-ban.
A sportág hazai irányítását a Magyar
Torna Szövetség látja el. A ritmikus gimnasztika egyike a hét (női és férfi torna,
aerobik, akrobatikus torna, gumiasztal,
mindenki tornája, ritmikus gimnasztika)
szakágnak.
Egyéni versenyben az öt szerből szezononként egy kiesik, csapat gyakorlatok
esetében egy azonos szerekből álló és egy
kombinált szerekkel végrehajtott gyakorlat a kritérium.
Jelenleg a hazai ritmikus gimnasztika 3
kategóriára osztja versenyzőit: A, B és C
kategóriára. Itt alapvetően a heti edzésmunkában van a különbség, de az egyes
kategóriák is tovább differenciálódnak.
A sportág értékelése során, a versenyzők
szerenkénti és összetett eredménye is értékelve van, külön kihirdetésre kerül.
Az első egyéni-csapat magyar bajnokságot 1960-ban, Budapesten rendezték.

A sportág elnevezései
1930-as évektől: művészi torna
1961: modern torna
1973: ritmikus sportgimnasztika
1998: ritmikus gimnasztika
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Gemenci Gitta

Edzésen

fotó: lénárt márton

Egyéniben Bánáty Éva, az OSC versenyzője, míg csapatban az I. kerületi Táncművészeti Iskola lett az első. Egerben
Kelemen Mártának, a Gárdonyi Géza
Színház szólótáncosának köszönhetően
indult fejlődésnek a sportág, szintén a
60-as években. A sportágat az Egri Kolacskovszky SE karolta fel, a ritmikus
sportgimnasztika szakosztály 1968. március 1-jén alakult meg. A korabeli vidék,
majd országos korosztályos bajnokságokon viszonylag hamar megjelentek az
első egri érmes versenyzők. A Magyar
Sport Évkönyve adatai szerint az 1970es serdülő csapatversenyben a győztes
Újpesti Dózsa mögött holtversenyben
az I. ker. Tanács SE és az Egri Kolacskovszky lett a második. Egy évvel később
pedig már az Urbán, Csank, Zsilinszky,
Kelemen, Szabolcsi, Gyuricza összetételű egriek végeztek a serdülő korosztály
első helyén. Ez volt az egriek első országos bajnoki érme, illetve bajnoki címe,
amit később még számtalan követett és
nem csak csapatban, hanem egyéniben
is. A sportág első vidéki válogatott versenyzője, Szabolcsi Judit is Egerből, a
Kolacskovszkyból került ki 1977-ben. A
Kolacskovszky ritmikus sportgimnasztika szakosztályát 1984-ben átvette az
Eger SE, ezt tekinthetjük az újabb aranykornak, ami az 1990-es évek elején ért
véget, amikor is a szakosztály visszatért

a Kolacskovszky jogutód egyesületéhez,
a Heves Megyei Önkormányzatok SEhez (HMÖ SE). Az újabb fontos fordulópont elég közeli, 2011-ben volt, amikor
megszűnt a HMÖ SE. A férfi asztaliteniszezők „betársultak” az ÁFÉSZ-hoz, a
nőkhöz, így viszont a sakk és a ritmikus
gimnasztika maradt támogató és klub
nélkül. Ezt követően alakította meg ez a
két szakosztály az Egri Sakk és Ritmikus
Sportgimnasztika Sport Klubot, röviden
Egri SR SK-t. Ha valaki a homlokát ráncolva most azt mondja, hogy ő egy másik
egri egyesületet is ismer, akkor valószínűleg az Egri Ritmikus Sportgimnasztika
Tömegsport Egyesületre (Egri RSG-TSE)
gondol. Mi a különbség a klub között?
– A nem versenysportot, hanem szabadidősportot választó gyerekek számára
biztosítunk rendszeres testmozgást. Sportolóink nem vesznek részt a szövetségi
versenyrendszerben, hanem bemutatókon, fellépéseken mutatják be tudásukat –
olvasható az Egri RSG-TSE honlapján. Ők
azok, akik minden évben bemutatóznak
a Sportcsarnokban. A tehetségesebb, versenyezni kívánó kislányok számára is van
alternatíva: ők a szakmai kiválasztás – és a
szülők, illetve a lányok döntése – alapján
átkerülhetnek az Egri SR SK-ba, ahol részt
vehetnek szövetségi versenyeken. Utóbbiak vannak kevesebben, de most róluk, a
versenyzőkről szól ez az írás.

Az Eger Rg főhadiszállása a Tinódi Tagiskola tornatermében van. Most az őszi
szünetben kerestem fel a lányokat, akik
ilyenkor délelőtt a Kossuth Zsuzsa tornatermében gyakorolnak. Hol van már az
az időszak, amikor élő zongorakíséretre
adták elő a gyakorlatokat! Az Egri SR SK
edzői karából ketten, Szabó Tímea és a
klub egyetlen B-kategóriás versenyzője,
Bajkor Fanni trenírozta éppen a lányokat. A zene saját összeállítás, a lejátszáshoz pedig elég egy CD/DVD lejátszó.
– Régebben nem voltak kötelező elemek, egyedül a zene határozta meg, hogy
ki mit csinál egy gyakorlatban. Szerintem
jobbak voltak a koreográfiák, mert tényleg
zenére tornáztunk – mindezt a szakosztályvezető-edző, Szabó Tímea mesélte,
miközben egyéni gyakorlás volt éppen
a lányoknak. – Most az egész sport eltolódott abba az irányba, mint a szertorna.
Minél több elemet sűrítünk bele a másfél
perces gyakorlatba, annál több pontot
szerezhetünk, így a zene egy picit háttérbe szorult. Bár van művészi pontszám,
mindez nem annyira mérvadó, mint a
technikai. Ráadásul nagyon sok kötelező
elem is van.
Két verseny között, az őszi szünetben
volt hiányzó, hiszen ilyenkor a családok
nemegyszer elutaznak, de így is kilencen
voltak ezen a délelőtti edzésen.
– Körülbelül 60 gyerekkel foglalkozunk
az óvodásoktól kezdve. Jelenleg 15-16 fő
az Egri SR SK versenyzői létszáma, ami
tavasztól ugyanennyivel növekszik majd.
Itt zömében általános iskolásokról van szó.
Mivel ez egy egyéni sportág, mindenkinek
külön gyakorlatot állítunk össze, különböző zenével. Nem véletlen, hogy sokszor mi
hozzuk el a versenyekről a legjobb koreográfia díját – tette hozzá a vezetőedző.
Bajkor Fanni: – Amikor én kezdtem,
2005-ben, még teljesen más volt a sport-

fotó: szabó bendegúz

ág. Sokkal kevesebb elemet kellett kivitelezni a gyakorlatokban. A különböző szerek közül a karikát szeretem a legjobban,
mert sokféle dolgot lehet vele csinálni.
A legutóbbi versenyen a buzogány gyakorlatom nagyon jól sikerült, a karika
kevésbé. Labdával mindig megkaptam a
legjobb koreográfia különdíjat, de egyébként nem tudok választani, melyiket szeretem jobban.
Sápi Anna Franciska: – Ötéves korom után kezdtem el ezzel a sportággal
foglalkozni, két év után pedig már versenyeztem. Most éppen két verseny között
vagyunk. A Viktória Kupán csapatban
másodikok lettünk, egyéni összetettben
és a szabadgyakorlatommal bronzérmes
voltam, karikával pedig negyedik.
Bóta Fanni: – Korábban balettoztam, de azt meguntam. Az egyik osztálytársam ritmikus gimnasztikára járt és ő
csábított át 2010-ben. Korábban a szerrel
egy kicsit le voltam maradva a többiektől, de most már kezdem behozni a lemaradásom. A labdával még sokat kell
gyakorolnom, mert kissé „lyukaskezű”
vagyok, de igyekszem.
Ficsor Flóra: – Én is ötévesen balettel
kezdtem, majd egy ideig párhuzamosan
jártam balettra és a ritmikus gimnasztikára. Otthon is szoktam gyakorolni,
szeretem ezt csinálni. Ma a labdás gyakorlatunk nem túl fényesen sikerült, de
versenyeken jobban megy.
fotó: lénárt márton

Rövidített név: Eger Rg
Alapítva: 2012. január 25. (Ekkor
lett hivatalosan bejegyezve a
HMÖ SE jogutódaként)
1968. március 1. (a Kolacskovszky
SE modern torna szakosztályának alapítási ideje)
Szín: piros-fehér-zöld, illetve fehér-zöld
Szakosztályvezető: Szabó Tímea
Edzők: Szabó Tímea, Szőkéné Nádor Katalin, Bajkor Fanni
Honlap: rgeger.weebly.com
Molnár Gyöngyvirág: – Testvérem is
idejárt, így én már kétévesen elkísértem
őt Anyuval. Természetes volt, hogy ezt a
sportágat választottam, bár tesóm már
abbahagyta. Mi még csak karikával versenyezhetünk. Szerintem jól megy most
nekünk. A Viktória Kupán karikával csapatban mi is másodikok voltunk.
Fehér Zsófia: – Ez a harmadik sport,
amivel foglalkozom. Mellette kézilabdázom és szertornázom is. Első versenyemen harmadik voltam és elhoztam a
legjobb koreográfia és a legjobb előadásmód különdíjat is. Nekem a barátnőm
mutatta meg ezt a sportot. Eljöttem, kipróbáltam és nagyon megszerettem.
Bajkor Lilla: – Nővérem, Fanni is
ide jár, sokat tanulok tőle. Az iskolában
táncolok, de az jó is ehhez a sporthoz.
Egyéniben eddig második hely a legjobb
eredményem.
Végezetül, miért ajánljuk a ritmikus
gimnasztikát, mint sportot a lányoknak?
– Azért, mert jó alakot ad, de közben
megerősíti a testet. Persze nem úgy, mint
a testépítőknél, igazi nőies alakja lesz ettől a lányoknak – mondta Bajkor Fanni,
aki az Egri SR SK egyetlen B-kategóriás
versenyzője, e mellett a legkisebbek felkészítésével is foglalkozik.
– Szerintem ez a legszebb női sportág.
Minden kislánynak jót tesz. Ha a többi
sportággal vetem össze, akkor azt mondom, hogy nagyon változatos, már csak
attól is, hogy öt különböző szer van benne. Ritka, hogy bárki is mind az öttel jól
bánjon. Aztán ott vannak a balett alapok
és természetesen a torna is. Művészi vonulata is van, de ugyanakkor mégis sport, a
javából – tette hozzá Szabó Tímea.
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2015. ÉVI, ŐSZI LAKOSSÁGI
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ
Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. november 16-tól (hétfő) november 27-ig (péntek) végzi a
szokásos évi, őszi, lakossági zöldhulladék gyűjtési akcióját a megadott időpontok szerint.
Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása érdekében
kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy a közterületen jól látható helyre, a megjelölt időpont reggelén 6 óráig szíveskedjenek elhelyezni a zöldhulladékot, lehetőség szerint nem
sokkal korábban.
Kérjük, ne rakjanak ki kommunális hulladékot, veszélyes anyagokat (olaj, festék, akkumulátor stb.), építési törmeléket és a leírtaktól eltérő módon zöldhulladékot, mert azt a szolgáltató nem
szállítja el és hatósági eljárást fog kezdeményezni!
A zöldhulladék (fű, lomb, lágyszárú növények) kom-

posztálásra kerül, ezért kérjük, zsákokba gyűjtsék össze (a
szelektíves zöld zsák nem erre a célra került kiosztásra!).
A vastagabb fás szárú növények energetikai hasznosítás céljából aprításra kerülnek, ezért maximum 1 méter hosszúságú darabokra vágva, kötegelve, a zsákokkal nem összekeverve kön�nyen megközelíthető helyre szíveskedjenek kihelyezni.
Az akció kizárólag a lakosság részére biztosított.
November hónapban a zöldhulladék átvétele a 2 hulladék udvarban (Homok u. 26., Építési-bontási Törmelék
Feldolgozó Telep) a lakosságtól térítésmentesen történik.
Észrevételek, információk: a 411-144, 513-205 telefonszámokon vagy a www.varosgondozaseger.hu honlapon.
Kérjük, hogy a zöldhulladék gyűjtés ideje alatt az érintett utcákban óvatosabban közlekedjenek!

A részletes időpontok
Ady Endre u. ������������������������nov. 18. (szerda)
Ágas u.���������������������������������� nov. 20. (péntek)
Agyagos u.�������������������������� nov. 20. (péntek)
Akácfa u. ������������������������������ nov. 27. (péntek)
Albert Ferenc u.���������������������nov. 17. (kedd)
Állomás tér����������������������������nov. 18. (szerda)
Almagyar köz������������������������nov. 16. (hétfő)
Almagyar u.����������������������������nov. 16. (hétfő)
Almárvölgy u.�������������������� nov. 27. (péntek)
Almási P. u.��������������������� nov. 26. (csütörtök)
Alvégi u. ������������������������������ nov. 27. (péntek)
András bíró u.�������������������� nov. 20. (péntek)
Ankli u.���������������������������������������nov. 24. (kedd)
Apátfalvi u.�������������������������� nov. 27. (péntek)
Aradi u.���������������������������������������nov. 17. (kedd)
Arany János u. ������������� nov. 19. (csütörtök)
Árnyékszala u.��������������� nov. 26. (csütörtök)
Árok köz ������������������������� nov. 26. (csütörtök)
Árpád u.������������������������������������nov. 16. (hétfő)
Árva köz�����������������������������������nov. 16. (hétfő)
Attila u.��������������������������������������nov. 16. (hétfő)
Babocsai u.��������������������� nov. 26. (csütörtök)
Bajcsy- Zs. E. u.����������������������nov. 16. (hétfő)
Bajza u.������������������������������������nov. 18. (szerda)
Dr. Bakó Ferenc u.������� nov. 26. (csütörtök)
Baktai u.������������������������������������nov. 23. (hétfő)
Balassa Bálint u.���������������������nov. 17. (kedd)
Bálint pap u.������������������������ nov. 20. (péntek)
Bárány u.�����������������������������������nov. 17. (kedd)
Barkóczy u.����������������������������nov. 18. (szerda)
Bartakovics u.
(25-ös úttól keletre)��������nov. 18. (szerda)
Bartakovics u.
(25-ös úttól nyugatra) ����nov. 23. (hétfő)
Bartalos u.��������������������������������nov. 23. (hétfő)
Bartók Béla tér������������� nov. 19. (csütörtök)
Bástya u.������������������������������ nov. 20. (péntek)

Béke u.���������������������������������� nov. 27. (péntek)
Bem tér������������������������������������nov. 23. (hétfő)
Bérc u.�����������������������������������������nov. 17. (kedd)
Bercsényi u.�����������������������������nov. 24. (kedd)
Bervai ltp. I., II.�������������������� nov. 27. (péntek)
Bervai u.�������������������������������� nov. 27. (péntek)
Berze Nagy János u.�������������nov. 17. (kedd)
Berzsenyi út�����������������������������nov. 17. (kedd)
Bethlen G. u. ������������������������nov. 25. (szerda)
Blaskovics u.������������������ nov. 26. (csütörtök)
Bocskay u.������������������������������nov. 18. (szerda)
Bolyki u.�������������������������������� nov. 20. (péntek)
Borházsor u.����������������������������nov. 16. (hétfő)
Bornemissza u.������������������ nov. 20. (péntek)
Boross Endre u.������������������ nov. 27. (péntek)
Borsitz u.��������������������������������nov. 25. (szerda)
Borsod u.������������������������������ nov. 27. (péntek)
Brassói u.�����������������������������������nov. 17. (kedd)
Breznai u. ���������������������������������nov. 17. (kedd)
Bródy Sándor u.������������������nov. 18. (szerda)
Buzogány u.������������������������ nov. 20. (péntek)
Bükk sétány��������������������������nov. 25. (szerda)
Cecey Éva u.������������������������ nov. 20. (péntek)
Ceglédi u.������������������������������nov. 25. (szerda)
Cifrakapu tér���������������������������nov. 17. (kedd)
Cifrakapu u.����������������������������nov. 23. (hétfő)
Cifrapart u.�������������������������������nov. 17. (kedd)
Cinca u. �������������������������������� nov. 27. (péntek)
Csákány u. ��������������������� nov. 19. (csütörtök)
Csákósor u.����������������������������nov. 18. (szerda)
Csalogány u.���������������������� nov. 27. (péntek)
Csiky S. u. (25-ös úttól K-re)nov. 18. (szerda)
Csiky S. u. (25-ös úttól NY-ra) nov. 23. (hétfő)
Csokonai u.������������������������������nov. 24. (kedd)
Csordás u.��������������������������������nov. 16. (hétfő)
Csurgó u.�����������������������������������nov. 17. (kedd)

Darvas u.�����������������������������������nov. 17. (kedd)
Dayka Gábor u.�����������������������nov. 17. (kedd)
Deák Ferenc u.����������������������nov. 16. (hétfő)
Deméndi u.����������������������������nov. 16. (hétfő)
Déva u.���������������������������������������nov. 17. (kedd)
Dézsmaház u.�������������������������nov. 17. (kedd)
Diófakút u.�������������������������� nov. 20. (péntek)
Dobó köz ���������������������������� nov. 27. (péntek)
Dobó tér����������������������������������nov. 16. (hétfő)
Dobó u.������������������������������������nov. 16. (hétfő)
Domokos J. u.��������������� nov. 19. (csütörtök)
Dónát u. (vasúttól
a Tetemvár út felé)����������nov. 25. (szerda)
Dónát u. (vasúttól
északra)���������������������������� nov. 20. (péntek)
Tinódi tér����������������������������������nov. 16. (hétfő)
Egészségház úti ltp. ������ nov. 20. (péntek)
Egri Csillagok u.���������������� nov. 20. (péntek)
Egri út������������������������������������ nov. 27. (péntek)
Endresz u.����������������������� nov. 26. (csütörtök)
Eötvös u.��������������������������������nov. 18. (szerda)
Eperjesi u.��������������������������������nov. 16. (hétfő)
Epreskert u.�����������������������������nov. 24. (kedd)
Érsek u.��������������������������������������nov. 16. (hétfő)
Eszperantó sétány�������������nov. 18. (szerda)
Eszterházy tér����������������������nov. 18. (szerda)
Fadrusz u.���������������������������������nov. 17. (kedd)
Faggyas u.���������������������������� nov. 20. (péntek)
Faiskola u.���������������������������������nov. 17. (kedd)
Farkasvár u.����������������������������nov. 16. (hétfő)
Farkasvölgy u.������������������������nov. 16. (hétfő)
Fazola Henrik u.��������������������nov. 16. (hétfő)
Fecske u.������������������������������ nov. 27. (péntek)
Fejedelem u.������������������������nov. 25. (szerda)
Félhold u. ���������������������������� nov. 20. (péntek)
Fellner Jakab u.����������������������nov. 16. (hétfő)

Felvégi u.������������������������������ nov. 27. (péntek)
Fenyő u.�������������������������������� nov. 27. (péntek)
Fertőbánya u.������������������������nov. 16. (hétfő)
Fiumei u.�����������������������������������nov. 17. (kedd)
Foglár u.������������������������������������nov. 16. (hétfő)
Folyás u.�������������������������������� nov. 20. (péntek)
Frank Tivadar u.��������������������nov. 16. (hétfő)
Fügedi u.��������������������������������nov. 25. (szerda)
Fürdő u.������������������������������������nov. 16. (hétfő)
Fűzér u. �������������������������������� nov. 20. (péntek)
Galagonyás u.������������������������nov. 16. (hétfő)
Garay u.����������������������������������nov. 25. (szerda)
Gárdonyi u.������������������������� nov. 20. (péntek)
Gerinc u. (25-ös úttól K-re)����nov. 18. (szerda)
Gerinc u. (25-ös úttól NY-ra)��nov. 23. (hétfő)
Gerl Mátyás u.������������������������nov. 16. (hétfő)
Gerle köz������������������������� nov. 26. (csütörtök)
Gólya úti lakótelep���������� nov. 20. (péntek)
Gorové u. ��������������������������������nov. 23. (hétfő)
Görög u. �����������������������������������nov. 17. (kedd)
Grónay u.������������������������ nov. 19. (csütörtök)
Gyóni G u.���������������������������������nov. 24. (kedd)
Gyöngy u.����������������������� nov. 26. (csütörtök)
Gyulafehérvári u.�������������������nov. 17. (kedd)
Hadnagy u.��������������������� nov. 19. (csütörtök)
Hajdúhegy u.������������������������nov. 25. (szerda)
Harangláb u.����������������� nov. 26. (csütörtök)
Harangöntő u. ����������������������nov. 16. (hétfő)
Hársfa u.������������������������������� nov. 27. (péntek)
Hatvanasezred u.������������������nov. 23. (hétfő)
Hatvani kapu tér��������� nov. 19. (csütörtök)
Hell Miksa u.������������������ nov. 19. (csütörtök)
Hétvezér u.����������������������������nov. 25. (szerda)
Hevesi S. u.�������������������������������nov. 24. (kedd)
Dr. Hibay Károly u.����������������nov. 16. (hétfő)
Hild J. u.����������������������������������nov. 18. (szerda)
Homok u. ����������������������� nov. 19. (csütörtök)
Honfoglalás u.����������������������nov. 25. (szerda)
Hontalan u. ������������������� nov. 19. (csütörtök)
Hóvirág u.���������������������������� nov. 27. (péntek)
Hősök u.�����������������������������������nov. 23. (hétfő)
Ifjúság u.����������������������������������nov. 16. (hétfő)
Iglói u.�����������������������������������������nov. 17. (kedd)
Íj u.������������������������������������������ nov. 20. (péntek)
Ipolyi A. u.������������������������������nov. 18. (szerda)
Iskola u.��������������������������� nov. 26. (csütörtök)
I. István király u.���������������������nov. 17. (kedd)
Ív u.������������������������������������������nov. 18. (szerda)
Janicsár u.���������������������������� nov. 20. (péntek)
Jankovics u.�����������������������������nov. 17. (kedd)
Jókai u.��������������������������������������nov. 16. (hétfő)
Joó János u.������������������������ nov. 20. (péntek)
József A. u.�������������������������� nov. 27. (péntek)
Kacsapart u.��������������������������nov. 18. (szerda)
Kalcit u. ��������������������������� nov. 19. (csütörtök)
Kallómalom u. ����������������������nov. 23. (hétfő)
Kálnoky u.������������������������������nov. 25. (szerda)
Kandra Kabos u.��������������������nov. 23. (hétfő)

Kapás u.������������������������������������nov. 16. (hétfő)
Dr. Kapor Elemér u.����� nov. 26. (csütörtök)
Karéj u.���������������������������������������nov. 17. (kedd)
Károlyi M. u.��������������������������nov. 18. (szerda)
Kárpát úti lakótelep�������������nov. 17. (kedd)
Kassai u.�������������������������������������nov. 17. (kedd)
Katona István tér������������������nov. 16. (hétfő)
Kazinczy u.�������������������������������nov. 17. (kedd)
Keglevich u.�����������������������������nov. 17. (kedd)
Kelemen I. köz ������������������ nov. 20. (péntek)
Kertalja u.����������������������� nov. 26. (csütörtök)
Kertész u. ����������������������� nov. 19. (csütörtök)
Kilián u. ������������������������������������nov. 23. (hétfő)
Király u.
(25-ös úttól K-re)������� nov. 19. (csütörtök)
Király u.
(25-ös úttól NY-ra)��� nov. 26. (csütörtök)
Kis Merengő u.������������� nov. 19. (csütörtök)
Kisasszony u.����������������� nov. 26. (csütörtök)
Kisdelelő u.�������������������������� nov. 27. (péntek)
Kis-Eged u.�������������������������� nov. 20. (péntek)
Kisfaludy u.����������������������������nov. 25. (szerda)
Kiskanda u.�������������������������������nov. 17. (kedd)
Kistályai u.������������������������������nov. 18. (szerda)
Kisvölgy u. (25-ös úttól K-re)��nov. 18. (szerda)
Kisvölgy u. (25-ös úttól
NY-ra)������������������������������������nov. 23. (hétfő)
Klapka György u.������������������nov. 16. (hétfő)
Knézich Károly u.������������������nov. 16. (hétfő)
Kocsis B. u. ��������������������� nov. 19. (csütörtök)
Kodály Z. u.��������������������� nov. 19. (csütörtök)
Koháry u.������������������������� nov. 26. (csütörtök)
Papkert u.����������������������� nov. 19. (csütörtök)
Kolozsvári u.�����������������������������nov. 17. (kedd)
Kossuth Lajos u.��������������������nov. 16. (hétfő)
Koszorú u.��������������������������������nov. 16. (hétfő)
Kovács Jakab u.���������������� nov. 27. (péntek)
Kovács János u. ������������������nov. 18. (szerda)
Kő u. ��������������������������������� nov. 26. (csütörtök)
Kőkút u.��������������������������� nov. 26. (csütörtök)
Kölcsey tér�������������������������������nov. 17. (kedd)
Könyök u.����������������������� nov. 26. (csütörtök)
Kőporos tér ������������������� nov. 19. (csütörtök)
Körmöcbányai u.������������������nov. 16. (hétfő)
Kővágó tér��������������������� nov. 26. (csütörtök)
Köztársaság tér�����������������������nov. 17. (kedd)
Külsősor u.�������������������������������nov. 17. (kedd)
Lágyas u.������������������������������ nov. 27. (péntek)
Lájer D. u. ������������������������������nov. 18. (szerda)
Laktanya u.�������������������������������nov. 24. (kedd)
Leányka u. �������������������������� nov. 20. (péntek)
Legányi u.���������������������������� nov. 20. (péntek)
Lejtő u.������������������������������������nov. 18. (szerda)
Lenkey u.��������������������������������nov. 18. (szerda)
Liget u.���������������������������������� nov. 20. (péntek)
Liszt Ferenc u.�������������������������nov. 17. (kedd)
Literáti u.������������������������������ nov. 20. (péntek)
Lovász u.������������������������� nov. 26. (csütörtök)
Lőcsei u.�������������������������������������nov. 17. (kedd)
Ludányi u.������������������������������nov. 25. (szerda)
Maczky Valér u.����������������������nov. 16. (hétfő)
Madách Imre u. ���������������������nov. 17. (kedd)

Madárkút u.������������������������ nov. 27. (péntek)
Maklári út����������������������� nov. 19. (csütörtök)
Malom u.����������������������������������nov. 23. (hétfő)
Malomárok u.�������������������������nov. 24. (kedd)
Mályva u.������������������������������ nov. 27. (péntek)
Mária u.�������������������������������������nov. 17. (kedd)
Markhot Ferenc u.�����������������nov. 17. (kedd)
Mátyás király u.
páratlan oldal ���������������������nov. 17. (kedd)
Mátyás király u.
páros oldal��������������������������nov. 16. (hétfő)
Mecset u.�����������������������������������nov. 17. (kedd)
Meder u.��������������������������������nov. 18. (szerda)
Mekcsey u.�������������������������� nov. 20. (péntek)
Mély u.����������������������������� nov. 19. (csütörtök)
Menház u.����������������������� nov. 19. (csütörtök)
Merengő u.�������������������� nov. 19. (csütörtök)
Mester u.����������������������������������nov. 23. (hétfő)
Mikes K. u.���������������������������������nov. 24. (kedd)
Mikszáth K. u. ��������������� nov. 19. (csütörtök)
Mindszenthy G. u.��������������nov. 25. (szerda)
Mlinkó u.�����������������������������������nov. 17. (kedd)
Mocsáry u.����������������������������nov. 18. (szerda)
Móricz Zs. u.��������������������������nov. 25. (szerda)
Munkácsy u. ���������������������������nov. 17. (kedd)
Dr. Nagy János u.����������������nov. 18. (szerda)
Nagy L. út���������������������������������nov. 17. (kedd)
Nagy-Eged u.���������������������� nov. 20. (péntek)
Nagykőporos u.����������� nov. 19. (csütörtök)
Nagylaposi u. �������������������� nov. 27. (péntek)
Nagyrét u.������������������������������nov. 18. (szerda)
Nagyváradi u.�������������������������nov. 17. (kedd)
Napsugár köz��������������� nov. 19. (csütörtök)
Napsugár u.������������������� nov. 19. (csütörtök)
Neumayer u.����������������� nov. 19. (csütörtök)
Nyíl u.��������������������������������������nov. 18. (szerda)
Nyitrai u.����������������������������������nov. 16. (hétfő)
Olasz u.��������������������������������������nov. 24. (kedd)
Orgonás tér��������������������������nov. 18. (szerda)
Ostorosi u. ��������������������� nov. 19. (csütörtök)
Ostrom u. ���������������������������� nov. 20. (péntek)
Pacsirta u. (25-ös úttól
keletre)������������������������� nov. 19. (csütörtök)
Pacsirta u. (25-ös úttól
nyugatra)����������������������������nov. 16. (hétfő)
Pallos u.�������������������������������������nov. 17. (kedd)
Pápai u. �������������������������������������nov. 17. (kedd)
Paphegy u.��������������������� nov. 26. (csütörtök)
Partos u.�������������������������������� nov. 20. (péntek)
Pást u.�����������������������������������������nov. 17. (kedd)
Pásztorvölgy u. ���������������� nov. 27. (péntek)
Patakpart u.��������������������������nov. 18. (szerda)
Pázmány Péter u.�������������������nov. 24. (kedd)
Pázsit u.�������������������������������������nov. 17. (kedd)
Pető Gáspár u.�������������� nov. 26. (csütörtök)
Petőfi S. u.������������������������������nov. 25. (szerda)
Petőfi tér����������������������������������nov. 16. (hétfő)
Pirittyó u.������������������������������ nov. 27. (péntek)
Pori sétány����������������������������nov. 18. (szerda)
Posta köz������������������������������ nov. 27. (péntek)

Pozsonyi u.������������������������������nov. 16. (hétfő)
Puky Miklós u.�������������������������nov. 17. (kedd)
Pyrker tér ������������������������������nov. 18. (szerda)
Ráchegy u.��������������������� nov. 26. (csütörtök)
Ráckapu tér������������������� nov. 26. (csütörtök)
Radnóti M. u.������������������������nov. 25. (szerda)
Rajner K. u.��������������������� nov. 26. (csütörtök)
Rákóczi u.���������������������������������nov. 24. (kedd)
Raktár u. ��������������������������������nov. 18. (szerda)
Régi Cifrakapu u.������������������nov. 23. (hétfő)
Reményi Ede tér ��������� nov. 19. (csütörtök)
Remenyik Zsigmond úti
lakótelep�������������������������� nov. 20. (péntek)
Rezeda u.������������������������ nov. 26. (csütörtök)
Rigó köz��������������������������� nov. 26. (csütörtök)
Rókus köz���������������������������� nov. 20. (péntek)
Rókus u.�������������������������������� nov. 20. (péntek)
Rottenstein köz������������������nov. 18. (szerda)
Rozália köz��������������������� nov. 19. (csütörtök)
Rozália u.������������������������� nov. 19. (csütörtök)
Rózsa Károly u. (25-ös úttól
nyugatra)����������������������������nov. 23. (hétfő)
Rózsa Károly u. (25-ös úttól
keletre)��������������������������������nov. 18. (szerda)
Rózsásdűlő u.����������������������nov. 25. (szerda)
Rozsnyói u.������������������������������nov. 16. (hétfő)
Rövid u.��������������������������� nov. 19. (csütörtök)
Rudivár u.����������������������� nov. 26. (csütörtök)
Sánc köz ������������������������������ nov. 27. (péntek)
Sánc u.���������������������������������� nov. 27. (péntek)
Sáncalja u.���������������������������� nov. 27. (péntek)
Dr. Sándor Imre u.����������������nov. 16. (hétfő)
Sas u.����������������������������������������nov. 18. (szerda)
Sasvár u. ��������������������������������nov. 18. (szerda)
Sertekapu u. (25-ös úttól
keletre)��������������������������������nov. 18. (szerda)
Sertekapu u. (25-ös úttól
nyugatra)����������������������������nov. 23. (hétfő)
Servita u.�����������������������������������nov. 17. (kedd)
Síp köz������������������������������������nov. 18. (szerda)
Sóház u.��������������������������� nov. 19. (csütörtök)
Sólyom u.���������������������������� nov. 27. (péntek)
Stadion u.��������������������������������nov. 16. (hétfő)
Sugár István u.������������� nov. 26. (csütörtök)
Szabadkai u. ���������������������������nov. 17. (kedd)

Szabó Sebestyén u.�������� nov. 20. (péntek)
Szaicz Leó u.����������������������������nov. 17. (kedd)
Szala köz������������������������� nov. 26. (csütörtök)
Szalapart u. ������������������� nov. 26. (csütörtök)
Szálloda úti lakótelep���� nov. 20. (péntek)
Szalóki u.����������������������������������nov. 16. (hétfő)
Szarvas Gábor úti
lakótelep�������������������������� nov. 20. (péntek)
Szarvas tér��������������������� nov. 19. (csütörtök)
Szarvaskői út���������������������� nov. 27. (péntek)
Széchenyi u.��������������������������nov. 18. (szerda)
Szederkényi u. ������������� nov. 26. (csütörtök)
Székelyudvarhelyi u.�����������nov. 17. (kedd)
Szélpart u.���������������������������� nov. 27. (péntek)
Széna tér����������������������������������nov. 16. (hétfő)
Szénáskert u.��������������������������nov. 16. (hétfő)
Szent János u.������������������������nov. 16. (hétfő)
Szent Miklós u.�����������������������nov. 17. (kedd)
Szépasszonyvölgy u.�nov. 26. (csütörtök)
Szérűskert u.���������������������� nov. 27. (péntek)
Szeszfőzde u. ����������������������nov. 18. (szerda)
Szolárcsik u.�����������������������������nov. 17. (kedd)
Szőlő u. �������������������������������������nov. 17. (kedd)
Szövetkezet u.�������������������������nov. 17. (kedd)
Szúnyog köz��������������������������nov. 16. (hétfő)
Szüret u.�������������������������������������nov. 17. (kedd)
Szvorényi u. (25-ös úttól
keletre)������������������������� nov. 19. (csütörtök)
Szvorényi u. (25-ös úttól
nyugatra)����������������������������nov. 16. (hétfő)
Talizmán u.�������������������������� nov. 20. (péntek)
Tárkányi Béla u. ��������������������nov. 16. (hétfő)
Tárkányi u. �������������������������� nov. 27. (péntek)
Tátra u.��������������������������������������nov. 16. (hétfő)
Tavassy Antal u.���������������������nov. 17. (kedd)
Tavasz u. ����������������������������������nov. 23. (hétfő)
Telekessy u. ������������������� nov. 19. (csütörtök)
Telepi u. ������������������������������ nov. 27. (péntek)
Temesvári u. ���������������������������nov. 17. (kedd)
Tetemvár u. ������������������� nov. 26. (csütörtök)
Tévesztő köz����������������� nov. 19. (csütörtök)
Tiba u.��������������������������������������nov. 25. (szerda)
Tibrikdűlő u.������������������������ nov. 20. (péntek)
Tihaméri u.��������������������� nov. 19. (csütörtök)
Tímár u.��������������������������� nov. 19. (csütörtök)
Tinódi u.����������������������������������nov. 18. (szerda)
Tittel P. u.������������������������� nov. 19. (csütörtök)

Tizeshonvéd u.����������������������nov. 23. (hétfő)
Tompa u. ���������������������������������nov. 17. (kedd)
Tordai u.����������������������������������nov. 25. (szerda)
Torok köz��������������������������������nov. 18. (szerda)
Torony u.�����������������������������������nov. 17. (kedd)
Tölgy u. �������������������������������� nov. 27. (péntek)
Törvényház u.����������������������nov. 18. (szerda)
Töviskes tér ��������������������������nov. 25. (szerda)
Töviskes u. ����������������������������nov. 25. (szerda)
Trinitárius u.������������������� nov. 19. (csütörtök)
Tulipánkert u. (belterületi
szakasz)����������������������� nov. 26. (csütörtök)
Tündérpart u.����������������������nov. 18. (szerda)
Türk F. u.����������������������������������nov. 25. (szerda)
Tűzoltó tér ������������������������������nov. 16. (hétfő)
Újsor u.����������������������������� nov. 19. (csütörtök)
Váci M u.�����������������������������������nov. 24. (kedd)
Vadrózsa u.�������������������������� nov. 27. (péntek)
Vajda u. �������������������������������������nov. 17. (kedd)
Vak Bottyán u.�������������������������nov. 24. (kedd)
Vallon u.������������������������������������nov. 23. (hétfő)
Kádas G. u.����������������������������nov. 18. (szerda)
Vámház u.����������������������� nov. 26. (csütörtök)
Vár bejáró������������������������������nov. 18. (szerda)
Városfal u.������������������������������nov. 18. (szerda)
Vasöntő u.����������������������� nov. 19. (csütörtök)
Vasút u. ����������������������������������nov. 18. (szerda)
Vécsey Sándor u.�������������������nov. 17. (kedd)
Vécseyvölgy u.������������������ nov. 20. (péntek)
Veres P. u.����������������������������������nov. 17. (kedd)
Verőszala u.������������������� nov. 26. (csütörtök)
Verseghy Ferenc u.���������������nov. 24. (kedd)
Vincellériskola u.������������������nov. 16. (hétfő)
Vitkovics u.����������������������������nov. 18. (szerda)
Vízimolnár u.���������������������������nov. 24. (kedd)
Vörösmarty u.�������������������������nov. 24. (kedd)
Zalár u.��������������������������������������nov. 16. (hétfő)
Zellervár u.��������������������� nov. 19. (csütörtök)
Zoltay u.�������������������������������� nov. 20. (péntek)
Zólyom u.���������������������������������nov. 17. (kedd)
Zombori u.�������������������������������nov. 17. (kedd)
Zöldfa u. ������������������������������ nov. 20. (péntek)
Zúgó u.������������������������������������nov. 18. (szerda)
Zseb köz��������������������������������nov. 18. (szerda)

Kérjük, legyen segítségünkre abban, hogy a zöldhulladék gyűjtése a legkevesebb
kellemetlenséggel járjon! Köszönjük!

Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.
Tel.:
(06 36) 411-144; (06 36) 513-205
Fax:
(06 36) 513-217
e-mail: ugyfelszolgalat@varosgondozaseger.hu
honlap: www.varosgondozaseger.hu

Pályázat az Arany-iskolában
A TÁMOP 3. 1. 4. C-14-2015-0377 „Harmóniában a természettel” – Természetes és mesterséges környezetünk fejlesztése
című pályázata az Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumban programonként
150 tanuló és 24 pedagógus bevonásával valósult meg.
A pályázat fő célja a tanulók kompetenciájának fejlesztése,
emellett a test és a lélek fejlesztése, valamint az ismereteik, készségek, képességek, jártasságok alakítása. Ennek keretén belül
számos érdekes, izgalmas programban vehettek részt a diákok
tanáraikkal, nevelőikkel, amelyek már a 2014/15-ös tanév májusában és júniusában elkezdődtek.
Két sportdélutánon szabadtéri jellegű mozgásos tevékenységekben, mint például kötélhúzás, grundbirkózás, röplabda,
kispályás labdarúgás, kézi- és kosárlabda bajnokságokon stb.
mérhették össze erejüket, állóképességüket a gyerekek.
Az idei tanév elején, szeptember 12-én egy további sportnap
alkalmából élvezhették a közös mozgás örömét a tanulók. Változatos ügyességi feladatok mellett próbálhatták ki a zumbát,
mászófalat, trambulint és a légvárat is, mely tevékenységek
hozzájárultak a koordinált mozgásfejlesztésükhöz is. A Borza Dojo tagjai karate bemutatója további sport tevékenységre
ösztönözte tanulóinkat. A program részeként sporteszközök
beszerzésére is sor került.
A program fontos részét képezte a komplex közlekedési ismeretek oktatása június 1-től június 10-ig előadások tartásával,
filmek vetítésével igyekeztek a pedagógusok felhívni a figyelmet a biztonságos közlekedés szabályaira. A budapesti kirándulás alkalmával pedig kipróbálhatták tanulóink az elméletben
elsajátított közlekedési ismereteiket a nagyvárosi közlekedésben. Számos közlekedési eszközön utaztunk, ahol mód adódott a kulturált, helyes közlekedési szabályok gyakoroltatására.
Szeptember 23-án, az iskola területén tartott közlekedési
délutánon külső szakemberek bevonásával, katasztrófavédők,
rendőrök felügyeletével gyakorolhatták a biztonságos kerékpáros közlekedést, azt alsó és felső tagozatos tanulók. Erre a
programra 18 db montenbike kerékpárt, közlekedési lámpákat
és táblákat vásároltunk.
A kirándulások folytatódtak a diákok nagy örömére szeptem
ber 16-án és október 7-én. Két turnusban környezeti nevelést,
fenntarthatóságot szolgáló környezettudatos tanórán kívüli
tevékenységek támogatásának ösztönzése mellett Aggtelekre
utaztak autóbusszal tanulóink és a programban résztvevő pedagógusaink, ahol megnézték a cseppkőbarlangot. Idegenvezető
segítségével bejárták annak belső helyszíneit, termeit, meghallgatták a barlang kialakulásának történetét.

A másik alkalommal ugyancsak két turnusban a poroszlói
Tisza-tavi Ökocentrum élő és élettelen természeti értékeit csodálhatták meg a tanulók, majd a program részeként megtekintették a Kiskörei vízlépcsőt és Erőműt is, melyhez a KÖTVÍZIG
szakemberei adtak segítséget. Rávilágítottunk az ember természetformáló tevékenységére és a környezetvédelem fontosságára is.
Az idegen nyelvek, az angol és német megszerettetése és a
gyakorlatban való alkalmazása szintén fontos iskolai feladat, a
pályázat része 4. osztálytól a 9.-dik osztályig. Az október 12-től
16-ig megtartott idegen nyelvi hét is ezt a célt szolgálta. Szórakozató és játékos feladatok mellett az angol és német kultúra,
a hagyományok, jellegzetességek és látnivalók megismertetése,
elkészítése és a szóbeli kommunikáció a mindennapi élethelyzetekben szintén kiemelt szerepet kapott. A látottak és tapasztaltak összegzésével, a nyelvi vetélkedővel zárult a nyelvi hét
október 19-én 100 fő tanuló részvételével.
Digitális tartalmak, taneszközök használatával motivációt,
ösztönzést kapnak a tanuláshoz tanulóink, ehhez digitális tananyagok beszerzésére került sor.
Tanártovábbképzés keretén belül 2 fő pedagógus környezeti
nevelés és 2 fő pedagógus mentálhigiénés továbbképzésen bővíthette tovább ismereteit, hogy a tanulók hatékonyabb tanulását és kompetenciájának fejlesztését segítsék.
A program részeként a pályázati dokumentáció elkészítéséhez irodaszerek beszerzése történt.
A pályázat során az iskola nevelőtestülete, vezetősége mindvégig figyelembe vette az esélyegyenlőségi elveket, ügyelt a
fenntarthatóság pedagógiájára, ezért az Ökoprojektről videófilmet és fénykép dokumentációt is készítettünk, melyet a tanított ismereteknél feltudunk használni és előhívni az átélt élményeket tanulóinknál, továbbfejlesztve alkalmazható tudássá
formáljuk a korábbi tapasztalatukat. A pályázatból megvásárolt eszközök további alkalmazhatóságot tesznek lehetővé, így
évente több hasonló programot is megvalósíthatunk.

A Nemzeti Park területén a tanulók pedagógusaikkal együtt
megfigyelték a tanösvényen a növény – és állatvilágot is, délután
pedig meglátogatták a kazincbarcikai Borsod Chem üzemét.
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Új helyre került a babamentő inkubátor
A készüléket a kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának Knézich Károly utcai bejárata mögött helyezték el. Az inkubátor korábban a gyerekosztály épületének földszintjén volt, az áthelyezés az épület lebontása miatt vált szükségessé.
Nyolc éve helyeztek el babamentő inkubátort a Markhot Ferenc Kórházban, a gyerekosztály földszintjén. Mivel a kórházban
folyó munkálatok miatt az épület lebontásra kerül, a készüléknek új helyet kellett találni, melyet a kórház vezetősége mutatott
be sajtótájékoztatón. Az inkubátort a Sürgősségi Betegellátó Osztály Knézich Károly
utcai bejárata mögé helyezték, az ajtó közvetlenül az utcára nyílik. Dr. Tóth Ildikó
főigazgató kiemelte: a helyszín kiválasztása
tudatos gondolkodás következménye volt,
olyan helyszínt kerestek, amely könnyen
megközelíthető, és a csecsemőt elhelyező
hozzátartozó nem találkozik kórházi dolgozóval, vagyonőrrel.
Az inkubátor könnyen nyitható, és ha a
babát behelyezték, az újszülött osztályon
megszólal egy jelzőcsengő. A dolgozók
várnak, hogy a hozzátartozók el tudjanak
menni, megőrizve az anonimitást, ami nagyon fontos a krízishelyzetben lévő anyák
számára.
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sajtóközlemény
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Dolgozva
tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 kiemelt
projektjének zárásáról
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Dolgozva tanulj!”
című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számmal
kiemelt pályázati forrást nyert, melynek megvalósítását
2014. 01. 02-vel kezdte meg és 2015. 11. 30-val fejezi be.

fotó: bilku krisztián

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője a sajtótájékoztatón
úgy fogalmazott: segíteni kell azoknak az
anyáknak, akik ilyen helyzetbe kerülnek,
fontos tudatni velük, hogy büntetlenül
helyezhetik el a kisbabát, és az inkubátor
igénybevételével lehetőséget adnak a babának az életben maradásra, arra, hogy olyan
nevelőszülőkhöz kerüljön, akik szerető
gondoskodással nevelik fel.
Dr. Vargyay Éva a Csecsemő-Gyermek-

és Ifjúsági osztály osztályvezető főorvosa
kiemelte: az egri kórházban anonim szülésre is van lehetőség, ennek köszönhetően
biztonságos körülmények között hozhatja
világra gyermekét az édesanya.
Az egri inkubátorba az eltelt nyolc év
alatt egyszer helyeztek el csecsemőt, egy
egészséges kisfiút. Heves megyében még
Hatvanban működik babamentő inkubátor, de Gyöngyösön is folyamatban van a
készülék helyének kialakítása.

A projekt célja volt, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeit, növelje a gyakorlati képzés
színvonalát, és elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését.
„A” alprojekt: Heves megyében 20 fő részére pedagógiai,
pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügy-igazgatási
ismeretek átadása.
„B” alprojekt: Heves megyében 85 gyakorlati oktató támogatása a mestercím megszerzéséhez. A HKIK 5 fő autószerelő, 4 fő bútorasztalos, 22 fő szakács, 22 fő pincér, 9 fő cukrász, 9 fő gépi forgácsoló, 3 fő ipari gépész, 5 fő gázfogyasztó
berendezés és csőhálózat szerelő, és 6 fő kőműves részére
szervezett mesterképzést és mestervizsgát.
A mesterek 2015. 09. 18-án vehették át
mesterleveleiket.
„C” alprojekt: a gyakornokokat
fogadó 47 mentorok részére
szakmai szolgáltatás és módszertani segítségnyújtás.
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Amplifon Hallásközpont
Eger, Dr. Sándor Imre utca 4.
Bejelentkezés: 06-36 418-808

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

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

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

vetélkedőt hirdet 5–8. osztályosok
(felső tagozatosok, kisgimnazisták)
részére
az Egri Fertálymesterség
újjáalakításának 20 éves
évfordulója alkalmából
Részletes információ:
http://kultorokseg.ektf.hu
http://fertalymesterek.hu
E-mail:
fertalymesterek2015@
gmail.com

SIKERES PÁLYÁZAT
AZ EKF ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS BORÁSZATI
TUDÁSKÖZPONTJÁBAN

Interjú Vargáné Bölkény Mária hallásspecialistával

– Mit gondol, miért ilyen alacsony azoknak
az aránya, akik segítséget kérnek?
– Úgy vettem észre, hogy az indokok között a
legelső helyen a félelem áll. Többen attól tartanak, hogy a hallásvizsgálat után bebizonyosodik, valóban baj van a hallásukkal, és
hallókészüléket kell majd viselniük. Pedig a
panaszok nem szűnnek meg a diagnózis
elmaradásával, sőt a kezeletlen hallásprobléma komoly következményekkel járhat.
– Mégis milyen következményekre lehet
számítani?
– Sajnos, amennyiben valaki nem kér időben
segítséget, előfordulhat, hogy végül már a legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk
segíteni. Ráadásul a halláscsökkenés rányomhatja a bélyegét az érintett társasági életére
is. Nem egy páciensem mesélte, hogy végül
azért szánta rá magát a vizsgálatra, mert
egyre több konfliktusa akadt környezetével a

rajzpályázatot hirdet alsó tagozatosok
(1–4. évfolyam) számára
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EZT LÁTTA
A
TÉVÉBEN

A hallásproblémák miatt évtizedes
barátságok is tönkremehetnek.

Az Egri Fertálymesteri Testület
és az Eszterházy Károly Főiskola Kulturális
Örökség és Művelődéstörténet Tanszéke
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Ingyenes hallásvizsgálat és hallókészülék
próbahordás Egerben
Nemzetközi kutatási adatok szerint ezer emberből száznak van valamilyen fokú halláscsökkenése, azonban
közülük alig húsz tesz valamit a panasza megszüntetésének érdekében. Vargáné Bölkény Mária hallásspecialistát, az egri Amplifon Hallásközpont vezetőjét kértük meg arra, hogy meséljen nekünk tapasztalatairól, hogyan viszonyulnak az érintettek hallásproblémájukhoz. Az Amplifon 2015. november 1. és 30.
között őszi hallásszűrő kampányt tart, ahová várják szeretettel a Heves megyei lakosokat.

Eger és a fertálymesterek

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

Mi levesszük a válláról ezt a terhet!
Keressen bennünket bizalommal…
Nemzeti kávéház étterem
Cím: 3300 Eger, Zalár u. 11.
Telefon: +36 (36) 510-270
Fax: +36 (36) 510-272
E-mail: info@tabornokhaz.hu
http://tabornokhaz.hu
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Az Eszterházy Károly Főiskola által elnyert pályázat megvalósítóinak célja olyan kutatócsoportok létrehozása, melyek feladata,
hogy a szőlészeti-borászati, élelmiszer-tudományi, vidékfejlesztési és térinformatikai területek kutatás-fejlesztési potenciáljának
növelésével segítsék a Tokaji borvidék felemelkedését.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege 280,18 millió forint.
Az Eszterházy Károly Főiskolán az elmúlt évtizedek során jelentős tudományos, kutatási, szakmai műhelyek jöttek létre. Az intézmény célja, hogy a pályázat megvalósítása során fiatal kutatók,
PhD és főiskolai hallgatók is bekapcsolódhassanak a kutatócsoportok munkájába.
A fő kutatási területek a következők:
Terroirkutatás, tájföldrajz és térinformatika,
Szőlészet és növényvédelem,
Borászat és élelmiszer-tudomány,
Vidékfejlesztés,
Informatikai fejlesztés és minőségbiztosítás
A kutatócsoportok feladata továbbá a partnerkeresés és a hálózatépítés a potenciális H2020 partnerek együttműködésének előkészítése céljából. Fontos a vállalkozói, a felsőoktatási és a kutatási
szektorok közötti kapcsolattartás fejlesztése és erősítése, a valós
piaci igényeken alapuló kutatás-fejlesztés megvalósításáért.

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló
Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti
Iskola és Pedagógiai Intézet

Tel.: (06 36) 413-976, (06 30) 338-45-28
E-mail:
gim.gyak@ektf.hu
Web:
www.gyakorlo.uni-eger.hu
www.gyakorlo.ektf.hu

Az EKF Gyakorlóiskola szeretettel várja a nyolcadikos diákokat, illetve Hatévfolyamos tehetséggondozó gimnáziumi osztályt indít a
szüleiket és minden érdeklődőt nyílt napjaira (Eger, Barkóczy út 5.)
2016/2017-es tanévben is az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola!
Nyílt nap és tájékoztató a 4 évfolyamos képzéseinkről:
2015. november 16. 10 óra és 2015. december 1. 10 óra

– Hatodik osztályos vagy?
– Szeretnél sikeres nyelvvizsgát tenni 4 éven belül?
– Érdekel a számítástechnika és szeretnél naponta foglalkozni vele?
Ha szeretnél választani magadnak: egy nyitott, diákközpontú isko- – Szívesen tesztelnéd elsőként a legmodernebb digitális tananyalát, jó közösséget, biztos nyelvtudást, kreatív projekteket, hagyomágokat és eszközöket?
nyos és új tanulási formákat, a legkorszerűbb infokommunikációs – Örömmel kísérleteznél a megye legkorszerűbb természettudotechnikákat, kísérletezést a régió legmodernebb természettudomámányos laborjában?
nyos laborjában, színvonalas énekkart és sportkört, hangulatos iro- – Olyan iskolára vágysz, ahol az eredményes tanulás mellett érdekes és
dalmi teaházat, kiváló művészeti alkotóműhelyt – akkor jelentkezz
gazdag választékú szabadidős és sport programok várják a diákokat?
az Eszterházy Gyakorlóiskolába!
Ha, igen akkor jelentkezz az EKF Gyakorlóiskola hatévfolyamos
A 2016/2017. tanévben induló képzéseink a tagozatkódokkal:
gimnáziumába! A 2016/2017. tanévben egy 6 évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk, melynek tagozatkódja a következő:
01 4 évfolyamos képzés, normál oktatás
02 4 évfolyamos képzés, emelt szintű ének-zene oktatás
11 6 évfolyamos képzés, emelt szintű oktatás angol nyelvből
03 4 évfolyamos képzés, emelt szintű rajz és vizuális kultúra oktatás
04 4 évfolyamos képzés, emelt szintű informatika oktatás
Az induló programról részletes tájékoztatás, óralátogatási lehe05 4 évfolyamos képzés, emelt szintű angol nyelv oktatás
tőség, kísérletezés a laborban a „nyílt napon” 2015. november
06 4 évfolyamos képzés, emelt szintű fizika oktatás
13-án 10 órától.

EKF Gyakorlóiskola – a jó döntés!
Korszerűsítés
Tájékoztató a KEOP-5.4.0/12-2015-0008 jelű pályázatról
Az Evat Zrt. a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Távhő-szektor
energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével”
tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be „Az
egri távhőrendszer korszerűsítése, új fogyasztók távhőellátásba vonása” címmel.
A támogató döntése alapján a kedvezményezett 88 678 374 Ft vissza nem térítendő

Impresszum Egri Magazin, 8. évfolyam 10. szám (2015. szeptember 25.) • Kiadja a Média Eger Nonprofit Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15., telefon:
(06 36) 419-999, web: www.mediaeger.hu • Főszerkesztő: Harsányi Judit • Felelős kiadó: Antal Anett ügyvezető igazgató • Marketing munkatárs, hirdetésfelvétel: Major Ildikó, telefon: (06 30) 254-0755, e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu • Lapunk következő száma 2015. október 30-án jelenik meg. • A
szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • A lap megjelenik 30 000 példányban Egerben, Egerszalókon és
Felsőtárkányban, ingyenes terjesztésben. • ISSN 2060-3738 • Tördelés: Tömösközi Péter • Címlapfotó: Vozáry Róbert • Nyomdai munkák: Délkelet-Press
Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!
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támogatásban részesült, melyet a Kohéziós
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszíroz.
A pályázaton való részvételének legfőbb
célja az ellátás színvonalának emelése érdekében új műszaki megoldások megvalósítása a szolgáltatói oldal korszerűsítése
érdekében, valamint a hőközponti és vezetéki korszerűsítés általi szolgáltatói primer
energiaigény csökkentése.
A pályázatban az alábbi beruházások valósultak meg:
– Új távvezeték építése – Ráchegy lakópark 8-as és 9-es épület.
– Szabályozó rendszer korszerűsítése két
hőközpont esetén (Kallómalom u.
2–12. és Kallómalom u. 50–66.).
– A Malomárok úti Sportpálya
öltözőjének távhőrendszerbe
történő kapcsolása.
– Önálló hőközpont létesítése – II. Rákóczi F. u.
40–42.
– Épületek szekunder oldali fűtéskorszerűsíté-

séhez kötődő hőközpont átalakítások.
(Malomárok u. 10., Töviskes tér 12.,
Töviskes tér 1–9., Bükk sétány 6., II. Rákóczi F. u. 67–77., Bükk sétány 3., 4., 5.,
Kallómalom u. 32–48., Vízimolnár u.
3–8., II. Rákóczi F. u. 50–64., Vízimolnár u. 9–12., Bükk sétány 8. felhasználó oldali fűtéskorszerűsítés, Malomárok
u. 57. épület korszerűsítéshez kötődő
hőközpont átalakítás)
– Gyors gőzfejlesztő telepítés.
A távhőellátás versenyképességét átfogó
korszerűsítésekkel, magasabb hatásfokú
hőtermeléssel és hőszolgáltatással lehet
megőrizni.

Kohéziós Alap
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Fodrászat

Gyógyszertári ügyelet
2015. november

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dátum
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

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

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

Telefonszám
06-36-310-191
06-36-789-129
411-444/2415
06-36-516-969
411-444/2415
06-36-321-566
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-782-711
06-36-310-985
06-36-789-129
06-36-516-706
06-36-316-172
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-515-145
06-36-517-524
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-784-172
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-515-820
06-36-515-820
06-36-312-219
06-36-312-219
06-36-310-191
06-36-310-191
411-444/2415

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

- 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

Október 1-től szalonvàltàs! Sok szeretettel
vàrok minden kedves meglévő és leendő
vendégemet az új helyen:
Szépségsziget, 3300 Eger, Rózsa Kàroly út 5.

SZŐKE ERIKA cipész

Irodabérlés

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

Heves központjában,
irodaházban

Nyitva: H–P:
Szo.:

7:30–16:00
8:30–11:30

1500 Ft/m2

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

Érdeklődni:
(06 70) 370-7912

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

(06 20) 9359 211

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

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

Minőségi

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

Bőr- és szőrmeruházat

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

Liszt F. u. 19.

(36) 314 492 • (30) 903 8546

MIRE JÓ AZ
INGATLANOS?

Iskolánk a 2016/2017-es tanévben a következő
képzési kínálatot nyújtja:
Ágazati szakgimnáziumi képzéseink az érettségire való felkészítés mellett szakmai elméleti és gyakorlati képzéssel is kiegészülnek, a tervezett
kimeneti szakképesítéseknek megfelelően (4 év szakgimnáziumi képzés
+ 1 év szakképzés). A tervezett kimeneti szakképesítések ágazatonként:
vendéglátásszervező-vendéglős, turisztikai szervező, értékesítő, kereskedő, logisztikai ügyintéző, gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus.
Szakközépiskolai képzésben 3 éves szakmunkásképzés keretében a következő szakmákra lehet jelentkezni: szakács, cukrász, pincér, vendéglátó
eladó.
A most érettségi előtt álló fiatalok figyelmébe ajánljuk 2 éves szakképzéseinket: vendéglátásszervező-vendéglős, turisztikai szervező értékesítő,
kereskedő, logisztikai ügyintéző, gyakorló kozmetikus, gyakorló fodrász,
fodrász, kozmetikus.
10. osztályt végzett és érettségizett fiatalok figyelmébe ajánljuk még az
alábbi 2 éves alapszakmai képzéseinket: szakács, cukrász, pincér, vendéglátó eladó (OKJ 34 811 05)
Az általános iskolából jelentkezők felvételi kérelmének elbírálása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik.

Erre a kérdésre ad választ Borosné Király Andrea, az Eger Otthon
Ingatlanközvetítő egyik irodavezetője. – Irodánk nagy súlyt fektet a
hirdetésekre: közel 20 internetes felületen, az írott sajtóban és kirakatainkban is megjelennek partnereink hirdetései. Munkatársaink
létszáma is nő, és fontosnak tartjuk, hogy megfelelően felkészült, jól
kommunikáló emberekkel dolgozzunk együtt – az ingatlanközvetítői szakképesítés megszerzése mellett irodán belüli képzéseken is
rendszeresen részt vesznek kollégáink.
Segítségére vagyunk az eladóknak a reális piaci ár kialakításában,
a hirdetésben, a vevők „megszűrésében”, az energetikai tanúsítvány
elkészítésében, az alku lebonyolításában, tájékoztatjuk a felmerülő
költségekről.
Akik vásárolni szeretnének, azoknak nem kell minden hirdetőt
külön felhívniuk, hiszen egy-egy kollégánk a teljes irodai kínálatunkból keresi meg a megfelelő ingatlanokat. Irodánk teljes körű ügyintézést vállal, azaz ha hitelre, vagy
ügyvédi segítségre van szükségük,
abban is tudunk segíteni.

Nyílt napok az iskolában:
2015. november 6. (péntek) 9 óra
2015. november 20. (péntek) 9 óra
2015. december 11. (péntek) 9 óra
A szóbeli felvételi elbeszélgetés (adategyeztetés) ideje 2016. február 19.
8–14 óra. A felvétellel kapcsolatos tájékoztatás az iskola honlapján megtalálható: www.szent-lorinc.hu

Amennyiben érdeklik a további
előnyök, hívja irodánkat
INGYENES TANÁCSADÁSÉRT ÉS
FELMÉRÉSÉRT!
Borosné Király Andrea
30/472-0617
Eger, Széchenyi u. 24. I/2.

„Egy jó szakma többet ér a diplománál”

Iskolakert, a jövő generációjának egészségéért

A saját termés finom, egészséges, olcsó, friss és biztonságos. Ez a szellemiség hatja át az Eszterházy Károly Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet „Egészség – fenntarthatóság – öngondoskodás kertpedagógiai alapokon” című pályázatát. A cél, hogy a november végéig tartó programban résztvevő 16 partnerintézmény diákjai
felismerjék a kerti munkavégzés hasznosságát, megtanulják a növénytermesztés és gondozás alapjait, s így a jövőben saját munkájuk gyümölcsét
élvezve váljanak egészség és környezettudatosabb felnőtté.
Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola nemrégiben nyerte le az „Örökös
Ökoiskola” címet, az ökotudatosság jegyében végzett eddigi oktatói és tanulói tevékenység elismerésként. Bízunk benne, hogy a környezettudatos
neveléshez kapcsolódó ismeretátadás hozzájárulhat a térségben jelentős
számban élő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek és rajtuk
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keresztül családjaik hátránykompenzációjához is. A projektbe épp ezért
olyan régiókat és iskolákat vontunk be, ahol igen magas a munkanélküli
szülők, közfoglalkoztatottak száma és a tanulók között pedig a hátrányos
helyzetűek aránya.
Úgy gondoljuk, hogy a mindennapi megélhetés megkönnyítéséhez
fontos lenne, hogy a szerény anyagi körülmények között élő családok saját kertjeikben termeljék meg az egészséges napi étkezéshez szükséges
növényeket. A diákok a program során megtanulják a háztáji mezőgazdaság, az esővízgyűjtés, a komposztálás, az újrahasznosítás legfontosabb
alapjait és ezáltal hosszútávon önfenntartóak is lehetnek.
A projekt közvetett haszonélvezői az iskolák, mert egy újabb oktatási
formát vezethetnek be és a későbbiekben az ismeretek megosztásával
más iskolákra is kiterjeszthető tapasztalatokat szereznek.
A program 4 szakmai modul megvalósításával nyújt hasznos ismereteket: az iskolakert létrehozása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatósági ismeretek elmélyítésére, egészségnevelő programok megvalósítására, prevenciós előadásokra, de a résztvevők megismerhetik a
biokertészet alapjait is.
A projekt megvalósításában pedagógusképző
intézményként vesz részt az Eszterházy
Károly Főiskola, illetve a magyar
iskolarendszer állami fenntartójaként a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
A TÁMOP-3.3.17-15/1
–
Iskola a természetben
című program az
Európai Unió támoEurópai Szociális
gatásával valósul
Alap
meg 197,15 millió
%()(.7(7e6$-g9ė%(
forintból.

HANNA
tisztánlátó jósnő

EGER

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

ÚJaBB akCiÓkkaL várJUk
vásárLÓinkat
EGri CooP ÜZLEtEinkBEn
november 4-től 10-ig!
Eh. sertés karaj, csontos, szp. nélk., 1 kg (nov. 5-től 7-ig) . . .1199 Ft
Eh. sertés tarja, 1 kg (nov. 5-től 7-ig). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 Ft
Eh. csirkemell filé, 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1399 Ft
Minden nap trappista sajt, 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Ft
Delikát ételízesítő, 250 g (egységár: 1556 Ft/kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Ft
COOP sóspálcika ropogós, 300 g (egységár: 997 Ft/kg) . . . . . . . . . 299 Ft
COOP Cola- és narancsízű széns. üdítőit. 2,5 l
(egységár: 72 Ft/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft
Ariel mosópor color, 20 mosás 1,5 kg
(egységár: 799 Ft/kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199 Ft

„töltse fel a családi kasszát” nyereményjáték indult
október 14-től december 31-ig a 2000 Ft feletti vásárlóink részére! részletek a boltokban kihelyezett
plakátokon és a szórólapokban!
GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő kiemelt áron
készpénzért vásárol festményeket, bútorokat,
ezüstöt, aranyakat, bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat, Kovács Margitot. Kiszállás díjtalan: 1/789-1693, 30/382-7020

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

2015. október 12. - november 20.

Szezonális veszélyek

A Herbatint és a BEMA hajápolók

A jellemzően ősszel előforduló illetve ősszel gyakoribbá váló betegségek közül azokat emeltük ki, amelyeknek fokozott
aktualitását tapasztaljuk, ugyanakkor az állattartók sokat tehetnek a megelőzés érdekében.

Herbatint az első bio összetevőkre épülő tartós növényi hajfesték gél , amely képes befedni a fehér/ősz hajszálakat ammónia
használata nélkül. Harminchat színárnyalatból álló palettájában lévő színek keverésével szinte bármilyen kívánt színt elérhetünk.

A „60 Millions de Consommateurs” francia
magazin tanulmánya szerint a 18 legnépszerűbb tartós hajfesték közül a Herbatint a
legbiztonságosabb. Bőrgyógyászatilag tesztelt, érzékeny bőrűek is használhatják. 4–6
hétig tartó fedést biztosít. Gyengéden festi,
nem károsítja a hajat. 100%-os őszfedés:
kortól, őszülés mértékétől függetlenül. Egyszerű a használata, akár otthon is befestheti
haját. Nem tartalmaz ammóniát, rezorcint,
parabent, hennát, alkoholt, parfümöt.
Minimális a hidrogén-peroxid tartalma
is. Mivel minden tartós hajfestéket hidrogén-peroxiddal kell keverni, különben
a szín az első alkalommal kimosódna. A
HERBATINT hajfestékek magas tisztaságú,
kis molekulaszerkezetű bio szín pigmenteket és mindössze 3% peroxidot tartalmaznak, mely elegendő a tökéletes fedéshez.
Vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag gyógynövények, valamint a minimális

42

mennyiségű gyógyszerészeti vegyi anyagok
egyensúlyba helyezésével egyedülálló hajfestéket alkot, mely nemcsak kíméletesen
festi, de táplálja és védi is a hajat. Kivételes
összetevőinek köszönhetően tartós színt
biztosít, a haj károsodása nélkül. Az eredmény: csodálatos hajszín, mely fantasztikus
megjelenést és kellemes közérzetet biztosít.
Fokozza a haj természetes fényvisszaverő
hatását, egészséges csillogását.
Különleges növényi összetevői az aloe
vera (antioxidáns és gyulladáscsökkentő,
védi és táplálja a hajat), limnanthes alba
(hidratálja és fényessé teszi a hajat, biztosítja
a hajfesték alapos fedését és tartós színét),
hamamelis virginiana (flavonoidokban és
esszenciális olajakban gazdag, táplálja a fejbőrt), betula alba (tonizálja és ásványi anyagokkal tölti fel a hajat), echinacea angustifolia (bőrvédő, hidratáló, antibakteriális és
allergia gátló), rozmaring, kínafa és dióhéj
pedig természetes, „vibráló” hatást biztosít
a hajnak.

BIO tanúsított HC+ és BEMA
hajápolók
BIO tanúsítvánnyal ellátott bőrgyógyászatilag és mikrobiológiailag tesztelt kozmetikumok, 100%-ban természetes eredetű
összetevők felhasználásával. Nem tartalmaznak kémiai tartósítószereket, színezéket, alkoholt, SLS-t és SLES-t, valamint génkezelt összetevőket (GMO). Nikkel, króm
és kobalt teszt a bőrallergia elkerülésének
érdekében. Az olasz, bio minősítésű BEMA

és HC+ hajápolói között mindenki megtalálhatja az igényének megfelelő sampont,
legyen szó festett vagy természetes, zsíros
vagy száraz hajról, korpáról vagy hajhullásról. A HC+ samponcsalád aktív összetevői,
melyeket a szakirodalom is ajánl: A probiotikus tejenzimek és prebiotikus rostok segítik megőrizni a haj és a fejbőr természetes
egyensúlyát. Az aloe vera gél nyugtatja és
hidratálja a fejbőrt.
Hatóanyagai, mint a H-vitamin, B3-vitamin, citrom, grapefruit mag, csalán, propolisz, kalendula, kamilla, panthenol: védik,
táplálják, hidratálják, egészségessé teszik a
fejbőrt és a hajat.
A BEMA hajápolók az első organikus
termékek, melyek szmog elleni hatását
tesztelték. Megvédik a hajat a légszennyezettségtől, és az UVA / UVB sugárzás káros
hatásaitól. Bio gazdálkodásból származó
összetevőinek köszönhetően megelőzik a
hajhullást, szabályozzák a faggyútermelést,
megnyugtatják a fejbőrt.
Főbb hatóanyagai: rozmaring, moringa,
indiai kinofa, kakukkfű, zsálya, egérárpa,
kasszia, kamilla, levendula.
A termékek megvásárolhatók a Dió
Gyógyfűszertárban. Várjuk szeretettel!
Eger, Jókai út 1/A

Kutyák fertőző tracheobronhitise (kennelköhögés): Az elnevezés arra utal, hogy a betegség
legtöbbször kutyapanziókban, menhelyeken, rendezvényeken járt kutyákat érint, de tavaly nagy
esetszámban, járványszerűen jelentkezett egyedileg
tartott kutyákban. A betegség közvetlen érintkezéssel és a kiköhögött, kiprüszkölt váladékpermet belélegzésével terjed. Kialakulásában több kórokozó is
szerepet játszik, melyek közt vannak vírusok (Parainfluenza, Adeno, Corona, Rheo vírus) és baktériumok is (Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma). )
A kutyák fertőző légcső- és hörgőgyulladása száraz,
hangos, érdes köhögéssel jár, melyet sokszor krákogás, öklendezés is kísér. A tünetek gyakran olyan
benyomást keltenek a gazdikban, hogy valamit félrenyelt a kutya, megakadt valami a torkán. Rendszerint nincs láz, az állat élénk, van étvágya. Lefolyása
hosszú, hetekig eltart. A tünetek gyulladáscsökkentőkkel, nyálkaoldókkal, szükség esetén antibiotikumokkal enyhíthetők, a lefolyás időtartama azonban
még így sem csökkenthető jelentősen. Fontos a pihentetés, kerülni kell az intenzív mozgatást és korlátozni a többi kutyával való találkozást. Megelőzésre
injekciós, és orrnyílásba beadandó, ún. intranasalis
vakcinák állnak rendelkezésre. Utóbbi jelentőségét
az adja, hogy az általában használt kombinált vakcinák nem tartalmazzák a betegségben igazoltan részt
vevő Bordetella baktériumokat. Azok ellen az orrnyílásba adandó vakcinát kell beadni, amely közvetlenül az orrnyálkahártyán vált ki helyi immunitást
rövid idő, mindössze 3-4 nap alatt.
Etilénglikol toxikózis (fagyállómérgezés): Ős�szel, az autók fagyálló cseréje idején szokott előfordulni az a súlyos, és gyakran végzetes mérgezés. Az
elfolyni hagyott vagy kint felejtett fagyálló folyadékot édeskés íze miatt előszeretettel nyalják fel a
kutyák, de esetenként a macskák is. A benne lévő
etilénglikol kezdetben etilalkoholra jellemző tüneteket okoz, ilyenkor dűlöngélés, tudatzavar, hányás,
esetleg görcsök jelentkeznek. Az ebben a stádiumban megkezdett gyógykezeléssel még jók a túlélés
esélyei, ezért fontos azonnal állatorvoshoz fordulni
ha azt látjuk, hogy állatunk fagyállót nyelt. Az első
néhány órában még hasznos a hánytatás, aktív szén
adása, valamint otthoni gyorssegélyként tömény
szeszesital itatása, amely képes kiszorítani az etilénglikol molekulákat. Sajnos az esetek nagyobb
részében csak a mérgezés második szakaszában,
súlyos vesekárosodással (oxalát nephrosis) kerülnek állatorvoshoz a betegek. Ez 24-36 óra alatt alakul ki, csökkenő vagy teljesen megszűnő vizeletürítést tapasztalunk. Ilyenkor már kifejezetten rossz
a prognózis.

Babesiosis (Kullancs okozta vérparazita fertőzés): A betegség veszélyével már szerencsére
egyre több kutyatartó tisztában van. Széles körű
ismertsége ellenére mégis meg kell említeni az őszi
aktualitások között, mert azt tapasztaljuk, hogy az
állattartók egy része hajlamos az őszi hónapokat
kullancsmentes időszakként számon tartani és
abbahagyni a paraziták elleni védekezést, teljesen
indokolatlanul. A kullancsok tavasszal és ősszel a
legaktívabbak. A köztes nyári hónapokban erős
napsütés esetén csökken az aktivitásuk. A betegséget a kullancs (Dermacentor reticulatus) vérszívása
során „átoltott”egysejtű vérparaziták (legtöbbször
Babesia canis) okozzák. Lappangási ideje 1-2 hét,
a betegség kezdeti tünetei nem specifikusak, láz,
levertség, étvágytalanság, esetenként sötétbarna
vizelet (haemoglobinuria), későbbi stádiumban
vérszegénység, sárgaság. A kórokozók elpusztítására hatékony injekciós készítmény áll rendelkezésre.
Ha ezt nem kapja meg időben a beteg, kialakulnak
a szövődmények, amelyek közül leggyakrabban a
vesekárosodás okoz súlyos, életveszélyes állapotot.
A kullancsok ellen ma már több módon is védekezhetünk, a nyakörvek és rácseppentős (spot-on)
szerek mellett hosszú hatású tablettás készítmények
is elérhetők.
dr. Szakra Szilárd és dr. Légrády András
állatorvosok

Állat-társak

Élet-módi

Olaszország kiválóságai az egészséges hajért

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

Belvárosi Állatorvosi Rendelő
Bejelentkezés a (06 70) 623 1235 telefonszámon
Nyitva: hétfőtől péntekig
9.00–12.00 ambuláns rendelés
12.00–16.00 között előjegyzett műtétek
16.00–19.00 ambuláns rendelés
Szombaton: 9.00–12.00 ambuláns rendelés
Állatpatika és állateledel üzlet
Nyitva: H–P: 9–19, Szo: 9–12
Telefon: (06 70) 623 1235
www.egerallatorvos.hu
egerallatorvos@gmail.com

Előző havi játékunk nyertesei: Jenes Janka, Kiss Tibor, Kuczik Csilla, Turiné Varga Judit

FrAKK ÁLLATeLeDeL BOLT
Nyitva tartás:
H–P: 0800–1200 • 1400–1700
Szo: 0800–1200

Mindenféle állattartással
kapcsolatos eledelek,
felszerelések, kiegészítők

TEL.: (06 20) 3290-188
KALLÓMALOM ÚTI PIAC
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samsung tv És okostelefon
egyÜtt most mÉg jobb Áron!
20 0EZ0M0ÉNNFYTEL
KEDV

SAMSUNG FULL HD SMART TV (UE43J5500)
+ SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME
Legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetőknek,
Magenta1 kedvezménycsomaggal, a csomagban lévő bármelyik otthoni
előfizetésre és a mobildíjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

További feltételekről és kedvezményes
készülékajánlatainkról érdeklődj üzleteinkben!

A készülékajánlat 2015. augusztus 3-tól visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. Az ajánlat kizárólag azon lakossági ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF
szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. A 20 000 Ft kedvezményt a TV-készülék árából biztosítjuk.
A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek: telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412.

Telekom üzlet Eger:

Eger, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 3.
Nyitvatartás: H–P: 08.30–17.00; Szo: 08.30–12.00
MAR_089_M1_HS_Samsung_A4_TPont.indd 1

07/09/15 13:52

Programajánló

Ízelítő Eger kulturális
programkínálatából
Gárdonyi Géza Színház

Utazás az éjszakába
Eugene O’Neill drámáját október 30-án mutatja be az egri
társulat Blaskó Balázs rendezésében. Az előadást Kelemen
Csaba, Saárossy Kinga, Tóth Levente, Nagy András és Nagy
Adrienn játsszák.
Minden társadalom, vagy ha így jobban tetszik, az emberi
együttélés legkisebb sejtje, a család. Itt szocializálódunk, itt tanulunk életmintákat. Itt kötjük az első kompromisszumokat az
együtt maradás érdekében. Ütközünk, sérülünk, csiszolódunk,
fejlődünk. Személyiségünk kiteljesedik, vagy beszűkül. Gátlásaink erősödnek, vagy oldódnak. A szülők hibákat követnek
el önmagukkal, egymással és gyermekeikkel szemben. A gyermekek is követnek el hibákat testvéreik, szüleik és önmaguk
rovására. A családban sérelmeket őrzünk és megbocsátunk.
Élünk, szeretünk, ragaszkodunk egymáshoz.
Az előadás során egy párás nyári reggel első óráitól vezet
a whisky- és morfingőzös-ködös út egyetlen nap hosszú íve

alatt az éjszaka sötét órái felé. A négytagú Tyron család vélt és
valós igazságokat felszínre hozó, sérelmeket felfakasztó tragikus napja ez, utazás a családi éjszaka mélyére – fogalmaz az
előadás kapcsán a rendező.

Sikeresen szerepelt a Harlekin
Shakespeare tragédiájának, a Hamletnek bábos feldolgozását az Ostravai
Nemzetközi Bábfesztiválon játszotta
el a társulat a bábszakma nemzetközi hírű, jeles képviselőiből, illetve
egyetemistákból álló közönség előtt,
nagyon jelentős sikert aratva. Külön
dicsőség a Harlekin számára, hogy
egyedüli társulatként képviselte Magyarországot a fesztiválon. A 11. alkalommal megrendezett Spectaculo
Interesse elnevezésű Nemzetközi
Bábfesztivál az elmúlt évek folyamán
Európa egyik legrangosabb találkozójává nőtte ki magát.

„Örökségturisztikai és
kulturális rendezvényközpont
a tolcsvai Szirmay – Waldbott-kastélyban”

A HEGYALJAI ÉLET SOKSZÍNŰSÉGE
A MÚLTBAN éS A JELENBEN
Nyitás 2015 végén várható

www.tolcsvaikastely.hu

A Vár komplex turisztikai fejlesztése,
Látogatóközpont kialakítása

„A Regéci VáR, AhoL
ii. Rákóczi FeRenc
FejedeLem
A gyeRmekkoRát töLtötte”
Nyitás 2015 decemberében
www.regecivar.hu

és Látogatóközpont

Tisztelt Egri Polgárok!
Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy az Országgyűlés 2014. december 16-ai döntésnek
köszönhetően - olyan történelmi nevezetességek mellett, mint a fővárosi Kossuth tér, a Hősök tere és a
Nemzeti Múzeum, a budai Várnegyed, vagy a debreceni Református Nagytemplom és Kollégium
- az Egri Vár lett Magyarország tizennegyedik Nemzeti Emlékhelye.
Büszkeségünk, a messze földön ismert és minden magyar ember szívében eddig is kiemelt helyet
elfoglaló egri erődítmény Nemzeti Emlékhellyé válása kapcsán 2015. október 17-én, az Egri Vár Napján
több százan lehettünk együtt a Vár értékeit, nemzetünk történelmében elfoglalt szerepét bemutató
díszes emléktábla avatásán. A Dobó-bástya előtti területen álló sztélé talapzatába egri gyermekek
jövőnek szóló üzeneteit helyeztük el, a míves, nemes anyagokból készített emlékoszlopon pedig ez áll:
Eger a 16. században a Magyar Királyságnak, a „kereszténység védőbástyájának” fontos végvára volt.
Ezeréves történetének leghíresebb eseménye az 1552. évi ostrom, amikor a Dobó István vezette védők
visszaverték a hatalmas túlerőben lévő török sereget. Elsőként Tinódi Lantos Sebestyén örökítette meg
históriás énekében a győzelmet, amely további irodalmi és képzőművészeti alkotások révén vált a nemzeti
emlékezet részévé.
Eger védőinek a magyar hőskultuszban betöltött szerepét Gárdonyi Géza Egri csillagok című nagy
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hatású regénye, illetve az ebből készült film tovább erősítette.
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Legyünk büszkék Egerre, legyünk büszkék az Egri Várra!

