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Októberi nyugalom
Feszültség van. A határokon, azokon belül és kívül, emberek és történelmek között, több istenhit között. Feszült-
ség van, és nem tudjuk feloldani. Ülünk a tévé előtt, nézzük aggódva a drámai életsorozatot, és bosszankodunk: 
hol a rendezőt, hol a szereplőket szidjuk, sőt! Olykor még a statisztákat is. Vagy épp ellenkezőleg: dicsérjük a 
produkciót…

De feszültség van a házban, asszonyok és férfiak, házasok és szeretők között, gyermekek és szülők, generációk 
és testvérek között. Feszültség van az ágyban, az asztalnál, az imakönyv felett és a karácsonyfa alatt.

És a munkahelyen, irigyek és sikeresek, főnökök és beosztottak között, és feszültség van az iskolában, az óvo-
dában, az anyaméhben. Feszültség van bennem, a fejemben, a szívemben, a hasamban – és azt hiszem, a pirulák 
mindent eltüntetnek, gyógyítanak, miközben csak helyet adnak az újabb feszültségnek.

És akkor, egy októberi hétvégén felkeresem a napos oldalt, a domb tetején egy tisztáson kockás pokrócot 
terítek, élvezem a gyengülő napsütést, figyelem a sárguló szőlőleveleket a domboldalon. Oldódok. Könnyebb 
leszek és boldogabb, körülöttem a család, piknik van és nevetés, mellettünk mások is heverésznek, kutyával vagy 
kisgyerekkel játszanak – feszültségmentesen.

Jó lenne, ábrándozok közben, ha mindenkinek jutna domboldal a koraőszi októberben, ha mindenki meg-
találhatná a maga helyét, ha csak rövid időre is, ahol időt szakíthat a nyugalomra, vagy legalább kipihenve 
felkészülhet. A rá váró feszültségre.

 Harsányi Judit
  főszerkesztő
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Véget ért a rehabilitáció – megújult az egri belváros

Aki három éve járt utoljára Egerben, ma igencsak elcsodálkozik az azóta végbement változásokon. A több mint 5 mil-
liárd forintos, 25 projektelemből álló belvárosrehabilitáció során ugyanis új terek jöttek létre, emblematikus épületek 
újultak meg, azaz egészen más arcát mutatja már a hevesi megyeszékhely. 

pócsiK ATTiLA

Történelmi jelentőségű beruházás-soro-
zat vette kezdetét 2012 őszén a belváros 
25 fejlesztési elemből álló rekonstrukci-
ójával. Akkor Habis László polgármester 
úgy fogalmazott: több éves előkészítő 
munkát követően indulhat el a fejlesztés, 
amely Egert még élhetőbb várossá for-
málja, értékeit megőrzi és új értékeket is 
teremt. – A cél a Dobó tér, az Eger patak 
belvárosi szakasza, valamint a belvárosi 
terek megújításával az, hogy egyidejű, 
látványos és hasznos fejlesztésekkel to-
vább növeljük történelmi belvárosunk 
vonzerejét. Fontos továbbá az is, hogy a 
beruházás révén olyan környezetet ala-
kítsunk ki, melyben az egriek mellett az 
ide látogatók is otthon érezhetik magu-
kat. Tesszük ezt többek között az egri 
közterületek és városi terek egységes épí-
tészeti koncepció szerinti átalakításával, 
a gyalogosforgalom elsőbbségének biz-
tosításával, az Eger patakhoz kapcsolódó 
zöldfelületek minőségi fejlesztésével, a 
kerékpáros-közlekedés körülményeinek 
javításával, a belvárosi parkolás szabá-
lyozásával, valamint a legértékesebb épü-
letek felújításával – hangzott el három 
esztendeje, a projekt elindulásakor.

– Már a kiírásban is fontos szerep jutott 
funkcióbővítésnek, illetve annak, hogy új 
terek jöjjenek létre a belvárosban, s ezek 
rendszert alkossanak – idézi fel a kez-
deteket Komáromi Tas építészmérnök, 
a pályázaton nyertes Egri Építész Iroda 
munkatársa. Hozzátette: nem véletlen, 
hogy a beérkezett 20 pályamű döntő 
többsége egybecsengő volt például abban 
a tekintetben, hogy „kinyitották” a Dobó 
teret. Elárulta azt is, a fejlesztéssorozat 

egyik legfontosabb jelentősége, hogy egy 
lépcsőben, egységes építészeti elv alapján 
valósult meg, és nem zárt rendszert al-
kot, hanem folytatódhat, például a Hibay 
Károly, vagy a Szent János utca irányába 
a jövőben. 

Érdemes szólni róla, több dolog is vál-
tozott a tervek leadásának határidejéhez 
képest. A leglényegesebb ezek közül, s 
talán ma már kevesen emlékeznek rá, 
de eredetileg egy 80 parkolóhelyes mély-

garázst is terveztek a Dobó tér alá, ám a 
magas kivitelezési költség miatt végül er-
ről lemondtak. Persze számos más válto-
zás is történt. A 2008-as ötletpályázatnak 
például eredetileg nem volt része a Va-
lide Sultana fürdőrom, a város egy évre 
rá mégis megrendelt egy vázlattervet, 
amely a rom látogathatóvá és kutathatóvá 
tételére vonatkozott, illetve a védelmére 
is megoldást kínált. Az akkor még álla-
mi tulajdonú ingatlan megóvása sokak 
szemében volt régi adósság. Mára valódi 
megmenetett értékről beszélhetünk. De 
nézzük az elejétől, mi minden történt az 
elmúlt esztendőkben!

Az első látványos munkálatok min-
den bizonnyal azok a homlokzatfelújí-
tások voltak, amelyek során 2012 végére 
megszépült a Bartakovics Béla Közössé-
gi Ház, a Kálvin-ház, illetve a Senator-
ház. Lényeges pillanat volt a Dobó utca 
6/A előtti egykori Stella söröző, illetve a 
Szúnyog-közi Csizmadia-szín elbontása, 
amely jelezte az egészen új térszerkezet 
létrejöttét. Új hidak is épültek; egy a Hi-
bay Károly utca és az Eszperantó sétány 
között, s szélesebb, impozánsabb össze-
köttetés váltotta a Gerl-hidat.

Januárban aztán elindult a patakme-
der-rekonstrukció és az ott futó kerék-
párút kialakítása is, s ekkor már a Kato-
na téri parkolóház építési munkálatai is 
folytak. Ennek az évnek a tavaszán került 
állványzat a Minorita templom elé. Aki 

emlékszik az épület akkori állapotára, a 
repedésekre, s az omladozó vakolatra, 
bizonyára nem csóválta a fejét, amikor 
hallhatta: az utolsó renováláson 1960-
ban esett át a műemlék. A Dobó téri 
templom mellett ugyancsak megszépült 
a Minaret melletti Irgalmas-kápolna 
homlokzata is. Ez esetben a legnagyobb 
kihívást kétségtelenül a tetején található 
három szobor helyreállítása jelentette. 
Nem vitás, hosszú évekig szörnyülköd-
tek sokan az épület állapota láttán. Mára 
az egri belváros méltó műemléke lett a 
kápolna.

Ez idő tájt zajlott a legkevésbé látvá-
nyos, s a legtöbb kényelmetlenséget oko-

zó része a 25 elemből álló projektnek, je-
lesül a közművek rekonstrukciója. Ennek 
kapcsán többször is elhangzott: a rehabi-
litációnak éppúgy fontos része az is, ami 
nem látszik, lévén a föld alatt van. Azt 
azonban senki nem vitatta, időszerű volt 
a munka, amely során találtak olyan má-
zos csöveket, amelyek 80 évesek voltak...

A 2013-as év végén aztán elindult a 
legnagyobb, s talán leginkább várt fej-
lesztés: a Dobó tér rekonstrukciója. El-
szállították a Dobó szobrot, illetve a Vég-
vári vitézeket, bizonyára sokak számára 
marad emlékezetes pillanat, ahogy ló 
és lovasa a levegőben úszva várta, hogy 
rákerüljenek a hatalmas teherautóra, 

fotók: vozáry róbert
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hogy aztán megszépülve térjenek vissza 
az egri belvárosba. A két szobor közül 
a Dobó várkapitányt és társait ábrázoló 
alkotás volt jobb állapotban, míg Kisfa-
ludi Stróbl Zsigmond 1967-ben felállított 
szoborcsoportja ekkorra már igencsak 
megérett a „nagygenerálra”. Új helyének 
kapcsán több lehetőség is felmerült: vizs-
gálták, hogy a várba, a Bazilika mellé, 
vagy Tinódi térre szállítsák majd őket. 
A kompozíció a restaurálás után végül a 
teljesen átalakuló Szúnyog-köz központi 
ékessége lett, a közterületet nevét ezért is 
változtatta a közgyűlés Végvári vitézek 
terére. 

Míg a szobrokon a restaurátorok dol-
goztak, a Dobó téren a régészeti feltárás 
során különleges török-kori emlékekre 
bukkantak a szakemberek, egyebek kö-
zött egy cserzőműhely maradványaira, 
illetve egy láncing darabjaira. A nyár vé-
gére összesen 7000 négyzetméter terület 
kapott a korábbi töredezett lapok helyett 
természetes, gránit, andezit és kisebb 
részben mészkő anyagú burkolatot. Az 
Érsek utcához közeli részen pedig egy 
szintbe süllyesztett vízi játékot alakítot-
tak ki. Ma már tudjuk, s a közösségi ol-
dalakra feltöltött fotókon is láthatjuk: a 
vízsugarakat este fehér LED fény megvi-
lágítás teszi még hangulatosabbá. Emlé-
kezhetünk: tavaly szeptember 27-én egy 
egész napos, zenés, szüreti programmal 
vettük birtokba a Dobó teret, a rendez-
vénynek a többi között egy „élő Dobó 
szobor” avatás is a része volt. Az ünnep 
másnap is folytatódott: akkor leplezték le 
Gárdonyi Géza egészalakos szobrát a róla 
elnevezett, új téren. Azóta – az egykori 

áruházi parkolóban – az autók helyett 
családok, baráti társaságok múlathatják 
az időt, számos közösségi program szín-
tere lett az új tér.

Megszépült a Városháza is. Az impo-
záns külső mellett a beltartalom is nagy 
hangsúlyt kapott: korszerűsítették az 
épületgépészetet, átjárhatóvá tették a 
földszintet és egy akadálymentes ügyfél-
teret is kialakítottak az épületben. Lénye-
ges állomás volt a Gólya utcai játszótér 
kialakítása, no és persze a Lenkey iskola 
homlokzati felújítása.

Az idei esztendőre is jutott az újdon-
2015. augusztus 27-én Miskolcon a XX. Országos Főépítészi Konferencián a Dobó tér és 
környékének építészeti rekonstrukcióját dicséretben részesítették.

ságból. Új köztéri alkotással bővült a bel-
város, az Eszperantó sétányon található 
térplasztika Eger történelmi emlékeit 
szimbolizálja. Néhány napja pedig átad-
ták a Végvári vitézek terét, amely Eger 
egyik leghangsúlyosabb köztere lehet a 
jövőben. Itt láthatóak azok a török kori 
falmaradványok, amelyek a régészeti fel-
tárás során kerültek elő. A gyerekek bir-
tokba vették az új belvárosi játszóparkot, 

de népszerű újdonságnak számít a patak 
felé kialakított lépcsőzetes lejárat is.

A 2012-es őszhöz képest tehát ma már 
bringázhatunk a patakmederben, büsz-
kén tekinthetünk a város emblematikus 
épületeire, felkereshetjük a sokáig csak 
palatetővel védett fürdőromot, s új tere-
ken szervezhetünk találkozókat baráta-
inkkal a sétáló belvárosban, amely immár 
valóban a kerékpárosoké, gyalogosoké. 

fotók: vozáry róbert
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KEszTHELyi VALÉriA

Húsz éve ez a csapat létrehozta – kisebb-
nagyobb változásokkal – az Eger Ünnepét, 
amely kivívta a város elismerését – kezdte a 
megnyitót Vallusné Farkas Andrea, az Eger 
Ünnepe Szervező Bizottság elnöke.  Az Ér-
sekkertben 90 civil szervezet mutatkozott 
be fellépéssel vagy szolgáltatással, több mint 
tíz intézmény is csatlakozott hozzájuk.  

Habis László polgármester húsz évvel 
ezelőtt maga is egyik kezdeményezője, 
támogatója volt a civil ünnepnek. Úgy fo-
galmazott: méltán mondhatjuk, hogy ez 
az ünnep az egrieké, a civileké, akik áldo-
zatkész munkát végeznek azért, hogy Eger 
erős közösség legyen.  Az Egri Civil Kere-
kasztal már az Egri Értéktár része. Részt 
vesznek a városi közösség gondolkodás-
módjának formálásában, és nincs az élet-
nek olyan területe, ahol ne dolgoznának. 
Az önkormányzat pedig igyekszik ehhez a 
munkához biztosítani a hátteret – mondta 
a polgármester.

A Pro Agria szakmai díjat idén, a XX. 
Eger Ünnepén az Egri Civil Kerekasztal 
vehette át. Tagjait minden évben több mint 
száz civilszervezet választja meg, munká-
juk országosan is elismert, az egri érdeke-
ket és értékeket képviselik – hangzott el a 
méltatásban. A díj a korábbi években és 

Eger Ünnepe

„Mindnyájan civilek vagyunk”
Egrinek lenni nemcsak büszkeség, nemes kötelesség is – fogalmazott Jakabné Jakab Katalin, amikor az Egri Civil Kere-
kasztal soros elnökeként átvette a kerekasztalnak ítélt Pro Agria díjat. A XX. Eger Ünnepe megnyitóján Habis László pol-
gármester méltatta a civilek munkáját, azt mondta: sokat tesznek azért, hogy Eger egy erős közösség legyen. A jubileu-
mi civil ünnepen 90 civilszervezet mutatkozott be, a rendezvényéhez kapcsolódott többek között a szüreti felvonulás, a 
kerekesszékes vívó világbajnokság, a Barokk futóparádé, a Székelyföld Gyöngyszemei program is.

ma a város közéletében aktívan tevékeny-
kedő civilek munkáját ismeri el – mondta 
Jakabné Jakab Katalin, a kerekasztal soros 
elnöke. Megmutatták: az összefogás, az ön-
zetlen segítség milyen gazdaggá tehet egy 
várost. Egrinek lenni nem csak büszkeség, 
nemes kötelesség is – hangsúlyozta.

Az első civil ünnepet 20 évvel ezelőtt 
rendezték meg, az akkori szervező, dr. Ki-
ripolszky Mária úgy fogalmazott: boldog 
és büszke azt látva, hogy hova fejlődött az 
a rendezvény, amelynek a bölcsőjét többek 

között ő ringatta. Két évtizeddel ezelőtt egy 
másik szervezettel közösen írtak egy PHA-
RE pályázatot, mert az volt a tapasztalatuk, 
hogy az állami szervezetek és a civilek kö-
zött nincs igazi partneri kapcsolat. A civi-
leknek nem volt pénzük, az állami szerve-
zetek pedig nem foglalkoztak a civilekkel. 
Ezen szerettek volna változtatni. Elkezdték 
közelíteni az állami és a civil szervezeteket 
egymáshoz. Egy ötletbörzén találták ki, 
hogy a létrejött együttműködést legjobban 
egy ilyen rendezvénnyel tudják demonst-
rálni – így jött létre az Eger Ünnepe. 

A Pro Agria szakmai díj átadása után a ci-
vilek borával köszöntötték a polgármestert, 
majd a városismereti vetélkedő díjait adták 
át. A háromnapos ünnepen az egyesületek, 
alapítványok szolgáltatásokkal várták az 
egrieket, kerékpártúrát, városismereti ve-
télkedőt szerveztek, táncosok, színjátszók, 
zenekarok és énekesek mutatkoztak be a 
színpadon, kézműves foglalkozásokat tar-
tottak az Érsekkertben. Igazán családiassá 
és civillé tette az ünnepet a közvetlenség, 
a kedvesség, az oldott hangulat. Progra-
mokra hívogattak, és mint egy családi ösz-
szejövetelen: házi készítésű sütemények-
kel, szörpökkel kínálták az Érsekkertben 
sétálókat. A rendezvény népszerűségéről 
elég annyit mondani: az Érsekkert Klap-
ka utcai sétánya megtelt érdeklődőkkel.  

Korszerű gondozói 
ház kialakítása
A „Korszerű Gondozói Ház kialakítása” című, 
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0026 azonosítási szá-
mú projekt megvalósítása 2015 júliusától 
kezdődött meg, melyre vissza nem térítendő 
pályázati támogatást nyert Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. A támogatás összege: 
179 948 373 Ft. A beruházás az Új Széchenyi 
Terv keretében, az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósulhat meg.

A beruházással Eger Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának célja a település és ellátási kör-
zetében életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan 
emberek munkaerő-piaci és társadalmi integrá-
ciójának elősegítése, a társadalmi befogadás nö-
velése. Az Eger, Tárkányi u. 25. alatt található, 
1465 m2 alapterületű intézmény teljes korsze-
rűsítése és komplex akadálymentesítése valósul 
meg az alábbi tartalommal: éjjeli menedékhely 
kialakítása; átmeneti szállás kialakítása; ápoló-
gondozó otthon kiépítése; melegítőkonyha és 
étkező; orvosi rendelő kiépítése.

Az ingatlan 7402 m2-es telkén rendezett új ud-
var, akadálymentes parkoló létesül. A beruházás 
része az épület utólagos hőszigetelése, a nyílás-
zárók cseréje, fűtéskorszerűsítés és tetőfelújítás. 
A komplex akadálymentesítés révén, rámpák, 
belső akadálymentes közlekedési útvonalak, 
lift, akadálymentes mosdók és WC helyiségek, 
valamint infokummunikációs akadálymenete-
sítés épül ki. A beruházás része eszközbeszer-
zés (bútorozás, konyhai és használati eszközök, 
szakmai eszközök beszerzése) is.  A kivitelezési 
munkák időarányosan megfelelő ütemben zaj-
lanak, a ház kialakításának tervezett befejezése 
2015. október 31. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

EgEr, ipari park 9847. hrsz.-ú ingatlan és környékénEk kármEntEsítésE

Kohéziós Alap

Hamarosan befejeződik a 2013 szeptemberében megkezdett, „Eger, Ipari 
Park 9847. hrsz.-ú ingatlan és környékének kármentesítése” című projekt 
megvalósítása, mely az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív 
Program keretében 100%-os támogatásban részesült. A támogatás ösz-
szege: 932 548 982 Ft. A projekt eredményeként a terület 
környezeti állapota megfelel majd a hazai és uniós 
környezetvédelmi jogszabályokban előírt 
követelményeknek. A kármentesítés 
elvégzésével Eger MJV Önkor-
mányzata további beruházá-
sokra és új munkahelyek te-
remtésére tesz alkalmassá 
egy, az egri Ipari Parkban 
található területet.

Bölcsődék infrastrukturális 
fejlesztése Egerben
Megújult a Cecey Éva Bölcsőde is

Befejeződtek a felújítási munkálatok a Cecey Éva Bölcsődében. A beruházást 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Észak-Magyaror-
szági Operatív Programja keretében ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0001 azonosítószá-
mon, a „Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése Egerben” elnevezésű projekt ré-
szeként valósította meg, összesen bruttó 348 595 566 Ft összegű támogatással.

A komplex, három bölcsődei intéz-
mény felújítását magába foglaló projekt 
részeként az év elején vették birtokba a 
gyermekek a megújult Montessori Böl-
csődét, a Semmelweis Ignác Bölcsődét 
pedig tavasszal újították fel. A harmadik 
érintett intézmény, a Cecey Éva Bölcső-
de felújítása révén korszerű, energiata-
karékos és családbarát intézmény jött 
létre, 52 megújult férőhellyel. A kivi-
telezési munkálatok 2015. júniusában 
kezdődtek meg, a munkaterületet 2015. 
június 9-én kapta meg a vállalkozó. Az 
intézmény 1968-as megépítése óta csu-
pán kisebb átalakítások voltak, most a 
szükséges korszerűsítést, felújítást vé-
gezték el a projektben rendelkezésre álló 
forrásból, melyet Eger Önkormányzata 
40 millió forint többlet önerővel egészí-
tett ki.

A hőszigetelt, teljesen akadálymentesí-
tett épületben megújult az udvar és kül-
téri játszóeszközökkel bővült a játszótér. 
Az épületben a mozgáskorlátozottak szá-
mára kialakított közlekedők, ajtók, WC-
mosdó, megfelelő magasságú villanykap-
csolók, rámpák, akadálymentes küszöb, 
speciális padlóburkolatok és jelzőrend-
szerek, falfestés és táblás jelzőrendszer is 
segíti a tájékozódást. Korszerű belépte-
tő-rendszert telepítettek a bejárat-okhoz, 

míg a főzőkonyhát modern légtechnikai 
rendszer szolgálja ki. Innovatív megol-
dásként a bölcsődei csoportszobákban 
sófalakat alakítottak ki, így lehetőség 
nyílik a sóterápia kedvező hatásainak 
alkalmazására. Ennek előnye, hogy a só-
rögöknek köszönhetően folyamatosan 
tiszta, szinte csíramentes mikroklíma 
alakul ki. A fejlesztéssel teljesen akadály-
mentes környezet jött létre, amely nem 
csupán a babakocsival közle-kedők és az 
idősek, hanem a fogyatékkal élők számá-
ra is kedvező, a létesítmények használata 
során ki-számítható, értelmezhető és ér-
zékelhető hozzáférést biztosít.

Az elnyert uniós forrást a Montesso-
ri Bölcsőde fejlesztésénél Eger Önkor-
mányzata csaknem 28 millió, a Sem-
melweis Ignác Bölcsődében végzett 
beruházásnál több mint 16 millió forint-
tal egészítette ki. A beruhá-zások ered-
ményeként Egerben javultak a bölcső-
dék ellátási, minőségi feltételei és nőtt az 
elérhető intézményi férőhelyek száma is: 
a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgató-
ság Montessori Bölcsődéje 78 férőhely-
lyel, a Semmelweis Bölcsőde 82, míg a 
Cecey Bölcsőde 52 férőhellyel újult meg. 
A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

fotók: nemes róbert
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tő Válogatás az elmúlt hónap egri 
eseményeiből
Kardiológiai centrum

Átadták a Markhot Ferenc Kórház új Kardiológiai Rehabilitációs Ambu-
lanciáját. A belgyógyászati tömb földszintjén kialakított centrumban olyan 
pácienseket gyógyítanak, akik valamilyen szívműtéten, infarktuson estek 
át, illetve koszorúér betegségük van. A rendszeres kontroll mellett minden 
olyan kezelést megkaphatnak majd itt a betegek, mint egy szanatóriumban.

Megújuló csomópontok

Három csomópontot újítanak meg Egerben ösz-
szesen 365 millió forintból. Országosan 11 ilyen 
projekt valósul meg a Közlekedési Operatív Prog-
ram keretében, ebből három a hevesi megyeszék-
helyen – emelte ki Nyitrai Zsolt megyei fejleszté-
sekért felelős miniszteri biztos. Martonné Adler 
Ildikó alpolgármester azt is hozzátette: amellett, 
hogy biztonságosabbá válnak a csomópontok, le-
hetősége nyílik a városnak a közvilágítás fejleszté-
sére, a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos prob-
lémák megoldására, zöldfelületeket kialakítani. A 
munka szeptember 7-én kezdődött.

Megújult a Wigner

Az új tanév kezdetére a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium épületegyüttesének nagy része megújult. A nyári 
szünet alatt elvégezték a régi épületek hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét. E 
mellett a nyertes pályázatnak köszönhetően napkollektorokat is felszereltek. 

Új műfüves pálya

Új, az MLSZ-szabványnak 
megfelelő kisméretű mű-
füves pálya épül a Felső-
városi Sporttelepen. A 25 
millió forintos beruházás 
várhatóan szeptember vé-
gén zárul. Közben a többi 
a pályát és a kiszolgáló lé-
tesítményeket is felújítják. 
A tervek szerint jövőre a 
Sporttelep déli részén egy 
újabb, nagyméretű műfü-
ves pálya épülhet – hang-
zott el a helyszínen tartott 
pályabejáráson.

Cseh László köszöntése

Cseh Lászlót köszöntötték ünnepélyesen a város-
házán. A januártól az Egri Úszó Klub színeiben 
versenyző sportolónak kazanyi sikereihez gratu-
láltak a város elöljárói. Cseh László azt mondta, 
az olimpiai arany egy elérhető álom, a Rióra való 
felkészülésben pedig az egri környezet és a klub-
csapat inspiráló segítség.

Virágos Egerért

Huszonhárom éves a Virágos Egerért, szép környezetért verseny, néhány éve a legszebb konyhakerteket is díjazzák. A zsűri 
több mint 150 helyszínt látogatott végig, öt kategóriában, 16 alkategóriában díjazták a legszebb erkélyeket, kerteket, kiülte-
téseket.

Húszéves a Kerekes Band

Népzenei gyűjtőutakkal, táncházzal indult el húsz évvel ezelőtt a 
Kerekes Band története. Bár az évek során a pásztorfurulya, a csán-
gók által használt koboz és mezőségi brácsa együttes hangzásának 
köszönhetően eklektikussá vált az együttes  zenéje, megteremtve 
az ethno- funk stílust, a népművészeti kezdet kiváló alapként szol-
gál ma is a zenekar zenéjéhez. Az együttes nem csak a közönség, 
hanem a szakma elismerését is kivívta az évek során. Felléptek töb-
bek között a MÜPÁ-ban és számos rangos zenei fesztiválon, közel 
húsz országban adtak koncertet, megkapták a Heves Megyei Prí-
ma-díjat, van egy platina- és három aranylemezük, két albumuk 
pedig Fonogram-díjas is lett.  Fehér Zsombor úgy fogalmazott: 
zenéjük a rétegműfajok sorába tartozik, de ez ma is tudatos, nem 
szeretnének populárisabb zenét játszani. A Bolyki-völgyben adott 
jubileumi koncerten az együttes mellett fellépett Herczeg Flóra is, 
illetve  a Cseh Tamás-programnak köszönhetően a Góbézenekar 

Kálnoky László hagyatéka

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak aján-
dékozta Kálnoky László örököse a költő, műfordító 
könyvhagyatékát. A közel háromezer kötetet tartal-
mazó hagyatékban szépirodalmi könyvek, dedikált 
példányok találhatóak, utóbbiakból kiállítás látható a 
könyvtár első emeletén. 

Átadták a fogorvosi 
rendelőt

Több mint hatmillió forintos 
beruházásnak köszönhetően 
újult meg az Egri Hunyadi 
Mátyás Általános Iskolában 
működő iskolafogászati ren-
delő. A több mint 30 évvel 
ezelőtt kialakított rendelő-
ben kicserélték a nyílászáró-
kat, a burkolatot, felújították 
a fűtési rendszert és új, kor-
szerű fogászati kezelőegysé-
get és egyéb eszközöket sze-
reztek be. 

A kivitelezést az Egri Köz-
szolgáltatások Városi Intéz-
ménye végezte. 

A beruházással 1800 gyer-
mek fogszati ellátása vált 
korszerűvé.

Dolomitenmann

A 28. Red Bull Dolomitenmann versenyt ismét sikere-
sen teljesítette a Heves megyei tagokból álló magyar csa-
pat. A Teambuliding SC tagjai: Járdán Zsolt, Nagy Lász-
ló, Dósa Richárd és dr. Kurpé László a sérülések ellenére 
is helyt állt a több mint száz induló csapat között.

Utolsó Critical Mass – jövőre jön az I Bike Eger

Az utolsó Critical Mass – így harangozták be az Európai Mobilitási Héthez, 
az autómentes naphoz kapcsolódó kerékpáros felvonulást. Kiderült: csak 
ezen a néven és ilyen formában az utolsó, jövőre I Bike Eger néven fut majd a 
rendezvény, a jellege is megváltozik.  Az utolsó CM-en több százan tekertek.

és a Mary Popkids. A Kerekes Band már dolgozik a következő al-
bumon, mely várhatóan jövőre jelenik meg.

fotó: bilku krisztián

fotó: bilku krisztián

fotó: nemes róbert

fotó: nemes róbert

fotó: vozáry róbert



Eger – egykor és most
A képeslapok és fotók a 20. századi Egerről című könyv segítségével 
képzeletbeli sétát tehetünk a múltban. Tóth László egri képeslapgyűjtő 
és Molnár István Géza fotográfus gyűjteménye Eger egykori arcát mu-
tatja be.M
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Kálnoky László (1912–1985)
„Egerről sohasem feledkeztem meg, időnként egy-egy vershez Eger adta az ihletet.”

SZECSKó KÁROLy

Kálnoky László költő Egerben született 
1912. szeptember 5-én a Telekessy utca 
4. szám alatti házban. Két év múlva a csa-
lád a Széchenyi utca 2. alá költözött, amit 
Alapítványi Háznak is neveztek. Édesapja 
Kálnoky István (1882–1949), édesanyja 
Kállay Malvin (1888–1971) volt. Apja ve-
zető városi hivatalnok, aki 1939–1944 kö-
zött az ország német megszállásáig a város 
polgármestere, de ekkor antifasiszta ér-
zelmét követve lemondott állásáról. 1945. 
május 4-én az Egri Államrendőrség Po-
litikai Osztálya háborús bűntett vádjával 
letartóztatta, majd a várban felállított in-
ternáló táborba hurcolták, s megkínozták. 
Az Egri Népbíróság három évi börtönbün-
tetésre ítélte, de 1946-ban a Népbíróságok 
Országos Tanácsa az elsőfokú ítéletet meg-
semmisítette. Mindezek miatt egészségi 
állapota megrendült, 1949-ben elhunyt. 
Az egri Grőber temetőben található csalá-
di sírboltban helyezték örök nyugalomra.

Kálnoky László az egri Szent Bernát 
Ciszterci Gimnáziumban 1922–1930 kö-
zött tanult mindvégig jó eredménnyel. 
Klasszikus műveltségének kialakulásában 
jelentős szerepe volt többek között Tor-
day Ányos magyar–latin szakos tanárnak, 
Gárdonyi egyik legjobb barátjának. Tör-
ténelemre Pataki János Vidor, az egri vár 
egyik feltárója oktatta. A gimnáziumban 
kiválóan megtanult németül és franciául, 
amit később műfordítói munkásságában 
hasznosított. Tizenöt éves korától írt ver-
seket, s az iskola Vitkovics Önképző Kör-
ében tevékenykedett, melynek jegyzőjévé 
választották 1929-ben. A következő évben 
egy verses műfordítását és három szonett-
jét méltónak találták a 20 pengős pályadíj-
ra.

Jeles érettségijét követően –1930 őszén 
a családi hagyományokat követve – be-
iratkozott a budapesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karára. A következő évben visszatért 
szülővárosába, ahol az Érseki Római Ka-
tolikus Jogakadémia hallgatója lett. Tagja 
volt az intézmény Jogakadémiai Körének, 
melyben egy ideig ő látta el az ügyészi fel-
adatokat. Tanulmányait Egerben fejezte 
be, majd a Pécsi Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán szerzett dok-
tori címet.

Első munkahelye az egri városháza 
volt, ahol 1935 júliusától különböző be-

osztásokban dolgozott. Hivatali munkáját 
mindvégig lelkiismeretesen végezte, mely-
ről 1940. november 4-i keltezésű működé-
si bizonyítványa is tanúskodik. Életének 
egyhangúságát enyhítette, hogy sokat uta-
zott (Franciaország, Olaszország, Svájc). 
Angliában 1929-ben részt vett a III. Cser-
kész Világtalálkozón (Jamboree). 

A költészetére ható alkotók közül a vi-
lágirodalomból kiemelkedik Baudelaire, 
Verlaine valamint a német és angol ro-
mantikusok lírája. Nagy hatással voltak 
rá a Nyugat költői, elsősorban Kosztolá-
nyi Dezső és Tóth Árpád. Szülővárosában 
készülő verseiről jóformán csak egyetlen 
emberrel, az újságíró-költő baráttal, Kapor 
Elemérrel beszélgethetett. Elemér bácsi 
már élemedett korában elmesélte e sorok 
írójának, hogy Kálnoky időnként felke-
reste az Eger című lap szerkesztőségé ben. 
Rajta kívül jelentős hatással volt rá anyai 
nagybátyja, Kállay Miklós (1885–1955) 
író, aki 1914–1917 között a szabadelvű 
Egri Újságot szerkesztette.

Már első verseskötetének (Az árnyak 
kertje, 1939.) megjelenésekor kiforrott 
költő volt. A kötet keletkezéséről 1968-ban 
így nyilatkozott Garai Gábor költőnek: 
„Egerről sohasem feledkeztem meg, időn-
ként egy-egy vershez Eger adta az ihle-
tet.” A kritikusok a magyar költészet nagy 
ígéretét látták benne. Szépen ívelő költői 
munkássága elismeréseként 1940. október 
végén az Egri Gárdonyi Géza Társaság tag-
jává választották. 

1941 őszén Budapestre került a Belügy-
minisztériumba, ahol 1953-ig dolgozott. 
Az Eger című napilap cikkírója szerint: 
„Távozása nagy veszteség Eger város szá-
mára…” Időközben tüdőbajt kapott, és 
megoperálták. 1939–1941 között több al-
kalommal szanatóriumban ápolták, s ez a 
nehéz időszak volt ihletője mindmáig leg-
jobbnak tartott Szanatóriumi elégia (1942) 
verskompozíciójának. 1954-től 1957-ig 
a Szépirodalmi Könyvkiadó lektora volt. 
1956 előtt évekig nem publikálhatott, for-
dításból élt. 1957-ben jelent meg a Lázas 
csillagon című kötete. 1960. október 14-én 
az Élet és Irodalomban közölt A kegyelet ol-
tárán című versével a hatalom ellenszenvét 
vívta ki. 

A Nyugat harmadik nemzedékéhez tar-
tozott, legjelentősebb műfordítóink egyi-
ke. Szülővárosához később sem lett hűtlen, 
haláláig többször látogatott ide. Többek 
között 1972-ben, amikor az újjáalakult 

Gárdonyi Géza Társaság tiszteletbeli el-
nökévé választották. Időskori verseiben is 
tükröződik Eger ihlető hatása. 

Már életében (1977) könyv jelent meg 
róla Alföldy Jenő tollából, halála után 
(1988) pedig Csűrös Miklós Pokoljárás és 
Bohóctréfa című kötete. Kálnoky emléke-
zetére 2000-ben látott napvilágot a Me-
nekülő szív című kötet. Egerben elsőként 
e sorok írója közölt cikket róla, majd Cs. 
Varga István, Ködöböcz Gábor és Szentesi 
Zsolt egri irodalomtörténészek foglalkoz-
tak munkásságával. Életművének alapos 
és tüzetes feldolgozása még a jövő feladata. 

Kálnoky László 1985. július 30-án hunyt 
el a budakeszi Tüdőszanatóriumban. A 
Farkasréti temetőben helyezték örök nyu-
galomra. Bár több díjat kapott (Baumgar-
ten-díj, József Attila-díj, Déry Tibor-díj 
stb.), de Kossuth-díjjal – amire kétszer is 
felterjesztették – nem tüntették ki. 2000-
ben a Digitális Irodalmi Akadémia posz-
tumusz tagjává választotta. 

Eger városa szeretettel ápolja emlékét. 
Születésének 100. évfordulóján (2012), a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Egri 
Szervezete a Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnáziumban felavatta emléktábláját. 
Emlékére Cs. Varga István szerkesztés-
ében 2013-ban megjelent „Visszazengtem 
a világ hangjait” című kötet. A Bartakovics 
Béla Közösségi Házban működik a Kálno-
ky László Irodalmi és Művészeti Egyesü-
let. Nevét a Hajdúhegyen utca őrzi. 2015. 
szeptem ber 4-én került sor könyvhagyaté-
kának hivatalos átadójára a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtárban.

Mindezek ellenére mégis adósai va-
gyunk!

Az egri Károlyváros rövid története
TóTH LászLó

Eszterházy Károly egri püspök városren-
dezési terveinek köszönhetően az 1760-as 
években kezdődött meg a mai Törvényház 
utcától a Kisasszony utcáig terjedő terület 
felparcellázása. E városrész a „Nova Civitas 
Carolina”, azaz a Károlyváros nevet kapta. 
E terület keleti határa a mai Barkóczy utca 
vonaláig terjedt, nyugati határa a Vörös-
marty, illetve a mai Hatvanasezred utcát 
foglalta magában. Az addigi püspöki rétek 
és kaszálók területén a vízmosásos árkokat 
betemették, és Eszteházy Károly elképzelé-
seinek megfelelően megtervezték és kijelöl-
ték az egymásra merőleges utcák irányát.

Ez a városrész két egységre tagolódott. 
A Hatvani hóstya melletti az Alsó Károly-
város nevet kapta, míg a Csíky Sándor utca 
és a Barkóczy utcától északra fekvő terület 
a Felső Károlyvárosrészt jelentette. Az Alsó 
Károlyváros központi részét a szabályos 
alakú és nagy méretű Vásártér alkotta. Ez 
a tér a jelenlegi Törvényház, Vörösmarty és 
dr. Nagy János utcák által határolt területen 
helyezkedett el. 

1790. szeptember 28-án „nagy ünnep-
séggel, zeneszóval és mozsárdurrogással” 
nyitották meg az első országos egri vásárt. 
A tér hivatalos neve Károly tér lett. A tér 
szélein hamarosan elkezdődött a lakóházak 
építése is. Itt kaptak telket az akkori nagy 
egri építkezéseken dolgozó és az itt letele-
pedő munkások, ácsok, pallérok, kőfaragók 
valamint mesteremberek. Sajnos ezt az új 
városrészt sem kímélte az 1800. augusztus 
23-i nagy tűzvész. Az addig épített körülbe-
lül 95-100 ház majdnem teljesen megsem-
misült. Újjáépítésük is csak a XIX. század 
elején kezdődött el. Az 1800-as évek végére 
a vásártér is elveszítette jelentőségét, így azt 
a város szélére költöztették. A tér helyén 
1896-ban dohánygyárat kezdtek építeni, a 
szomszédságában pedig 1908-ban elkészült 
a Törvényház. Az 1920-as évek végére Wal-
der Gyula tervei szerint felépült a polgári 
iskola, amelyben ma a főiskola 2-es számú 

gyakorló iskolája működik. Az építkezés a 
mellette lévő Pénzügyi palotával folytató-
dott. Itt ma a Földhivatal irodái találhatók. 
A szomszédos dr. Nagy János utca nevét 
az egri kanonokról és országgyűlési képvi-
selőről kapta. Az utca neve a szocializmus 
éveiben is Nagy János volt, de az abban az 
időben egy másik személyre utalt, aki az 
1919-es Tanácsköztársaság idején az egri 
Forradalmi Törvényszék vádbiztosa volt. 
Nemrégen dr. Nagy János kanonok tiszte-
letére emléktáblát helyeztek el az utca egyik 
házfalán. Ebben az utcában lakott Dr. Szik-
lay Árpád, városunk szeretett gyermekor-
vosa, és itt a 12. szám alatt született Piller 
György egri kardvívó olimpiai bajnok is. 

A Rózsa Károly utca nevét 1923-ban kap-
ta. Névadója egykor Eger városbírája volt, 
majd 1848 júniusától várusunk polgármes-
terévé választották. Csíky Sándor – akiről 
1885-ben utcát neveztek el – ügyvéd volt, 
majd országgyűlési képviselő lett. A szom-
szédos utca névadója Bartakovics Béla egri 
érsek volt. A XIX. századi egri térképek 
szerint még Vereskút utca volt a régi neve, 
mivel feltehetően volt egy kút a Vörösmarty 
utcához közel. Két oldalt juharfáival, szép 

kis családi házaival a Károlyváros talán leg-
hangulatosabb utcájaként ismerték egykor. 
Ebben az utcában lakott Türk Frigyes pe-
dagógus és helytörténész is. A Bartakovics 
utcával párhuzamos Sertekapu utca nevét a 
Serte-kapujáról kapta, amely egykor kihe-
gyezett végű cölöpökből állt és ezt a kaput 
használták a belvárosból a Felső-Károlyvá-
rosba igyekvők. 

Az utóbbi évtizedekben városunk fejlő-
désének köszönhetően sok modern társas-
ház épült ebben a városrészben is, és már 
csak a régebbi utcanévtáblák emlékeztetnek 
püspökünk, Eszterházy Károly városrende-
zési munkálataira.
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ré „Jó látni, hogy jól működnek a dolgok”

Dr. Hernádi László, a Markhot Ferenc Kórház Szülészet-Nőgyógyászati osztály vezetője fiatal orvosként találkozott először 
egy új technológiával, az ultrahanggal. Ma az egyik legismertebb diagnoszta, akinek kutatása meghatározó lett. Persze 
nemcsak ez határozta meg pályáját, hanem a kiváló tanítómestere, a sárospataki gimnáziumi évek és a színház, komolyze-
ne szeretete. Vallja: a barátságot ápolni, az értéket pedig őrizni kell. 

pócsiK ATTiLA

– Össze tudná számolni, hány gyerme-
ket segített a világra?

– Biztosan nem, de az elsőre persze 
emlékszem, ahogy az első napomra is 
az osztályon. Akkoriban a legfiatalabb 
orvosok a szülőszobán kezdtek. Odajött 
hozzám az osztályvezető és azt mondta: 
ezt az asszonyt rád bízom. Hamar megta-
nultam, milyen kevés vagyok még ahhoz, 
hogy fontos döntéseket hozzak, s hogy 
a jó szülésznők sokkal többet tudnak e 
természetes folyamatról, mint én. Szinte 
nem is tettem semmit, csak biztattam a 
vajúdót, s figyeltem, hogy mit csinál a 
bába. Nagyon sokat tanultam a szülész-
nőktől.

– Az orvos-beteg kapcsolat mindig 
bensőséges, ilyen esetben – felteszem – 
különösen az.

– Bán Imre főorvos személyében sike-
rült olyan tanítómesterre találnom, aki-
től megtanulhattam a szakma alapjait, s 
aki folyamatosan segített. Ott volt az első 
műtétnél, problémánál, veszteségnél is. 
Megtanította azt is, hogyan maradhat úgy 
távolságtartó az ember, hogy közben kö-
zel legyen a pácienshez. Ez nagyon nehéz, 
hiszen együttérzőnek, segítőkésznek kell 
lenni, de egy ilyen kapcsolatban soha nem 
engedhet meg az ember rossz értelemben 
vett barátkozást, személyeskedést.

– Elismert ultrahang-diagnosztikai 
szakember. Mi terelte erre az útra?

– Amikor ’82-ben a fiam született, 
Egerben még nem volt ilyen készülék, 
csak Debrecenben. Akkor megnéztem 
egy ilyen vizsgálatot, s lenyűgözött, meny-
nyi mindent lehet látni ennek segítségé-
vel. Az idősebb kollégákat nem érdekelte 
különösebben, ők inkább a tapasztalatuk-
ban hittek. Képzelje el, még a terhességi 
tesztek elterjedése előtt járunk, egyszerű 
tapintással állapították meg a terhességet, 
a magzat fekvését pedig röntgennel. A 
páciens felfeküdt az ágyra, az orvos meg-
vizsgálta, ráncolta a homlokát, és megírta 
a leletet. Ma már szinte elképzelhetetlen, 
mi mindent nem tudtunk akkor. Az ult-
rahanggal olyan információk birtokába 
juthattunk a magzatról, melyet addig nem 
is reméltünk, ám sokan szkeptikusan fo-
gadták, nem ismerték el az eredményeket, 
s bizony ebből voltak furcsa helyzetek. 
Magam láttam olyan esetet, amikor nem 
tudták, hogy ikrek jönnek világra, csak a 
szüléskor derült ki… Ahogy elterjedt az 
ultrahang híre – hiszen akkor még nem 
volt internet –, sorba jöttek a várandós 
anyák a vizsgálatra. Talán mázlim is volt, 
hogy fiatal orvosként találkoztam ezzel a 
technikával. No meg dr. Szoó Gyula fő-
orvos úrral, aki gyorsan felismerte, hogy 
a szülészeti és nőgyógyászati diagnoszti-
kát érdemes elválasztani a klasszikus hasi 
vizsgálatoktól és támogatott az önálló osz-
tályos vizsgáló létrehozásában. 

– Egy új módszer alkalmazása bizo-
nyára sok kihívást tartogatott…

– Valóban, hiszen nem voltak köny-
vek, szakirodalom, főleg nem magyarul. 
Amikor ’84-ben megérkezett az első ké-
szülék, gyakorlatilag azzal aludtam. Sokat 
ügyeltem, s olvastam, mindent, amihez 
csak hozzá lehetett jutni a témában. Per-
sze sokan jártak hasonló cipőben, mint én. 
Aki akkoriban ultrahanggal foglalkozott, 
ismerte egymást. Az első világkongresz-
szust 1991-ben Londonban tartották, há-
rom magyar orvos vett rajta részt, köztük 
magam is. Remek dolog volt, tobzódtunk 
az élményben, amivel e több tudás meg-
adatott, én pedig azt éreztem, képes vagyok 
ezen a területen lépést tartani a világgal. 
Valahogy kinyíltak az ajtók. Azóta is, ha tu-
dok, rendszeresen részt veszek e tanácsko-
záson. Szeretek kongresszusra járni, mert 
ott nincs tekintély, pontosabban annak 
van, akinek eredménye is, s azt meg tudja 
védeni. Egy évre rá megalakítottuk a Ma-
gyar Szülészeti Nőgyógyászati Ultrahang 
Társaságot, amely az első magyar nyelvű 
könyvet is kiadta a ’90-es évek derekán, 
s megszervezte a szonográfusok, azaz a 
képalkotó diagnoszták képzését. Érdekes 
munka volt az is, ahogyan Csathó Csabá-
val, aki ma az Eszterházy Károly Főiskola 
kancellárja, létrehoztuk az első ultrahang-
vizsgálat leletezési számítógépes progra-
mot, amely felváltotta a bonyolult kartoték-

rendszert, s amelyet az ország több mint 20 
intézménye, klinikák, egyetemek vettek át, 
és ennek tartalmi lényege mind a mai napig 
fellelhető a leleteikben.

– A publikálásra mi motiválja?
– Épp egy ilyen kongresszus utáni éjsza-

ka fogalmazódott meg egy beszélgetés so-
rán dr. Tóth Zoltán professzorral, hogy ér-
demes lenne az eredményeket olyan szintre 
vinni, aminek a vége akár tudományos fo-
kozat is lehet. Négyezer korai, azaz 12 hetes 
szűrést végeztünk magzati fejlődési rendel-
lenességeket keresve, majd ennek eredmé-
nyéből írtam egy közleményt, s elküldtem 
több szaklapnak is. Benne volt minden, 
ami az első három hónapban kideríthető. 
Két helyről azonnal visszautasították, végül 
egy angol nyelvű folyóiratban jelent meg. 
Ez az óriási munka most érik be. A napok-
ban társaságunk tiszteletbeli taggá fogadott 
egy chilei professzort, aki előadásában e 
vizsgálatra, s az akkor megjelent közle-
ményre hivatkozott, mint úttörő munkára. 
1998-ban védtem meg a doktori disszertá-
ciómat „Az ultrahangvizsgálat jelentősége 
a koraterhességben, különös tekintettel a 
fejlődési rendellenességek szűrésére” cím-
mel.

– Éjszakai ügyeletek, kongresszusok, 
kutatómunka… a családja hogy viseli 
mindezt?

– Feleségem neurológus, s nemegyszer 
előfordult, hogy mindkettőknek ügyelni 
kellett egész hétvégén. Bizony volt belőle 
probléma. Abban az időben úgy gondol-
tam, hogy az orvosgyerekek sok tekintet-
ben „hátrányos helyzetűek” voltak. Fiam 
ma már nőgyógyászként dolgozik, na-
gyobbik lányom külkereskedelmi képvise-
lő, a kisebbik még tanul. 

– Hogyan kapcsolódik ki?
– Az egyetemen sok bölcsész barátom 

volt, s már a sárospataki gimnáziumi évek 
alatt sokat olvastam. Az alapműveltséget 
ott szereztem, talán ennek is köszönhető, 
hogy a ma oly’ népszerű kvízjátékokban 
elég jó vagyok. Kisebbik lányom javasol 
könyveket, filmeket, a kortárs kultúrát raj-
ta keresztül ismerem. Előfordul, hogy saját 
könyvtáramból választ egy-egy kötetet, 
amit még nem olvastam. Emellett persze 
ott a színház és a komolyzene. Szép lemez-
gyűjteményem van, de az élőzene az, ami 
igazán elvarázsol. Évente háromszor-négy-
szer ellátogatunk a MüPába, ahol csodákat 
élünk meg. Illetve ott a búvárkodás, aminek 
számos előnye van. Olyan, mintha téren és 
időn kívül kerülne az ember. A Vörös-ten-
gerhez járunk, s legjobban azt szeretem, ha 
egy hétre kihajózunk, nincs rajtunk óra, 
nem hordunk inget, csak gyönyörködünk 
a halakban, korallokban. Egy-egy merülés 

után tudom: olyan közegben jártam, ahol 
valójában semmi keresnivalóm, s ez igazi 
csoda. No meg térerő sincs…

– Lassan 15 esztendeje osztályvezető. 
Milyen volt az idáig vezető út?

– Már általános iskolásként is azt mond-
tam: orvos leszek. Igaz, akkoriban inkább 
azért, mert egyszerűbb volt ezt rávágni a 
„mi leszel, ha nagy leszel?” kérdésre. Gim-
náziumban már pontosan tudtam az utam, 
a fizikával, biológiával sokat foglalkoztam, 
míg történelemmel, ami egyedül abban az 
évben, 1975-ben nem volt érettségi tárgy, 
kevésbé. Nagyon készültem az orvosi pá-
lyára, de hogy nőgyógyász leszek, csak az 
egyetemen dőlt el. A Debreceni Klinikán 
nagy hangsúly volt a gyakorlaton, ami ha-
talmas dolog, s nagyon hasznos idő volt. 
Az államvizsgáimat már innen, Egerből 
csináltam. A ’80-as években beköltözött 
az osztály a jelenlegi, Hotel épületbe, az-
óta gyakorlatilag ott élek. Dr. Orosz-Tóth 
Miklóstól vettem át az osztályt 2001-ben. 
Ő békés légkört teremtett, s magam is min-
dig fontosnak tartottam ezt, hogy senki ne 
gyomorgörccsel jöjjön be dolgozni. Talán 
én voltam a legtovább segédorvos, volt 
több főnököm, kórházigazgatóm. Mozgal-
mas másfél évtized van mögöttem, min-
denki előtt ismert politikai csatákkal. Ak-
kor is azon voltam, hogy ez ne kezdje ki az 
osztályt.

– Az egészségügyről mindenkinek 
megvan a maga véleménye…

– Egy évben 1500 szülésünk, 2000 kis- 
és 600 nagyműtétünk van, ahogy egy me-
gyei kórházban ennek lennie kell. Nem 
vagyunk sokan, de tény: máshol sincsenek 
elegen. Az egészségügyet mindenki át akar-
ja szervezni, s nem vitatom, hogy többnyire 
jó szándékkal, ám ezek a változások a leg-
ritkább esetben végződnek jól, ha egyálta-
lán végződnek valahogy. Érezhető egyfajta 
generációs szakadék az egészségügyben, a 
fiatalokat nehéz, talán nem is lehet ingyen 
plusz munkára bírni, ami egyfelől érthető, 
hiszen például egy ügyeletes orvos órabére 
körülbelül fele egy autószerelőének. Emel-
lett ott az agyelszívó-hatás, kiváló szakem-
berek mennek más intézményekbe, akár 
külföldre.

A legnagyobb baj azonban nem is a gé-
pek, műszerek így például egy-egy ultra-
hang hiánya, hanem hogy a társadalom 
nem tud elfogadni bizonyos törvényeket. 
Minden megfogant terhesség 20 százaléka 
vetéléssel végződik a világon, s bizony van, 
hogy az orvos diagnoszta rossz hírt közöl. 
Tapintható az az elvárás az emberek részé-
ről, hogy minden tökéletes legyen, de ez 
sajnos nincs mindig így, pedig higgye el, én 
lennék a legboldogabb, ha így lenne. Úgy 

mondanám: az ultrahang egy remek diag-
nosztikai módszer, de ugyanolyan, mint a 
többi, s nem a bölcsek köve. Többen, töb-
bet látunk, de el kell fogadni: nem látha-
tunk mindig mindent.

– Árulja el, mi az, amire igazán büsz-
ke?

– Az ultrahang-szűrővizsgálatok beve-
zetése, a koraterhességi problémák diag-
nosztikájában végzett munka tudományos 
elismerése mellett – nem titok – rendkívüli 
büszkeség, hogy 2010-ben bababarát lett az 
egri szülészet. Hosszú évek kemény mun-
kája áll emögött, minden munkatársunkat, 
még a beteghordókat, takarítónőket is fel 
kellett erre készítenünk. Az Egészségügyi 
Világszervezet, a WHO nagyon szigorú 
kritériumokat támasztott e cím elnyeré-
séhez. Valóban sok minden változott. Az 
csupán egy a sok közül, hogy most jóval 
barátságosabb környezet fogadja az ide 
érkezőket. A régi, hatágyas kórtermekből, 
azaz most már szobákból négyágyasok 
lettek, és kis „kosárkákban” mindenütt ott 
szuszognak az apróságok az anyukák ágya 
mellett. Korábban még csak napközben 
lehettek együtt az anyukák az újszülöttjük-
kel. Erősen tartotta magát az a vélemény, 
hogy nem jó, ha az édesanyák pihenését za-
varjuk azzal, hogy a babájuk folyamatosan 
mellettük van. Ez szép lassan megváltozott. 
Lehetővé tettük, hogy a kismama egy hoz-
zátartozója jelen lehessen a szülésnél. A ko-
rai bőrkontaktus is nagyon fontos a szopta-
tás megkezdése és a későbbi anya-gyermek 
kapcsolat tekintetében. Ezért a szülőszo-
bában, ha minden rendben van, egy órán 
át az édesanyja hasán pihenhet a baba. Ez 
egészen megváltoztatta az itteni hangulatot 
is. Azt mondhatom: jól működnek a dol-
gok, s jó látni, hogy jól működnek.

fotók: vozáry róbert
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Az Eszterházy Károly Főiskola által elnyert pályázat megvalósí-
tóinak célja olyan kutatócsoportok létrehozása, melyek feladata, 
hogy a szőlészeti-borászati, élelmiszer-tudományi, vidékfejlesz-
tési 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 jelen-
tős tudományos, kutatási, szakmai műhelyek jöttek létre. Az intéz-
mény célja, hogy a pályázat megvalósítása során fiatal kutatók, 
PhD és főiskolai hallgatók is bekapcsolódhassanak a kutatócso-
portok 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 hálózat-
építés a potenciális H2020 partnerek együttműködésének előké-
szítése céljából. Fontos a vállalkozói, a felsőoktatási és a kutatási 
szektorok közötti kapcsolattartás fejlesztése és erősítése, a valós 
piaci igényeken alapuló kutatás-fejlesztés megvalósításáért.

Európai Szociális
Alap

SIKERES PÁLYÁZAT 
AZ EKF ÉLELMISZER-
TUDOMÁNYI ÉS BORÁSZATI 
TUDÁSKÖZPONTJÁBAN

Egyedülálló turisztikai attrakcióval bővül 
Mád települése

Furmintház – sokszínű alkotótér különböző generációknak
 
Javában zajlik Mádon a Furmintház névre hallgató alkotóház építése, mely 
interaktív állandó kiállítással, művészeti, kézműves programokkal, illetve ját-
szóházzal és játszóudvarral várja látogatóit.
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló, egész évben nyitva tartó alkotó-
ház nem csak a borturizmus híveit várja. Az épületben helyet kap egy állan-
dó kő- és ásványkiállítás, ahol tudományos alapossággal vizsgálhatják meg a 
vendégek a régiót kialakító és formáló kőzeteket. 
A kicsik önfeledt szórakozásáról a Furmintház kreatív játszószobái, és egy tá-
gas játszóudvar gondoskodik majd. Az alkotóház sokszínű szolgáltatásaiban 
ugyanakkor a kreatív hagyományőrző jelleg is tükröződik: elismert alkotók 
és szakemberek közreműködésével különböző kézműves és művészeti prog-
ramok várják a látogatókat.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÉSZÜLNEK AZ ÖNÁLLÓBB ÉLETRE 
A BÉLAPÁTFALVI FOGYATÉKOSOK 
OTTHONÁNAK LAKÓI
A „Bélapátfalvi Fogyatékosok Otthona kiváltása” 
elnevezésű projekt keretében 150 fogyatékkal 
élő lakó összesen 15 családi házba fog költözni 
Bélapátfalván és a környező településeken. Az 
egymilliárd forintból megvalósuló beruházásnak 
köszönhetően egy új, korszerű szolgáltatási rendszer 
jön létre az állami fenntartású szociális intézményben. 
  
A 13 megvásárolt ingatlan átépítését és 2 új ingatlan építését 
követően az ellátottak a jövőben a szükségletükhöz igazodó 
segítő támogatások igénybevételével élhetik mindennapjaikat, 
beilleszkedve a települések, a helyi társadalom életébe.

A program fontos része a felkészítés az új ellátási formára. A 
képzések keretében a fogyatékossággal élő lakók önismereti, 
életviteli, kommunikációs ismereteket sajátítottak el az 
elmúlt két évben. Felkészülésüket segítették a Poroszón 
és Sarudon megvalósított életmód táborok 
is, ahol gyakorolhatták a tanultakat, 
fejleszthették készségeiket. Az 
intézmény dolgozóit mentorok és 
képzések segítik az új működési 
formára való felkészülésben.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

sajtóközlemény
Ünnepélyes Mesteravatóval zárult a Mesterképzés Heves megyében

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara 2015.09.18-án Egerben, az Eszter-
házy Károly Főiskola Líceumában tartotta 
Mesteravató Ünnepségét. Pénteken dél-
után ünnepélyes keretek között vehették át 
mesterleveleiket azok a mesterjelöltek, akik 
elvégezték a Heves Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara mesterképzését, és sikeres 
mestervizsgát tettek.

A mesterjelöltek oktatása a „Dolgozva 
tanulj!” című TÁMOP-2.3.4.B-13/1- 2013-
0001 kiemelt projekt keretében zajlott. Az 
országos hatókörű kiemelt projekt egyik 
célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a 
gyakorlati képzés oktatói feltételeit, ezáltal 
növelje a gyakorlati képzés színvonalát, és 
elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedé-
sét. A szakképzésben az utóbbi években 
végbement jogszabályi változások szük-
ségessé teszik a szakoktatók folyamatos 
továbbképzését, módszertani kultúrájának 
gazdagítását. 

A projekt célja volt országosan 3000, 
ezen belül Heves megyében 85 gyakorlati 
oktató támogatása a mestercím megszer-

zéséhez, elősegítve, hogy a külső képzőhe-
lyeken szakoktatói feladatokat ellátó szak-
emberek rendelkezzenek mestervizsgával. 
A jogszabályi változások hatására, a szak-
képzés minőségének javítása érdekében, 
azon szakképesítések oktatóinál, ahol a 
szakképesítésért felelős miniszter kiadta a 
mestervizsga követelményeit, 2015. szept-
ember 1-től mestervizsgával rendelkező 
szakember oktathat. E kötelezettség teljesí-
tésére a mestervizsgáztatásban kizárólagos 
jogszabályi felhatalmazással rendelkező 
MKIK és a 23 területi kamara szervezés-
ében kerülhet sor. Az Európai Uniós támo-
gatásnak köszönhetően a projekt 80 %-ban 
járult hozzá a képzés és a vizsgázatás költ-
ségeihez (20 % önerő: 60.000,- Ft/ fő).

A Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 5 szakmacsoportban, 
azon belül 9 különböző szakmában 
összesen 85 mesterjelölt számára 
szervezett mesterképzést és mes-
tervizsgát.

Közlekedés szakmacsoport-
ban 5 fő autószerelő, faipari 

szakmacsoportban 4 fő bútorasztalos, ven-
déglátás szakmacsoportban 22 fő szakács, 
22 fő pincér és 9 fő cukrász, gépészet szak-
macsoportban 9 fő gépi forgácsoló, 3 fő 
ipari gépész és 5 fő gázfogyasztó berende-
zés és csőhálózat szerelő, építészet szakma-
csoportban 6 fő kőműves vett részt.

A frissen avatott mestereknek megte-
remtik az alapot a Heves megyei duális 
szakképzés gyakorlati oktatási színvonalá-
nak emeléséhez. 

Európai Szociális
Alap

„Hivatásunk mesterei vagyunk” címmel 
rendezték meg idén az egészségügyi szak-
dolgozók megyei versenyét. Tavalyi győz-
tesként Eger és a Markhot Ferenc Oktató-
kórház és Rendelőintézet volt a házigazda. 
A cél ezúttal is egy kellemes találkozás volt 
és a mindennapokban használt ismeretek 
felelevenítése. 

Rímekbe szedték hivatásuk szépségeit 

Egészségügyi szakdolgozók versengtek
A nap mint nap használt gyakorlat felfrissítése mellett egy kellemes együttlét is célja volt a megyei versenynek a Mark-
hot Ferenc Kórházban.

a csapatok, így indult a verseny. Nemcsak 
az ismeretek tételes bemutatása, egy kel-
lemes együttlét is célja volt az idén ötö-
dik ízben megszervezett versenynek. Az 
egészségügyi szakdolgozók tavalyi me-
gyei megmérettetésén a Markhot Ferenc 
Kórház bizonyult a legjobbnak, így Egeré 
volt a rendezés joga. Azt a tudást eleve-
nítették fel a csapatok, amit a mindenna-

pokban is gyakorolnak munkájuk során. 
Igaz, a hangulat rendszerint családias, de 
a tét nagy: a nyertes továbbjut az orszá-
gos versenyre.

Thummererné Rebicsek Rita, ápolási 
igazgatóhelyettes hangsúlyozta, hogy nem 
árt néha felidézni elméletben is a szakma 
feladatait, hiszen különösen az ápolásban 
gyorsan változnak a követelmények. A 
szakember hozzáfűzte: igazán csak szív-
vel-lélekkel lehet űzni ezt a hivatást, fontos, 
hogy akarjunk segíteni másokon.

A Markhot Ferenc Kórház jelene a meg-
újulásról szól – fogalmazott dr. Tóth Ildikó 
főigazgató köszöntőjében. Hozzátette: egy 
megújult és gördülékeny ellátást igyekszik 
a jövőben biztosítani a kórház a megújult 
falak között. A versenyben a gyöngyösi Bu-
gát Pál Kórház, a hatvani Albert Schweitzer 
Kórház és a Mátrai Állami gyógyintézet 
két-két csapattal, az egri Markhot Ferenc 
Kórház pedig négy csapattal képviseltette 
magát.

fotó: bilku krisztián

106 cm

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.

LG FULL HD 3D SMART TV (42LF652V)
+ LG G4C OKOSTELEFON
BLUETOOTH FÜLHALLGATÓVAL
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!

20 000 FT
KEDVEZMÉNNYEL

lg tv És okostelefon 
egyÜtt most mÉg jobb Áron!

MAR_089_M1_HS_LG_A4_TPont.indd   1 27/08/15   16:16

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

Néha kell, hogy megálljon az idő
A 20-as, 30-as évek járművei, szocialista autók és motorok – szinte minden korból kaptak ízelítőt szeptember közepén az egri-
ek. Idén rendezték meg a városban és a környéken a 15. Egri Régi Jármű Találkozót és Túrát, a IV. Gulf Kupát.  A járművek között 
igazi ritkaságok is voltak, olyanok, amelyekből alig néhány darab van Európában vagy akár az egész világon.

KEszTHELyi VALÉriA

– Öreg és különleges. Ez egy 1927-ben 
gyártott Victoria, Magyarországon ez az egy 
darab van belőle, a német klub 7-8 megma-
radt motorról tud összesen.  Itthon két évvel 
ezelőtt bukkant föl egy hasonló – az váz fe-
letti tankkal –, de annyira romos volt, hogy 
számomra nem jelentett izgalmat. Ez csak-
nem ilyen állapotban volt, annyi különb-
séggel, hogy nem bírták beindítani, 3-4 hó-
napot dolgoztam rajta – mutatta be Zilahi 
Zoltán azt a motort, amellyel a találkozóra 
érkezett. Ő szinte minden évben más-más 
járművet hoz Orosházáról Egerbe. 

Különlegesség volt az 1935-ös Wolse-
ley, ebből állítólag összesen kettő mű-
ködőképes van. A találkozó legöregebb 
járművével Mogyorós József érkezett. Jó-
zsefnek Hajdúszoboszlón van járműmú-
zeuma, világ életében érdekelték a régi 
gépek. A Chevrolet National 1928-ban 
gördült ki a gyárkapun, 12 éve került a 
jelenlegi tulajdonosához. 

– Több száz járművem van, motorok, 
autók, mezőgazdasági gépek, nem tudnám 
kiválasztani, hogy melyik áll legközelebb 
hozzám. Ezzel szeretek járni. Amikor ve-
zetem, véletlenül sem jön elő, hogy sietni 
akarok. Tiszteli az ember az autó korát, 
automatikusan nem hajtja, kényelmesen 
autókázik vele. Amikor ezzel megy az em-
ber, akár a városban, akár a közúton, akkor 
először csodálkozó arcokat lát, de elég egy 

kis intés, és máris fölszabadulnak, mosoly-
gósak lesznek az arcok. 

A hétvégi találkozó első napján egy 124 
kilométeres túrát tettek meg az autók és mo-
torok, az egri repülőteret, Noszvajt, Bogá-
csot érintve jutottak el Kisgyőrbe, majd in-
nen egy erdészeti úton Bükkszentkeresztre 
és Répáshutára. Út közben különféle felada-
tok várták a túra résztvevőit: településtör-
téneti és közlekedéssel kapcsolatos tesztet 
töltöttek ki, egy szárny nélküli légi jármű-
ben navigáltak bójákkal telerakott pályán, 
fát fűrészeltek. Közben a szervezők olyan 
helyekre is elvitték a motorosokat, autóso-
kat, amelyek kultúrtörténeti szempontból 
érdekesek: megmutatták a barlanglakáso-
kat, Síkfőkutat, a kisgyőri fafaragványokat, 
szobrokat, megkóstolták a résztvevők Gyuri 
bácsi teáját Bükkszentkereszten. 

– Nagyon örülök annak, hogy még min-
dig tudunk újat mutatni 15 év után. Mi sem 
jártunk még Kisgyőrben korábban, pedig 
azok a fafaragványok igazán gyönyörűek, 
akár az üvegmúzeum Bükkszentkereszten, 
ahol a Tiffany-üveg gyártásával ismerked-
tünk meg. Még mindig van mit megnézni 
ebben a térségben, van program a követ-
kező évekre is – mondja Barta Róbert ver-
senyigazgató. – A motivációnk a közösség 
iránti elhivatottság, a boldog arcok, amikor 
meglátnak egy gyönyörű helyet vagy egy 
olyan múzeumot, ahol még nem jártak, ez 
visz előre minket – fogalmaz. 

Másnap Egerben mutatkoztak be a régi 

járművek. Felsőtárkányból indulva vonul-
tak fel a városban az Eszterházy térig. Vol-
tak katonai járművek, az egyik UAZ-zal egy 
egészen furcsa egység utazott: két magyar 
honvéd mellett egy amerikai katona és egy 
tengerészgyalogos is szolgált.  De olyan ka-
tonai járművel is lehetett találkozni, amelyet 
a II. világháborúban még az ameri kaiak 
használtak, később viszont a szocialista 
tábor. Ha valaki nosztalgiázni akart, saját 
ifjúságát visszaidézni, megtehette. Szocia-
lista autókat is lehetett csodálni a 60-as, 
70-es évekből: a ma is gyönyörű formájú 
Skoda Feliciát, Trabantokat, Wartburgokat 
és különféle motorokat. Ezek közül az egyik 
különlegesség a rózsaszínre festett Tün-
de robogó volt. A 15. találkozóra közel 90 
jármű érkezett, jöttek Szlovákiából és a volt 
Jugoszlávia területéről is. 

– Csak egy folyamatosan megújuló ren-
dezvény tudja  biztosítani azt, hogy mindig 
legyenek résztvevők. Színvonalat kell emel-
ni, új ötletekkel kell előállni minden évben. 
Sokat dolgozunk, de még mindig kevés, 
mindig egyre többet kell tenni ahhoz, hogy 
így menjenek el az emberek, ahogy most is: 
megköszönik a munkát, és ígérik, hogy jö-
vőre is eljönnek – értékelt Györe Tamás, a 
szervező Régi Járművek Egri Egyesületének 
elnöke. 

 A találkozó és túra végén kor szerint há-
rom-három kategóriában külön díjazták az 
autókat és a motorokat. A vendéglátó tele-
pülések és a szponzorok is adtak át elisme-
réseket. 

fotók: jaczkovics tamás

a LEGÚJaBB akCiÓnkBÓL 
aJánLJUk 

EGri CooP ÜZLEtEinkBEn

Unió Coop üzletek: 
Eger, Baktai u. 2.

Eger, Rákóczi u. 48.

szeptember 30-tól október 6-ig!
Farmer UHT tej 1 liter 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Ft
Flóra margarin 70%, csökk. zst. 500g  (egységár: 798 Ft/kg)  . . . . . . . 399 Ft
Hazai vaj, natúr, 100 g 62% zst., (egységár: 1690 Ft/kg)  . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Tchibo Family őr. vák. kávé 250 g (egységár: 1996 Ft/kg) . . . . . . . . . . . 499 Ft
Baba szappan, friss mandula, 100 g  (egységár: 1390 Ft/kg)  . . . . . . . 139 Ft
Tomi Amazónia mosópor 40 mos. 2,8 kg (egységár: 678 Ft/kg) . . . 1899 Ft

… és számos akciós termék!

szuper ár! 
COOP panírozott halfi lé 500 g gyf. (egységár: 998 Ft/kg) . . . . . . . . . . . . . . . .499 Ft

Hétvégi akció október 1-től 3-ig 
Sertés csontos tarja 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 Ft

keresse Egerben 
az UniÓ COOp zrt COOp üzleteit!

Eger Otthon Ingatlanközvetítő

Egerben otthon – Eger Otthon
Az elmúlt 17 évben rengeteg 
elégedett ügyfelünk volt, akik 
sokan visszatérnek hozzánk 
később is, és ajánlanak minket. 
Alább véleményeket olvashat 
irodánkról:

„A korrektség jellemezte az Önök kollégájának munkáját. Kö-
szönöm. Remélem, hamarosan lesz módom újabb szerződéskö-
tés miatt keresni az Attilát.” (Az ügyintéző Király Attila volt.)  K.E. 

„Az Eger Otthon Ingatlanközvetítő irodát nagyon ajánlom 
mindenkinek, legyen akár a lakás eladója, vagy a vevője. Minden 
szolgáltatásukkal teljesen elégedett vagyok.

Személyesen is szeretnék köszönetet mondani Zalánki Gábor-
nak, akiben maximálisan korrekt és segítőkész, rugalmas embert 
ismertem meg. Elejétől a végéig megfelelő segítséget kaptam 
mindenben, az ingatlan árazás kialakításától kezdve, a hirdetés 
szövegezésén, fotókészítésen át, a lakás vevő részére történő 
bemutatásán át, az eladásig mindenben. Nagyon rövid idő alatt 
sikeresen záródó adásvételt bonyolítottunk le. A különleges 
kéréseimet is fi gyelembe vették. Az energiatanúsítvány és más 
technikai és egyeztetési problémák ügyintézésében, valamint a 
szerződéskötés során felmerülő kérdésekben is segítséget kap-
tam. Ajánlom az Eger Otthont szakmai és emberi szempontból 
is.” (Ügyintézőnk Zalánki Gábor volt.)  B.GY.

Köszönjük ügyfeleinknek, hogy megbíztak bennünk!

www.egerotthon.hu

sajtóközlemény
Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás szakmai bevezetéséről az Eger 

Térsége Fejlesztési Egyesületnél

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület (ETFE) a Nemzeti Együttműködési Alap Társa-
dalmi Felelősségvállalás Kollégiumától a „Társadalmilag leszakadó réteg munkaerő-
piacon történő elhelyezkedésének elősegítése” című (NEA-TF-15-M-0040 azonosító 
számú) pályázat keretében 250 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 
nyert el. A projekt 2015. március 31. és 2015. október 31. között valósul meg.
Az Egyesület Eger és térségében a munkanélküliség csökkentése, a munkahelyte-
remtés elősegítése érdekében munkaerőpiaci szolgáltatások elindítását tűzte ki cé-
lul. A pályázat keretében kidolgozásra került a munkaerő-piaci mentori tanácsadás, 
az álláskeresési tanácsadás, a pályatanácsadás, a munkaerő-piaci információk nyúj-
tása és a közmunkások reintegrálása szolgáltatások tematikája és módszertana. Az 
Egyesület az elkészült módszertanra alapozva a jövőben is folytatja munkaerő-piaci 
tevékenységét és bővíteni tervezi a szolgáltatásba bevontak körét.

Eger Térsége Fejlesztési Egyesület
Cím: 3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1.

Telefon: +36-36/817-780
E-mail: iroda@etfe.hu

Honlap: http://www.etfe.hu

HANNA 
tisztánlátó jósnő

EGER
Kossuth L. u. 22.

(+36 30) 338 4777
www.gabrielorakulum.hu
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Aláírásgyűjtés az egyetemért 
Eszterházy-petíció – Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, 
miniszteri biztos beszéde 
Tisztelt főiskolai polgárok!
A Miniszterelnökség nevében és Eger városának 
országgyűlési képviselőjeként nagy tisztelettel 
köszöntöm Önöket az Eszterházy Károly Főisko-
la 242. tanévnyitó ünnepségén!

Megtiszteltetés számomra és egyben feleme-
lő érzés is, hogy a város szülötteként és az egri 
polgárok országgyűlési követeként, itt a Líceum 
több száz éves falai között, önökkel egyetemben 
részt vehetek az idei tanévnyitó ünnepségen. 

Tisztelt egybegyűltek!
Jómagam azért vagyok most itt, mert jelenlé-

temmel kívánok rámutatni arra, hogy mennyire 
fontosnak gondolom a felsőoktatás helyzetét 
Heves megyében, Egerben, illetve hogy szemé-
lyesen is támogatom az egyetemmé válás ügyét.

Tisztelt egybegyűltek!
Az nem is volt kérdés, hogy a magyarországi 

felsőoktatás átalakításra szorul. Napirenden volt, 
de mindenki csak dobálta mint a forró krumplit. 
Márpedig nagy  és fontos feladat ez, mert az, 
hogy valami jól vagy rosszul alakul, itt csak évek 
múltán derül ki, akkor pedig már sokszor késő. 
Ezért is volt nagy tett, hogy a kormány vállalta 
az ezzel járó felelősséget, szakmai konfliktuso-
kat, nehézségeket, és döntéseket hozott. Ponto-
san a már említett cél érdekében: az új, modern 
formában létrejövő értékmentés miatt! „Foko-
zatváltás a felsőoktatásban”-ezt a címet viseli 
a kormányzat új stratégiája, amely számunkra 
komoly lehetőségeket kínál. Az anyag szerint 
a magyar felsőoktatás színvonalát emelni kell, 
versenyhelyzetet kell teremteni a felsőoktatási 
rendszeren belül. A hazai és nemzetközi szinten 
versenyképes tudást kell adni a hallgatóknak 
és ehhez meg kell teremteni a feltételrendszert. 
Mindezt úgy, hogy a mukaerő-piaci és tár-
sadalmi elvárásokhoz kell igazítani a képzési 
struktúrát.  Ennek szellemében kellett nekünk 

is áttekinteni a Heves megyei lehetőségeket, a 
kitűzött stratégiai célokat szem előtt tartva ja-
vasoltuk a két megyei felsőoktatási intézmény, 
a gyöngyösi Károly Róbert és az egri Eszterházy 
Károly Főiskola összeolvadását. Ez persze, ahogy 
lenni szokott minden változásnál, nagy hiúsági 
vihart kavart, de mára azt gondolom minden-
ki belátta, hogy a két intézmény egyesülése a 
helyes út. Ez az út pedig egy erős tudásközpont 
létrejöttéhez vezethet Egerben.  A szakszerűség 
fellegvárainak és nem a meddő tudás elefánt-
csonttornyainak kell lennie az egyetemeknek, 
főiskoláknak, a bölcsész s agrártudománytól a 
turizmusig bezáróan. Az alkalmazott tudomá-
nyok egyetemének státusza, oktatáspolitikai 
koncepciója ezt szorgalmazza. Ennek én is han-
got adtam a főiskola továbbfejlesztését illetően 
már idén májusban. Egy komoly felsőoktatási 
intézmény sorsközösségben éli mindennapjait 
a várossal, a város polgáraival, közösségeivel. 
Egy komoly, erős, magas színvonalú  egyetem 
nem tudományos elefántcsonttorony, nem egy 
megközelíthetetlen sziget a városban. Egy nívós 
egyetem közös fejlesztési stratégiát készít és va-
lósít meg a számára otthont adó várossal. Sokat 
kell még közösen ezen a téren fejlődnünk.

Tisztelt jelenlévők!
A hatékonyabb és eredményesebb együttmű-

ködés érdekében ezért a következő javaslatokat 
teszem: Jöjjön létre stratégiai együttműködési 
megállapodás az Eszterházy Károly Főiskola és 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata va-
lamint az egri Eszterházy Károly Főiskola és a 
Heves Megyei Önkormányzat között még ebben 
az évben. Alakítson közös gazdasági társaságot 
vagy intézményt a város és a főiskola, hiszen ha 
komolyan keressük a megoldást akkor erre meg-
vannak a jó példák itthon és külföldön egyaránt.  
Legyenek közös projektjeink!

Ez a létrejövő új szervezet, amelyet közösen 
alapíthatunk és amelyre Eszterházy óta nem 
volt példa Egerben, számtalan hasznos felada-
tot láthatna el. Pályázzunk közösen fejlesztési 
lehetőségekre, közös projektvezetéssel s össze-
hangolt marketing tevékenységgel valósítsuk 
meg azokat.

Tisztelt jelenlévők!
 Az egyetemmé válás, nem puszta adminiszt-

ratív döntés, hanem egy intellektuális előrelépés. 
Ahol a szakok, a karok egymásra találásával, 
kapcsolódásával a tudásbázis emelkedhet, a 
szellem érettsége új szintre léphet. A Heves me-
gyei felsőoktatás több száz éves múltja, a jelen 
eredményei, a közéleti üggyé válás és az új felső-
oktatási koncepció nyújtotta -a főiskolák össze-
olvadása miatti- megerősödött portfólió terem-
tette meg a reális lehetőségét annak, hogy mára 
arról beszélhetünk: Eger központtal alkalmazott 
tudományok egyeteme működhet majd. Az 
esélyek jók, addig még több lépés van hátra, az 
Országgyűlésnek kell kimondania majd a végső 
szót. 

Fontos, hogy addig is minél többen el tudják 
mondani Egerben és az érintett településeken is 
a véleményüket, hiszen eddig erre a polgárok-
nak nem volt meg a lehetőségük. Éppen ezért 
a mai napon ESZTERHÁZY PETÍCÓ- Egyetemet 
Egernek! elnevezéssel közéleti párbeszédet in-
dítunk. Arra kérünk mindenkit, aki támogatja 
Eszterházy álmát az személyes kiállásával, alá-
írásával is tegye ezt meg. Tegyünk hitet minél 
többen az egyetemmé válás mellett. Az ESZTER-
HÁZY PETÍCIÓ a mai napon indul és egy hónap 
alatt több mint 10 000 polgár aláírását kívánjuk 
összegyűjteni. A petíciót Orbán Viktor miniszter-
elnök úrnak adjuk majd át.

 Tisztelt egybegyűltek!
 Az ember a tudás végtelen tengerén hajózva 

egyre biztonságosabb, élhetőbb, szebb kikötőket 
keres. Azt szeretném, ha Eger és térsége egy ilyen 
kikötő, az Eszterházy Károly főiskola/egyetem 
pedig annak utat mutató világítótornya lenne.

NYITRAI Zsolt

ismert emberek az Eger sikeréért 
Egyesületben
Eger modern, pezsgő kulturális központtá válásának elősegítését tűzte ki céljául az újonnan létrejött Eger sikeréért 
Egyesület. a szervezet megalakulásának egyik kezdeményezője, illetve alapítója nyitrai zsolt, a megyei fejlesztése-
kért felelős miniszteri biztos, Eger és térsége országgyűlési képviselője.

Soltész Gergő az egyesület elnöke hangsú-
lyozta:  Eger kivételes adottságai nem csak 
pusztán megőrizendőek, hanem gyarapíta-
ni is kell azokat. “Célunk, hogy Egert még 
szebb, még élhetőbb, a távol élők számára 
még vonzóbb várossá tegyük, a fiatalok 
számára pedig reális alternatíva legyen a 
tanulás éveit követő visszatérés” 
– tette hozzá.

Az egyesület vezetője kiemel-
te: a civil szervezet minden, 
Egerért tenni akaró polgár szá-
mára nyitott, függetlenül bár-
mely társadalmi csoporthoz 
vagy politikai közösséghez való 
tartozástól.

Az egyesület olyan progra-
mok lebonyolításában kíván 
közreműködni, amelyek révén 
a város még ismertebbé válhat 
a turisták előtt, ezáltal nem egy-

szeri látogatási célpontként jelenne meg, 
hanem nőne a vissza-visszatérő látogatók 
aránya. Ugyancsak cél az egri több száz éves, 
méltán híres szőlő- és borkultúra, valamint 
a helyi gasztronómia támogatása, továbbá 
az élsport és a tömegsport erősítése is.

Elhangzott: szeretnék, hogy a város von-

zó befektetési célpontként jelenjen meg. Az 
egyesület a társadalmi egyenlőtlenségek fel-
számolását karitatív kezdeményezésekkel 
igyekszik segíteni.

A harminc alapító tag között van Nyit-
rai Zsolt miniszteri biztos, Eger és térsége 
országgyűlési képviselője, Szemerkényi 

Réka, Magyarország washing-
toni nagykövete, Habis László 
a város jelenlegi és Ringelhann 
György,  Eger első szabadon vá-
lasztott polgármestere.

Az egyesület Szabó Attila 
Kossuth-díjas előadóművészt, 
Farkas Bertalan űrhajóst, Szécsi 
Zoltán háromszoros olimpiai 
bajnok vízilabdázót, Kovács 
Kati Kossuth-díjas előadó-
művészt és Gerendai Károly 
fesztiválszervezőt is a soraiban 
tudhatja.

MEGÚJUL AZ EGRI VÁR
2015. OKTÓBER 9-ÉN 16.00 ÓRÁTÓL

BEMUTATKOZIK A MEGÚJULÓ EGRI VÁR!

 
Megtekintheted a Vár most megújuló részeit, az 
évtizedek óta lezárt területeket, az érdekes régészeti 
leleteket! 
  
Programok az egész családnak: vitézi bemutatók, 
gyermekfoglalkozások – Gárdony kuckó, vitézi próba, 
különleges tárlatvezetés. 
 
Az október 9-i rendezvényen az egriek a már jól 
ismert, 100 Ft-os, egri belépővel vehetnek részt.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
WWW.MEGUJUL.EGRIVAR.HU

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Irodabérlés
Heves központjában, 

irodaházban 
1500 Ft/m2

+ rezsi nettó árért 
10–32 m2-es  

irodák bérelhetők.

Érdeklődni: 
(06 70) 370-7912

Eladó
Heves központjában 

kétszintes, 940 m2-es
irodaház eladó.

Ára: 
50 000 000 Ft
Érdeklődni: 

(06 70) 370-7912

Sp
o

rt Kerekesszékes vívó-világbajnokság
A riói paralimpia előtt szeptember 18 -a és 23- a között rendezték meg Egerben a kerekesszékes vívók kvalifikációs világ-
bajnokságát. A győztesek minden kategóriában a világranglista helyezéstől függetlenül kijutnak Rióba, ezért a korábbi 
egri világkupák mezőnyénél jóval többen neveztek: 32 országból 202 sportoló vett részt az idei vb-n, köztük a sportág 
jelenlegi legjobbjai, a kínaiak és a hongkongiak is. A versenyen 16 magyarnak szurkolhattunk. 

sajtóközlemény
Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásáról az Eger Térsége Fejlesztési Egyesületnél

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület (ETFE) a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Fele-
lősségvállalás Kollégiumától az „Elhelyezkedési esélyek növelése munkaerő-piaci szolgáltatá-
sokkal” című (NEA-TF-15-SZ-0010 azonosító számú) pályázat keretében 450 000 Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt 2015. március 31. és 2016. március 30. 
között valósul meg. Az Egyesület a hátrányos helyzetűek, a tartós munkanélküliek és a köz-
munka programból kikerülők foglalkoztatási esélyeinek növelése céljából mentori tanácsadás, 
álláskeresési tanácsadás, munkaerő-piaci információ nyújtása, közmunkások reintegrálása és 
pályatanácsadás munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételét térítésmentesen biztosítja az 
érintett célcsoport részére. A szolgáltatásokat ez idáig Eger, Egerszólát, Felsőtárkány és Ostoros 
településeken vették igénybe.

Eger térsége Fejlesztési Egyesület Cím: 3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. • Tel.: (36) 817-780  
E-mail: iroda@etfe.hu • Honlap: http://www.etfe.hu

Eger 2010 óta az egyik állandó helyszíne 
a kerekesszékes vívó világkupa sorozatnak. 
A 2015 -ös kerekesszékes világbajnokság 
magyarországi megrendezésének joga   az 
oroszok visszalépése után került Egerbe. 
A nemzetközi szövetség végső szavazásán 
Hongkongot előzte meg a hevesi megye-
székhely.

A pénteki nyitónap legjobb magyar ered-
ménye egy ötödik és két hatodik hely volt 
párbajtőrben. Szombaton a női tőrben ket-
ten is eljutottak a döntőig. Az A-kategóriá-
ban Krajnyák Zsuzsa a csoport küzdelme-
ket 5 győzelemmel és egy vereséggel zárta. 
A második döntősünk, a B-kategóriában 
az UTE másik versenyzője, Dani Gyöngyi 
volt. A döntőben a kategória ranglistaveze-
tője, az olasz Beatrice Maria Vio volt az el-
lenfele, 15-4-re nyert az olaszok kiválósága. 
Dani is ezüstérmes lett.

Osváth Richárd a selejtezőt öt győzelem-
mel és egy vereséggel zárta.

Az egyéni küzdelmek sora vasárnap a 
kardversenyekkel zárult. A férfiaknál és a 
nőknél is az A-kategóriában három-három 
versenyzőt indítottunk. A debreceni Mező 
Boglárka, a nyíregyházi Tarjányi István 
és a Törekvés sportolója, Zsolnai Sándor 
először vívhatott világbajnokságon. Zsol-
nai nem jutott túl a csoportküzdelmeken. 
Tarjányi a legjobb 32 között búcsúzott, 
míg Osváth Richárdot a negyeddöntőben 
a kínai Tian állította meg, így hatodik lett 
a magyar versenyző. Hajmási Évának nem 
ment jól a csoportselejtező. Mező Boglár-
kához hasonlóan nem jutottak tovább, a 
13. helyen zártak. A nap egyetlen magyar 
érmét a 22 éves nyíregyházi Veres Amarilla 
szerezte. A negyeddöntőben 15-4-re verte 
a lengyel Fidrychet, majd a 
döntőbejutásért alul maradt 
kínai riválisával szemben. 
Bronzérmes lett a Nyíregy-
házi Vasutas sportolója. 

A hétfőn kezdődő csapat-
versenyek előtt 14 egyéni 
versenyszámban hirdettek 
győzteseket az egri világbaj-
nokságon. A kínaiak fölénye 
most is szembetűnő. A 14 
versenyszámból hetet ők 
nyertek, ezen felül még 5-5 
ezüst és bronzérmet szerez-

tek. A maradék hét aranyérmet hét ország 
– Oroszország, Lengyelország, Olaszor-
szág, Ukrajna, Grúzia, Németország, Irak 
és Thaiföld – sportolói nyerték.

A vb ötödik napján a férfi párbajtőr és a 
női tőr szerepelt a műsoron, magyar részt-
vevőkkel. A szakvezetés mindkét fegyver-
nemben lehetőséget adott a legjobbaknak 
az indulásra.

A férfi párbajtőrözők csapatversenyében 
a 13 csapatos mezőnyben a 12. helyen ki-
emelt magyarok az egri világbajnokságon 
az 5. Irakkal kezdték a sorozatot a legjobb 
nyolc közé kerülésért. Egy szoros ered-
ménnyel mindenki kiegyezett volna. A 
negyedik csörte után már 20-9-re vezetett 
Irak, ekkor Mató Gyula pillanatai és pont-
jai következtek az irakiak B-kategóriás 
versenyzője, Ali Mnahi ellen. A Mató után 
következő Tarjányi már 25-24-es magyar 
vezetésről indult, vagyis Mató 16-4-re 
nyerte azt a csörtét. A folytatás már nem 
sikerült ilyen jól, de végül is viszonylag szo-
ros volt a vb-bronzérmes elleni első mér-
kőzés: 45-34-re nyert Irak. Magyarország 
ezzel a 9–13. helyért játszhatott a folytatás-
ban, először nyertek Malajzia ellen, majd 
következett a 2016-os paralimpia házigaz-
dája, Brazília a 9–12. helyért. Itt a hatodik 
csörtéig tartották magukat a fiúk. Brazília 
45-35-re nyert, így Matóék a 11. helyért az 
Amerikai Bajnokság harmadikjával, Ar-
gentínával mérkőztek volna, de az ellenfél 
sérülés miatt nem állt ki, így Magyarország 
lett a 11. helyezett a férfi párbajtőr csapat-
bajnokságban.

A férfi párbajtőr csapatversenyt – csak-
úgy, mint hétfőn a tőrt – a franciák nyerték 
A döntőben 45-41-re győztek a lengyelek 

ellen. A bronzmeccsen egy tus különbség-
gel az oroszok voltak a jobbak Iraknál.

A női tőr csapatversenyen a magyarok 
első mérkőzésnek tétje a négybe kerülés 
volt, méghozzá a fehéroroszok ellen. Sima 
volt, 45-16-ra győztek a magyar lányok.  
A másik ágon ugyanakkor Hongkong 
45-6-ra verte a görögöket. A legjobb négy 
között Hongkong Olaszországgal, Orosz-
ország pedig Magyarországgal vívott a 
döntőbejutásért. A végeredmény: Magyar-
ország–Oroszország 45-30, így döntőbe 
jutott a magyar válogatott, ahol a címvédő 
Hongkong várt rájuk. Az ázsiaiak ugyanis 
a görögök után az olaszokat is legázolták 
45-18-ra.Ezzel az eredménnyel az is biztos 
lett, hogy a vb zárása előtt egy nappal meg-
lesz a magyar csapat 4. érme is. A női tőr 
csapat döntőt végül Hongkong nyerte 45-
31-re. Az ázsiaiak megvédték világbajnoki 
címüket. Magyarország ezüstérmes lett, ez 
volt az egri vb negyedik magyar érme. A 
bronzérmet az olaszok szerezték meg, mi-
után 45-38-ra legyőzték az oroszokat.

A záró napon bronzérmes lett a Dani 
Gyöngyi, Fóris Erika, Krajnyák Zsuzsanna, 
Veres Amarilla összeállítású válogatottunk 
a női párbajtőrözők csapatversenyében. A 
mieink a negyeddöntőben Franciaország 
ellen nyertek 44-41-re, az elődöntőben 45-
17-re kikaptak Oroszországtól. A harma-
dik helyért Lengyelország volt az ellenfél, 
a mieink magabiztosan győztek 45-32-re.

A női kardcsapatok versengése igazi 
újdonságnak számított, mivel a korábbi 
vb-ken nem rendeztek ilyen versenyt. 
A döntőig a két kiemelt, Lengyelország 
és Ukrajna jutott el. Az elődöntőben a 
lengyelek a grúzokat, az ukránok pedig 

az oroszokat múlták felül 
több mint 20 találattal. A 
két vesztes csatájában az 
oroszok bizonyultak jobb-
nak. A döntőben végül 45-
23-ra nyertek az ukránok, 
megszerezve ezzel a női 
kardcsapat első, történelmi 
világbajnoki címét. 

A magyar kerekesszé-
kes vívók összesen három 
ezüst- és két bronzérmet 
szereztek az egri világbaj-
nokságon.

fotó: nemes róbert

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19





BőveBB információ és az elfogadóhelyek listája: 
www.agriapark.hu

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

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 tar-
tanak, hogy a hallásvizsgálat után bebizo -
nyosodik, valóban baj van a hallásukkal, és
hallókészüléket kell majd viselniük. Pedig a
panaszok nem szűnnek meg a diagnózis
elma radásával, sőt a kezeletlen hallásprob-
léma komoly következményekkel járhat.
– Mégis milyen következményekre lehet
számítani?
– Sajnos, amennyiben valaki nem kér időben
segítséget, előfordulhat, hogy végül már a leg-
modernebb hallókészülékkel sem tudunk
segíteni. Ráadásul a halláscsökkenés rányom -
hatja a bélyegét az érintett társasági életére
is. Nem egy páciensem mesélte, hogy végül
azért szánta rá magát a vizsgálatra, mert
egyre több konfliktusa akadt környe zetével a

hallásproblémája miatt. Egy idő után elju-
tottak oda, hogy kerülték a társaságot, sőt
olyan is előfordult, hogy bizonyos embe -
rekkel 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 tapasz-
talnak az egészből, hogy a hallásproblémával
élő családtagjuk, ismerősük kerüli őket. Akár
a korábban nyitott, társasági emberek is befe -
lé fordulóvá válnak, kivonják magukat a
beszélgetésekből. Amíg valahogy nem jönnek
rá, hogy mindezek a halláscsökkenés követ -
kezményei, 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 beszél -
ge tések során gyakran visszakérdez, vagy
nem arra válaszol, amit kérdeznek tőle. És
akkor még nem beszéltünk a klasszikus, min-
denki által jól ismert tünetről: a televízió vagy
a rádió átlagon felül hangerőn történő hall-
gatásáról, ami nem csak a szűk környezetün-
ket, még akár a szomszédainkat is az őrületbe
kergetheti.
– Mit tanácsolna mindazoknak, akik a hal-
láscsökkenés tüneteit érzékelik magukon?
– Nem érdemes halogatni a döntést, hiszen a
nem kezelt hallásprobléma visszafordíthatat-
lan következményekkel is járhat. Érdemes az
első tünetek észlelésekor ellátogatni egy
hallás vizsgálatra, hogy a diagnózis függ vé -
nyében időben megkezdődhessen az eset -

leges halláspanasz korrigálása, hiszen így
lehet a lehető legjobb hallásélményt elérni.
Vélemé nyem szerint nem érdemes lemon-
dani a nagy családi beszélgetésekről, a bará-
tok, ismerősök társaságáról. A legtöbb
eset ben 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 munkatár-
sainkkal. Sze retném kiemelni, hogy nem
csupán a hallásvizsgálat, a hallókészülék
kipróbálása is teljesen ingyenes, és nem jár
semmiféle kötele zett séggel. Várunk sze -
retettel minden kedves érdeklődőt az
Eger, Dr. Sándor Imre utca 4. szám alatt
található Amplifon Hallás központba!

A hallásproblémák miatt évtizedes
barátságok is tönkremehetnek.

Ingyenes hallásvizsgálat és hallókészülék
próbahordás Egerben EZT LÁTTA

A

TÉVÉBEN

Nemzetközi kutatási adatok szerint ezer emberből száznak van valamilyen fokú hallás csökkenése, azonban
közülük alig húsz tesz valamit a panasza megszüntetésének érdekében. Vargáné Bölkény Mária hallás -
specia listát, az egri Amplifon Hallásközpont vezetőjét kértük meg arra, hogy meséljen nekünk tapasztala -
tairól, hogyan viszonyulnak az érintettek hallás prob lémájukhoz. Az Amplifon 2015. szeptember 25. és
október 25. között őszi hallás szűrő kampányt tart, ahová várják szeretettel a Heves megyei lakosokat.

200x140_Layout 1  15/9/21.  9:56 PM  Page 1

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet kép-
viselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdál-
kodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtö-
kig fogadóórát tart, előzetesen telefonon, 
vagy e-mailben egyeztetett helyen és idő-
pontban (30/995-2290, oroszibolya@t-
online.hu).

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

Földvári Győző önkormányzati képvi-
selő (DK-Együtt-MSZP), a Városi Pénz-
ügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzete-
sen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett 
helyen és időpontban tart fogadóórát. 
Telefon: 30/945-3530, E-mail: fgyeger@
gmail.com.

Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókör-
zet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
előzetesen, telefonon, vagy e-mailben 
egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Telefon: 30/218-0266, E-mail: 
stefan.zoltan@ph.eger.hu

Komlósi Csaba önkormányzati képvise-
lő (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.

Október 5-én, hétfőn 17.00 órától Báto-
ri István, a 3-as választókörzet képviselője 
(Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének ci-
vil tanácsnoka, valamint Szucsik György, 
a 2-es választókörzet képviselője (Fidesz-
KDNP), a Városi Szociális és Családügyi 
Bizottság elnöke tart fogadóórát a Hunya-
di Mátyás Általános Iskolában.

Október 8-án és 22-én, csütörtökön 
16.00 és 17.00 óra között Császár Zoltán, 
az 1. számú választókörzet független kép-
viselője, a Városképi és Környezetvédelmi 

Bizottság tagja tart fogadóórát a Városhá-
zán (Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői 
szobában.

Október 14-én, szerdán 17.00 órától 
Rázsi Botond alpolgármester, az egri 12. 
választókörzet képviselője (Fidesz-KD-
NP) tart fogadóórát a Bervai Közösségi 
Házban, előzetes bejelentkezés alapján 
(36/523-708).

Október 26-án, hétfőn 17.00 órától 
Csákvári Antal, a 6. sz. választókerü-
let képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja tart 
fogadóórát a Városházán előzetes, telefo-
nos egyeztetés alapján: 30/941-1397.

Október 30-án, pénteken 16.00 és 
17.00 óra között Kovács Cs. Tamás, az 
5-ös körzet képviselője (Fidesz-KDNP), 
a Városképi és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke, a Városimázs Bizottság tagja 
tart fogadóórát a Kemény Ferenc Sport-
iskola és Általános Iskolában (Kodály Z. 
u. 5.).

Fogadóórák
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„A ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve, lélekerő-gomba, kulcs 
az egészséghez!” 

Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba, reishi, Lingzhi)
A ganoderma több ezer évig a misztériumok ködébe burkolózott. A világ számos szegletében különös életerőt adó 
gyógynövényként tekintettek rá, hisz az emberek csupán azt tudták, hogy e gomba fogyasztóira hosszú, csodás élet vár!

Vaumax, suli négylábú kedvenceinknek és 
gazdiknak 
Szeptemberben megnyitotta kapuit a Vaumax kutyaiskola Egerben, a nagylaposi kutyafuttató területén. Folyamatosan 
indulnak majd alap- és középfokú  tanfolyamok, lesz kutyaovi és felügyelt kutyafuttató is. Á
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A pecsétviaszgombát– melynek hat színvál-
tozata közül a vörös (akashiba) a leghatéko-
nyabb – már több mint 5000 éve ismerik és 
alkalmazzák a hagyományos kínai (távol-
keleti) orvoslásban.

„A hagyományos kínai medicinában 
úgy tartják róla, hogy javítja a szervezet 
öngyógyító képességét, így hosszabb életet 
biztosít, erősíti az immunrendszert, tisztít 
és méregtelenít, megfiatalítja a testet, csök-
kenti az agyi és testi kimerültséget, asztma, 
álmatlanság és magas vérnyomás kezelésére 
is használják.”

Az eddigi tudományos eredmények meg-
erősítik, hogy a ganoderma a „testen dolgo-
zik, nem a betegségen”.

Harmonizál és segíthet fenntartani a test 
egyensúlyát, segít megőrizni és javítani a 
testi és szellemi egészségi állapotot. A gano-
derma hozzájárul a jó közérzet eléréséhez.

A ganoderma pozitív hatásainak azon-
ban alapvető feltétele a megbízható, stan-
dardizált minőségű gomba és az abból ké-
szült gombatermékek.

A gombákat a lehető legtisztább, a leg-
kisebb környezeti szennyezésű/terhelésű 
körülmények között kell termeszteni. A 
gombák ugyanis kiterjedt micélium-háló-
zatuk révén a növekedés helyén lévő termő-
közegből és vízből szivacsszerűen nagyon 
könnyen felvesznek mindent, amit ott „ta-
lálnak”.

A DIó Gyógyfűszertárban a magyar ter-

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

Bejelentkezés: 
Szendrődi Kata

(06 20) 340 8807
Október 1-től szalonvàltàs! Sok szeretettel 
vàrok minden kedves meglévő és leendő 
vendégemet az új helyen: 
Szépségsziget, 3300 Eger, Rózsa Kàroly út 5.

szakrendelő • állateledel • 
ÁLLATPATIKA

eger, szövetkezet u. 4. • (36) 312-460
www.ALLATKORHAzEGER.HU

nyitva tartások:
szakrendelő:� H–P:�8.00–18.00�•�Sz–V:�9.00–12.00
állateledel:� H–P:�8.30–16.30�•�Sz:�8.00–12.00
állatpatika: H–P: 8.00–16.30

FRAKK ÁLLATELEDEL BOLT

KALLÓMALOM ÚTI PIAC

mindenféle állattartással 
kapcsolatos eledelek, 

felszerelések, kiegészítők

nyitva tartás: 
h–p: 0800–1200 • 1400–1700 

szo: 0800–1200

tEl.: (06 20) 3290-188

„A kutyámnak nem arra van szüksége, amire ne-
kem lenne az Ő helyében. A kutya nem ember. 
Kutya!” – ez jelmondata a Vaumax kutyaiskolá-
nak, ahol a képzések célja, hogy megtanítsuk a 
gazdiknak  egyrészt, hogy a saját kis falkájukon 
belül  vezér szerepet töltsenek  be, amivel hatal-
mas terhet akaszthatnak  le a kedvencünk vál-
láról. Ezzel a kutya azt kapja amire leginkább 
szüksége van. Az irányítást. Jelen világunkban 
egy kutya nem képes kiismerni magát, nem tud-
ja ellátni a vezérségből fakadó feladatokat. Így 
a meghozott döntések nagy többségében rossz 
döntések. Ezért fontos, hogy a mi kezünkben le-
gyen az irányítás. Másik fő cél, hogy a négylábú 
kedvencünk egészségesen, a lehető leghosszabb 
ideig hű társunk legyen egy harmonikusan jól 
működő kapcsolatban – vallja, az iskola vezetője 
Kirchner Gábor.

A megfelelő kommunikáció kialakításával és a 
kutyák ösztöneit „kezelő” technikák segítségével 
nemcsak a problémákat tudjuk megszüntetni, 
hanem egy olyan kapcsolatot tudunk kialakítani 
kedvencünkkel, ami minden gazdi álma. Meg-
felelő tudatossággal és következetességgel erre 
minden gazdi képes.

A módszer három fő irányvonalból épül fel, 
melyeket egymás mellett párhuzamosan, tuda-
tosan felépítve érjük el a célunkat. Ez az ösztön-
kezelés, a tanítás és az  életmód. Ez 
a módszer a gazdiknak olyan meg-
oldókulcsokat ad a kezébe, amikkel 
szinte minden felmerülő élethelyze-
tet meg tudnak oldani. 

Az iskolában folyamatosan indul-
nak a héthetes alap- és középfokú 
tanfolyamok, lesz kutyaovi, ahol a 
háromhónapos kortól a kölyökku-
tyák ismerkedhetnek meg olyan 
hétköznapi ingerekkel, mint példá-
ul egy esernyő kinyitása, egy gyer-
mekbicikli gurulása vagy egy zörgő 
tárgy hangja. Azok a kutyusok, akik 
kinőtték az ovis kort – azaz hét hó-

napnál idősebbek – de a gazdi még nem szeretné 
tanfolyamra vinni  őket, az ovis foglalkozáshoz 
hasonló órákon vehetnek részt a felnőtt felügyelt 
kutyafuttatóban. Itt elsősorban nagyokat játsz-
hatnak egymással a négylábúak, és emellett a 
gazdik elsajátíthatják a pozitív megerősítésen 
alapuló kiképzés alapjait is. 

Ezentúl az iskola szervez BH és IPO vizsgára 
felkészítést, és szerveznek majd egyéni szociali-
zációs programokat is. Lesz őrző-védő foglalko-
zás, agility és dog dancing is. 

Bővebb információ: www.vaumax.hu.

múlt havi játékunk nyertese: 
Vassné szecsődi éva

mesztésű bio gyógygombák és azokból ké-
szült termékek mostantól megvásárolhatók.

Várjuk szakértelemmel.
Dió Gyógyfűszertár
Eger, Jókai út 1/A

Játék
hol található Egerben  

a Vaumax kutyaiskola?

A helyes megfejtéseket október 15-ig vár-
juk a Média Eger Kft. címére (3300 Eger, 
Törvényház utca 15.). A helyes megfej-
tést beküldők között 1 db alapfokú tan-
folyamon való részvételt és 3 db egyéni 
szociali zációs problémamegoldó foglalko-
zást sorsolunk ki. 

Ködmön 
Csárda

Borétterem

Esküvők, ballagási 
vacsorák, 

családi rendezvények, 
konferenciák

(36) 413-172

kodmoncsarda@
szepasszonyvolgy.eu

www.
szepasszonyvolgy.eu

Szépasszony-
völgy, Eger

SZŐKE ERIKA cipész
Szolgáltatásaim:

cipőjavítás • sarkalás, talpalás • ra-
gasztás, varrás • cipzár- és táskajavítás 
• fekete-fehér és színes fénymásolás 

A5-A4-A3-as méretekben
EGER, MALOMÁROK 

UTCA 25.

Nyitva:  H–P: 7:30–16:00
Szo.: 8:30–11:30



Sri Chinmoy, zeneszerző (1931-2007)

Az est további fellépő művészei: Alap, Ashru Dhara, Paree’s 
International Singers

• A világzene nemzetközi képviselői játsszák 
Sri Chinmoy szerzeményeit.

• Élje át a meditatív zene belső békéjét és 
mélységes örömét egy varázslatos estén.

Agnikana’s Group

Mandu & Visuddhi Shamita’s Strings

Info. és jegyrendelés:  
Tel: +36 70 702-8104
www.songsofthesoul.com

A belépés díjtalan

Koncertek 
2015:

Eger, nov. 6.
Budapest, nov. 7.
Győr, nov. 9.

Élő koncert:

Songs of the Soul
Maestro Sri Chinmoy zenéje

2015. nov. 6. 19 óra  
Hotel Eger & Park
Eger, Szálloda út 1-3.
A belépés díjtalan, de jegyrendelés szükséges. Jegyek átvehetők 
okt. 1-től: Tigrisszem Ezüst- és Ásványbolt Bajcsy-Zsilinszky. u. 13.

Webber-darabbal kezdi az idei évadot 
az egri társulat
Október 9-én mutatja be az egri Gárdonyi Géza Színház Tim Rice - Andrew Lloyd Webber: József és a színes, szélesvásznú 
álomkabát című musicalt. Az előadás címszerepét Török Tamás játssza.

A József-legenda megzenésítésének ötlete állítólag egy kollégiumi szobában született meg, ahol Andrew Lloyd Webber 
és alkotótársa, Tim Rice rátaláltak erre a drámai fordulatokban gazdag ószövetségi történetre. A darab azóta bejárta a világ 
nagy színpadait. Egerben 20 év után látható újra a világhírű musical, Nagy Viktor rendezésében. 




