XX. EGER ÜNNEPE CIVIL NAPOK
2015. szeptember 18–20.

A tartalomból

09.18. péntek – Kiállításmegnyitók, civil konferenciák
09.19. szombat – Civil nap az Érsekkertben

Ízelítő a programokból:
– Megnyitó, PRO AGRIA szakmai díj átadása
– Civilek kulturális műsora a színpadon, szolgáltatósátrak
– Európai Mobilitási Hét eseményei

09.20. vasárnap – Sportnap az Érsekkertben

– Barokk futóparádé – Hírlap-futás
– Sportági bemutatók, tekeverseny
– IWAS Kerekesszékes Vívó-világbajnokság és Para Sportnap

Részletes program és felhívások:
www.eck.hu, www.eger.hu, Facebook
Kapcsolat: (06 70) 945-44-24
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Leleplezték Jumurdzsákot

Berecz Mátyás

Egri Civil Kerekasztal – Eger Ünnepe Szervezőbizottság
Civilek érted – értünk …
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Augusztus 20.

Egri borászok az OMÉK-on

(Nem csak) Szeptemberi
köszönet
Szeptemberben (is), az iskolakezdés idején a gyerekekkel vagyunk elfoglalva, ki hol kezd, hol folytat, és mennyiből. Táskát veszünk vagy táskát mosunk, kinőtt cipők, ruhák között turkálunk, újak között tétovázunk sápadtan. Évet nyitunk,
aztán fellélegzünk, de jó, ez is megvolt, indulhat a gyerek. (És indulhat a reggeli cirkusz is az őszi szünetig…) Ráadásul,
szeptember 20. a gyermekek világnapja…
De most – ejnye, no, persze csak gondolatban –, hagyom a gyerekeket. A nagyszülőkhöz fordulok.
Az internet korában pillanatok alatt nyílik meg a világ, majd zárul be újra, átmosva az agyunkat újabb és újabb
információval. Így tudtam meg azt is, hogy az Egyesült Államokban hivatalosan 1978 óta ünneplik a nagyszülőket
szeptember első vasárnapján, és már a világ számos országában is szentelnek nekik egy ünnepnapot koraősz idején.
Na tessék. Ünnepelek hát én is szeptemberben, nem hivatalosan, csak úgy idebent… Igaz, nekem már csak az
emlékezés marad, de az egyre sűrűbben kap el, ragad magával. Egy illattól eszembe jut nagymamám fejkendője,
ahogy megkötötte templomba menet… Keresem az ízeket, a hangokat, a mozdulatokat, a nevetését, a dorgálását, a
dúdolgatását… De mindhiába. Már csak az emlékekből élhetek, és az élményeket már megköszönni sem lehet soha.
Pedig de jó lenne még ezt a szót akár csak úgy odavetni félvállról, hanyagul vagy megszokásból, cinkosan vagy
szeretettel teli őszinteséggel. Vagy csak úgy… Köszönöm. Kijelenteni, felkiáltani, nem csak óhajtani. Nem csak suttogni
egy fekete-fehér fényképnek, megkopott zsoltárkönyvnek, egy magára hagyott fejkendőnek.
És ekkor újra előveszem a gyerekeket a koraőszi szeptemberben, és autóba ülünk, és megyünk, amíg lehet, hogy
ők még kimondhassák: köszönöm. Neki, az ünnepelt nagyszülőnek.

	

Harsányi Judit
főszerkesztő
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Aktuális

Új történetek idén nyáron is
Egységes turisztikai koncepció mentén összehangolt, de színes programkínálattal készült az idei nyárra Eger. Az ez évi
attrakciók között találhatók már jól bevált elemek, de újdonságok is: például az egri lakosokat marketingmunkára hívó
Nincs más hátra, mint Egerbe című játék. A „Költözz Egerbe!” kezdeményezésen ebben az esztendőben „csavartak egyet”,
és a sport, a kultúra, illetve a celebvilág területéről jól ismert személyek látogattak városunkba. A meghívás lényege:
jöjjenek el, nézzék meg és mondják el országnak-világnak, hogy milyen érzés egy kicsit egrivé válni.
pócsik attila
Nos, mindennek örömmel tett eleget Csisztu Zsuzsa újságíró, magyar bajnok tornász,
aki családjával töltött néhány felejthetetlen
napot a megyeszékhelyen. Eközben megismerkedtek a legfőbb nevezetességekkel,
a turisztikai és gasztronómiai kínálattal is.
Mint Csisztu Zsuzsa fogalmazott: remekül
érezték magukat, s megtisztelő volt a felkérés, hiszen soha nem fordult még elő, hogy
egy egész város hívja meg vendégségbe.
Elárulta: bár nem volt ismeretlen a család
előtt Eger és a környék – lévén férje, dr.
Ketskés Norbert szülei Bogácson élnek – e
néhány nap alatt számos új élménnyel lettek
gazdagabbak.
– Nagy öröm volt, hogy bármilyen helyszínre érkeztünk, legyen az az Egri Vár,
a Török Fürdő, vagy a különféle gasztronómiai célállomások, udvarias, a saját
szakmájukban mesteri szinten kvalifikált,
és hivatásukat nemcsak értő, de szerető
emberek fogadtak minket. Nagy öröm és
büszkeség – külföldre is sokat utazó magyarként –, hogy hazánkban már sokfelé,
de Egerben különösen csúcsgasztronómiai
fotó: molnár ágnes

élményekben lehet része a minőségi ételeket és italokat kedvelő embereknek, és az
eddig általam nagyon tisztelt és alkalmanként szívesen választott Thummerer és Sike
Pincészet borai mellett számos kiváló nedűt
kreáló borásszal, például Vincze Bélával
személyesen is találkozhattunk, s belekóstolhattunk például az ő 2011-es, díjnyertes
Syrah Rosé borába… az íze feledhetetlen –
tette hozzá mosolyogva.
Ugyancsak régi-új elem volt az idei nyár
attrakciói között Jumurdzsák blogja. Kálloy
Molnár Péter és Süveges Gergő után ismét
egy férfi húzta magára az álarcot, akinek
történeteit szűk egy hónapon keresztül tíz
blogbejegyzésben lehetett nyomon követni.
A 2015-ös blogger amolyan „nagy Egerrajongó”, melynek számos, személyes oka
is van. „Szinte leírhatatlan, hogy mi mindent jelent számomra ez a csodálatos város,
Eger” – szólt a bevezető mondat. Aztán
sorról sorra közelebb kerültünk a megoldáshoz. Végül augusztus 20-án – a városi
díszünnepség keretei között – a tűzijátékot
követően derült fény az idei Jumurdzsák
személyére, aki ez alkalommal egy közismert színművész, a Játékszín igazgatója,
Németh Kristóf volt.
– Már kisgyermek koromban is sokat jártam a városban, unokatestvéreim
itt éltek, szerelmek, udvarlások is kötnek
Egerhez – mesélte a színművész. – Óriási
élmény, egyfajta időutazás volt, ahogy Jumurdzsákként a bejegyzéseket írtam, fél
szememet persze mindig a városon tartva.
Amióta pedig színházvezető vagyok, még
több dolog köt ide, nemegyszer játszottunk
itt, s azon dolgozunk, hogy a következő
években tovább mélyüljön ez a kapcsolat.
Másfelől, ha egy romantikus, szép hétvégét
szeretnék eltölteni, mindig erre kanyarodik az autóm. Télen-nyáron, éjjel-nappal
szeretem ezt a várost. Rendkívül örülök,
hogy sokan játszottak velünk, s nemcsak
Egerből, de az ország számos más pontjáról

fotó: korsós viktor

is. Az volt a célom, hogy ne legyen rögtön
egyértelmű, ki is vagyok. Az első öt-hat bejegyzésben viszonylag kevés konkrétumot
adtam, a hetedik-nyolcadik történet tájékán
hoztam be a színházat, néhány anekdotát, a
béka-süteményt, a családomat. S, hogy mi
az, ami azonnal eszembe jut Egerről? Egyfelől az Eger-patak környéke, ami nagy séták
színhelye, s persze ott a régiségvásár, ahonnan nem egy kedves tárgyam van már. Az
asztali lámpámra – amely mellett a blogot
írtam – például épp itt találtam rá…
***
A felhívásra közel 100 helyes megfejtés érkezett, s az ország más települései
ről helyes tippet beküldők között egy egri
wellness-hétvégét (Villa Citadella Wellness
Panzió), vacsorameghívást (1552 étterem
– Egri Vár) és borcsomagot (Egri Borút
Egyesület és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata), míg a játékos kedvű egriek
között wellness-utalványt (Hunguest Hotel
Flóra), vacsorameghívást (Hotel Szent István) és borcsomagot (Egri Borút Egyesület
és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata) sorsolt ki a 2015-ös Jumurdzsák.
A nyertesek: Nagy Valéria (Polgárdi),
Ofra Lilla (Eger) – nagy szeretettel gratulálunk nekik!

Impresszum Egri Magazin, 8. évfolyam 9. szám (2015. augusztus 28.) • Kiadja a Média Eger Nonprofit Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15., telefon: (06
36) 419-999, web: www.mediaeger.hu • Főszerkesztő: Harsányi Judit • Felelős kiadó: Antal Anett ügyvezető igazgató • Marketing munkatárs, hirdetésfelvétel: Major Ildikó, telefon: (06 30) 254-0755, e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu • Lapunk következő száma 2015. szeptember 25-én jelenik meg. • A
szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • A lap megjelenik 30 000 példányban Egerben, Egerszalókon és
Felsőtárkányban, ingyenes terjesztésben. • ISSN 2060-3738 • Tördelés: Tömösközi Péter • Címlapfotó: Vozáry Róbert • Nyomdai munkák: Délkelet-Press
Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!
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Fogadóórák
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP),
a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig fogadóórát tart, előzetesen telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban (30/995-2290, oroszibolya@t-online.hu).
Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DK-Együtt),
a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 70/382-5203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.
Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP),
a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.com.
Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet képviselője (FideszKDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke előzetesen,
telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/218-0266, E-mail: stefan.zoltan@ph.eger.hu
Komlósi Csaba önkormányzati képviselő (LMP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja minden kedden 16.00 és 18.00
óra között fogadóórát tart a Bródy Sándor utca 5. szám alatt. Telefon: 30/988-2664, E-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu.
Szeptember 2-án, szerdán 16.00 órától Gál Tibor, a 8-as választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városimázs Bizottság elnöke, Martonné Adler Ildikó alpolgármester (Fidesz-KDNP), a 9-es
vk. képviselője, Lombeczki Gábor, a 10-es vk. képviselője (FideszKDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság tagja, valamint Gál Judit, a 11-es vk. képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság
tagja tart közös fogadóórát a Polgárok Házában (Rákóczi út 45.).
Szeptember 7-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil
tanácsnoka, valamint Szucsik György, a 2-es választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság
elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.
Szeptember 16-án, szerdán 17.00 órától Rázsi Botond alpolgármester, az egri 12. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP)
tart fogadóórát a Bervai Közösségi Házban, előzetes bejelentkezés alapján (36/523-708).
Szeptember 24-én, pénteken 16.00 és 17.00 óra között Kovács
Cs. Tamás, az 5-ös körzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Városimázs Bizottság
tagja tart fogadóórát a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános
Iskolában (Kodály Z. u. 5.).

EGER, IPARI PARK 9847. HRSZ.-Ú
INGATLAN ÉS KÖRNYÉKÉNEK
KÁRMENTESÍTÉSE
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 összege: 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 Önkormányzata további
beruházásokra és új munkahelyek teremtésére tesz alKohéziós Alap
kalmassá egy, az egri Ipari
Parkban található területet.
%()(.7(7e6$-g9ė%(

Kedves Egri Polgárok!
Elkészült a Végvári vitézek tere az egykori Szúnyog-köz helyén. A
belvárosi rehabilitációs program záró elemeként létrejött tér lelépcsőzik az Eger patakhoz és teraszos, akadálymentes kialakításával
a megújult egri városközpont egyik üde színfoltja. Biztos vagyok
abban, hogy a helyet nagy kedvvel látogatják majd a kellemes időtöltésre vágyó egri fiatalok, randevúzó párok, s a belvárosban sétáló
családok. Terveink szerint a Végvári vitézek tere az újonnan létrejött belvárosi térsorhoz méltó, igazán élő és lüktető emlékhelyként,
valamint kisebb, különleges hangulatú rendezvények helyszíneként
szolgálhatja városunk lakosságát, s emellett sokak kedves találkozóhelye lesz majd.
Minden kedves érdeklődőt tisztelettel invitálok, hogy a „Megújul
a városunk” programsorozat újabb állomásához érkezve, 2015. szeptember 9-én, szerdán 16.00 órakor vegyük együtt birtokba a Végvári
vitézek terét.
Habis László
polgármester
fotó: vozáry róbert

Kerekesszékes vívó-vb: Egerből Rióba
A Magyar Paralimpiai Bizottság szeptember 18–23. között
Egerben rendezi a riói paralimpiai kvalifikációs kerekesszékes vívó-világbajnokságot. A vb megrendezésének jogát
az IWAS-tól, a kerekesszékes vívás nemzetközi szervezetétől nyerte el az MPB, mely az oroszok visszalépése után,
többek között a korábban kiválóan megrendezett hazai viadaloknak köszönhetően lett a vb házigazdája.
A vb-ről az aranyérmesek közvetlenül jutnak ki a riói paralimpiára, így a hazai pálya kivételes lehetőség vívóink számára, hiszen
a jól megszokott, ismert és kedvelt környezetben szerezhetik meg
a részvételi jogot a jövő évi nyári játékokra.
A vb-t két helyszínen, a Hotel Eger & Parkban (selejtezők) és az
egri Kemény Ferenc Sportcsarnokban (elődöntők, döntők) rendezik. A vívók számára rendkívül kényelmes, hogy akadálymentes
szobájukból mehetnek versenyezni és a csarnok is pillanatok alatt
elérhető a szálláshelyükről. A verseny lebonyolítását mintegy száz
egri önkéntes: diákok, hallgatók, a város polgárai segítik majd.
A világbajnokságra 32 országból 202 sportoló érkezik. A vb-n
22 versenyszámot bonyolítunk le A, B és C sérültségi kategóriákban (a C-t nem rendezik meg minden fegyvernemben). A vb számai: egyéni női és férfi tőr, kard, párbajtőr illetve csapatversenyek.

Visszatekintő

Válogatás az elmúlt hónap egri
eseményeiből
Egyetem lehet Egerben
Összevonhatják az egri és a gyöngyösi főiskolát, s ide csatlakozna a jászberényi tanítóképző is – jelentette be Palkovics László felsőoktatásért felelős
államtitkár. A cél, hogy egy erős egyetem jöjjön létre. Liptai Kálmán rektor
szerint még soha nem voltak ilyen közel Eszterházy álmához.

Arany és ezüst
Egy arany- és két ezüstéremmel zárta a Los Angeles-i
14. speciális nyári világjátékokat az egri Földi Marcell. 100 méter gyorson elsőként ért célba, míg a 200
gyors és a 100 vegyes ezüstérmet hozott Marcinak.
Három éremmel és egy 4. hellyel térhet haza Egerbe.

Végvári Vigasságok
Idén lett húszéves a Végvári Vigasságok. A Dobó István Vármúzeum időutazást kínált a rendezvény három napján: a török korba kalauzolták el a látogatókat.
A legtöbben idén is az ostromra voltak kíváncsiak.
fotó: nemes róbert

Várrekonstrukció
Végéhez közelít az egri vár több mint hatmilliárd forintos rekonstrukciójának első üteme. A várfalsétányt már birtokukba vették a vendégek,
de kész a Törökkert és a Fegyvertár épülete, s egészen új arcát mutatja a
Szép-bástya is.

Kárpátaljai vendégek

Intézményfelújítások

Magyar anyanyelvű, kárpátaljai gyerekek nyaraltak Eger környékén az
önkormányzat meghívására. A negyven fiatal és
öt kísérőjük az imókői
üdülőben töltött el öt napot. A határon túli fiatalok
ingyenes üdülését egy idei
közgyűlési határozat tette
lehetővé.

Kilenc iskola és a város 18
óvodája újult meg a nyári
szünidő alatt. Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye gondozta ezeket
a beruházásokat, az eredmény pedig szembetűnő, a
gyerekek nem csak esztétikus, de biztonságos épületekben kezdhetik meg
szeptembertől a tanévet.
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Adomány
a gyermekosztálynak
Heves megyei vállalkozók és
magánszemélyek adományaiból vásárolt az egri kórháznak
eszközt az Országos Egyesület a Mosolyért nevű civil
szervezet. A 850 ezer forintba kerülő infúziós pumpát a
Gyermekosztály kapta, ahol
naponta hasznát veszik majd
a betegellátásban.

Augusztus 20.
A Bazilikában celebrált ünnepi szentmisével vette kezdetét Szent István napján az egri ünnepi
program. A Dobó téri városi ünnepségen Rétvári Bence miniszterhelyettes ünnepi beszédében
úgy fogalmazott: minden országnak joga van
megvédeni saját kultúráját, szokásait, jogrendszerét. Kiemelte azt is: augusztus 20. nemcsak a
magyar államiság, hanem Szent István ünnepe
is. Rétvári szerint Európának újra fel kell fedezni
keresztény gyökereit, már csak azért is, hogy a
modern kori népvándorlás idején jobban tudja
önmagát definiálni.
Az ünnep fontos szerepet játszik az életünkben: alkalmat ad arra, hogy végiggondoljuk, mit kellene tenni szeretett városunkért, a
nemzetért, Magyarországért – fogalmazott az
augusztus 20-ai ünnepségen Habis László polgármester. Gratulált Király Róbert szobrászművésznek, aki a Magyar Ezüst Érdemkereszt
polgári tagozatát kapta, Tunyogi Péter színművésznek és Vári Ágota Lotti táncművésznek a
Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetéshez. Hozzátette: fontos, hogy megbecsüljék azokat, akik teljesítményükkel kiérdemelték a kitüntetést.
Az ünnepségen díszpolgári címet adtak át
Nagy Ernő festőművésznek, Pro Agria életműdíjat kapott Kopcsik Lajos mestercukrász, Pro Agria szakmai díjat pedig Vancsó Gyula étteremvezető, dr. Vadnay István főorvos, dr. Ringelhann
Györgyné intézményvezető, Móczár Katalin
családgondozó, Tóth Anna Mária kormánytisztviselő, civil és közéleti munkássága elismeréseként dr. Renn Oszkár mérnök. Az „Eger Kiváló
Orvosa” kitüntetést vehette át dr. Ádám Attila
főorvos és dr. Szemerkényi László háziorvos. A
közgyűlés Pólyi Éva rendőr főtörzsőrmesternek
ítélte oda az Eger Kiváló Rendőre címet, Eger
Kiváló Tűzoltója Barkó Péter tűzoltó zászlós lett.
A városi ünnepség után nagyszabású zenei
programmal köszöntötte az Egri Szimfonikus Zenekar az idei augusztus 20-ai ünnepet:
Szimfonik Live koncertjükön hazai és külföldi
könnyűzenei dalok, musicalrészletek szólaltak
meg nagyzenekari feldolgozásban. A koncerten fellépett a Hungariddim együttes, Herczeg
Flóra, Balczó Péter, a Magyar Állami Operaház
tenorja, Halmai Richie gitárvirtuóz és Szekeres
Adrien is. A koncert anyagának szimfonikus
átiratát Szabó Sipos Máté, a zenekar karmestere készítette el, aki kiemelte: Gulyás Lászlóval
azért álmodták meg ezt a koncertet, mert a zenekar tagjaival együtt fontosnak tartják, hogy a
szimfonikus zene minél szélesebb közönséghez
eljusson, és hisznek abban, hogy ami népszerű,
az egyben nagyszerű is lehet.
A koncert közben az ünnepi tűzijáték sem
maradt el, több ezren gyönyörködtek benne a
Dobó téren.

fotók: nemes róbert

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

„Az orvoslás tudománya a szívben gyökerezik.
Akinek a szíve hamis, az orvosként is hamis,
akinek a szíve igaz, az orvosként is igaz.”
(Paracelsus)

Dr. Halmos Béla (1905–1982)
dr. szecskó károly

Az egri Érsekkert rövid története
tóth lászló
A középkori XV–XVI. századi leírások
városunk ezen részét dús erdős területként említik, amelyen a „Vadkert”, azaz a
vadaskert terült el. A vadaskert feltehetőleg a reneszánsz valamelyik egri püspökének köszönheti létrejöttét. A középkori vadaspark területe a mai Érsekkertnél
jóval nagyobb volt. Magában foglalta a
mai strandfürdő és a jelenlegi Érsekkert,
valamint és a mai Csákó városrész területét, amely egészen a mostani vasútállomásig húzódott. A kert területén úri
vadászatokat tartottak, amint előző írásomban is említettem Estei Hippolit egri
püspök és vendégeinek esetét. Az 1552es egri ostrom idején már Ahmed török
nagyvezér csapatainak jelentős része az
erdős kert területén táborozott.
A XVIII. században a püspöki kert három részből tevődött össze. Az Érsekkert
területén díszkert, a patak bal oldalán a
malomárokig virágkertészet, míg a malomárok és a mai Csákány utca között a
veteményeskert terült el, amelyek együttesen alkották az akkori püspöki kertet
déli irányban a jelenlegi Hadnagy utca
vonaláig. A püspöki díszkert Barkóczy
Ferenc idején létesült francia díszkertek
mintájára, melynek terveit feltehetően
Hazael Húgó szervita rendi szerzetes készítette. Eszterházy Károly püspök 1769ben a régi fakerítés helyére kőkerítést
és díszes barokk kapukat építtetett. Ez a
díszkert lehetett a mai Érsekkert elődje.
Mára a falakból nem sokat láthatunk és
összesen két kovácsoltvas díszkapuban
gyönyörködhetünk a Klapka utcai és a
Stadion utcai bejáratoknál. Ezek a munkák Fazola Lénárd tehetségét dícsérik.
A díszkertbe Eszterházy Károly az
elődje, Barkóczy nyarlójának felsőtárkányi parkjából gesztenyefákat telepített át.
A park legöregebb fái a platánfák, amelyek életkorát 300-400 év közöttire becsülik.

Az Érsekkert kapuit Szmrecsányi Lajos egri érsek nyitotta meg 1919-ben a
város lakói számára. Hamarosan a sport
kedvelői részére salakos sportpályát és
teniszpályát is kialakítottak. A mai sportcsarnok és a stadion között létesült a korcsolyapálya tó, amelyet Hevesy Sándor,
Eger város főmérnöke is megörökített
egy régi mozgófilmjén.
1920-ban nyári vendéglőt, „kioszkot”
építettek, amelyre sokan még Sörkertként emlékeznek. A Sörkertet sajnos lebontották, jelenleg egy újabb vendéglátó
egység működik a helyén.
A Klapka utcai főbejáraton belépve
jobbra láthatjuk azt a XVIII. századi kőkaput, amely korábban a jezsuiták szőlőjében állt a Hajdúhegyen. A kőkaputól
néhány méterre egy kis mesterséges tó
fölé helyezték át azt a barokk kőhidat,
amely az egykori gyümölcsöskertből a
malomárkán keresztül a püspöki kertbe

biztosította az átjárást. Két kőpadjával és
díszes faragásaival, arányaival ma is szemet gyönyörködtető alkotás. Sajnos ez az
egyetlen régi megmaradt kőhidunk.
A II. világháború után a park a Népkert nevet kapta. 1953-ban a park központi részén felavatták Várady Sándor
alkotását, a Szovjet katona szobrát. A
történelmi változásnak köszönhetően
ezt a szobrot 1990-ben elszállították, és a
helyére építették a Danubius szökőkutat,
melynek az eredetije a Bárány uszodában
működött 1926 és 1952 között. 2002-ben
a Táncsics Mihály sétány mellett az Érsekkert Klapka utca felőli részén zenepavilont építettek, ahol nyaranta művészek
tartanak hangversenyeket.
Az Érsekkert közel 400 éves múltja során sokszor és sokat változott, de mind a
mai napig a 14 hektáros zöldterületével
az egriek egyik legkedveltebb pihenőhelye.

Halmos Béla Beregszászon (ma Beregovo, Ukrajna) született 1905. október
20-án a család hatodik gyermekeként.
Édesapja, Halmos Gusztáv (1871–1939)
tanító, zenetanár, iskolaigazgató volt.
Édesanyja, Radetzky Hermin (1873–
1932) összetartotta a családot, nevelte
négy fiát és három lányát. Valamennyi
gyermeküket taníttatták, akik diplomát
szereztek, mindez pedig nem volt egyszerű a kis fizetésből. Nehezen éltek,
ezért a gyerekek is igyekeztek segíteni
a család anyagi gondjain. Halmos Béla
diákkorában nyulakat nevelt, fát vágott,
hegedűórákat adott, a nyári szünetekben cséplőgépellenőr volt.
Trianon után Beregszászt Csehszlovákiához csatolták, s a család az 1920-as
évek elején Budafokra költözött. A Baross Gábor-telep nyolc alapító családjának egyike volt, melyet az ottani katolikus templom oldalában emléktábla
örökít meg. A telepet 1950-ben Budafokkal, Budatéténnyel és Nagytéténnyel
együtt Budapesthez csatolták.
A Halmos testvérek mindegyike örökölte a zenei tehetséget, muzikálisak
voltak, és jótékony célú kamarahangversenyeken szerepeltek. Közülük László (1902–1965) a Zeneakadémián végzett, zongoraművész lett.
Halmos Béla 1923-ban a budapesti
Lónyay Utcai Református Gimnáziumban érettségizett, majd a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem
Orvosi Karára iratkozott be, ahol 1929ben kapta meg diplomáját. Az 1929–
1933-as gazdasági világválság idején
fizetett állást nem kapott, így a Szent
János Kórház tüdő-belosztályán 27 hónapig fizetés nélküli gyakornok volt. Ez
az osztály lett később az egyetem Tüdőklinikája, melyet a tbc magyarországi
élharcosa, Kováts Ferenc (1888–1983)
pulmonológus professzor vezetett. Halmos doktor egész életére döntő hatást
gyakorolt az itt eltöltött idő, ahol 1935ig alorvosként dolgozott. Ekkor Egerbe
hívták a Szent Vince Kórház belgyógyászati és fertőző osztályának vezetésére.
Dr. Halmos Béla 1936-ban megnősült. Felesége, Mánássy Marianne

(1914–1988) két fiúgyermekkel ajándékozta meg. Mindketten az orvosi hivatást választották: Béla (1937–2014)
belgyógyász, rehabilitációs és gerontológus szakorvos, az egri kórház rehabilitációs osztályának főorvosa volt. Péter
(1940–) kiváló fül-orr-gégész főorvos,
az egri vízilabdacsapat orvosa. A Csiky Sándor utca 4. szám alatti barokk
lakóházat egykor Markhot Ferenc orvos építtette, amely 1938–1974 között a
Halmos család otthona volt.
Halmos doktor Egerbe kerülése után
nagy ambícióval látott munkához, az
akkori modern módszereket vezette be.
Elsőként létesített a városban laboratóriumot, melyet dr. Ringelhann Béla,
a későbbi neves orvosprofesszor vezetett. Halmos doktor 1937-ben kapott
megbízást Heves megye TBC Gondozó
Intézetének megszervezésére, vezetésére. Az intézmény a Panakoszta-házban
(ma Farkas Ferenc Zeneiskola) működött. 1942-ben megszervezte a tüdőgondozót Pétervásárán is, ahová évekig
hetente egyszer járt ki.
Dr. Halmos Bélát 1944-ben behívták
katonának, Miskolcra került az ottani honvédkórházba. Amikor a kórház
bombatámadás miatt működésképtelenné vált, hazatért az egri hadikórházba. 1944 novemberében Egert is elérte a
front, a kórház pincéjébe vitték a betegeket, itt voltak a dolgozók családtagjai
is. A zsúfoltság akkora volt, hogy nem
is volt állandó ágya, ha „felszabadult”
egy, oda feküdt.
Az államosítás utáni Heves Megyei
Kórház II. számú Belgyógyászati Osztályát, a Fertőző Osztályt és a Tüdőgondozót is 1954-ig vezette. Ettől az
évtől már főállású orvosokat alkalmaztak az osztályokon. Halmos főorvost
1956. október végén megválasztották
a Munkástanács elnökének. Politikai
tevékenységet ugyan nem folytatott, de
1957-ben meghurcolták, fegyelmi eljárást indítottak ellene, és osztályvezetői
megbízatása is veszélybe került.
Hallatlan munkabírás, nagyon jó
diagnosztikai készség és átlagon felüli manualitás jellemezte. A megyében
elsőként vezette be a májbetegségek
diagnosztikájában a laparoszkópiát, ő

teremtette meg a kórházban a gasztroenterológia alapjait. Számos munkatársa professzor és osztályvezető főorvos
lett: dr. Ringelhann Béla, dr. Kudász
József, dr. Sóvári Miklós, dr. Besznyák
György, dr. Bak Géza, dr. Tankó Szabolcs, ifjabb dr. Halmos Béla és mások.
Tudományos érdeklődése kiterjedt a
nephrológiára is, a polycystás veséről közleményt is írt. Minden elérhető
szakirodalmat elolvasott, főleg a gyakorlatban történő hasznosítás érdekelte. 1975-ben vonult nyugdíjba, munkásságát a Munka Érdemrend ezüst
fokozatával ismerték el.
A kiváló orvost szerették, tisztelték a
betegek és a kollégák is. Orvosi hivatásában alapos, körültekintő volt, a betegekkel szemben pedig türelmes és emberséges. Közéleti szereplést is vállalt:
1942-ben fertálymesternek választották, 1946/47-ben az egri úszószakosztály elnökeként tevékenykedett, és évekig dolgozott a Hazafias Népfrontban.
Nyugdíjba vonulása után magánpraxist folytatott, és tanított az Egészségügyi Szakközépiskolában. 1982. január
3-án Egerben hunyt el. A Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra. Emlékét a Markhot Ferenc Kórházban 2013-tól márványtábla őrzi.

Portré

A létrehozott értéket fenn is kell tartani
Ha elkészül a rekonstrukció, akkor leszünk félúton
Berecz Mátyás a Dobó István Vármúzeum igazgatója. Ismerős lehet máshonnan is: történészként húsz éve dolgozik a várban, az Egri Vitézlő Oskola egyik alapítója, éveken keresztül alelnöke, elnöke is volt.
keszthelyi valéria
– Amikor igazgató lett, gondolta, hogy
ilyen munkák várnak Önre?
– Nem, mert nem volt semmilyen vezetői tapasztalatom, rálátásom egy intézmény vezetésére. Illetve ez túlzás. Húsz éve
vagyok az Egri Vitézlő Oskola tagja, és az
idő zömében vezetőként – elnökként, alelnökként – dolgoztam. Megvolt a tapasztalatom, hogyan kell működtetni egy csapatot,
hogyan kell előrevinni, haladni. Nem volt
viszont rálátásom egy múzeum, egy intézmény működtetésére, mindent magamnak
kellett megtanulnom – néha keserves tapasztalatok árán. Arról voltak elképzeléseim, hogyan kellene ezt jól csinálni, az egész
várat jobban működtetni, de hogy ezt hogy
érem el, arra magamtól kellett rájönnöm.
Nem volt egyszerű.
– Most hol tart ebben a tanulási folyamatban?
– Úgy érzem két és fél év után, hogy nagyon keveset tudok. Sokkal hatékonyabban,
fotók: vozáry róbert

jobban kellene csinálni. Nem látom azt,
hogy ha ezekkel a fejlesztésekkel végzünk,
az átalakult vár és vármúzeum hogyan fog
hatékonyan működni. Ehhez még sokat kell
tervezni. Olyan szintre emelkedett a múzeum működése, ami eddig soha nem volt
tapasztalható: sokkal intenzívebb; maga
a környezet is más, a konkurencia is és az
elvárások is jóval nagyobbak, más az ízlés,
mások a trendek, mást várnak el a látogatók. Újra ki kell találni a múzeumot, azt is,
hogyan kellene ezt jól csinálni, hogy a fejlődés fenntartható legyen. Erre nincs példa,
nekünk kell menet közben megtanulnunk.
– Amikor azt a kérdést feltettem, hogy
erre számított-e, amikor igazgató lett, a
fejlesztésekre céloztam elsősorban…
– Amikor helyettes lettem 2012-ben,
totálisan reménytelen helyzetben volt a
múzeum, a csőd szélén állt százmilliós
adóssággal, katasztrofális helyzetben voltunk. Nemcsak a múzeum, hanem a Heves
Megyei Múzeumi Szervezet is a szétesés
szélére került mind gazdaságilag, mind
szakmailag. Ebből a zuhanásból kellett felhozni a repülőgépet az utolsó pillanatban.
Sikerült is a kollégák lelkes, áldozatkész
munkájával. De még most sem érzem azt,
hogy megnyugtató pályára álltunk volna,
folyamatosan kapaszkodni kell. Nekünk

következő hetekben lezárjuk a turisztikai
attrakciófejlesztés első ütemét, indul a következő. A kellemetlen ebben az egészben
az, hogy pont a turisztikai szezonban van a
munka csúcsa.
– Most kezdődik majd a kazamata rekonstrukciója?
– Igen, emellett elindul a Dobó utca 12.
számú épületnél is a fejlesztés. Kialakítunk
itt egy várműhelyt, illetve ide csatlakozik a
kazamata egyik olyan ága, amelyet a nagyközönség eddig nem ismerhetett. Innen
majd izgalmas éjszakai, fáklyás vezetések
indulnak. A közönség is láthatja, hogy befejeződött a várfalsétány, örülünk, hogy nagyon jó visszhangja van.
– És az körvonalazódott már, hogy a
hatmilliárdos fejlesztésbe mi fér bele?
– Az önkormányzattal közösen kidolgoztunk egy – az egész várra vonatkozó –
teljes rekonstrukciós elképzelést, illetve egy
turisztikai attrakciók fejlesztését célzót. Ez
a terv meghaladja a kormányhatározatban
megjelent hatmilliárdot is. Nem tudjuk
még, hogy a várprogramban milyen elemeket emelünk ki, most folynak a tárgyalások.
A hatmilliárdos fejlesztés a teljes tervezetből
a legfontosabb elemeket tartalmazza, olyanokat, amelyek a nagyközönség, a szakma,
a város számára lényegesek. Amikor úgy

„Az egri vár az egyik legjobb
hely annak, aki hadtörténész,
főként török korral foglalkozó
hadtörténész szeretne lenni.”
úgy kell építkeznünk – fizikailag is és átvitt
értelemben is -, hogy nem állhat le sem az
idegenforgalmi, sem a múzeumi funkció,
javuló tendenciát kell mutatni, miközben
a négy és fél hektáron az épületek harmada
átépítés alatt áll. Úgy kell a működést szervezni, hogy a látogatók ebből minél kevesebbet érezzenek, elégedetten távozzanak,
és a kötelező feladatainkat is végrehajtsuk.
Ez nagyon nehéz.
– Egy vagy másfél hete voltam a várban, jól látni már a Szép-bástya új falait.
– Szerintem jó ütemben haladunk. A
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állítunk helyre egy épületet sok száz millióból, hogy nem tudunk funkciót adni neki, a
tartalomhoz, az attrakcióhoz nem sokat ad,
akkor az zsákutcás megoldás. Nem akarunk
ebbe a hibába esni.
– Hosszú távon mire számíthatunk?
Egy újjáépített várra?
– Igen, egy újjáépített várat szeretnénk,
alapul véve az 1552-es állapotokat. Az egri
vár alapvetően a török korról, az ’52-es
diadalról híres. Ennek a korszaknak a miliője kell, hogy megjelenjen az egri várban
– nem elfelejtve, hogy a vár fél évezreden

keresztül püspöki székhely volt, ezért fontos nekünk a székesegyház és a püspöki
palota rekonstrukciója. És azt sem szabad
elfelejtenünk, hogy Eger királyi temetkezési hely is, a székesegyházban található
Imre király sírja. Szerkezetében és felépítésében igyekszünk megközelíteni az ’52-es
időszakot. Azt is tudni kell, hogy ebből a
korból nagyon kevés épület maradt, egyrészt elpusztult az ostromban, másrészt az
ostrom után jelentős átépítés zajlott, olasz
típusú erőddé alakították a várat. A későbbi
építmények is jelentős értéket képviselnek.
Elárulok egy kulisszatitkot az olvasóknak:
a rekonstrukciónál a kiindulási alap a Rákóczi-szabadságharc idején felmért vár lesz.
Dobó korából a fontosabb épületek ekkor
még megvoltak, a vár belső szerkezete is az
ostrom idejéből való.
– Ha ez mind meglesz, azt mondhatja,
hogy elért mindent, amit egy intézményvezető elérhet?
– Részben. A hegymászók azt szokták
mondani, hogy ha felérsz a csúcsra, akkor
vagy félúton. Ha elkészül majd ez a rekonstrukció, akkor leszünk félúton. A létrehozott
értéket fenn is kell tartani, ennek hasznosulnia kell. Ez legalább akkora feladat,
mint létrehozni valamit. Magyarországon
a fejlesztések egyik legjellemzőbb hibája,
hogy a sok száz millióból megvalósult beruházások fenntarthatatlanok, mert eleve
nem készült hatástanulmány, vagy téves
feltételezéseken alapult a fejlesztés. Tudnék
Heves megyében is mondani példákat intézményeket, cégeket romba döntő rossz
fejlesztésre, de nem mondok.
– Amikor végzett az egyetemen, azonnal ide került a várba?
– Még nem is végeztem a debreceni
egyetemen, már itt dolgoztam. Valami
ilyesmire vágyam mindig. Hadtörténeti
irányban mozogtam már az egyetemen is.
Debreceni születésű vagyok, édesapám sarudi, édesanyám balatonlellei, de a családja
Heves megyei. A szüleim Kápolnán laknak. Egerben végeztem a Gárdonyi Géza
Gimnáziumban, aztán ide is jöttem vissza.
Nagyon örülök, hogy ilyen irányba alakult
a pályám, az egri vár az egyik legjobb hely
annak, aki hadtörténész, főként török korral foglalkozó hadtörténész szeretne lenni.
– Egy igazi hadtörténésznek a hobbija
is a hadtörténet? Tagja még az Egri Vitézlő Oskolának?
– Tagja vagyok, bár egyre kevésbé tudok
részt venni a munkában, mert nagyon kevés az időm. Amikor idekerültem a várba,
akkor alakítottuk meg ’96-ban a Vitézlő
Oskolát barátaimmal, Kovács Gergővel,
Koós Péterrel, Miczky Jánossal. Nagyon felbuzdultunk az első Végvári Vigasságokon,

amikor a visegrádiakat láttuk, úgy gondoltuk, hogy jópofa dolog lenne egy hasonló
csapatot létrehozni itt az egri várban. Az
első gondolatunk az volt, hogy mi is középkorral foglakozzunk, mint akkor mindenki.
Hál’ Istennek aztán az az ötletünk támadt,
hogy maradjunk a török kornál. Ehhez viszont nem volt semmi segítség. A katonai
hagyományőrzés a 80-as években indult, a
török kori hagyományőrzéshez semmiféle
minta nem volt. Mi kezdtünk el ezzel először foglalkozni az országban. Kezdetben
íjászklubként működtünk az Ispotály pincében, aztán azt kinőttük. Én egyébként
vívtam, leginkább a párbajtőr volt a fegyverem, a kardvívást itt kezdtem el tanulni
Fekete Györgytől, Gyuri bácsitól. Az egész
Vitézlő Oskola rajta keresztül ismerkedett
meg a vívással. Az első vívómesterünk
egyébként Várhelyi Dénes színművész volt.
Örülök, hogy katonai hagyományőrző is
lehettem, mert ez egyfajta kísérleti régészet,
történettudomány is. Úgy gondolom: akkor
hiteles egy hadtörténész, ha nem az íróasztal mellett találja ki az elméleteit a fegyverek
használatáról, alkalmazásáról, taktikáról,
hanem ha benne is van. Én is így végeztem
a munkámat, amit olvastam, tanulmányoztam, a gyakorlatban ki tudtam próbálni.
Rengeteg tapasztalatot adott.
– Milyen, amikor vitézlős, történész,
milyen, amikor igazgató? Mennyire változik meg az egyes szerepekben?
– Egyre inkább csak igazgató vagyok. Ez
menedzsermunka, hasonló módon irányítanak egy kórházat is, mint egy múzeumot.
Persze hasznos, ha szakmabeli az ember,
van rálátása a múzeumi folyamatokra. Sajnos az utóbbi két-két és fél évben nem tudok az eredeti szakmámmal foglalkozni.
Nekem már csak hobbi a történészkedés,
otthon, pihenésképpen szoktam néha olvasgatni szakkönyveket. A katonai hagyományőrzés már luxus, nem fér bele az
időmbe. A Vitézlő Oskola egy család, egy
életforma: részvétel a fesztiválokon, a csataújrajátszásokon. Egy szabadabb életforma,
leginkább a motorosok életéhez hasonlít.
Igazi, vagány, szabad élet. Hiányzik is nekem. Meg kell mondanom, jobban éreztem
magam hagyományőrzőként, mint igazgatóként. Ez nagyon merev szerep, úgy érzem,
hogy teljesen átalakultam lelkileg is, több
teher van rajtam.
– Mivel tud kikapcsolódni?
– Alvással. Nagyon kevés idő marad a
pihenésre. Általában otthon olvasgatok, filmet nézek. A lányommal foglalkozom, sajnos elváltam; a szüleimmel, öcsém családjával is próbálok minél többet együtt lenni.
– Milyen lenne az ideális vármúzeum?
Milyennek képzeli?

– Nagyon sok civil dolog van a várban.
Gyakori, hogy megáll valaki az udvaron, és
felteszi a kérdést: hol a vár? Lemegy a Dobó-bástyába a látogató, és lehervad a mosoly az arcáról, mert túl modern, nem várszerű. Az ideális egri várat én úgy képzelem,
hogy kinézetében és hangulatában olyan,
mint annak idején lehetett. A várban dolgozó személyzet korabeli ruhákat viseljen,
azokat a tevékenységeket végezze, mint régen: a kovácsok kovácsoljanak, a sütőasszonyok süssenek, az őrök őrködjenek, mintha
visszacsöppennénk egy időkapun keresztül

az egri vár múltjába. Legyenek ott élő állatok, tereljék a birkákat – hiszen a várban
voltak lábasjószágok –, legyenek magtárak;
az egész legyen olyan, mint egy szabadtéri
múzeum. Valahogy így tudnám elképzelni
az egri várat, de ezt már most nehéz lenne
megcsinálni. Ez a fajta miliőteremtés gyökeresen másfajta gondolkodást, komoly
befektetést igényelne, de szerintem hosszú
távon megérné. Erre volna az embereknek
igényük: bele lehetne csöppenni a vár több
száz évvel ezelőtti életébe, el lehetne felejteni a külvilágot.
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Szeptemberben új szakaszban az
építkezések a Markhot Ferenc Kórházban
Megnövekednek a feladatok – interjú dr. Tóth Ildikó főigazgatóval

– Betegek és dolgozók egyaránt nagyon várják már az építkezések befejezését. Hol tartanak most?
– A TIOP 2.2.4 közel 6 milliárd forintos uniós beruházásunk várhatóan
szeptember hónapban új szakaszába lép,
megkezdődtek az előkészületek a Gyermekosztály, a Központi Laboratórium,
a Járóbeteg Fiziotherápia és az Országos
Vérellátó Szolgálat Egri Szervezetének
helyet adó két épület bontására. Az épületekben lévő tevékenységeket átmeneti
helyre kell költöztetni, amíg a végleges
helyükre, az új pavilonba, illetve a Hotel
épületének felújítandó területére nem
költözhetnek. Mindezek újabb átmeneti
kellemetlenségeket okoznak a betegek és
a dolgozók életében.
– Hol lesznek az ideiglenes helyek,
amelyeket említett?
– A járóbeteg labornak és gyermek
szakrendelőknek a belgyógyászati tömb
földszintjén alakítunk ki ideiglenes helyet, ami körülbelül egy évig fog itt működni, mivel addigra várható a Hotel
épület földszintjén a helyük elkészülése.
A járóbeteg fiziotherápiás szakrendelések végleges helyükre, a Reuma Kórházba költöznek, így a járó- és fekvőbeteg
ellátás egy helyen valósul meg.
– Nem lesz egyszerű feladat a Gyermekosztály költöztetése ideiglenes
helyre…
– Valóban ez a legnehezebb feladat, a
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fekvőbeteg gyermekellátás megszervezése, amit csak úgy tudunk megoldani, ha
átmenetileg beköltöztetjük a Hotel épület
III. emeletére. Nem ideális a megoldás,
de ha ezt nem tesszük, akkor a gyerekeket
Miskolcra kellene kórházba vinni, ami
megítélésünk szerint rosszabb megoldást

jelentene. Tisztában vagyunk azzal, hogy
nem ideális megoldásokra hoztunk döntéseket, de az uniós beruházás befejezését nem veszélyeztethetjük, amelynek
végső határideje 2015. december 15. Az
uniós szabályok szerint, ha nem tudnánk
a beruházást időben befejezni, vissza kellene fizetni a beruházás teljes összegét az
Uniónak.
– A betegek és a dolgozók viszonylag
jól bírták az építkezésekkel járó kellemetlenségeket. Mire kell számítani a beruházás utolsó, de nehéz időszakában?
– Nemcsak a költözések, hanem a
bontás során keletkezett zaj és porhatás
is nehéz körülményeket fog okozni az
intézményben, és ismételten át kell alakítanunk az udvarra való bejutási utakat.
Reményeink szerint a bontási munkák
két hónap alatt befejeződnek, és utána
az épületek helyén a park kialakítása már
nem fog kellemetlenséget okozni. Az új
pavilon műszaki átadása október közepére várható, az engedélyek megszerzését követően fogunk költözni, ami újabb,
komoly szervezési feladatot fog jelenteni
az intézmény dolgozói számára.

Gyógyszertári ügyelet
2015. szeptember

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

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

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

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

Telefonszám
06-36-310-191
06-36-515-820
06-36-515-820
06-36-312-219
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-312-219
411-444/2514
06-36-516-969
411-444/2514
06-36-321-566
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-782-711
06-36-310-191
06-36-310-985
06-36-789-129
06-36-316-172
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-516-706
06-36-515-145
06-36-517-524
06-36-310-191
06-36-784-172
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-310-191
06-36-515-820

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

Sikeres vállalat, sikeres nőkkel
Nem pusztán sztereotípia, a statisztika is
mondatja velünk, hogy a műszaki és természettudományos pályákon kevés nő van
hazánkban. Beszédes szám, hogy a 2014-es
magyarországi felvételi adatok szerint 7415
férfi gépészmérnök jelentkezőre 542 női
jelentkező jut, 2091 férfi mellett pedig csak
148 nő jelentkezett mechatronikai mérnöknek.
Ám a számok mögött mindig ott az ember, s ott vannak a példák, amelyek mutatják a műszaki pályán dolgozó sikeres nőket.
Az Aventics Hungary Kft. eredményességének egyik alappillére a sokféleség, a munkavállalóik közel fele nő. Elméleti és gyakorlati
szakembereket egyaránt találhatunk a cég
dolgozói között.
Véber Roberta ipari mérnök közel két
esztendeje dolgozik a társaságnál, korábban
az egyetemi tanulmányai mellett gyakorlaton ismerkedett a pályával. Mint mondja: a
többkörös állásinterjún a hozzáértés, szakmai tapasztalat volt a döntő.
– Nagyon fontos az egészséges egyensúly, a munkám során ugyanis nem pusztán
egy területre kell koncentrálnom, hanem át
kell hogy lássak egy egész, bonyolult folyamatot, így lehetőségem nyílik a folyama-

tos fejlődésre is. Pályakezdőként kerültem
ide, számos továbbképzésen vehettem már
részt. Jelenleg is egy izgalmas projekten
dolgozom, a cél, hogy egy területen gyártsunk majd három különböző terméket.
Egy rendkívül bonyolult munkáról van szó,
nagyon sokat tanultam belőle. Nem titok:
remek érzés, amikor egy általam tervezett
folyamat beindul, s elkészül az első termék.
Ezért is lettem mérnök.
Csatlós Ágnes az érettségit követően végezte el a gépipari mérnökasszisztens képzést, jelenleg CNC-forgácsolóként dolgozik
az Aventics Hungary Kft-nél. Jóllehet, először a szereldébe hívták dolgozni, a végzettségét látva ajánlották fel neki a feladatot.
– Lényeges, hogy soha nem unalmas,
monoton a munka, mindig lehet újat tanulni. Számos tényezőtől függ, hogy jó legyen a
termék, s ha valami probléma adódik, meg
kell találni, mi lehet a baj. Persze a megrendeléstől, a sorozattól is függ a feladat, ma 5
darabra kell programozni a gépet, holnap
550-re. Meglehet kevés nő található a szakmában, s talán én sem tudnám pontosan
megfogalmazni, mi is az, ami igazán vonzó,
de már amikor idekerültem is azt éreztem,
érdemes ezen a területen dolgozni. Hogy a

gyermekeim követnek-e a pályán, még nem
tudom. A kislányom csak két éves, viszont
a fiam ennyi idős korában már tolómérővel
aludt.
Azt mindketten elárulták: a családias
légkör fontos pillére annak, hogy jól érzik
magukat a munkahelyükön. A szakmai kihívások mellett a közösségi programok is
segítenek ebben, így az augusztus végi családi nap, vagy a hagyományos karácsonyi
est. No és persze ott a Pneumobil verseny,
amelyre ugyancsak számos dolgozó látogat
ki, akár szervezőként, vagy szurkolóként
akár a női versenyzőknek. A lényeg azonban ilyenkor is az, hogy valódi csapatként
tegyék eredményessé munkájukat.

Szeptemberi tanévnyitás a Langwestben!
Hamarosan kezdődik a tanév, ilyenkor
ismét fontossá válik a nyelvtanulás és a
nyelvvizsga is. A Langwest Nyelvi Központ
oktatási igazgatójával, Dányi Lászlóval
beszélgetünk azért, hogy megkönnyítsük
a nyelvtanulók dolgát, és első kézből tájékoztassuk olvasóinkat a sokszínű programokról és lehetőségekről.
– Milyen tanfolyamok várhatóak szeptembertől Önöknél?
– Ha valaki fejleszteni szeretné a tudását,
vagy új nyelvet akar tanulni, akkor azt megteheti szeptember 21-i héttől induló 30,
60 vagy 90 órás csoportos tanfolyamainkon, vagy magántanulóként tanulhatja
az angol, a német, a francia, a spanyol és
az olasz nyelvet. Ha nyelvvizsga a cél, akkor is jó hírrel szolgálhatok, mert az említett
nyelvekből nyelvvizsga is tehető nálunk.
Felkészítő tanfolyamokkal és tankönyvek-

kel, próbavizsgával, online jelentkezési lehetőséggel várjuk az érdeklődőket!
Iskolánk 20 éves évfordulójának jegyében akciónk tovább folytatódik: Tanulj a
Langwestben, és a nyelvvizsgád felét mi
álljuk! A szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgára felkészítőinken résztvevők a tanfolyam
végén próbanyelvvizsgát tesznek. Hat hét
múlva pedig biztos nyelvtudással jelentkezhetnek a nyelvvizsgára. Akik nyelvvizsgájukat is a Langwestnél teszik, 50% vizsgadíjkedvezményt kapnak.
– Milyen rendezvényekkel, kedvezményekkel várják az érdeklődőket szeptember elején?
– Szeptember 8-ig tanévnyitó szótárvásárt tartunk nyelviskolánkban. Ezen kívül
7-én és 8-án délután személyes nyelvtanulási tanácsadást tartunk, amikor szakértőinktől a nyelvtanulók segítséget kapnak a
nyelvtanulás első lépéseihez. Nyelvi Nap el-

További információ a (36) 411-910 telefonszámon, és az infoeger@langwest.hu
címen kérhető.

Langwest Nyelvi Központ
3300 Eger, Nagyváradi u. 14/C

nevezésű rendezvényünkön 10-én délután
ingyenes írásbeli szintfelméréssel és próbavizsgával várjuk az érdeklődőket. Kedvezményes csomagajánlataink és szeptember 8-ig
tartó elő-beiratkozási akciónk jelentős megtakarítást biztosít a beiratkozók számára.
– Hol találjuk a Langwest Nyelvi Központot,
és honnan szerezhetünk bővebb információt?
– Aki őszi programként nyelvtanulást
tervez, az minél előbb keressen fel minket
Egerben, a Nagyváradi utca 14/C. szám alatt.
Képzési tanácsadás, valamint nyelvtudásszintfelmérés keretében kialakítjuk a számára legmegfelelőbb és legköltséghatékonyabb nyelvtanulási programot. Akciónkról,
ingyenes rendezvényeinkről tájékozódjon a
honlapunkon: www.langwest.hu.
(X)

Hazatért az első Egerről készült metszet
Eger első ismert ábrázolását, az 1567-ben készült Agria címet viselő rézmetszetét mutatta be az egri Városháza dísztermében Nyitrai Zsolt, Eger város országgyűlési képviselője.

A Specula Csillagvizsgáló múzeum
pedagógiai programjainak fejlesztése
TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0042 – Elérhetőek a megújult Varázstorony legújabb múzeumpedagógiai
foglalkozásai

Nyitrai Zsolt kezdeményezésére páratlan értékű műkincs került Egerbe. Domenico Zenoi eredeti metszete Bellino
és Forlani munkájában jelent meg a „De
Designi Delle Piu Illustri Citta et fortezze
del Mondo” című műben.
Nyitrai Zsolt az augusztus 20-i esti
ünnepi rendezvényen leleplezett és mostantól a díszteremben látható történelmi
ereklye kapcsán elmondta: az ország születésnapján úgy illendő, hogy az egri polgárok is kapjanak egy különleges ajándékot, egy közel 450 éves rézmetszetet,
amely ismereteink szerint Eger első ábrázolása. A mű az évszázadok során kalandos utat tett meg, s Velence városából tért
vissza Magyarországra, illetve Egerbe.

A metszeten fél madártávlati perspektívából ábrázolva láttatja az akkori várat
és a köré épült várost, a hátoldalon pedig
olasz nyelvű leírást találhatunk a várról,
valamint Eger városáról.
A nem mindennapi történelmi és művészeti értéket – folytatta a honatya –

Habis László polgármesterrel együttműködve és szövetségben sikerült fellelni,
majd elhozni az egrieknek.
– Remélem, hogy a most hazatért,
közkinccsé tett történelmi emlékkel sokan megismerkednek majd a Városháza
dísztermében – mondta Nyitrai Zsolt.

„Ökosabb” vagyok, mint egy…?
só tevékenységként 2015. augusztus 18–
21. között Ökosabb vagyok, mint egy…?
címmel Bogácson ökotábort szerveztek,
amely a közvetlen környezetünk természeti értékeinek megismerésére ösztönözte az iskola táborozáson résztvevő 22
tanulóját. A négy nap során előadásokat
hallgathattak meg a diákok a természetés környezetvédelem fontosságáról, szelektíven gyűjtöttek hulladékot, túráztak
a kaptárkövekhez, ismerkedtek a népi
gyógyászattal, PET-palackokból pedig
újrahasznosított tárgyakat készítettek.

Az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium a
TÁMOP 3.1.4. C pályázatnak köszönhetően 12 millió forint támogatást nyert
a „Ma tégy a holnapért!” – kompetencia
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alapú oktatás és módszertani megújulás
az egri KERI-ben című programsorozat
megvalósítására. Egészségnevelő, szemléletformáló foglalkozások és szabadtéri sportesemények, túrák voltak a
pályázat főbb programelemei. UtolEurópai Szociális
Alap
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Az egri Líceumban 1966-tól működő Csillagászati Múzeum 2006-ban bővült ki a látogatható a Planetáriummal, az interaktív
kísérletekkel berendezett Varázsteremmel,
az önálló teremmel rendelkező Rendhagyó órák sorozatával. Ezeket koronázza
meg a 2015 nyarán vásárolt, különleges
optikai eszközök kiállítása. A természettudományok bemutatását célzó egyedülálló

gyűjtemény együttest összefoglalóan az Eszterházy Károly Főiskola Varázstornyának
nevezzük.
A Specula Csillagvizsgáló múzeumpedagógiai programjainak megvalósítása
című projekt célja a formális oktatás eszközrendszerét múzeumpedagógiai programokkal kiegészíteni, annak érdekében,
hogy a gyermek- és ifjúsági korosztály
természettudományok iránti érdeklődését felkeltsük.
A projekt 15 hónapja során 21
múzeumpedagógiai
foglalkozás
tematikáját és 4 foglalkozás feladatlapját készítettük el, melyek
nagyrészt a csillagászathoz, fizikához kapcsolhatóak. Új arculatot kapott a Varázstorony,
új eszközök, bútorok kerültek
beszerzésre.

Az új tematikák a Varázstoronyban folyó szakmai munkát segítik, így megújult
környezetben, új foglalkozásokkal várjuk az iskolás csoportokat, családokat és
minden kedves érdeklődőt!

Európai Szociális
Alap
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Sport

Látvány- és kiemelt sportágak Egerben
Nemrég a dunántúli ismerőseim közül rövid idő alatt többen is megkérdezték tőlem, hogy „Milyen a sport helyzete nálatok, Egerben?” Fogas kérdés és a válaszok - óhatatlanul - mindig magukban rejtenek egy bizonyos fokú szubjektivitást.
Tökéletes válasz nincs, de ha találunk egy közös nevezőt, ami mentén aztán kérdező a saját városa sportéletét is össze
tudja hasonlítani a miénkkel, akkor az már jó kiindulási pont. Úgy tettem, mint a festők: „felskicceltem” egy vázlatot,
amit aztán elkezdtem pontosítani, ahogy a kérdező kívánta. A vázat az a fajta felosztás képezi, ami mentén a kormány
jelenleg támogatja a sportot. Ehhez készült az itt látható kis táblázat és némi magyarázat.
A korábbi évek sporttámogatási rendszere a 2010-es évek elejére lényegében darabjaira hullott, ezért a kormány új stratégiát épített fel. A magyar sportot három
nagy kategóriára osztották fel.
1. Látványsportok (5 sportág). Ezek
alapvetően olyan csapatsportágak, amelyekre az egész világon a legnagyobb figyelem irányul (labdarúgás, kézilabda,
kosárlabda, jégkorong), vagy amelyben
Magyarország kiemelkedő eredményeket
ér el (vízilabda).
2. Kiemelt sportágak (16 sportág). A
táblázatunkban kékkel szereplő sportágak az asztalitenisztől a vívásig. Röviden: amiben még jók vagyunk, legyen
szó világbajnokságokról, kontinensviadalokról, olimpiákról.
3. Az összes többi sportág. Ezeket
értelemszerűen nem soroltam fel a táblázatban.
A kormány az utóbbi években egyre
nagyobb összegekkel közvetlenül, illetve
a cégek által felajánlott társaságiadó-kedvezményen keresztül közvetve főleg az
első két kategóriában érdekelt sportegyesületeket támogatja. A harmadik kategóriáról – azok sportági szakszövetségeiről
– a Magyar Olimpiai Bizottság gondoskodik a versenysport támogatása és az
utánpótlás-nevelési feladatok terhére.
Érdemes megnézni, hogy Egerben a
táblázatban felsorolt 5+16 sportág felnőtt
képviselői – csapat és egyéni szinten –
hol szerepelnek a magyar bajnoki rendszerben, vagyis milyen erőt képviselnek
országos szinten.
Az öt látványsportág közül Egerben
egyértelműen a vízilabda viszi a prímet
két felnőtt OB I-es (Egri Vízilabda Klub
férfi-női), valamint egy-egy második
(EKFSC) és harmadik (Egri Vízmű) vonalban szereplő férfi csapattal. Infrastruktúra, szervezettség és ismertség tekintetében is ők jelentik ma a minőséget
a városban.
Szorosan utánuk jön a kézilabda. A
férfiaknál az Eger SBS az NB I-ben, míg
az EKFSC a második vonalnak számító
NB I/B-ben szerepel az új szezonban.
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Mindkét együttes mögött komoly utánpótlásbázis áll, ami a TAO-s forrásokra
és az Egri Városi Sportiskolára támaszkodik, de ugyanez elmondható a vízilabdásokra is.
Kosárlabdában a főiskola férfi NB I/Bs, tehát második vonalban szereplő csapata tartja a frontot. Korábban volt női
csapat is az országos bajnokságban, illetve férfi együttesből is három, de az erők
egyesítése után az EKF-Eger-KOK – és a
hozzá tartozó utánpótlás – jelenti a minőségi kosársportot Egerben.
EGER 2015
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sportágak: látvány , kiemelt
I–IV.: bajnoki osztályok
U: utánpótlás
A labdarúgás Egerben, nem is olyan
régen, még „nagykanállal evett a TAOból”, az NB I-ben szerepeltek, de aztán
hatalmas bukás lett a vége. A nulláról
kellett újra felkapaszkodni. Ma a negyedik vonalnak számító megyei I. osztály-

ban játszik a „nagycsapat”, de érdekeltek
a megyei III. és IV. osztályban is és több
mint 200 gyerek sportol rendszeresen az
Egri Sportcentrumban.
A jégkorong – és vele a korcsolyázás
– az 50-es évekig kiemelt sportág volt
Egerben. Még TOTÓ-meccset is játszottak az egriek, a mai stadion helyén levő
jégpályán pedig válogatott korcsolya
versenyzők bemutatóztak. Az Egri Vitézek a pályaproblémák miatt nemrég másodszor is újra kezdték a jégkorong egri
meghonosítását, természetesen az utánpótlás szervezésével.
A 16 kiemelt sportágból az evezésnek,
a kajak-kenunak és az öttusának egyáltalán nincs egyesülete (a régi ESE-nek
volt egyedül öttusa szakosztálya), míg a
korcsolyázással, a tornával és a vívással
foglalkoznak ugyan a városban, de nem
olyan szinten, mint korábban. Ebben a
listában egyből szemet szúr az asztaliteniszezők sora. Mind a négy osztályban
szerepel egy-egy csapat! Az Egri ÁFÉSZ
férfi együttese idén – hosszú szünet után
– ismét a legjobbak között szerepel. Ahol
csapatbajnokságot rendeznek (röplabda, tenisz, asztalitenisz), ott egyértelmű,
hogy hol szerepel a csapat. A zömében
küzdősportok névvel összefoglalható
„többiek” a sportági szakszövetségek
egyesületi ragsora alapján lettek besorolva. Itt X-ek jelzik, hogy az adott sportág hozzávetőlegesen hol helyezkedik a
rangsorban. Birkózás, judo, kerékpározás, ökölvívás és úszás sportágakban az
első harmadban, vagy negyedben találjuk az egri klubokat. A legjobb egyesületi eredmény az ökölvívóké (Egri Városi
Sportiskola), akik tavaly az országos 4.,
utánpótlás terén a 2. helyen álltak a szövetségi rangsorban. Az eddigi eredmények alapján idén az úszók (Egri Úszó
Klub) léphetnek előre egészen az 5-6. helyig. Az atléták és a sportlövők jelenleg a
második harmadban, a középmezőnyben
vannak, de a nagy egyesületekhez képest
ez az eredmény is kiválónak mondható
és a mindenütt jelenlevő utánpótlásnak
köszönhetően ezek az eredmények még
javulhatnak.

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

Takarítószolgálat, Eger

(06 20) 9359 211

Irodabérlés
2015-ben is

Heves központjában,
irodaházban

Egerben otthon – Eger Otthon

1500 Ft/m2

Zalánki Gábort, az Eger Otthon Barkóczy úti irodájának vezetőjét kérdeztük

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

– Miért érdemes az Eger Otthon irodáját felkeresni, ha eladná ingatlanját?
– Irodánk széles körben hirdeti lakását. Saját honlapunkon kívül, hirdetünk
országos internetes felületen, az írott
sajtóban, sőt irodáink kirakataiban is.
Vásárolni szándékozó ügyfeleink igényeit nyilvántartjuk, tájékoztatjuk Őket, ha
számukra megfelelő ingatlan jelenik meg
a kínálatunkban.
– Mikor, és milyen költségekkel
kell számolni a megbízással kapcsolatban?
– Az eladásig költségmentes ügyintézés.
A megbízási díjat csak akkor kell megfizetnie, ha sikerül eladnunk ingatlanját.
– Milyen egyéb szolgáltatással segítik az eladókat?
– Igyekszünk megoldani minden eladással, vétellel kapcsolatos teendőt. Az
energetikai tanúsítvány elkészítését is
vállaljuk.

Érdeklődni:
(06 70) 370-7912

– Tapasztalatuk szerint nagy az érdeklődés a „CSOK” iránt?
– Így van, teljes körű felvilágosítást
tudunk adni a „CSOK” által igénybe vehető támogatásról. A támogatáson túl,
irodánk hitelügyintézője is rendelkezésre
áll. Ügyvédünk igény esetén a szerződést
is elkészíti, akár a támogatási feltételeknek megfelelően is.
(X)

Álláshirdetés
Veresegyházi cég négytengelyes billencs MAN
típusú tehergépjárműre
keres szakképzett
autószerelőket 3-5 éves
szakmai gyakorlattal.
Kiemelt bérezés, szállás,
napi egyszeri étkezés,
útiköltség térítés.

Várjuk az Eger Otthon irodájában:
Eger, Barkóczy u. – dr. Nagy János u.
sarok
Tel.: (06 20) 4000-534, (06 36) 786-314
www.egerotthon.hu

Magyar hetek akció a
CooP aBC Coop szuper
áruházainkban
szeptember 2-től 15-ig!
Pick Rákóczi szalámi klasszikus, paprikás 1 kg . . . . . . . . . . . 3699 Ft
Coop löncshús 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Ft
Cappy Ice fruit gyümölcsital, multivitamin 13%-os,
alma/körte 12%-os 1,5 l (egységár: 188 ft/liter) . . . . . . . . . . . . . . 279 Ft
Coop szénsavas üdítőital cola, narancs, bodzaés almaízű 2,5 l (egységár: 82 Ft/liter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Ft
Szentkirályi ásványvíz (dús, mentes)1,5 l
(egységár: 66 Ft/liter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Ft
Hell energiaital classic, Zero strawbarry 0,25 l
(egységár: 716 Ft/liter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft
Kubu Play ital sárgarépa-alma-málna-lime, multivitamin,
sárgarépa-alma-cseresznye-lime 0,4 l (egységár:473 Ft/liter) . . . 189 Ft

Keresse az egyéb akciós termékeket is Egerben
az Unió Coop Zrt. Coop üzleteiben!

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

Tel.: (06 70) 88-43-711
mordzsi71@gmail.com

Szerezz érettségi bizonyítványt az
EKF Gyakolóiskola Gimnáziumában

akár 2 év alatt!
A korábbi tanulmányokat beszámítjuk,
így a képzési idő lerövidülhet!
Az egri Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Gimnáziuma
ingyenes érettségire felkészítő képzést hirdet. A tananyag
elsajátítása távoktatásos formában, havonta 1-2 szombati
konzultációval, illetve saját időbeosztás szerint, otthoni
felkészüléssel történik. Így minden egyszerűbb – csak legyen
neted és persze kitartásod.
A tanulók DIÁKIGAZOLVÁNYT kapnak, mely teljes körű
kedvezményre jogosít.

Beiratkozás:

. augusztus . – szeptember .
Eger, Barkóczy út .

További információ:

Tel.: () -; () -; () -
E-mail: kolmanv@ektf.hu
Web: www.gyakorlo.ektf.hu

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

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

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

Bor & Gasztronómia

EGRI BORVIDÉK – a minőség garanciája

Bolyki Szőlőbirtok és Pincészet

Az Egri borvidék közel 5400 hektárnyi szőlőültetvénye a Bükk hegység déli lankáin terül el, két eredetvédelmi körzetébe
Eger és 19 község tartozik. A borvidéken a kiváló éghajlatnak és talajnak köszönhetően szinte valamennyi ismert szőlőfajta
megterem. Annak érdekében, hogy ezekből kiváló minőségű borok készüljenek, szigorú szabályozást alakítottak ki. A védett
eredetű borok csak a szőlőtermelési és borászati előírásoknak megfelelően készítve, előzetes érzékszervi bírálat után kerülhetnek forgalomba. Ilyen az Egri Bikavér, az Egri Csillag, a Debrői Hárslevelű, az Egri Muskotály, az Egri rozé valamint az Egri
fehér és vörös borok.
keszthelyi valéria
A borvidék két igazi különlegessége két házasítás, az Egri Bikavér és az Egri Csillag. Az
Egri Bikavér a borvidék zászlósbora, amelyet szigorú előírások alapján, csak az Egri
borvidék területéről származó, a termékleírásban meghatározott kékszőlőből készült
borokból lehet házasítani. Az Egri Csillag,
a bikavér fehér párja, a borvidék új zászlósbora a bikavérhez hasonlóan szintén csak a
szigorú előírásokat betartva készülhet.

Azt, hogy az elmúlt évtizedek tudatos
szakmai munkája valóban minőséget
teremtett a borvidéken, a fogyasztók elismerése mellett az egri borokkal elnyert
díjak és szakmai kitüntetések is jelzik.
„Az Év Bortermelője” díjjal kitüntetett egri borászok: Thummerer Vilmos
(1995), Gál Tibor (1998), Vincze Béla
(2005), dr. Lőrincz György (2008).
„Az Év Pincészete” díjjal kitüntetett egri borászatok: Thummerer pince
(2011).

„Borászok borásza” díjjal kitüntetett
egri borászok: dr. Lőrincz György (2008),
Kaló Imre (2011).
Nemzetközi porondon is egyre sikeresebb a borvidék. A legismertebb borversenyeken évről évre az egri az egyik
legeredményesebb a magyar borvidékek
közül. A legutóbbi kiemelkedő eredmény
Bordeaux-ban, a 2015-ös Challenge International du Vin borversenyen született: 64 magyar éremből 31 az Egri borvidékre került.

Tucatnyi egri borászat a legjobb borokkal az OMÉK-on
Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár Magyarország
legnagyobb, legrégebbi, nagy tradíciókkal
bíró agrárgazdasági rendezvénye. A Magyar Turizmus Zrt. koncepciója szerint az
OMÉK 2015 a szakmai alapokat megőrizve,
dinamikusan nyit a nagyközönség felé is. A
látogatók megismerhetik hazánk ízeit, termékeit, kultúráját, értékeit, és valamennyi
tájegységének különlegességeit. Idén szeptember 23-27. között rendezik meg a kiállítást, a helyszín a Hungexpo. Tizenkét egri
borászat mutatkozik be közösen az OMÉKon. A borvidék borászait a standokon öt napon keresztül Mikuska Péter, az Egri Csillag
Pálinka és Borpatika tulajdonosa képviseli,
segíti a kóstolást és az értékesítést. A Borbarát Hölgyek is házigazdák lesznek: a programokkal, a borokkal kapcsolatos információkkal segítik a látogatókat.
– Amikor felvetődött Eger megjelenése
a kiállításon, nyilvánvaló volt, hogy a bort,
az Egri borvidéket kell bemutatni – mondja

Hegedűsné Majnár Márta, az Eger Városi
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője – Lássák és tapasztalják mások is:
milyen remek boraink vannak, olyanok,
amelyek hazai és nemzetközi versenyeken
is jó eredményeket érnek el. Tizenkét egri
borászat, pincészet jelentkezett a kiállításra,
széleskörű összefogás alakult ki. Az OMÉKon valamennyi régió központi részén
„gasztrofalvak” fogadják azokat, akik meg
kívánják kóstolni egy-egy tájegység ízeit.
Az Egri borvidék értelemszerűen az északmagyarországi régió területén jelenik meg.
A szervezők között van az Egri Borvidék
Hegyközségi Tanácsa, közreműködik az
Egri Hegyközség, az Egri Borút Egyesület,
az Egri Borászati Klaszter, az Egri Borbarát
Hölgyek. Az önkormányzat és a TDM is támogatja a megjelenést. Árusítjuk majd itt a
borvidéket bemutató könyvet, bemutatjuk
a város turisztikai kínálatát, installáció is
készül az egri borról, Egerről. Ez a látványelem egy óriási kocka alakú kirakó lesz, játszani is lehet vele, igazi csapatmunka lesz

a képek összeállítása. Fontosnak tartjuk,
hogy a megjelenés interaktív legyen.
– A régiós gasztrofaluban kóstolhatók
az egri borok, melyeket meg is lehet vásárolni az OMÉK-on – mondja Fábián Imre,
az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának
titkára. Naponta két-három borász külön
is bemutatkozik a színpadon, borkóstolót
tartanak, a borvidékről beszélgetnek. Játszani is lehet majd – természetesen egri bor
a nyeremény.
Pál Sándor, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke szerint a közös
megjelenés az utóbbi időben már jellemző
a borvidékre.
– Budapesten és Egerben is egységesen
jelentek meg a bordeaux-i borverseny érmesei, a fővárosban rendezett borfesztiválon is együtt mutatkoztak be az egriek, most
az OMÉK-ra is együtt készül 12 borászat.
Erősítik egymást, nagyobb reklámértékkel
bír a megjelenés, azt is mutatja, hogy egységes a borvidék, hasonló célokért próbálnak
küzdeni a borászok.
fotó: nemes róbert

Besenyei Borház
A Besenyei család a ’80-as években
kezdett el szőlőműveléssel, majd borkészítéssel foglalkozni. A családfő, Besenyei Lajos 2011-ben döntött úgy, a
szőlőtermesztéssel továbbra is ő foglalkozik, míg a borászat vezetését átadja
fiának, Viktornak és menyének, Klárinak. Jelenleg 34 hektárnyi saját szőlőültetvényük van, pincéjük 15 ezer hektoliter tárolókapacitással rendelkezik.
„Együtt több, mi ebben hiszünk” – ez a
Besenyei család jelmondata. A borvidéken korábban főként folyó borairól
volt ismert a vállalkozás, de 2009-től
egyre több figyelem fordult a palackos,
minőségi boraik felé. – Bár folyó boraink is kiváló ár-érték arányúak, palackos borainkra vagyunk igazán büszkék:
szívünk-lelkünk benne van. Nagyon
szeretjük a cuvéeket, hiszen együtt ez is
több – mondja Besenyei Klári. – Az Egri
Bikavér és Egri Csillag házasításainkban
igyekszünk a fajták variálásával kiemelni
az évjáratok előnyeit. A természet dolgaiba csak természetes módszerekkel avatkozunk be. Szeretjük az egyedi ízeket,
illatokat, és büszkén vállaljuk a megosztó
borainkat is. Mégis van közös is a nedűinkben: a selymesség, tisztaság – teszi
hozzá.
A Besenyei család célja, hogy a Borház
kínálatát minél szélesebb körben megismertessék a borkedvelő közönséggel.
Az OMÉK-on két cuvéet mutatnak be.
A 2013-as Egri Csillag érett gyümölcsös,
mégis könnyed jegyekkel bír, míg a 2012es Egri Bikavér a gyümölcsösség mellett
a fűszeres ízvilággal egészül ki. Így lesznek ők (is) tökéletes pár.

Bolyki János első generációs borász, 2003
óta készít borokat, és már az első Bikavére
2006-ban Bordeaux-ban a Borok Olimpiáján ezüstérmet kapott. Azóta minden
évben egy vagy két borral sikerül érmet
elhozni a világ legnagyobb borversenyéről. Az idei esztendő azonban – az, hogy
hét kiküldött borból hat érmet kapott –
minden képzeletét felülmúlta.
Már az első szőlőtőkék kiválasztásakor olyan fajták mellett döntött, amelyek
a bikavér alapjai lehetnek. Mára eljutott
odáig, hogy a 26 hektár művelt szőlőterület valamennyi termése saját feldolgozásban alakult borrá.
Pincéjének, amely fesztiválok színhelye is, csodájára járnak. A vendégek egyedülálló helyen, egy régi kőfejtőbe kivájt
hagyományos tufapincében a hordók között kóstolhatják meg a borokat, összehasonlítva a különböző évjáratok jellegzetességeit. A borászathoz hozzátartozik
a kreatív, játékos marketingszemlélet és
az egyedi címkék: erőteljes, izgalmas képi
világ határozza meg a Bolyki-etiketteket.
Volt már az Év Egri Borásza, az Év Gasztroborásza, a Jövő Ígérete, s két éve jelölt az
Év Borásza díjra is. Vannak borai jó néhány
amerikai, kanadai vagy kínai étteremben, s
összesen tizenhárom Michelin-csillagos
étteremben, olyanokban mint Heston Blumenthal étterme, a Fat Duck, vagy éppen
Gordon Ramsay-é, a Maze.
A Bolyki Szőlőbirtok és Pincészet
OMÉK-on bemutatott borai:
– Bolyki Meta Téma Egri Hárslevelű 2012
– 
Bolyki Meta Téma Grand Superior
Egri Hárslevelű Harmadik Szüret 2013
– 
Bolyki Meta Téma Grand Superior
Egri Hárslevelű Második Szüret 2013
– Bolyki és Bolyki Egri Bikavér Superior
2012
– Bolyki Egri Merlot 2012
– Bolyki Egri Bikavér 2012

Juhászvin – Juhász Testvérek
Pincészete
A Juhász testvérek 1996-ban alakult tradicionális pincészete a szép, és komoly
borok létrehozását tűzte ki célul, melyeket az odafigyelés és különleges gondosság jellemez a telepítéstől a tölgyfahordós
érlelésen át a palackba kerülésig. Éves
szinten mintegy 300 hektár területről 25
ezer mázsa szőlőt dolgoznak fel. Klas�szikus családi vállalkozásról van szó,
amelynek munkájába immár a második
generáció is bekapcsolódott. A legmegfelelőbb termőhely kiválasztásával, a vis�szafogott terméssel és a legkorszerűbb
feldolgozással garantálják boraik állandó jó minőségét. Munkájukat igazolják
a hazai és nemzetközi versenyeken elért
érmek és díjak.
A telepített fajták között megtalálható
kékszőlők a Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Portugieser, Zweigelt, Blauburger és Merlot, amelyek kitűnő alapot képeznek az
Egri Bikavér készítéséhez. Fehérborokat
a Muscat Ottonel, Olaszrizling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot gris és
Leányka fajtákból állítanak elő. Két legfontosabb dűlőjük a mára már sokaknak
ismerősen csengő Paptag (10 hektár) és
Gesztenyés (6 hektár) – ezek adják a pincészet csúcs vörösborait.
Szem előtt tartják a folyamatos fejlesztést. Ennek kiváló példája a 2012-ben
Egerben megnyílt kóstolótermük. A Juhász testvérek pedig hamarosan hazatérnek Egerszalókra, ahol logisztikai központot építtetnek egy high-tech pincével.
A Juhász Testvérek Pincészete
OMÉK-on bemutatott borai:
– Juhászvin Egri Cabernet Franc 2011
– Juhászvin Egri Bikavér 2011
– Juhászvin Egri Merlot Gesztenyés 2012
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Ostorosbor

Tarjányi Pince

Egri Borvár – Tóth Ferenc Pincészete

Az Ostoros-Novaj Bor Zrt. az Egri Borvidék legnagyobb borászata, amely csak
méretében nagyüzem, az odafigyelést, a
törődést és a minőséget tekintve a családi pincészetek minden erényét igyekszik
felmutatni.
– Minden lehetőséget megragadunk,
így az OMÉK-ot is, hogy megmutassuk,
mennyit fejlődtünk az öt évvel ezelőtti stratégiaváltás óta – mondta Soltész
Gergő elnök-igazgató. – Komoly fejlesztéseket, beruházásokat hajtottunk végre.
Elsőként a könnyű, friss, reduktív fehér
borok és rozé borok piacán jelentek meg
újdonságaink. Remekül illeszkedett ebbe
a trendbe az Egri Csillag életre hívása;
friss, ropogós Csillagaink nemcsak a
fogyasztók, de a szakma elismerését is
kivívták. Akárcsak a rozéink, amelyek
három egymás utáni évben is kiérdemelték az „Egri Borvidék Legjobb Rozébora” címet, a Csipke Rozé, a Merlot-Pinot
noir rozé pedig Cannes-ban, a Mondial
du Rosé versenyen nyert ezüstérmet. A
POÉN pedig a gyöngyöző borok országos versenyén lett aranyérmes. De arra
is ügyelünk, hogy a tradicionális vörösborok közt erősítsük pozíciónkat, új
fajtákkal és még jobb minőséggel. Zászlósborunk az Egri Bikavér, amelyből a
felső-közép és a prémium kategória mellé készítettünk prémium plusz minőséget
is, és már az első évében érmes lett Bordeaux-ban a Challenge International du
Vin versenyen.
– Mindent nem tudunk megmutatni
az OMÉK-on, de az Egri Bikavér, az Egri
Csillag és a Merlot-Pinot noir rozé ott
lesz a standon, pénteken pedig, amikor
a színpadon is bemutatkozunk, igazi különlegességekkel várjuk az érdeklődőket.

A Tarjányi Pincét 2008-ban alapították.
Az első évjárat a 2009-es volt, körülbelül
5000 palackot készítettek. Azóta évről-évre
nagyjából duplázzák a palack mennyiséget.
Tavaly 30 ezernél jártak, még az idén már
50 ezerre készülnek. A szőlőültetvényük
Eger egyik nagy tradíciójú dűlőjében, a
Pajdos dűlőben, egy tagban található. A
területük jelenleg közel 15 hektár, ebből
10,5 termő, a többi telepítés alatt áll. A
birtok több, mint fele magyar szőlőfajta, a
jövőben főleg ezekre szeretnék a portfóliót
felépíteni. Fehér- és vörösboraik kizárólag
hagyományos módon, hordóban erjesztve,
és hosszú hordós érleléssel készülnek, úgy,
ahogy őseink is csinálták. Véleményük szerint csak így lehet megmutatni igazán Eger
tradícióit, jelenét, és ez a jövő is. Idén Bordeauxban, a Challenge International Du
Vin borversenyen egy arany, egy ezüst és
egy bronzérmet szereztek boraik, a mostani, 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron mindegyikből kóstolhatnak az érdeklődők.
Tarjányi Gyula így vall filozófiájáról:
„Hiszek Egerben, hiszek a szőlőterületeinkben, és nagyon bízom a szőlészeti
szaktanácsadómban, dr. Varga Istvánban. Meggyőződésem, hogy a segítségükkel fogok tudni olyan természetes,
hagyományos módon készült borokat
készíteni, amelyek a legjobbak között is
megállják a helyüket. Az esélyem nagyon
jó, a többi rajtam fog múlni.”

Az Egri Borvárat, Tóth Ferenc Pincészetét
bátran nevezhetjük családi pincészetnek,
hiszen a többgenerációs borászcsalád aprajanagyja mindennap megszállottként dolgozik
az egri bor és borászat jó hírének öregbítéséért. Tóth Ferenc egri borászról sok minden
eszünkbe juthat: megszállott borász, a kadarka nagykövete, a Várvédő megálmodója, megannyi rangos díj birtokosa. Munkája
elismeréseként 2013-ban megválasztották a
2012-es év egri borászának. A birtok nagysága jelenleg 20 hektár. A fajtaválaszték széles,
mintegy 40 százalék fehér szőlő és 60 százalék vörös szőlő. A pincében a hagyományos
és a legmodernebb technológia egyaránt
megtalálható. A birtokra jellemző, hogy a
szőlőtelepítéstől a borpalackozásig bezárólag mindent saját maguk végeznek. Tóth
Ferenc vallja: szeretet, szerelem és élethivatás kell a borkészítéshez. Először ápolni kell
a gyümölcsöt, csak jó szőlőből lehet jó bort
készíteni. Szinte a rabszolgája a munkának az
ember, amikor ugyanis a nedű bekerül a pincébe, még 2–3 évig „dadusgatni” kell. Mint a
szülő, a borász is nagyot vár a gyermekétől,
ám csak évekkel később igazolódik: jól végeztük-e a munkánkat.

Petrény Winery
A Petrény család nemzedékek óta foglalkozik szőlőműveléssel és borkészítéssel saját fogyasztásra. Ez adott ihletet a
2002-ben elkezdett szőlészet és borászat
modern, de mégis hagyományokra épülő
fejlesztésére. Jelenleg 70 hektáron gazdálkodnak. A borok fejlődését tradicionális
tölgyfahordók és jó klímájú pince – a régió első kóser pincéje – segíti. Első boruk
2005-ben készült el, 2009-ig a szortiment
kialakításán fáradoztak. Összesen 23 szőlőfajtával dolgoznak, ezek között vannak
kísérleti fajták is, mint a Fekete Leányka és
a Zinfandel. A bikavér esetében tudatosan
haladnak a burgundiai stílus felé: Pinot
Noirral és Syrahval házasítják a Kékfrankost. Az idei Challenge International Du
Vin borversenyen 1 arany, 2 ezüst és 2
bronzérmet szereztek boraik. Petrény Attila elárulta: külön öröm, hogy a 20 euró
feletti árkategóriában a 2011-es évjáratú
Cabernet Sauvignon Superior 18. helyezést ért el a világ borai között, ahol igazi,
nagy bordeaux-i tételekkel versenyzett.
Boraikat classic és superior családba rendezik. Mindkét család zászlósbora az Egri
Bikavér és az Egri Csillag. Fajtaboraik sokszínűségét reduktív, barrique és battonage
technológiák gazdagítják. A szívükhöz
közel álló Hárslevelű potenciálját mindhárom technológiával megmutatják, késői
szüretelésű formában is.
A Petrény Winery
OMÉK-on bemutatott borai:
–
–
–
–
–
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Cabernet SauvignonSuperior 2011
Merlot Superior 2011
Padok Superior 2011
Astra Superior Egri Csillag 2011
Big Band Superior Egri Bikavér 2009

A Tarjányi Pince
OMÉK-on bemutatott borai:
– Tarjányi Egri Hárslevelű Superior 2013
– Tarjányi Egri Turán 2012
– Tarjányi Egri Csillag Superior 2013

Thummerer Pince
A tavaly fennállásának 30. évfordulóját
ünneplő Thummerer Pince igazi családi
vállalkozás. Az Egri Borvidéken elhelyezkedő 100 hektár saját telepítésű szőlőterület terméséből készítik a boraikat.
A borászat központja Egertől 12 km-re,
Noszvajon található. A 2000 négyzetméteres, egykori uradalmi pincét több, mint
100 évvel ezelőtt kézzel vájták a vulkanikus tufa kőzetbe, melyet 2004-ben egy új
2200 négyzetméteres tufakőbe vájt pincerendszerrel bővíttettek ki.
A fehér borok nagyobb része reduktív
technológiával, irányított erjesztéssel készül, de már fehér barrique különlegességek is megjelentek a pincészet választékában. A vörös borok 2-4 hetes héjon
erjesztéssel készülnek, 1,5-2 évig hagyományosan tölgyfahordóban érlelődnek
és legalább féléves palackos érlelés után
kerülnek forgalomba. A vörös borok egy
része barrique hordókban fejlődik.
Boraik elsősorban Magyarország előkelő éttermeibe, szállodáiba jutnak el,
valamint Belgiumba, Svájcba, Dániába,
Németországba, Lengyelországba, Csehországba, Franciaországba is. A pincészet
alapítója, Thummerer Vilmos, 1995-ben
elnyerte az Év Bortermelője címet, míg
a pincészet 2011-ben Az Év Pincészete
díjat. A Thummerer Pince a 14. VinAgora Nemzetközi Borverseny és a XXXIV.
Országos Borverseny eredményei alapján 2013-ban Magyarország Legeredményesebb Pincészete lett. A családunk
minden tagja részt vesz a munkában, 30
állandó dolgozó segítségével, és 2004 decemberétől Lamport József színvonalas
munkájával kiegészülve haladnak előre.

Az Egri Borvár – Tóth Ferenc Pincészete
OMÉK-on bemutatott borai:
–
–
–
–
–
–
–

Egri Leányka 2014
Egri Csillag 2014
Kadarka 2011
Pinot noir 2011
Kékfrankos 2012
Egri Bikavér 2013
Várvédő 2011

Vincze Pincészet
Vincze Béla 1994-ben alapította meg saját
családi pincészetét. Nagy hangsúlyt fektet
az egri hagyományok követésére, a hos�szú és türelmes tölgyfahordós érlelésre.
A magas színvonalú borkészítést már az
első, 1994-es évjárat borai is bizonyítják.
Vincze Béla Cabernet Franc és Cabernet
Sauvignon borait az 1997-es bordeaux-i,
Challenge International du Vin megmérettetésen a nemzetközi zsűri arany- és bronzérmekkel jutalmazta. Néhány évvel később
a birtok 2000-es Cabernet Franc-ja a szép
sikert megismételte, és az Országos Borversenyen Champion díjban részesült. Immár
20 fölötti a bourdeaux-i érmeinek száma,
ebből 6 arany. Emellett számos hazai és
nemzetközi díj igazolja a borász törekvéseit:
Vincze Bélát 2005-ben az Év Bortermelőjévé választották.
A birtok fő célja kiváló minőségű, nagy
érlelési potenciállal rendelkező Kékfrankos, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Merlot és Pinot Noir borok készítése. A kínálatban különleges helyet foglal el az Egri
Bikavér, mellyel a birtok kizárólag kiváló
évjáratokban lepi meg a fogyasztókat. Jelenleg 22 hektáron gazdálkodnak, ebből 7
hektár biodinamikusan művelt területen, a
Mész-hegyen. Vincze Béla filozófiája: „Akik
ismernek, azok tudják, hogy számomra a
borászat hivatás, hitvallás. Az életem! Egri
borász vagyok és az is maradok. Ide köt
minden. Ismerem a környék minden rezdülését, szürettől szüretig azért dolgozom,
hogy a Bükk déli lankáinak szőlőtőkéi a legjobbad adhassák magukból.”
A Vincze Pincészet
OMÉK-on bemutatott borai:
– Vincze Egri Kékfrankos Arcanum 2011
– Vincze Syrah Biobor 2011
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Elmúlt 60 éves? Vizsgáltassa meg évente
hallását!
Korona Borház

A Gróf Buttler Borászati Zrt. 36 hektáron
gazdálkodik az Egri borvidéken. A pincészet filozófiája merít a borvidék történelmi hagyományaiból, a terület adta
nagyságból és lehetőségekből, a kézműves borkészítés egyediségéből és a fajták
termőhelyhez illeszkedő potenciáljából.
A Gróf Buttler pincészet két eltérő karakterű termőterületről származó szőlőből
készíti borait, a terület egyediségét szem
előtt tartva. A Szarkás-tető egy riolittufa alapú termőterület, amely kiváló érést
biztosít az ott termesztett szőlőnek. A
talaj ásványossága vezető karakterként
köszön vissza a borokban, ezzel is növelve a Szarkás-tetői borok komplexitását.
Ásványosság, elegancia, gyümölcsösség.
A Nagy-Eged dűlő az Egri borvidék elsőrangú, Grand Cru kategóriájú termőhelye, Közép-Európa tengerszint felett
legmagasabban fekvő szőlőültetvénye.
Az itt termesztett szőlőből készült borokat elegancia, ásványosság, rendkívüli
gyümölcskoncentráció és tömör szerkezet jellemzi. A Gróf Buttler Borászat
szőlőfeldolgozása és borkészítése azon
az elven alapszik, hogy a lehető legkevesebb beavatkozással készítsük az adott
évjáratból lehető legjobb bort. A piramis
csúcsát, a prémiumot jelenleg kimondottan a Nagy-Egedi Bikavér jelenti, amely
kizárólag a terrroiron szüretelt tételekből
kerül összeállításra és házasításra. Semmihez nem fogható beltartalmi értékekkel bír. A Phantom koncepció is ezt a
vevői kört célozza meg. A borászat büszkesége többek között a számos elismerést
elnyert Gróf Buttler Syrah Superior 2011.
A legkiválóbb borokat természetesen az
OMÉK-en is kóstolhatja majd a borkedvelő közönség.

Bor, élet, stílus.... az Egri Korona Borház
jelszavai. A borház magas minőségű boraival szolgálja a kulturált borfogyasztást
és öregbíti az Egri borvidék hírnevét. Az
Egri Korona Borház fiatal generációja
a Grand Selection borcsaláddal emléket kíván állítani Eger 1552-es ostroma
feledhetetlen hőseinek és azoknak az
erényeknek, amelyek egyszerre jellemzik a várvédőket és ezeket a borokat.
Rácz Kinga a család ifjú borászaként a
borvidék legszebb fajtáiból, szigorúan
terméskorlátozott ültetvényekről készítette kézműves borait, fajtánként mindössze 6 hordóval, azaz 1552 palackkal.
Az OMÉK-en az Egri Csillagok borcsaláddal képviselteti magát a borház. Ezeket a borokat a négy jól ismert egri várvédő ihlette. A helyi értékeket összefogó
okos erő, ami oly naggyá tette Dobó Istvánt, a hős várkapitányt. A megalkuvás
nélküli helytállás és rátermettség, amit
Bornemissza Gergely hadnagy testesített
meg példamutató hazaszeretetével. Az
asszonyosan megtartó erő, azaz Dobó
Katica és a félelmet nem ismerő, bajvívó
egri nők példamutató tulajdonságai. A
kedvességgel telt szerelem, a légies szépséggel és az édes csókokkal hódító Vicuska lényege...és mivel hősök nem születnek ellenség nélkül, a legismertebb török
bajkeverőre is gondolt: A tűzrőlpattant,
furfangos, keleti selymekbe bújt bajkeverőre amit Jumurdzsák képvisel. Ők a történelem és a Korona Borház nagy alakjai.

da Borétterem
asztronómia

lagási vacsorák
yek - Konferenciák

Hagymási Pincészet
A Hagymási Pincészetnél egyre több a
kihívás. A családi méretű szőlészkedésborászkodás él és virul, a lelkesedés pedig továbbra is töretlen Hagymási József
szerint. Eleinte nagyobb borászati vállalkozásokat szolgáltak ki kész boraikkal,
de egyre többet értékesítettek rövidesen
saját csatornákon keresztül is. Közben
egyre csak bővült a szőlőterület, mára
elérte a 27 hektáros birtoknagyságot. Három nagyobb tömbben folyik a munka.
A fontosabbak közé sorolhatók a Kisrózsás, Öreghegy, Hempergő és Újfogás
dűlők területei. A pincészet zászlósborai közé sorolható a Sárga muskotály, az
Olaszrizling, a Cserszegi fűszeres, a Rajnai rizling, a Chardonnay valamint a Kadarka, a Menoir, a Syrah, a Pinot noir, de
ide sorolható a Cabernet sauvignon és a
Merlot is. Többségében a vulkanikus eredetű – riolit tufa – altalajt vékony barna
erdei talajréteg borítja. Ennek köszönhető a borok egyedisége, ásványos jellege,
teltsége és gyümölcsös íze. Mivel Eger
egy sokszínű borvidék, ezért a Hagymási
Pincészet úgy döntött, fehérbort, rozét
és vörösbort is kínál az OMÉK-en. Úgy
vélik, nem kérdéses, hogy melyek ezek a
fajták. Ha fehér, akkor Egri Csillag 2013,
a rozé kékfrankos-kadarka rozé 2014, a
vörös pedig természetesen Egri Bikavér
2009.

Ne maradjon ki az élet körforgásából!

A Dr. Sándor Imre utca 4. szám
alatt található Amplifon Hallásközpont ismét megelőző kampányt
tart a lakosság számára. Kellemes,
korszerűen felszerelt környezetben
várják ingyenes hallásvizsgálatra
az Eger és környékén élő érdeklődőket. Vargáné Bölkény Máriával,
az Amplifon Hallásközpont vezetőjével a hallásvizsgálat fontosságáról beszélgettünk.

– Mik az eddigi tapasztalatai, mennyire figyelnek oda az emberek a
hallásuk egészségére?
– Munkám során azt tapasztalatom, hogy az egészségtudatos életmód
évről évre egyre fontosabb szerepet tölt be az emberek életében. Sokszor
az érintettek környezete ad olyan visszajelzéseket számukra, amelyek miatt
felismerik a hallásveszteséget. Természetesen előfordul, hogy valaki ennek
ellenére halogatja a probléma megoldását, mert tart a vizsgálattól.
– Mi lehet ennek az oka?
– Félnek az ismeretlentől, nem tudják, hogy mi fog történni. Pedig a hallásvizsgálat fájdalommentes, és nem jár semmiféle kellemetlenséggel. Persze
akadnak olyanok is, akik érzik, hogy probléma lehet a hallásukkal, de ennek
ellenére nem akarnak szembesülni azzal, hogy baj van, és esetleg hallókészüléket kell viselni.
– Miért hangsúlyozzák az évenkénti szűrés fontosságát?
– A nagyobb probléma megelőzése érdekében érdemes rászánnunk az
életünkből azt a 20-30 percet, ugyanis minél előbb történik meg a diagnózis, annál nagyobb az esély, hogy sikerül korrigálni a hallásveszteségből adódó panaszokat. Sajnos néhány esetben találkoztam már olyannal
is, hogy valaki túl sokáig halogatta a döntést, és már nem lehetett olyan
minőségi változást elérni, hogy a hallásélménye jelentősen javulni tudjon.
– Mit kell tennie annak, aki szeretne ellátogatni az ingyenes hallásvizsgálatra?
– Az érdeklődőknek a részvételhez nincs más dolguk, mint bejelentkezni a
06 (30) 418 808-as telefonszámon és egyeztetni egy időpontot munkatársunkkal. Várunk mindenkit szeretettel!
(X)

8 mm-es laminált
padló

2299
Ft/m2

Ajándék
szegőléccel!

Ne maradjon ki az élet körforgásából. Jöjjön el az éves
ingyenes hallásszűrésre, próbálja ki hallókészülékeinket!
2015. szeptember 1-től 30-ig várjuk szeretettel az egri
Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez hívja a
06-36 418-808-as telefonszámot. Rendel: Dr. Halmos Péter,
fül-orr-gégész és audiológus főorvos.
Amplifon Hallásközpont
Eger, Dr. Sándor Imre utca 4.
amplifon.hu

tisztánlátó jósnő

T E C H N I K A

Laminált padló- és
faparketta szakkereskedés

De a hallás nem ilyen.

HANNA

PA R K E T TA
Az akció 2015.09.01-től a készlet erejéig tart.

Gróf Buttler Borászat

vannak Dolgok,
amik nem változnak.

eger, Koháry út 29. Tel.: (06 36) 312 041
www.parkettatechnika.hu

EGER

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

minőségi

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

13-172

zepasszonyvolgy.eu
zonyvolgy.eu
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A szépségének és egészségének őre
A 2007-ben az Altáj hegységben: Barnaulban alapított tianDe cég kozmetológiai termékeket, illetve egészségmegőrző fitotermékeket gyártat Kína állami gyáraiban, valamint az Altáj hegységben, Oroszországban és más környező
országokban, így az EU tagországokban és azokat hálózati marketing keretében értékesíti. Mára több, mint 600 ezer
regisztrált tagja van a rendszernek.
A tianDe hitvallása, hogy a bőr – az
emberi test „héja” –, tartalmazza annak
teljes életrajzát és védelmezi azt. A bőr
rendkívüli megterhelésnek van kitéve: a
szobai száraz levegőnek, az utcai hidegnek és forróságnak, a szennyezett levegőnek, a perzselő napnak. Így bőrünk
ápolása igen összetett feladat. Egyáltalán
nem mindegy, hogy milyen termékeket
választunk, és hogyan alkalmazzuk azokat.
A tianDe társaság által forgalmazott
kozmetikumok a legújabb tudományos
eredmények és a hagyományos kínai
gyógyászat sok évszázad során felhalmozott tapasztalataira épülnek.
A cél a bőr saját működési – védekező- és regenerációs – mechanizmusának
fenntartása, természetes egyensúlyának
megőrzése, illetve helyreállítása. A szerek
a bőr funkcióinak erősítésére hívatottak,
nem pedig külsőleg oldani meg e feladatokat. A kínai gyógyászat alapelve: a kiváltó okra hatni, nem pedig a problémák
kiváltotta következményeket kezelni.
A szerek összetételének kidolgozása
a bőr típusának és érzékenységének, az
életkor, valamint a fennálló problémák
figyelembevételével történik. A termékek
termékcsaládokban kerülnek ajánlásra,
melyek tagjai egymás hatását szinergikusan erősítik.
Természetesen bőrünket ápolnunk kell
az egész testfelületen. Azonban érthető
módon az arcbőr ápolása áll leginkább
a figyelem központjában. Ahhoz, hogy

a legmegfelelőbb arcápoló szereket kiválaszthassuk, fontos helyesen meghatározni bőrünk típusát. A zsírmirigyek
működési intenzitásának függvényében
több bőrtípust különböztetünk meg:
normál, száraz, zsíros és vegyes típusú bőrt. Emellett beszélünk érzékeny és
érett bőrről is. Az érzékenység a megfelelő hatékonysággal rendelkező kozmetikai
szerek helytelen alkalmazása következtében fokozódhat. A fokozott érzékenységnek további okai lehetnek még a szervezet belső megbetegedései is. Ezeken és
más problémákon igyekeznek segíteni a
tianDe kozmetikumai.
A nők többsége úgy gondolja, hogy egy
jó krém megvásárlásával eleget tesznek a
bőrápolásnak, ugyanakkor továbbra is
mosdószappant használnak. A szappan
megbontja a bőr pH egyensúlyát, kétszeresen kiszárítja a bőrt, csak a bőrfelszínt
tisztítja, a pórusokat eldugítja.
A jól megválasztott bőrtisztító szer
nem csak a szennyeződéseket távolítja el,
hanem fenntartja a bőr pH értékét és védőköpenyének épségét. Ezért nem lehet
eléggé hangsúlyozni a bőrtisztítás és a tonizálás fontosságát: együtt kell járjanak,
mint az ikertestvérpár. A tianDe társaság
termékeit minden korosztály számára
és minden bőrtípusra, magas hatóanyag
tartalommal állítja elő, s bárki elérhető
áron juthat hozzájuk!
Feladataink az arcápolásnál: peelingezés (a bőr felszíni hámlasztása) – ajánlott
hetente legalább egyszer, arctisztítás –

Fodrászat

- női, férfi, gyermek hajvágás
- hajfestés, satír, melírozás
Bejelentkezés:
- alkalmi és esküvői frizura készítése Szendrődi Kata
- hajhosszabbítás
(06 20) 340 8807
- afrofonás
Eger, Vörösmarty út 101.
- hajújraépítés 4 lépésben
- tartós - keratinos hajsimítás www.beautyboxeger.hu

arcápoló tejjel, géllel – reggel és este, tonizálás – reggel és este, hidratálás, táplálás és regenerálás, harc a ráncok ellen és a
szemkörnyék bőrének ápolása. Ebben segítségünkre vannak kortól, nemtől, bőrtípustól függetlenül a tianDe univerzális
peelingjei, arclemosói, tonikjai, nappali
és éjszakai krémjei, valamint szemkörnyék ápolói.
dr. Kelemen Sándorné
tianDe egri képviselő
Tel.: (06 20) 260-22-95

Játék!
Mik a fő feladataink a napi arcápolásnál?
A helyes megfejtéseket a Média Eger
Kft. címére (3300, Eger, Törvényház
utca 15.) várjuk szeptember 15-ig. A
borítékra írják rá „tianDe” és tüntessék fel telefonos elérhetőségüket. A
helyes megfejtők között tianDe ajándékcsomagot sorsolunk ki.
Múlt havi játékunk nyertese:
Lőrincz Tóth Judit

SZŐKE
ERIKA
cipész

Szolgáltatásaim:
cipőjavítás
sarkalás, talpalás
ragasztás, varrás
cipzár- és táskajavítás
fekete-fehér és színes
fénymásolás A5-A4-A3-as
méretekben

EGER
MALOMÁROK
UTCA 25.
Nyitva: H–P:
Szo.:

28

Legyünk nagyon elővigyázatosak és a nyári szezonban még inkább figyeljünk a komoly megbetegedést, egyes esetekben a kutya halálát is okozó, a szúnyogok által terjesztett szívférgesség megelőzésére. A csapadékos időjárásnak
köszönhetően megszaporodott szúnyogok akár október elejéig is veszélyt jelenthetnek kedvenceinkre.

Állat-társak

Élet-módi

Egy csípés is halálos lehet!

tianDe

7:30–16:00
8:30–11:30

A szív- és a bőrféreg a kutyaféléket megtámadó fonálférgek csoportjába tartozó parazita. A
két parazita által okozott betegség hazánkban is
egyre gyakrabban fordul elő kutyákban. A mediterrán régióba való utazás nagyobb kockázatot
jelent a betegség szempontjából. A tünetek szívférgesség esetén ezek a súlycsökkenés, az étvágytalanság, a fáradékonyság, a köhögés, a vizenyő
és a hasvízkór. Java részük a szívelégtelenség
kialakulására vezethető vissza. Bőrférgesség esetén a tünetek kevésbé látványosak. Előfordulhat
súlycsökkenés, étvágytalanság, jellegtelen bőrgyógyászati szimptóma (például csomók, viszketés, korpázás, szőrhullás), esetenként veseelégtelenség. Mivel a tünetek egyik betegség esetén
sem túl specifikusak, speciális vizsgálatokra van
szükség.
Az egyik mód a betegségek megállapítására
a vérben megtalálható mikroszkópikus lárvák
kimutatása megfelelő eljárással. A lárvák a fertőzött állat véréből sem mindig mutathatók ki.
Ez függ a fertőzés súlyosságától, az alkalmazott
technikától, de még az évszaktól, sőt a napszaktól is. Ha sikerül kimutatni a lárvát a kutya véréből, igen nehéz eldönteni, hogy a lárva szív- vagy
bőrféreg lárvája-e. Ez parazitológus szakállatorvosok feladata. A másik lehetőség a vizsgálatra a
felnőtt egyedek „megtalálása”. Kifejlett bőrférget

Előző havi játékunk nyertese:
Lehoczky Tiborné

viszonylag gyakran találunk a napi rutin állatorvosi munka közben. Kifejlett szívférgeket látni
élő állatban hagyományos módszerekkel nem
lehet. Az ultrahang vagy a röntgen is csak a gyanút erősítheti meg. De léteznek erre kifejlesztett
gyorstesztek, amelyekkel néhány csepp vérből
igen nagy pontossággal megmondható, hogy az
állatban található-e kifejlett szívféreg.
Sajnos ezek a betegségek döntő többségükben
nem gyógyíthatóak. A bőrférgesség tünetei nem
súlyosak, közvetlen életveszélyt nem okoznak,
ellenben a szívférgességgel. A legfőbb cél e betegségek megelőzése. E célra kaphatóak állatgyógyászati készítmények az állatpatikákban.
A védekezést a szúnyogszezon végéig, azaz
október elejéig érdemes folytatni, és a védekezés
sikerét minden tavasszal, a szezon indulása előtt
érdemes vérvizsgálatokkal ellenőrizni.

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

dr. Balogh Gábor és dr. Hanácsek Richárd
állatorvosok, Imperiál Állatorvosi Rendelő
FrAKK ÁLLATeLeDeL BOLT
Nyitva tartás:
H–P: 0800–1200 • 1400–1700
Szo: 0800–1200

Mindenféle állattartással
kapcsolatos eledelek,
felszerelések, kiegészítők

TEL.: (06 20) 3290-188
KALLÓmALOm ÚTI pIAC
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A Siroki vár Napja
2015. szeptember 12.

Programok a siroki várban és a siroki tájházban
11.00

A siroki tájház pajtájában a Harlequin Bábszínház előadása Paprika Jancsi és az Ördögök
aranya címmel.
10.00–17.00 „Játszó-vár” – vidám játék a történelemmel,
ügyességi és észpörgető játékok a várban
15.00
A Szelindek Zenekar koncertje a várban
16.00–16.30 A közönség zenés kísérése a várnyeregbe,
körtánc

www.sirokivar.hu

Csillag Tamás:

„A jelenben megérezhetem és megtapasztalhatom a múltat.
Végvári Vigasságok – Történelem testközelből”

Szabó Sipos Máté:

„Az Egri Szimfonikus Zenekar tagjaival együtt hiszek abban,
hogy ami népszerű, az egyben nagyszerű is lehet – ezért született meg az Egri Szimfonik Live.”

Fehér Zsombor:

„Az Ethno Funk Testvériség ezzel a jubileumi koncerttel ünnepli
Csángó Boogie-ban gazdag 20 évét és köszönti Eger városát,
ahol mindenki egy kicsit Mr. Hungary.”

