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Hőseink
Mardos a hideg odakint, főképp, ha késő este kell valamiért kimerészkednem a házból. Csak ideig-óráig bírom a 
hideget, először az arcom, aztán a kezem, majd a lábam jelez, hogy ideje lenne felmelegedni. Plusz húsz fok alatt 
nem szívesen aludnék kint éjjel, mínuszokban pedig… még a gondolatba is beleborzongok. 

Pedig vannak, akiknek csak ennyi menedék jut: papírok közt vacogni a csípős hidegben vagy a fűtetlen lakás-
ban. E havi számunkban olyan hétköznapi hősöket ismerhetnek meg, akik ilyen elesetteken segítenek, és azon 
dolgoznak, hogy senki ne maradjon egyedül a fagyban, senki ne maradjon egyedül a kétségbeesésben.

De olvashatnak egy olyan művészről is, aki lassan két évtizede teszi boldoggá a gyerekeket színészkollégáival. 
Gyermekeknek játszik, lelkesen, önfeledten és hitelesen.

Én egyébként valahányszor gyermekelőadáson vagyok, mindig izgulok a gyerekekkel együtt, de nem az előa-
dáson, hanem azon, hogy az izgő-mozgó, csacsogó, nevető közönség el ne unja magát. Gyerekeknek játszani 
ugyanis – szerintem – nagyon nagy macera. A színészi játék, a zene, a látvány és a rendezői ötlet meseszerű 
kártyavárat épít, de a kész mű pillanatok alatt összedőlhet. Érdekesnek, humorosnak, látványosnak kell lennie 
az előadásnak, színészként pedig minden porcikáig kötelező a hitelesség, mert a gyerekek nagyon hamar ész-
reveszik a hamisat.

Valahogy ez a műfaj mégsem kap elég nyilvánosságot, kellő elismerést. Mostohatestvérként kezeli a színházi 
szakma, az állam és a média is. Pedig ezek a gyerekszínházat csináló, életkedvvel teli emberek nevelik ki a mű-
vészetet értő és befogadó közönséget, akiknek a figyelméért pár év múlva „a szakma” már sok mindenre képes.

Címlapra került hősünk mégis boldog, mert akik igazán számítanak, azok elismerik.
Ők, a gyerekek.   Harsányi Judit
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Játék a 30. oldalon! Nyerjen belépőjegyet Udvaros Dorottya lemezbemutató koncertjére!
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lis Okostelefonnal az érsek palotájában

Több mint 1,3 milliárdból korszerűsítették az Egri Érseki Palota épületét. Kulturális, turisztikai látogatóközpont jött létre, ahol 
családbarát szolgáltatások, múzeumpedagógiai foglalkozások és új kiállítások is várják az érdeklődőket.

PÓCSIK ATTILA

Az érseki palota kutatása 2005 február-
jában kezdődött egy műemléki érték-
leltár felvételével. Ennek során az érseki 
palota főépületének minden helyiségét, 
boltozattípusát, burkolatát, nyílászáró-
ját, zárszerkezetét, helyiségenként kellett 
lajstromba venni és dokumentálni. Ez a 
kutatás már akkor némileg árnyaltabbá 
tette a palota építéstörténetét és így kiin-
dulási pontként szolgált a későbbi falku-
tatáshoz.

Ma már tudjuk: három nagy periódus-
ban épült a palota, egy 1690-es levéltári 
forrás arra utal, hogy három nagy házat 
vásárolt meg a török hódoltságból visz-
szatérő püspök, aki a várat – az ott állo-
másozó katonaság miatt – nem vehette 
birtokba. E három ház maradványai a 
falszövetkutatási munkálatok során elő 
is kerültek a mai palota földszintjén. Az 
1720-as illetve az 1760-as években két 
részletben bővítették az ingatlant előbb 
barokk stílusban, majd Fellner Jakab és 
Gerl József tervei alapján nyerte el mai 
megjelenését az épület.

Fontos kiemelni, hogy a mostanra 
megújult épületrészt 1950-ben államo-
sították, az Egri Főegyházmegye csak 
a rendszerváltást követően kapta visz-
sza, meglehetősen leromlott állapotban. 
Akkor szinte semmi nem emlékeztetett 

arra, milyen is volt fénykorában e pa-
lota. Dr. Virág Zsolt projektmenedzser 
elárulta: a különlegesség azonban, hogy 
nagyon sok minden megmenekült ben-
ne. Eredeti réz zárakat, barokk kályhákat, 
250 éves barokk bútorokat rejt(ett) az 
épület. Az egykori érsekek hagyatékában 
fennmaradt tintatartó, bőritatós, papír-
vágó kés, borotvakészlet, viaszolvasztó 

tégely, pecsétgyűrű, de előkerült Samassa 
bíboros XIX. század második feléből való 
utazó misekészlete is, ezeket szintén kiál-
lították. Szintén a palota különlegessége, 
hogy Közép-Kelet-Európa egyetlen főpa-
pi rezidenciája, amelynek egy része a mai 
napig egyházigazgatási funkciót tölt be, 
másik részét pedig a felújítást követően 
megnyitják a nagyközönség előtt, így az 
érseki gyűjteményt az eredeti helyszínen 
lehet látogatni.

– Míg a magyar kastélyok 99,9 száza-
lékát kifosztották a II. világháború alatt, 
illetve azt követően, itt részben a korabeli 
berendezést is be tudjuk majd mutatni, a 
bútorok egy részét 1950-ben, az államo-
sítást követően behordták a kápolnába, 
majd befalazták a bejáratát – emelte ki. 
A kápolna az érsekségé maradt, míg a 
főszárny a hajdani borkombináté lett. 
Több régi érték ebben a szárnyban is 
megmaradt, például a kályhák.

A hosszas kutatások után 2010-ben 
nyílt lehetőség a pályázatra, amely komp-
lex célt szolgált. Egyfelől az értékmen-
tést, az épület megóvását, illetve egy új 
turisztikai attrakció kialakítását, amely 
mind az épített, mind a tárgyi kulturális 
örökség gazdagságát be tudja mutatni. A 
vonzerő magját természetesen a kiállí-
tások adják, az első emeleten található a 

„Bepillantás a püspök könyvtárába, kép-
tárába, ruhatárába, dolgozószobájába és 
kincstárába” nevet viselő tárlatsor, amely 
egy XXI. századi köntösbe öltöztetett 
egyházművészeti kiállítás. Az installáció 
során a legfontosabb szempont az volt, 
hogy élményszerű tárlatot nyújtsanak a 
látogatóknak, hogy az ide érkezőknek az 
legyen az érzése, a barokk kori püspök 
éppen akkor lépett ki a dolgozószobájá-
ból. Ezt az érzetet segítik az olyan megol-
dások, mint, hogy ha kihúzunk egy-egy 
irattári fiókot, akkor abban ott lapul a 
Bazilika, vagy éppen a palota terve. Ki-
nyithatók a kincsesládák is, amelyek li-
turgikus eszközöket, vagy éppen pecsét-
nyomókat rejtenek.

A második emeleten, a palota piano 
nobilején, azaz dísztereiben olyan enteri-
őrsort rendeztek be, amely a XVIII–XIX. 
századi főpapi életvitelt idézi az eredeti, 
természetesen gondosan restaurált bú-
torzatokkal.

A palotát körbejárva kiderült az is, a 
„vártnál” is több különlegességet rejt az 
épület. Azt sokan hallották, csúszik az 
átadás, ám arra kevesen számítanának, 
hogy ennek örülni is lehet. Nemcsak 
a rejtett statikai hibák kijavítás okozta 
ugyanis a későbbre tolt átadást. A felújí-
tás és a levéltári kutatómunkák során sok 
rejtett kincsre bukkantak. A palota egyik 
termében találtak egy minden bizonnyal 
a XVIII. században készült biliárdasztalt, 
amely már az 1815-ös inventáriumban, 
azaz a leltárban is szerepelt. Ez az au-
denciára várók szórakoztatását szolgálta. 
Bél Mátyás 1733-as leírásából szereztek 

tudomást róla, hogy létezik a palotában 
egy madaras terem, egy úgynevezett Sala 
Terrena, azaz pihenőszoba, amelynek fa-

lát például csaknem teljes egészében fest-
mények borítják. Az érsek díszkertjében 
madárház is volt, a többi között gémek-
kel, szárcsákkal, tengelicekkel és galam-
bokkal. „Ámde nem csak a madaraktól 
vidám ez a félreeső pihenőhely, hanem a 
festményektől is, amik az egészében zöld 
madárházat díszítik és tarkítják a ritka 
madarak különböző rajzolataival” – írta 
Bél. E seccót találta meg Herling Zsuzsa 
és Faragó Ferenc falképrestaurátor-mű-
vészek, s a helyreállítást követően e kü-
lönlegesség is látható a palotában.

Figyelmünket felhívták arra az érde-
kességre, hogy a környéken nem ez az 
egyedüli madaras terem, a noszvaji De 
La Motte-kastély egyik sarokszobájában 
ugyanis hasonló elgondolás alapján je-
lentek meg a különféle szárnyasok – igaz, 
ott egyszerűbb kivitelben és a 18. század 
végén.

Aki bejárja a megújult palotát, körút-
jának fénypontja minden bizonnyal az 
eredeti szépségében fennmaradt kápolna 
lesz. Ide az oratóriumból lehet letekinte-
ni.

– A cél, hogy ha végigsétál a látogató 

fotók: nemes róbert
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Dr. Agyagási Dezső (1922–2006)

„Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, 
a betegségek megelőzését.”

SZECSKÓ KÁROLY

Dr. Agyagási Dezső 1922. április 27-én 
született Mikeszászán (Erdély), refor-
mátus lelkész családban. Középiskolai 
tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Gá-
bor Református Kollégiumban végezte. 

Észak-Erdély visszacsatolását köve-
tően 8. osztályba a marosvásárhelyi 
Bolyai Gimnáziumba járt, ahol 1941-
ben érettségizett. Ezt követően a család 
Budapestre költözött, ahol édesapja, 
Agyagási Károly a Pest-Hidegkúti re-
formátus gyülekezet kántoraként és se-
gédlelkészeként működött. Édesanyja, 
Firtos Ilona háztartásbeli volt, aki négy 
gyermeket nevelt. Károly 1944-ben 
Ausztráliába emigrált, László építész-
mérnök, Dezső orvos, Béla pedig refor-
mátus lelkész lett.

Agyagási doktor Budapesten 1951-
ben szerzett doktori képesítést. Első 
munkahelye az ózdi Városi Kórház volt. 
Itt ismerte meg feleségét, Matula Klárát 
(1926–2014), akivel 56 évig élt boldog 
házasságban. Három gyermekük szü-
letett: Klára (1952–) nyelvész, a Debre-
ceni Egyetem tanára, az MTA doktora; 
Dezső (1953–) középiskolai tanár, az 
egri önkormányzat főtanácsosa; Gábor 
(1958–) orvos lett, Ausztráliában él. 
Édesapjuk műveltsége, széles körű szak-
mai ismeretei, morális, erkölcsi tartása 
gyermekeire is nagy hatást gyakorolt.

Agyagási Dezső 1955-ben Debrecen-
ben belgyógyászati szakorvosi vizsgát 
tett. A következő évben az ózdi Városi 
Kórház borsodnádasdi II. sz. Belgyó-
gyászati Osztályának osztályvezető 
főorvosává nevezték ki, ahol reumás 
betegeket is kezeltek. Budapesten 1960-
ban reumatológiából–fizikoterápiából 
szerzett szakorvosi képesítést. 

Egerbe 1964-ben pályázat útján ke-
rült, ahol az akkor alapított Reumakór-
ház osztályvezető főorvosává nevezték 
ki. Gyógyító munkáját ennek az intéz-
ménynek az élén 1982 decemberében 
történt nyugállományba vonulásáig vé-
gezte. 

Agyagási főorvos nyugdíjazása után, 
1983–1992 között a Heves Megyei Kór-
ház–Rendelőintézetének reuma szak-
rendelésén gyógyított. Betegei szere-
tettel és hálával emlékeznek rá. Magas 

szintű – hazai és nemzetközi szinten 
elismert – szakmai felkészültsége, lelki-
ismeretessége és emberi tartása, empa-
tikus készsége rendkívüli népszerűséget 
szerzett számára. 

A gyógyító munka iránti rajongása és 
a betegek szeretete nem hagyta pihenni, 
így 1992–2000 között Füzesabonyban, 
az Egészségügyi Központ szakorvosa-
ként folytatta hivatását. 

A szakrendelésen Heves megye szá-
mos településén élő beteg is felkereste, 
hiszen sokan ismerték, szerették, bíztak 
benne. 

78 éves korában már fárasztotta a 
mindennapi utazás, így  2001–2006 kö-
zött az egri Flóra Szállóban gyógyított, 
közöttük számos külföldi állampolgárt, 
akik nemcsak az egri gyógyvíz, hanem a 
magyar orvosok jó hírét is tovább vitték. 

Agyagási doktor sokat tett az egri 
gyógyvizek megismertetéséért, elfo-
gadtatásáért is. Reumatológiai, balneo-
lógiai kongresszusokon és megyei or-
vos-gyógyszerész napokon közel hatvan 
alkalommal tartott előadást. Egerben 
ötször szervezett balneológiai kongresz-
szust (1968, 1975, 1977, 1978, 1981). 

Cikkei, tanulmányai jelentek meg 
magyar szakfolyóiratokban, s közel 40 
francia közleményt fordított és publi-
kált. Eger vizei és orvosi alkalmazásuk 
című tanulmányát 1983-ban tette köz-
zé Az egri gyógyvizek és fürdők című 
monográfiában. Vizsgálatait Eger nyolc 
forrásvizén kívül kiterjesztette Heves 
megye minden gyógy- és termálvizére, 
a strandok víznyerő bázisaira, a törpe-
vízművek ivóvizére, esetenként egyes 
kiemelt reumás betegek házi ivóvízmin-
táira is. 

Kutatási eredményeiről országos 
szakmai munkaértekezleteken, vándor-
gyűléseken és szakfolyóiratokban szá-
molt be. 

Az 1970-es évek elején beválasztották 
a Magyar Reumatológusok Társasága 
vezetőségébe, 1972–1998 között  pedig a 
Magyar Balneológiai Társaság elnökségi 
tagja volt. A Mátra–Eger–Nyugat-bükki 
Intéző Bizottság Gyógyvizek és Üdülők 
Bizottságának és a Hidrológiai Társaság 
Heves Megyei Gyógyvizes Csoportjá-
nak vezetőjévé választották. Az 1980–
90-es években a Magyar Balneológia, a 

Rehabilitáció és a Gyógyfürdőügy című 
folyóirat szerkesztőbizottsági tagjává 
választották. 

Munkásságát számos kitüntetéssel is-
merték el: a Munka Érdemrend Arany fo-
kozata (1980), Schulhoff Ödön és Vilmos 
Emlékérem (1998), Eger Város Egészség-
ügyéért (1999), Markhot Ferenc Díszokle-
vél és Emlékérem (2001). 

A hivatásának és családjának élő, 
szinte élete végéig aktív Agyagási dok-
tor 2006. október 5-én hunyt el. Rövid 
betegség után a Lajosvárosi temetőben 
helyezték örök nyugalomra. 

Utolsó útjára családján, kollégáin kí-
vül számos tisztelője és hálás betege is 
elkísérte.

Egerben, a Török fürdő előtti terület-
nek – a reumakórház vezetőségének ja-
vaslatára – az egri közgyűlés 2007-ben a 
dr. Agyagási Dezső Gyógypark elnevezést 
adta. A javaslattevők szerint Magyaror-
szágon ő végezte a legkiemelkedőbb bal-
neológiai munkát. Meghatározó szerepe 
volt Eger fürdővárossá fejlődésében, s 
elsőként végeztette el a gyógy- és ivó-
vízminták szervetlenanyag-tartalmának 
tömegspektrográfiás bemérését.

Szeretettel és hálával gondolunk rá!

fotó: molnár istván géza
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Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókör-
zet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
előzetesen, telefonon, vagy e-mailben 
egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Telefon: 30/218-0266, E-mail: 
stefan.zoltan@ph.eger.hu

Kovács Cs. Tamás, az 5-ös választó-
körzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Vá-
rosképi és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart 
fogadóórát előzetesen egyeztetett helyen 
és időpontban. Telefon: 20/256-1870, 
e-mail: kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu. 

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

Lombeczki Gábor, a 10. sz. választó-
kerület képviselője (Fidesz-KDNP), a 
Városgazdálkodási Bizottság és a Város-
képi és Környezetvédelmi Bizottság tag-
ja előzetesen egyeztetett időpontban és 
helyen tart fogadóórát. Telefon: 30/594-
7853, e-mail: lombeczki.gabor@ph.eger.
hu.

Mirkóczki Zita önkormányzati kép-

viselő (MSZP-DK-Együtt), a Városi 
Szociális és Családügyi Bizottság tagja 
előzetesen, telefonon vagy e-mailben 
egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Tel.: 70/382-5203, E-mail: mir-
koczkizita@gmail.com.

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

Komlósi Csaba önkormányzati kép-
viselő (LMP), a Városi Szociális és Csa-
ládügyi Bizottság tagja minden kedden 
16.00 és 18.00 óra között fogadóórát tart 
a Bródy Sándor utca 5. szám alatt. Tele-
fon: 30/988-2664, E-mail: komlosi.csa-
ba@ph.eger.hu.

Február 3-án, szerdán 16.00 órától 
Martonné Adler Ildikó alpolgármester 
(Fidesz-KDNP), a 9-es vk. képviselője 
tart fogadóórát a Polgárok Házában (Rá-
kóczi út 45.).

Február 4-én és március 7-én, hétfőn 
17.00 órától Bátori István, a 3-as válasz-
tókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), 
Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka, 

valamint Szucsik György, a 2-es válasz-
tókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a 
Városi Szociális és Családügyi Bizottság 
elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskolában.

Február 4-én és 18-án, valamint már-
cius 3-án, csütörtökön 17.00 órától Bog-
nár Ignác, a Városimázs Bizottság tagja 
(elérhetőségei: 06-70/392-0127, bognar.
ignac@jobbik.hu,) és Tóth István, a Vá-
rosgazdálkodási Bizottság tagja (elérhe-
tőségei: 06-30/232-2427, toth.istvan@
jobbik.hu) tart közös képviselői fogadóó-
rát a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Trinitárius u. 2. szám alatti képviselői 
irodájában.

Február 11-én és 25-én, csütörtökön 
16.00 és 17.00 óra között Császár Zol-
tán, az 1. számú választókörzet független 
képviselője, a Városképi és Környezetvé-
delmi Bizottság tagja tart fogadóórát a 
Városházán (Dobó tér 2.), az I. emeleti 
képviselői szobában.

Február 24-én, szerdán 17.00 órá-
tól Rázsi Botond alpolgármester, az 
egri 12. választókörzet képviselője (Fi-
desz-KDNP) tart fogadóórát a Bervai 
Közösségi Házban, előzetes bejelentke-
zés alapján (36/523-708).

Fogadóórák

a kiállításon, élményszerű, átfogó képet 
kapjon arról, milyen is volt egy barokk-ko-
ri főpap mindennapi élete, melyek voltak 
a teendői – foglalta össze dr. Virág Zsolt. 
A múltat pedig a modern kor vívmánya is 
segít megismerni: a látogatók a helyszínen 
letölthetnek egy okostelefonos applikáci-
ót, amely segít végigvezetni a kiállításo-
kon. Persze, aki nem szeretne mobilozni, 
az sem marad hoppon, számukra hagyo-
mányos tárlatvezetést is biztosítanak. S ha 
már technika, nyilvánvalóan fontos szem-
pont volt a gazdaságos fenntartás is, ezért 
geotermikus, talajszondás-hőcserélős 
rendszer fűti az épületet, amely új szige-
telést és új fénytechnikát is kapott, jelen-
tősen csökkentve a kiadásokat.

Az átadás napján Soltész Miklós, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
államtitkára úgy fogalmazott: sikerült 
megtalálni azt a megoldást, amely révén 
az egyház valóban kaput nyit a világ felé, 
megőrizve azt a hagyományt, amelyet ez 
a csodálatos palota önmagában hordoz. 
Szavait erősített dr. Ternyák Csaba egri 
érsek, aki arról szólt, e fejlesztéssel nagyot 
lépett előre az egyház abban a szolgálat-
ban, amelyet mindig is fontosnak tartott, 

amelyet mindig is magáénak ismert, azaz 
hogy nemcsak a hívek lelkét akarják szol-
gálni, hanem az egész emberre figyelnek.

Habis László polgármester – a 2005 és 
2012 között végzett falkutatás eredmé-
nyeire hivatkozva – azt emelte ki, milyen 
fantasztikus szellemi és műszaki teljesít-
mény az épület rekonstrukciója, s mint 
mondta: óriási érték jött létre a belváros 
szívében.

A funkcióváltást a név is jelzi: az Egri 
Érseki Palota Kulturális és Turisztikai 
Látogatóközpont várja hamarosan az 
érdeklődő egrieket, turistákat. A már 
fentebb felsorolt pazar látványosságok 
mellett számos kiegészítő szolgáltatás, 
érdekesség teszi teljessé az élményt, 
hiszen a felújított épületszárnyban tu-
risztikai információs pontot nyitottak, 
a pincében kapott helyet az érseki vi-
notéka, kialakítottak múzeumpedagó-
giai gyermekmegőrzőt, kávézóteraszt, 
cukrászdát, filmvetítőt, internetszobát 
és az egykor hűtőszekrényként szolgáló 
jégverem installációját is felkereshetik a 
látogatók. Aki pedig még mindig vacillál, 
annak elég csak sétálnia egyet a megújult 
díszkertben...

fotó: nemes róbert
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tő Válogatás az elmúlt hónap egri 
eseményeiből
22 millió a pólósoknak

A szeptemberi 15 millió után most 22 millió forinttal támogatja az Egri 
Vízilabda Klubot a Szerencsejáték – jelentették be pénteken a támogató, 
a város és a klub képviselői. A sajtótájékoztató résztvevői kiemelték: a 
ZF-Eger minden szinten jól teljesít, megérdemlik a támogatást, hiszen a 
csapat ott van a bajnokságban a legjobbak között, decemberben Magyar 
Kupát nyertek és biztos résztvevői a nyári vízilabda Bajnokok Ligája bu-
dapesti hatos döntőjének.

fotó: nemes róbert

Digitalizált múlt

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a Nemze-
ti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázatának 
köszönhetően digitalizálta a megyei napilap 1953 és 
2010 közötti számait. A közgyűjteményi portálon ke-
resztül elérhető lapszámokban így bárki, akár otthon-
ról is kutathat az interneten keresztül. 
A hungaricana.hu oldalon keresőszavakat beírva a 
Hungaricana teljes adatbázisában, akár más megyék 
naplapjaiban is kereshetünk.

Megújul az Uránia

Megújul az Uránia Mozi, a tervezés és a felújítás idejére bezár a film-
színház, amely előreláthatólag egy esztendő múlva nyitja meg kapuit a 
vendégek előtt. A rekonstrukció gépészeti és energetikai korszerűsítést 
jelent majd. Régóta tervezi az önkormányzat a Széchenyi utcai, műemlé-
ki jellegű épület energetikai, gépészeti és hőtechnikai felújítását, amely-
hez a Területi Operatív Programban Eger számára elkülönített összegből 
biztosítható forrás. Bár a nézőtéren talán nem látszik, hogy szükséges 
a rekonstrukció, a technikai helyiségekben annál inkább. A vetítőgép 
megfelel a modern kor elvárásainak, ám az infrastruktúra komoly be-
avatkozást igényel. A műszaki korszerűsítés talán itt a legsürgetőbb, de 
például a pince jelenlegi állapota is jól mutatja a felújítás szükségességét. 

Mindemellett a tervek sze-
rint megváltozik a vendég-
tér is, amely ismét üvegtetős 
helyiség lehet. Az összetett 
beruházás az épület jellege 
és kora miatt hosszas elő-
készületet igényel, ezért itt 
az idén már nem lesznek 
vetítések. Addig a bevásár-
lóközpontba várják a mozi-
nézőket, ahol a mostaninál 
korábbi, illetve akár késő 
esti időpontokban is tarta-
nak vetítéseket.

Gazdasági évnyitó

Megnyitotta az idei gazdasági évet a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara. Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az évadnyitó 
rendezvényen úgy fogalmazott: a 2010-es gazdaságpo-
litikai fordulat eredményei mára természetessé váltak, 
de akkor óriási változást jelentett mindez. Kiemelte: lé-
nyeges, hogy teljesítményközpontú lett az adórendszer, 
s átalakult a többi között a közigazgatás, a segélyezés 
rendszere, illetve a foglalkoztatás szabályai is. Hozzá-
tette: ennek révén mára minden makrogazdasági mu-
tató pozitív, ám e növekedés így nem tartható fenn tar-
tósan. A rendezvény zárásaként kamarai díjakat adtak 
át, illetve hét vállalkozás vehette át a Korrekt Partner 
védjegyet. A Heves Megye Gazdaságáért díjat idén a 
Marshall Ablakgyár Kft. és a Coop Lőrinci Zrt. kapta.

Negyedszer is Egri Kemény

A Magyar Diáksport Szövetség országos díjátadó ün-
nepségén negyedszer lett az általános iskolák között Ma-
gyarország legjobbja az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai 
Általános Iskola. A tanév legeredményesebb diákolimpiai 
testnevelője Heves megyében Bíró Csaba, az egri Hunya-
di testnevelője. Az év diákolimpiai rendezvényei közül az 
egri III. korcsoportos Összevont Labdajátékok Diákolim-
pia Országos Döntő lett a legjobb.

Kitüntetéseket, elismeréseket adtak át a magyar kultúra napja alkal-
mából a Gárdonyi Géza Színházban. Az önkormányzati ünnepségen 
hirdették ki a városi irodalmi pályázat eredményét is. Ünnepi köszön-
tőjében az elmúlt év kiemelkedő kulturális programjait idézte föl Habis 
László polgármester. Többek között kiemelte a tavaszi fesztivált, amely-
nek középpontjában a 30 éves Harlekin Bábszínház volt, illetve hogy a 
nemzeti emlékhellyé vált egri vár központi helyet kapott a múzeumok 
éjszakáján. Kihirdették az önkormányzat irodalmi pályázatának ered-
ményét, amelyet az egri felső- és középfokú intézmények diákjainak, 
általános iskolásoknak írtak ki. A beérkezett pályaművek tekintetében 
a 2015. évi pályázat kapcsán az iskolák közül kiemelték a Balassi Bálint 
Általános Iskola Tinódi Tagiskoláját, a Ward Mária Általános Iskolát 
és Gimnáziumot, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumot és az Eszterházy 
Károly Főiskola hallgatóit.

A főiskolai kategóriában az alábbi eredmények születtek:
– Első díjban részesült rövidprózájáért: Váczi Lilla főiskolai hallgató.
– Második díjban részesült verséért: Rátkai Lilla főiskolai hallgató.
–  Harmadik díjban részesült esszéjéért: Varga-Csikász Csenge főis-

kolai hallgató.

A középiskolai kategória eredményei a következők:
–  Első díjban részesült kisregényéért: Donkó Rebeka Mária, a Ward 

Mária Általános Iskola és Gimnázium 12/N osztályos tanulója.
–  Második díjban részesült rövidprózájáért Koncz Katalin, ugyan-

csak a Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium 12/N osztályos 
tanulója.

–  Harmadik díjban részesült rövidprózájáért: Pusztai Ágota, a Gár-
donyi Géza Ciszterci Gimnázium 10/A osztályos tanulója. 

Végezetül az általános iskolai kategória eredményei a következők:
–  Első díjban részesült rövidprózájáért: Balog Lili, az Eszterházy Ká-

roly Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának 8. osztályos tanulója.
–  Második díjban részesült novellájáért: Szepesi Réka, a Ward Mária 

Általános Iskola és Gimnázium 8/b osztályos diákja,
–  Harmadik díjban részesült elbeszéléséért: Garancz András, a Ba-

lassi Bálint Általános IskolaTinódi Sebestyén Tagiskolájának 8/a 
osztályos tanulója.

A polgármester ritka példaként említette az Egri Ifjúsági Zenei Prog-
ram sikerét is.

A művészet terén végzett több évtizedes munkáságáért Réti Árpád 
színész Gárdonyi Géza díjat 
vehetett át.

A közgyűlés Pro Agria 
szakmai díjat adományozott 
Hegyesi Hudik Margit ének-
művésznek, az Eszterházy 
Károly Főiskola docensének. 
Hasonló elismerést kapott 
Popovits Zoltán szobrász-
művész. Kiváló munkáért 
kitüntetést ítélt oda a köz-
gyűlés Albach Anettnek, az 
Egri Közszolgáltatások Vá-
rosi Intézménye csoportve-
zetőjének. Az ünnepségen 
a színház A kis herceg című 
előadását láthatta a meghí-
vott közönség. 

Magyar kultúra napja

Biros: vízből a partra

A ZF-Eger világ-, Európa- és olimpiai bajnok vízilabdá-
zója, Biros Péter bejelentette, a szezon végén visszavonul 
az aktív játéktól. Nyártól vezetőedzőként irányítja az egri 
női pólósok munkáját, segítője pedig a jelenlegi vezető-
edző, Kelemen Attila lesz. Biros Péter 1995-ben éppen 
Kelemen Attila ajánlására került Miskolcról Egerbe, itt 
lett stabil OB I-es játékos, itt figyelt fel rá Kemény Dé-
nes szövetségi kapitány, 1997-ben igazolt el az Újpest-
hez, majd a sikerekkel teli évek után 2007-ben tért vissza 
Egerbe. A háromszoros olimpiai bajnok játékosként 11 
szezonban segítette az egriek munkáját, mindhárom baj-
noki címben tevékeny részt vállalt, most a víz után a par-
ton folytatja, ugyanúgy, mint megannyi elődje, Baranyai 
Györgytől Pócsik Dénesig.

fotó: lénárt márton

fotó: nemes róbertfotó: lénárt márton
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Főiskolai segítség

Informatikai eszközökkel segítette a Mlinkó iskolát az Eszter-
házy Károly Főiskola. A közel 800 ezer forintnyi adományból 
vásárolt számítógépeket, projektorokat és nyomtatókat már 
használatba is vették. Az eszközöket a főiskola munkatársai 
már üzembe is állították, azaz a gyermekek már nap, mint nap 
használhatják ezeket. Az informatikai eszközökön túl fejlesztő 
játékot és új helyesírási szótárakat is kapott az intézmény.

Egyasszony

A női kiszolgáltatottságnak, gyermekei szenvedéseinek igaz 
történetét írta meg Péterfy-Novák Éva Egyasszony című re-
gényében. A könyv színpadi változatát Egerben is láthatták a 
nézők a Forrásban. Az előadás bevételét, közel háromszázezer 
forintot a szerző gyermekét egykor gondozó Egri Gyermekott-
hon és Fogyatékosok Otthona számára ajánlották fel.

fotó: berán dániel

Országos Ifjúsági Szólótáncverseny

A 15–18 éves korosztály vetélkedett az Or-
szágos Ifjúsági Szólótáncversenyen a Forrás-
ban. A döntőt három válogató előzte meg. 
A közel kétszáz jelentkezőből a legjobb fiú 
szólisták és párosok két korcsoportban mu-
tathatták be tánctudásukat. A fiú szólisták 
rábaközi seprűtáncot és dust is bemutattak, 
a párok pedig többek között szanyi lassú és 
friss csárdást jártak. Ezen kívül a szabadon 
választott táncnál egy-egy másfél, kétperces 
improvizációval léptek színpadra a fiatalok. 
Itt a kötelező anyagon kívül bármely tájegy-
ség táncából választhattak. A verseny végén a 
legjobb lány táncosok Gyöngygalléros, a leg-
jobb fiú táncosok pedig Ezüstpitykés Táncos 
címet vehettek át.

Itthon maradt a Dobó-kupa

A februári bajnoki folytatás előtt nyolc csapatos férfi felkészülési tornát szervezett 
a Heves megyei Kézilabda Szövetség. Az NB I-es Eger SBS Eszterházyn kívül hat 
NB I/B-s csapat és a magyar junior válogatott fogadta el a felkérést. A döntőben 
az Eger és a junior válogatott mérkőzött egymással. Az egriek két góllal, 31-29-re 
nyertek, így az elmúlt évhez hasonlóan itthon maradt a Dobó-kupa.

Könyvtári Minőség Díj a Bródynak
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a magyar kultúra napján vehette át Budapesten a Könyvtári Minőség Díjat, 
melyet második alkalommal ítéltek oda, és egy évben csak egyetlen könyvtár kaphatja az országban.

Az egri könyvtár nyerte az Emberi Erő-
források Minisztériumának pályázatát, 
melyet a Könyvtári Minőségi Díj elnye-

résére hirdettek meg tavaly júliusban. A 
pályázat elsődleges célja az volt, hogy elis-
merjék annak a könyvtárnak a munkáját, 
amelynek kiemelkedően magas minőségi 
szintű innovatív szolgáltatásait az olvasók, 
a fenntartó és a partnerek is visszaigazol-
ják. A díjat a magyar kultúra napján adták 
át a Vigadóban rendezett ünnepségen. A 
könyvtár három innovációra helyezte a 
hangsúlyt: törekednek arra, hogy a fala-
kon túl is minél több helyszínen találkoz-
zanak a könyvekkel az olvasók, élményt 
nyújtanak a kistelepüléseken élőknek is, 
és nagy hangsúlyt fektetnek az intézmé-
nyi kommunikációra. Az innováción túl 
azonban más értékek is hozzájárultak a 
sikerhez: nagyon nagy elkötelezettség, a 
munka iránti alázat, és a szakma tisztelete 
– ez minden sikerhez nagyon nagyon fon-
tos – fogalmazott Tőzsérné Géczi Andrea, 
a könyvtár igazgatója.

Egerben Habis László polgármester 
köszöntötte az intézmény dolgozóit. Úgy 

fogalmazott: Gárdonyi és Bródy városá-
ban különös jelentősége van a könyvtár 
sikerének. A legfontosabb értékeknek 
azt tartja, hogy a könyvtár a családokhoz 
szól és kiviszi az olvasás élményét a fala-
kon túlra is. Hozzátette: a tervek szerint 
felújítják az épületet, a könyvtár jövőre 
átmenetileg az Egri Helyőrségi Klub épü-
letébe kerül, melyet addig szintén felújí-
tanak. Dr. Seszták Attila, a Heves Megyei 
Kormányhivatal igazgatója kiemelte: ko-
moly munka, elhivatottság és tenni aka-
rás áll amögött a minőség mögött, mely 
az itt dolgozók munkáját jellemzi. Dr. 
Skaliczki Judit, a Könyvtári Minőségügyi 
Bizottság elnöke hangsúlyozta: ez egy eu-
rópai díj, melynek köszönhetően az egri 
könyvtár bekerült Európa kiváló könyv-
tárai közé.

Az egri intézmény csapatában jelenleg 
ötven könyvtáros dolgozik, és nem csak 
az egri, hanem a megye 84 könyvtárában 
is szolgálják az olvasókat. 

Előkészítés alatt Csík Gusztáv egri koncertje
Húsvét szombatján (2016. március 26-án) 
jótékonysági koncertet ad a Líceum ká-
polnájában az egri születésű, világszerte 
ismert jazz zongorista és zenei producer, 
Csík Gusztáv. Az iskoláit Egerben végző 
és zenei karrierjét is városunkban indító 
kiválósággal január 25-én találkozott Habis 
László polgármester, egy kötetlen beszél-
getés keretében. A tervek szerint a Német-
országban és Budapesten élő művész nem 
egyedül, hanem a lenyűgöző hangú Joan 
Faulkner énekművésszel érkezik Egerbe, 
aki kisgyermek kora óta énekel gospelt, 
jazzt, soult és más műfajokat, és fellépésé-
vel gazdagította pl. Ray Charles és Percy 
Sledge németországi koncertjeit.

Csík Gusztáv nagy örömmel vette szülő-
városának megkeresését és már dolgozik a 
koncert anyagának összeállításán. Az ese-
ményen húsvéti gospel darabokat, jazzt, 
bluest és standard jazz számokat hallhat 
majd az egri közönség, s a bevételből a 
város a művésszel karöltve ifjú egri, zenei 
tehetségeket kíván támogatni. Mint az esz-
mecsere során elmondta: hálával tartozik 
az egri zeneiskolának, hiszen itt indult szá-
mára az életre szóló szerelem a zenével. A 
zongorista egri látogatása során felkereste 

a leendő koncerthelyszínt és elismeréssel 
szólt a Líceumban található versenyzongo-
ráról.

Habis László polgármester azt mondta: 
Egerből sok olyan egyéniség indult, aki 
szép eredményeket ért el a zene, a tudomá-
nyok, vagy éppen a sport területén. Fontos 
cél, hogy az egri gyökerű kiválóságok és a 
város közötti kapcsolatot ápoljuk, s ezzel 
is tegyük színesebbé kulturális életünket, 
közéletünket. A koncerthez kapcsolódóan 
Csík Gusztáv Eger város és az Egri Lokál-
patrióta Egylet vendége lesz egy közéleti 
eseményen, ahol a művésszel dr. Halmos 
Péter köztiszteletben álló egri orvos, Csík 
Gusztáv egykori iskolatársa, (vele egy utcá-
ban lakó barátja) beszélget majd, így egé-
szen biztosan színes, nagyon jó hangulatú 
tereferét hallhatnak az érdeklődők.

Honlapjának tanúsága szerint az Ameri-
kában és Európa szerte hatalmas sikereket 
arató Csík Gusztáv tíz évesen már az iskolai 
zenekarral játszott az egri Park Hotelben, 16 
évesen pedig állandó nyári munkát vállalt 
egy másik zenei formációval, ugyanebben 
a patinás szállodában. Sokáig játszott Pege 
Aladárral, akivel 1964-ben már a Frankfurt 

Jazz Fesztiválon lépett színpadra, s első rá-
diófelvételük egy hamburgi rádióban volt. 
Együtt zenélt a műfaj nagy ikonjaival: Dizzy 
Gillespie-vel, Kenny Clarke-kal, Art Taylor-
ral, Sam Woodyarddal (Duke Ellington do-
bosával), Ed Thigpennel és Alvin Queennel 
(mindketten Oscar Peterson dobosai), Mr. 
Jimmy Woode-dal és még sokakkal. Ma is 
sokat koncertezik és rengeteget utazik a ’3 
Ladies of Blues’ előadással, melynek zenei 
igazgatója. Fellépett velük Oroszországban, 
Spanyolországban, Svájcban, Törökország-
ban, Franciaországban, Olaszországban, 
Dubaiban, Norvégiában és Finnországban, 
Indiában, valamint számos németországi 
show-műsorban, fesztiválon és gálán.

Kutyás terápia a börtönben

Kutyaterápiás foglalkozásso-
rozaton vehettek részt a Heves 
Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet fogvatartottjai. A kutyás 
terápia a világ számos bünte-
tés-végrehajtási intézetében bi-
zonyította már jótékony hatását. 
Egyebek között hatékonyan segít 
a kommunikáció fejlesztésében, 
jó eséllyel pozitív és tartós ered-
ményt hozhat a fogvatartottak magatartásában, és társadalomba való visszaillesz-
kedésüket is elősegítheti. A program egyaránt volt jótékony hatással az elítéltekre 
és az ebekre is.

fotó: nemes róbert

fotó: nemes róbert
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ré „…nagyon nehéz kapitánynak lenni,  

jónak pedig lehetetlen”
Baráth Zoltán közel húsz éve hozta létre kollégáival a Babszem Jankó Gyermekszínházat, azóta játszik és rendez a társulat-
ban. Pár éve már a Gárdonyi Géza Színházban is láthatóak a rendezései, hatodik munkáját, a Mese a fiókból című előadást 
február elejétől láthatják a gyerekek. Aki ismeri őt, az tudja: humora, műveltsége és jólelkűsége teszi őt azzá, ami: egy 
nagyon szerethető, gyermeklelkű, érzékeny művésszé. Az ősbemutató előtt arról beszélgetünk, amitől teljessé és harmo-
nikussá vált az élete: munkáról és családról. 

HARSÁNYI JUDIT

– Miért kezdtél el rendezni? Mi vonzott 
benne?

– A rendezés egészen más dolog, mint 
a színészet… A semmiből kell valamit 
színpadra vinni, ilyenkor egy új világot 
álmodik az ember, az előadás sokkal na-
gyobb szeletet kíván az emberből. Több 
kolléga munkáját kell összeegyeztetni, 
és a rendező ujjlenyomata mindenben 
ott van. A rendezés, úgy gondolom, a 
személyiségnek egy komplexebb lenyo-
mata. 

– Milyen típusú rendező vagy? Ha ví-

vódsz, azt inkább magadban rendezed 
le? Hogy témánál maradjak…

– Vívódok én is, mint mindenki, de 
azt inkább magamban tartom. Tudatosan 
törekszem arra, hogy ne legyen feszültség 
a próbák alatt, de ennek megvan a böjtje: 
ez belül őrli az embert. Óhatatlanul elő-
fordul ellentmondás, hiszen mindenki 
része a folyamatnak, de mivel színészként 
nem szeretem, ha engem összezúznak, 
így én sem alkalmazom ezt a módszert a 
kollégáimnál. Mikor a színész megkapja a 
feladatot, akkor elkezd rajta dolgozni. Van 
olyan időszak, amikor a színész akarata el-
távolodik a rendező akaratától, esetleg el is 

hidegülhet a darabtól. A rendező feladata 
az, hogy a színészt ott tartsa, azon a mezs-
gyén, amit ő a munka kezdetén mindenki-
nél jobban lát és kitűzött magának. Termé-
szetesen képes vagyok kompromisszumot 
is kötni, nemcsak művészi, hanem emberi 
kompromisszumot is, épp azért, hogy az 
előadás ne szenvedjen csorbát. Arra jöt-
tem rá az eltelt időszak alatt, hogy nagyon 
nehéz kapitánynak lenni, jónak lenni pe-
dig lehetetlen.

– Szívesen rendeznél felnőtteknek 
szóló előadást is?

– A kettő között előadás szempontjából 
csupán annyi a különbség szerintem – bár 
még ezt csak gondolom, mert felnőtteknek 
még nem rendeztem –, hogy a gyerekelőa-
dást nagyobb gonddal kell összerakni. Ne-
hezebb meló, a gyerekekben nincs szno-
bizmus, képmutatás, ha nem érti, nem 
érti, ha unja, tényleg unja, és nincs bennük 
betanult tolerancia. A felnőtteknek szóló 
előadáson bátrabban lazíthatunk, a visz-
szajelzés nem olyan fokon azonnali, mint a 
gyerekelőadásoknál. Számomra ezért len-
ne érdekes felnőtteknek rendezni. 

– Melyik lenne az a darab?
– Ha kitekintenék egy kicsit a mesevi-

lágból a felnőttek világa felé, akkor is egy 
kicsit a mesén keresztül lépnék át ezen a 
kapun. A Szentivánéji álmot szívesen meg-
rendezném – egy nagyon leheletfinom át-
menet lenne mese és valóság között. 

– Van olyan előadás, amelyiket ma 
már másképp rendeznél meg?

– Inkább olyan előadás van, amit nem 
szívesen rendeznék még egyszer. Próbálok 
egyébként egy állandó önképzésben élni, 
épp ezért igyekszem tanulni a hibáimból. 
Ezt nagyon fontosnak tartom. Például 
a Palacsintás király első felvonása nyolc 
vagy tíz perccel hosszabb volt, de egysze-
rűen úgy éreztem, ha szűkebbre veszem, 
csorbulna a darab. Ma már le tudnám rö-
vidíteni, határozottabban tudnék föllépni.

– Mi az a tulajdonság, amit a rendezés 
erősített benned?

– Talán a tudatosság és a következetes-
ség. Az ösztön mellett. A színészetben is 

azt tartom jónak, ha az embernek az ér-
telme és az ösztöne együttmunkálkodik. 
A bennem lévő ösztönt megpróbálom egy 
erős, tudatos irányítással fejleszteni, ami-
kor rendezek. 

– Február 5-én lesz új rendezésed a 
Gárdonyi Géza Színházban, ezúttal a 
Mese a fiókból című darab ősbemuta-
tóját láthatják a gyerekek. A mesejáték 
szerzője Szőke Andrea, a Babszem Jan-
kó Gyermekszínház házi szerzője. Mióta 
dolgoztok együtt? 

– A kezdetek óta, vagyis több mint 18 
éve. 

– Mitől működik ilyen jól ez a kapcso-
lat?

– Értjük egymás nyelvét, pontosan tud-
juk, ki, mit akar, amellett, hogy nagyon is 
komoly csatáink voltak. Most, ennél a da-
rabnál is volt vita, hiszen van egy szerzői 
és van egy rendezői elképzelés, és olykor 
a kettő között különbség van. Én, mint 
rendező, a színpad törvényeit próbálom 
figyelembe venni, neki viszont emellett 
van egy szülői kapcsolata is a darabbal. A 
rendezőnek viszont az előadással lesz ilyen 
viszonya. Ha egy szerzőnek azt mondják, 
hogy ebből még tizenhat oldalt ki kell húz-
ni, mert hosszú, akkor lehet, hogy ő tilta-
kozik. A rendező erre azt mondja, hogy 
ugyan, ez nem olyan nagy dolog, ettől a 
darab nem fog csorbulni. Amikor viszont 
a rendezőnek mondják, hogy az előadás 
legyen tizenhat perccel rövidebb, akkor ő 
néz értetlenül és ő tiltakozik.

– Ebben az előadásban számodra 
most mi a legnagyobb rendezői kihívás?

– Van benne humoros közeg és finom 
líra egyaránt. Az volt az izgalmas, hogy eh-
hez a prózai előadáshoz milyen zenét válo-
gassak a klasszikus zeneirodalomból, úgy, 
hogy ebben a kontaktusban egy mesejáték 
zenéjévé váljanak. 

– Mi volt a legelső rendezésed?
– Ez folyamatosan bontakozott ki a 

Babszem Jankóban. Eleinte mindenki 
mindent csinált, és szép lassan tisztultak 
le a „szerepek”, Szőke Andi írt, a párom 
inkább a dramaturgiai feladatokat látta el. 
Igazából nem is tudom megmondani, mit 
rendeztem először…

– És a Gárdonyi Géza Színház nagy-
színpadán?

– Ott az Égi mesét. Nagyon szerettem 
azt az előadást. Én ebben a színházban 
valamikor öltöztető voltam, és furcsa volt, 
hogy egyszer csak abban a székben, ahol 
komoly munka folyik, én ülök. Azokkal az 
emberekkel kellett dolgoznom, akik nem 
erről az oldalról ismertek meg. Volt ben-
nem egy kis szorongás, meg tudok-e felel-
ni az elvárásoknak. 

– A saját elvárásaidnak megfeleltél?
– Azt hiszem, igen. Bár nem maradék-

talanul. 
– Rendezőként mit tartasz szem előtt: 

azt teremtsd meg, ami neked, vagy ami a 
színháznak fontos, vagy ami a nézőnek? 
Mennyire mersz önző lenni, vagy meny-
nyire akarsz a nézők, vagy az intézmény 
igényeinek megfelelni?

– Ezt most konkrétan le tudom bonta-
ni a most bemutatandó előadásnál. Az én 
önzőségem ebben az esetben a zene, az, 
hogy olyan muzsika szólaljon meg, ami 
az én érzésvilágomat tükrözi. Az én önző-
ségem az, hogy milyen arányban jelenjen 
meg a líra, a humor, mennyire legyen jelen 
a szentimentalizmus, az ábránd, ami egy-
fajta oázis. A színház szempontját figyelve 
megnéztük Blaskó Balázs igazgató úrral 
a repertoárt, és azt vettük alapul, hogy a 
gyerekek kapnak egy három előadásból 
álló bérletet, amelyikből kettő zenés darab, 
énekelnek benne a művészek. Arra töre-
kedtünk, hogy ebben az esetben megte-
remtsem a hangsúlyt, legyen prózai darab 
is, amelyikben elképzelésem szerint a zene 
„csak” hangulati kiegészítő. Amikor a né-
zőt szolgálom ki, azt veszem figyelembe, 
hogy ne vesszen el az általam fontosnak 
tartott lírában, tehát nézőként is gondol-
kodom. Fontos, hogy az ő nyelvükön szól-
jon, és ne váljon unalmassá az előadás. 

– Nem gondolod, hogy aki gyerek-
darabokat rendez, az fel van mentve az 
alól, hogy művészetével a társadalmi fo-
lyamatokra reagáljon?

– Nincs fölmentve. Mindig mindent le-
het aktuálpolitikára, társadalomkritikára 
ültetni, főképp az egyetemes tulajdonságo-
kat. Például a Palacsintás királyban megje-
lent a hazugság, a képmutatás, a becsapás…

– De ezek inkább általános erkölcsi 
fogalmak…

– Igen, de ezeket le lehet képezni a mai 
rendszerekre. A Palacsintás királyban épp 
elegendő volt az, hogy a képmutató em-
berek levetkőztek fehérneműre az előadás 
végén. Nem kell külön ideológiát gyártani 
hozzá, a gyerekek le tudják képezni en-
nek az igazságtartalmát. A társadalomról, 
a mai korról, helyzetről nekem is van vé-
leményem, de nem biztos, hogy a gyere-
keknek kell ezzel szembesülniük, ebből a 
szempontból igen, fel vagyunk mentve, de 
a világlátásunk szempontjából nem. Ha a 
felnőtt előadásban szembesíteném a néző-
ket az aktuálpolitikával, akkor fennáll an-
nak a lehetősége, hogy ami a nézők egyik 
felének tetszik, az a másik felét sérti.

– Vállalnád ezt a rizikót?„…színészként nem szeretem, ha 
engem összezúznak, így én sem 
alkalmazom ezt a módszert a kol-
légáimnál…”

fotók: vozáry róbert
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Új műszerek a Szülészeti-Nőgyógyászati 
osztályon
A Markhot Ferenc Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati osztályán folyamatosan javulnak a betegellátás feltételei, egy új 
ultrahang készüléket  és két ultrahang fejet kapott az osztály és a szakrendelő 18 millió forint értékben a TIOP 2.2.6 uniós 
pályázat keretében. Az intézmény 2010-ben nyerte el a Baba-Barát Kórház címet, melyet meg is újított.  A jelenlegi és a 
tervezett fejesztések a minőségi betegellátást célozzák meg, és a Baba-Barát Kórház elvárásainak is megfelelnek.

A Szülészeti-Nőgyógyászati osztályon ti-
zenegy szakorvos és két rezidens gyógyít, 
évente átlagosan 1450-1500 gyermek szü-
letik, az elmúlt évben 1452 szülés történt. 

Az osztály országosan is elismert ultra-
hang-laboratóriummal rendelkezik, mely-
nek betegforgalma meghaladja az évi 12 
ezret. Az ultrahang-laboratórium, mely 
a Rendelőintézetben fogadja a betegeket, 
most egy új, korszerű ultrahangkészüléket 
kapott. A modern eszköz nagyobb felbon-
tóképességgel rendelkezik, színes áramlású, 
pontosabb képet ad, fejlettebb dokumentá-
ciós programmal rendelkezik. Ezzel a mo-
dern géppel végzik a szakemberek a szű-
rővizsgálatokat. A szülőszoba és az osztály 
ambulanciája a hordozható UH-készüléké-
hez kapott két ultrahang fejet, a szülőszobai, 
műtői és ambuláns ügyeleti betegellátásra. 
A hordozható készülék előnye abban van, 
hogy minden helyzetben gyorsan rendel-
kezésre áll: legyen az ügyeleti ambuláns 
vizsgálat, szülőszobai felvétel, a magzat elle-
nőrzése a vajúdás alatt, más osztályon fekvő 
beteg helyszíni konziliuma, nőgyógyászati 
kisműtétek biztonságos ellenőrzése.

A Szülészeti-Nőgyógyászati osztályon 
egy 4D-s felvételeket is készítő ultra-
hang-berendezés is a betegek szolgálatá-
ban áll.

A Markhot Ferenc Kórház az ultra-
hang-diagnosztikai eljárások területén 
úttörő szerepet töltött be, itt alkalmaztak 
először az országban hüvelyi vizsgálófe-
jet, ami pontosabb diagnózist tesz lehe-
tővé. Nemzetközi viszonylatban pedig 
elsőként végeztek az intézményben kora 
terhességi szűrővizsgálatot. Az osztály 
kifejlesztette az ultrahang leletezést se-
gítő szakértői rendszert, 1985 óta közel 

500 magzati fejlődési rendellenességet 
diagnosztizáltak. 

Tulajdonosi támogatás elnyerésével sze-
retné felújítani a kórház a szülőszobát és 
a császármetszések elvégzésére alkalmas 
műtőt. A kórtermek komfortosítása szin-
tén szerepel a tervek között. A nőgyógyá-
szati műtéteknél pedig az endoszkópos 
sebészeti beavatkozások fejlesztését terve-
zi az osztály.

Tisztelt Betegtársunk!
Az Országgyűlésnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatá-
sáról szóló 2011.évi CLXXV. törvényének és az ennek megfelelően elkészített Alapszabályunknak értelmében az Elnök-
ség összehívja a Cukorbetegek Egri Egyesületének 2016. évi  közgyűlését, amelynek időpontja: 2016. február 27. 14 óra

A közgyűlés helye: Bartakovics Béla Kö-
zösségi Ház, Eger, Knézich K. u. 8. (a Mi-
naretnél) 

Napirendi pontok: 
–  az Elnökség éves beszámolója a 2015.

évről
–  a 2015.év közhasznúsági jelentése
–  a Felügyelő Bizottság jelentése
–  a 2016.év tervezett programjai és költ-

ségvetése

–  az Egyesület elnökségének, vezetőségi 
tagjainak és a Felügyelő Bizottságnak 
a megválasztása 

–  Egyebek, aktuális feladatok, új tagok 
felvétele

Tisztelettel kérjük, hogy a közgyűlésen 
jelenjen meg!
További információ: Jakabné Jakab Kata-
lin elnök: 06-70-366-3778, E-mail: egri-
diab@gmail.com 

– Abban az esetben, ha elengedhetetle-
nül fontosnak tartanám, hogy a nézetem 
képviselve legyen, akkor igen, de polgár-
pukkasztásként semmiképp. 

– Feleséged is színész (Klepács And-
rea – a szerk.). Jól kiegészítitek egymást?

– A munkában és otthon is egy hullám-
hosszon vagyunk. Ha őt rendezem, akkor 
is nagyon jól tudunk együttműködni. Ösz-
szhang van köztünk, és ha nem ért egyet 
velem, akkor is elfogadja a nézeteimet, az 
elképzelésemet, hagyja, hogy rendezzek. 
De odafigyelek arra is, ha ő, vagy a többi 
kolléga nagyon szeretne valamit, ugyanis 
meg kell érteni, hogy egy idő után a szí-
nész többet tud a szerepéről, mint a ren-
dező, mert kezd önazonossá válni a sze-
reppel. A darab egészéről a rendező tud 
többet, de a szerepről a színész, és ezt el 
kell fogadnom. Otthon persze jobban ki-
mutatom, ha nyűgös vagy mérges vagyok, 
de ha megbántom őt, bűnbánatot tudok 
gyakorolni… (nevet)

– Sokat adott hozzá a személyiséged-
hez ez a közel húsz év, amióta együtt 
vagytok?

– Szerintem teljesen megváltoztatott. 
De nem csupán az együttélés miatt… Én 
eleve hiszek abban, hogy az ember folyton 
változik. Hiszem azt, hogy még idős kor-
ban is változunk, és változtatjuk egymást.

– Viszel haza gondot? Érzik otthon, 
hogy apa rendez?

– Persze. Egy bemutató előtt minden 
a darabról szól. Az ember magával viszi a 
gondolatait, az érzéseit, Ilyenkor például 
az autómban is a darab zenéjét hallgatom, 
hogy minél jobban rá tudjak hangolódni 
az előadásra. 

– Ez a szakma sokszor esti műszakba 

hajlik… Hogy bírják a gyerekek (Anna 
16, Ármin 10 – a szerk.)? 

– Nehezen, nekik is sokszor kellett 
kompromisszumot kötni, de mindig pró-
bálunk valami vigasztalást adni, például, 
amikor időnk engedi, több közös progra-
mot szervezünk.

– Látod valamelyikükben a művészi 
hajlamot?

– Sajnos mindketten gondolkodnak 
rajta (nevet). De ha valaki ezt komolyan 
gondolja, azt úgysem lehet lebeszélni. Nem 
féltem őket a szenvedéstől, mert minden 
alkotói pályán szenvedni kell. Aki lélekből 
végzi, az szenved. Valójában azonban min-
denki szenved, vagy a házasságáért, vagy a 
munkahelyéért, vagy az egészségéért…

– Nehéz lesz az idei éve a Babszem 
Jankónak?

– Igen, nagyon nehéz, mert tavaly, a 
társulat 18. szülinapján azt ajándékoztuk 
a közönségnek, hogy szabadon választhat-

nak a repertoárunkból, épp ezért sokféle 
előadást játszunk sokféle helyszínen. Ösz-
szesen öten vagyunk, így sokat kell vállal-
nunk, hogy ez sikerüljön, ugyanakkor óri-
ási öröm is teljesíteni a nézők kívánságát, 
és ünnepelni azt, hogy ilyen régóta együtt 
vagyunk. 

– Az, hogy sikeresek vagytok, azt mi 
igazolja számodra?

– Együtt tudunk dolgozni az összes 
egri közművelődési intézménnyel, az egri 
színházzal, és ez nem véletlenül van így. 
Folyamatosan nőtt az Agria Nyári Játéko-
kon látható előadásaink száma, a százfős 
nézőtér mára már százötven fős lett. Sokat 
vendégszereplünk a Pinceszínház előadá-
saiban is. Nem csökken a bérletesünk szá-
ma, bőven kétezer fölött van. Egy évben 
kb. 240 előadást játszunk az ország külön-
böző pontjain. 

– Vannak anyagi nehézségei a társu-
latnak?

– Mivel ez egy független színház, így 
nincs állami dotáció. A működéshez 
szükséges alapfeltételeket viszont nekünk 
is teljesítenünk kell, pl. bérek, járulékok, 
stb. A gazdálkodásunk ezért szűkösebb. 
Az önkormányzattól korábban kapott tá-
mogatás két éve rejtélyes okok miatt meg-
szűnt, amit elsősorban annak szimbolikus 
jelentősége miatt sajnálok. Igényeltük, de 
nem kaptunk. Pedig mi nem akarunk köl-
teni semmilyen szuper kiadványra, vagy 
ünnepi programokra, mi csak működni 
szeretnénk. 

– Ezt leszámítva és úgy látom, teljes 
harmóniában élsz, mind magánéleti, 
mind szakmai szempontból. Mi az, ami-
re még igazán vágysz, amit kívánnál ma-
gadnak?

– Nem sokat. (nevet) A munkában Al-
bert Schweitzer kitartását, családapaként a 
nagyszüleim ölelését, az életemben pedig 
Isten érintését. 

fotók: gál gábor

fotó: korsós viktor
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A nyers máj esete az Oscart még  
sosem nyert DiCaprióval
A visszatérő, avagy a bosszúfűtötte, véres küzdelem a természettel

Prémeket szállító vadászok próbálnak átjutni a vadonon, de egyiküket, Hugh Glasst (Leonardo DiCaprio) medvetáma-
dás éri. A visszatérő egy, a teste börtönébe kerülő férfi elszánt küzdelmének története a természet és az őslakosok ki-
zsákmányolásáról és a mindenen felülkerekedő pénz motivációjáról.  

Megnéztük!

VERES PETRA

A film egy többrétű bosszútörténet, ami 
egyrészt emberi vonatkozású (a fia halálát 
megbosszulni vágyó Glass), másrészt a ter-
mészet kegyetlen revansa a kizsákmányo-
lóin. Glass brutális harcot vív a vadonnal, 
küzdelmét a bosszú élteti, életösztönét a 
családja iránti elkötelezettsége, szeretete és 
emlékei fűtik. A főhős szerelmét álomké-
pekből, múltját pedig rövid flashbackekből 
ismerjük meg. Bár környezete embert pró-
báló és leküzdhetetlennek tűnő akadályok 
elé állítja, Glassnak társaival és önmagával 
– saját természetével is meg kell küzdenie. 
Akaraterejével felül kell kerekednie teste 
tehetetlenségén, miközben érzelmeivel is 
viaskodik. Az előre megásott sírjából, egy 
vegetatív állapotból mászik vissza az életbe, 
hogy levadássza fia gyilkosát, John Fitzge-
raldot (Tom Hardy). 

A filmen a természet hatalmassága talál-
kozik a pusztuló civilizációval. A félig rom-
bolt templomot és a végtelen vadont hirde-
tő egymással ellenpontozó képek az utóbbi 
diadalaként is értelmezhető az ember alkot-

ta világon. A visszatérő erkölcsi kérdéseket 
is feszeget, például meg lehet-e állapodni 
egy haldoklóval az életéről, mennyit ér egy 
ember és el lehet-e engedni a bosszút, ami 
a kilátástalanságban az életre 
ösztönzött. Felmerül, meddig 
tartanak ki a barátok, bajtár-
sak, és mennyire meghatározó 
a pénz egy védtelen emberrel 
szemben. Megjelenik  a zsigeri 
félelem is, hiszen akinek nincs 
vesztenivalója, az szabad csak 
igazán, tehet meg bármit és 
egy ilyen embert nehéz meg-
állítani vagy küzdeni ellene.

Bár igaz történetként hir-
detik a filmet, a szakadékba 
zuhant, azonnal szörnyet halt ló mellől 
felpattanó, mindent túlélő DiCaprio már-
már túlzásként hat. Ezt azonban igen 
erőteljesen és pozitívan ellensúlyozzák a 
naturalisztikus képek, jelenetek és hangok, 
mint a hús szakadása, a csontok, ropogása, 
törése, vagy maga a medvetámadás, ami 
a rengeteg közeli, félközeli képkivágással 
magába szippantja, berántja a nézőt a film-

be. A kamera szinte a szereplők arcába má-
szik, velük marad, szűk plánokban követi a 
mozgásukat, kevés a statikus kép, az „álló-
kép”. A viszonylag kevés vágással operáló, 

hosszú beállítások folyamatos 
mozgalmasságot, izgalmat 
biztosítanak, így adva na-
gyobb intenzitást, lendületet 
a történetnek. A naturalista 
stílus mellett az ösztönösség 
ad hitelt a történetnek: termé-
szetesen hat, ahogy az éhező 
főhős a fogaival tépi az éppen 
a folyóból kifogott halat, vagy 
ahogy ráveti magát a nyers 
májra, húsra. 

A két és fél órás történeten 
könnyedén repít végig a feszültségterem-
tő dinamikus kameramozgás. A 3 Gol-
den Globe-díjat nyert, 12-szeres Oscar- és 
8-szoros BAFTA-jelölt filmet február 10-ig 
vetítik az Agria Moziban.

Rendezte: Alejandro González Inárritu
Főszerepben: Leonardo DiCaprio, Tom 

Hardy 
151 perc, 2015

A KÜZDÉS MAGA Molnár Ferenc írása

Ismét Szindbád. „Az akác tudja, mikor nyílhat kétszer, a béka, az egér, a 
hörcsög sejti, milyen idők következnek, csak a fejét fölfelé hordozó em-
ber nem látja előre a holnapot.” Nem tudjuk, mit hoz a holnap, nem is-
merhetünk minden következményt, nem élhetünk párhuzamos élete-
ket, mégis dönteni és cselekedni kell. A magyar társadalom nagy része 
viszont passzív elfogadó, a történelem során sokszor túlélni és nem élni 
próbáltunk, ennek a kultúrája pedig csak nehezíti 
a problémát. Ráadásul a bizonyosság világa eltűnt, 
nem tudjuk, mi alapján különböztessük meg a jót és 
a rosszat, a rútat és a szépet. Nem tudom, Szindbád-
nak igaza volt-e száz éve abban, hogy korunkból ki-
vesztek a nemes érzelmek, a hűség, a tisztelet, a ba-
rátság, csak a szerelem az, amely képes visszahozni 
a régen letűnt időket. Lehet azonban, hogy nem a 
régi időket kell visszahozni, hanem az újhoz kellene 
alkalmazkodni? 

Nincsenek készen kapott válaszok. A 19. század-
ban felerősödő individualizálódás előtt tudtuk, mi a 
jó, mi a szép, mi az igaz. Egy templomi freskó előtt 
állva mindenki ugyanazt nézte, és ugyanazt látta. 
Létezett a sensus communis, a közös érzékelés és 
egyetértés világa. Ezt a vallás és egy egységes latin 
kultúra határozta meg. Aztán jött a természettudo-

mány igazsága, csakhogy ennek már nincs válasza a hogyan kell élni 
kérdésre. A 19. században induló modernizmus világa egyre kevésbé 
fogadott el készen kapott igazságokat, állandósult a miért szép, miért 
jó kérdése, a mindenre rákérdezés kultúrája. Ez az egyéni szabadság 
megerősödését is jelenti, ahol bele lettünk vetve a létbe, szabadságra 
lettünk ítélve. De mi lett a biztonsággal? Kölcsey kétszáz évvel ezelőtt a 

vallás és filozófia kapcsán a biztonság és szabadság 
kérdését is felveti. A hitre támaszkodó vallás ugyan 
elzárja a kérdések útját, korlátot von elénk, de bizton-
ságot ad. A józanészre támaszkodó filozófia nyitva 
hagyja előttünk a szabadság világát, de kérdései vég-
telen sorával bizonytalanságban hagy. A vallás „meg-
nyugtatni”, a filozófia „megelégíteni” akart. 

  Ma, úgy tűnik, a problémák elől a hétköznapi-
ságba, a fogyasztás világába menekülünk. Ez is egy 
válasz, erőfeszítést nem igénylő válasz. Én azonban 
maradnék Kölcseynél és Krúdy Szindbádjánál. Ami-
kor készen kapott válaszok nélkül egyénileg kell 
mindenkinek a saját életét felépítenie, két dolog biz-
tosan van, ami kiemelhet a hétköznapiságból és lelki 
békéhez segíthet. Mindkettő folyamatos erőfeszítést, 
munkát igényel. Ez a két dolog a művészet és a sze-
relem.

fotó: bilku krisztián

Lackfi János
MÚLTBÉLI EGERÉSZÉS

Neved nyelvemre jön, Eger,
telten, mint érett vadszeder,
s látom: borába mint kever
mákonyt az alkony, és lever
lábamról, toronyóra ver,
kalapál: műve rézkehely,
s a kapatos ér ott hever,
az árok mélyén nyúlva el.

S van egy faragott kapualj,
hol én, az óvatos duhaj,
kótyagos, bamba nászutas,
álltam kockás, négy gomblyukas,
még dédapámtól levetett
zakóban, míg fényképre vett,
kit fény, se kép nem ér utól,
és a kétoldalt felfutó
tenyérnyi lépcső ujjain
fellépdeltünk, s hipp-hopp: a kinn
egy zsákba bújt, a kis barokk
Szent Antal-templom ottfogott,
egy földig hajlott, fekete
kendős-szoknyás csepp nénike
virágot cserélt és vizet
a megkötözött két kezet
nyújtogató Jézus előtt,
mi zsebünkbe csúsztattuk őt
Jézusostól, s kinn teraszok
asztalain felforgatott,
kúpforma bordó süvegek
álltak talpakon, rengeteg,
de nehezült, fázós fejét
nem fedte volna semmiképp,
inkább kibélelte velük
mind, ki csak zömök széken ült,
s ezt tettem én is, semmi mást:
ne sértsem a helyi szokást.

S bárha kanócként fogyjak el
(ki él, kanóc), s bár eltüzel
kettőnket a szikra, amely
két szál gyufán sercenve fel
a máig ég: kámfort lehel,
s mint pakli kártyát, megkever,
s mint telt homokzsák, fejbever,
ha meghallom neved, Eger.

K
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fotók: szinok gábor
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ember élete egy szatyorban van”
Beszélgetés Nagy Gergely és Szabó Csaba utcai szociális munkásokkal

Nagy Gergely és Szabó Csaba az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársai. Munkájukat a Kertész úti hajlékta-
lanszálló telephelyén végzik, ahol különböző ellátási formák működnek: Éjjeli Menedékhely, Átmeneti Szállás és Bent-
lakásos Ápoló-gondozó Otthon.

VERES PETRA

– Mióta dolgoznak szociális területen?
Szabó Csaba: – 2011 óta dolgozom a szo-
ciális szférában, a hajléktalan-ellátásban 
2014 februárjától, amikor az intézményen 
belül áthelyeztek. Előtte egy másik nehéz 
területen dolgoztam – kisebbségekkel Ma-
gyarországon, illetve idősekkel külföldön.

Nagy Gergely: – Az egészségügyiben 
’97-től szociális asszisztensképzésen vet-
tem részt, később munka mellett végeztem 
a főiskolát. Mindig szerettem volna ezen 
a területen tevékenykedni. 2013 júliusától 
adódott lehetőség, hogy szociális területen 
dolgozzak.

– Az elmúlt hideg időkben mennyi-
en keresték fel a szállót, mennyire teltek 
meg a férőhelyek?

N. G.: – Nemcsak megteltek, 120%-on 
üzemelnek, az ülőhelyeken is alszanak. Téli 
időszakban átlagosan 50 főnek biztosítunk 
helyet, ez 10-12 fővel több, mint ameny-
nyien hivatalosan elférnének. Szerencsére 
segítségünkre van a Katolikus Karitász. 
Szoros az együttműködés Ferenc atyával; a 
Szvorényi út sarkán lévő ideiglenes krízisz-
szállón minden éjszaka 8-10 embert szál-
lásolnak el. Kisegítenek minket és a várost, 
és ami nálunk kötelező feladatellátás, azt ők 
irgalmasságból teszik.

Sz. Cs.: – A krízisidőszak hivatalosan 
november 1-jén kezdődik és március vé-
géig, április elejéig tart. De ha november 
előtt leesik a hó, már akkor kinyitjuk a 
krízisszállót, ami hátul, faház formájában 
üzemel és 8-10 fő a befogadóképessége. 
Jelenleg is létszám fölött működik, ha van 
hely, befogadjuk az embereket.

N. G.: – Aki ülni tud bejönni, azt leültet-
jük, ne ezen múljon, hogy kint kelljen len-
nie a hidegben. Múlt héten került például 
a látókörünkbe egy idős bácsi, aki azelőtt 
soha nem kért segítséget tőlünk, nem is-
mertük, de most nagyon fázott. Az atyáék-
hoz ment, semmilyen irata nem volt, hírből 
hallotta a Karitászt. Először a TB-kártyáját 
intéztük, hogy tovább tudjunk lépni és 
pénzbeli ellátást tudjunk neki biztosítani. 
Volt ledolgozott éve, úgyhogy résznyug-
díjra jogosult. Ő például járkált a városban 
és semmi segítségre nem számíthatott. Azt 
mondta, nem is gondolta, hogy eddig fog 
élni. Vannak testvérei, ismeretsége, akiknél 
elücsöröghetett napközben, ha megszánták 
és beengedték. Az igazolványok beszerzé-
se egy olyan mizéria sokak számára, ami-
be bele sem kezdenek. Misztikus terület 
számukra az, hogy hogyan keletkezik a 
személyi igazolvány, az alapiratok nélkül 
viszont nem tudjuk beadni a kérelmeket. 
Az említett férfi irgalmasságból élt eddig. 

Az a jellemző, hogy az emberek inkább 
elmennek a hajléktalanok mellett. vagy be-
dobnak egy százast a kéregetőknek és ezzel 
megnyugtatják a lelkiismeretüket. A haj-
léktalanok életét viszont nehéz megoldani 
és maradéktalanul nem is lehet.

– A városban merre keresik a hajlékta-
lanokat?

Sz. Cs.: – Több emberről tudunk, akik a 
város különböző pontján laknak egy-egy 
bádogsátorban, viskóban. Igazából járjuk 
az utcákat és megnézzük, hogy kik szorul-
nak a segítségünkre. Ha hajléktalanról van 
szó és együttműködik, akkor behozzuk. Ha 
az állapota megkívánja, tehát nem járóké-
pes, vagy félig átfagyott, esetleg részegen 
fekszik, akkor mentőt hívunk hozzá, mert 
nekünk nincs egészségügyi végzettségünk, 
nem tudjuk ellátni. Szívesen veszünk jel-
zéseket, kapunk lakossági és hivatalos 
bejelentéseket is. Ilyenkor kimegyünk, 
megnézzük, hogy tudunk-e segíteni, de az 
esetek nyolcvan százalékában arról van szó, 
amit én magam mint állampolgár is meg-
tehetek, hogy hívok az adott illetőhöz egy 
mentőt. 

Egy részük fix ponton található, de van, 
aki lépcsőházban húzza meg magát, ahol 
jobban megtűrik. Sajnos eléggé kihalt az ir-
galmasság az emberekben, nem mindenki 
segít, sokan elutasítják, elkergetik őket.

– Hogyan szólítják meg őket az utcán, 
van ennek valamilyen pszichológiája?

Sz. Cs.: – Ez attól is függ, hogy ismerjük, 
vagy sem. Nyáron láttam egy középkorú 
férfit, aki hajléktalannak nézett ki. Megkér-
deztem tőle, hogy van-e valamire szüksége 
és visszakérdezett, hogy mire gondolok. 
Mondtam, hogy ha hajléktalan, akkor 
tudnék neki ételt szerezni, váltásruhát, de 
kikérte magának, hogy ő nem hajléktalan. 
Úgyhogy van, amikor vakvágányra futunk, 
előfordul, hogy be sem ismerik. A főiskolán 
mind a ketten hallgattunk pszichológiát, de 
az ember nem tudja egy az egyben, valós 
körülmények között alkalmazni a tanul-
takat. Minden hajléktalant máshogy kell 
megközelíteni, hogy a helyzet ne legyen 
sértő. Nekik már csak ennyi méltóságuk 

maradt, hogy azt mondják: nem. Ha még 
ezt is megpróbálnánk elvenni tőlük, akkor 
az igen degradáló lenne ránk nézve és rá-
nézve is. Megpróbáljuk a méltóságukban 
megtartani őket, hogy a segítséget érezzék, 
ne azt, hogy a nyakukra akarunk mászni.

N. G.: – Az együttműködés a nehéz, 
hogy megértessük, hogy kik vagyunk és 
segíteni szeretnénk. Ezek az emberek úgy 
izolálódtak, hogy már nem akarnak senkit 
közel engedni magukhoz – ez akár beteg-
ségből, vagy a személyiségükből is adód-
hat, mert évek óta magányosak. Élt egy-két 
„utcai harcos” Egerben, egyikük évekig 
járkált a városban, intézményben nem bírt 
meglenni, közösségben problémák voltak 
vele. Miután elfogadta a pszichiátriai ke-
zelést, sikerült bejuttatni egy otthonba. A 
bentlakásos élete innentől megoldódott, 
már nem kell az utcán járkálnia. Az együtt-
működés főként a kliensen múlik, meny-
nyit mond el az életéből, mennyire nyílik 
meg. Van, aki egyszer bejött, gondozásba 
került, de nem tudom, azóta volt-e kétszer 
a postát megnézni. Ő mindent elutasít, 
nem akar együttműködni. Szerencsére ez 
a ritkább eset. Nehéz azzal szembesülni és 
tudomásul venni egy embernek, aki nem-
rég kiszakadt egy családból, munkahely-
ről, hogy bekerült egy olyan ellátási körbe, 
ahonnan nem nagyon lehet kikerülni. Mi 
itt segítünk az állapotfenntartásban, hogy 
egészséges legyen, kapjon ruhát, ételt, de 
az, hogy visszaintegrálódjon a civil életbe, 
nagyon nehéz. Persze ez azért a kortól is 
függ.

– Inkább maguktól keresik az intéz-
ményt, vagy Önök ajánlják fel a segít-
ségüket az utcán? Általában ezt hogyan 
fogadják?

N. G.: – Talán kevesebb embert kell 
megkeresni, már mindkettőnket nagyjából 
ismernek. 

Akikhez odamegyünk az utcán és ismer-
nek, barátságosan fogadnak, tudják, hogy 
segíteni szeretnénk, de ez függ a személyi-
ségtől. Volt, hogy elhajtottak minket, ilyen-
kor tudomásul kell venni, hogy nincs ked-
vük társalogni, nekik is lehet rossz napjuk, 
ugyanúgy, mint bárki másnak, de általában 
barátságosak. Ha szenvedélybeteg az adott 
illető, akkor inkább elutasító.

Sz. Cs.: – Van egy hivatalos mellényünk, 
aminek a hátán az Utcai Szociális Szolgálat 
szerepel. Ezt megismerik és az utcán is se-
gítséget kérnek.

N. G.: – Volt egy férfi, aki elvesztette 
mindenét, egy normál civil életet, rótta az 
utcákat, és bár felajánlottuk neki többször 
is a segítséget, ezt egy utolsó mentsvárnak 
gondolta. De eljött az a nap, amikor azt 
mondta, hogy „na, most akkor bemennék 

veletek” és azóta is itt van, az összes dolgá-
val, mert nem tud hová menni, nem tud 
megoldást találni. Az is nagyon fontos, 
hogy akad-e kapcsolati ág, szülő, testvér, 
tud-e valaki segíteni, vagy akar-e. Aki kint 
él az utcán négy-öt éve, az már annyira 
elvesztette a kapcsolatot a régi életével, 
hogy már nem tud kihez fordulni. Ebből 
a stádiumból nagyon nehéz visszakapasz-
kodni.

– Milyen ellátásban részesülnek a 
rendszerbe bekerült hajléktalanok?

N. G.: – Előfordult, hogy bejött egy kli-
ens este, ugye mi ezzel nem számolunk az 
étkezés szempontjából. De úgy gondoltam, 
hogy abba nem fogok belehalni, ha kime-
gyek egy boltba és veszek neki 20 deka pá-
rizsit, meg három zsömlét, mert nem tud-
tam neki ételt adni, mivel a konyha nincs 
arra berendezkedve, hogy maradjon 5-6 
adag étel estére. Ez a mi emberi oldalunk, 
hogy mennyire segítünk, de úgy gondo-
lom, ezt a legtöbb ember megteszi. A vá-
rosban is volt egy ismerős, aki megkért, 
hogy csináltassak neki három szendvicset. 
Nem sört, bort vagy pénzt, hanem szend-
vicset kért. Az intézményi kör behatárolt, 
hogy mit engednek a jogszabályok, de úgy 
gondolom, az a normális, ha az ember hoz-
záteszi magát.

Sz. Cs.: – Az intézményben lehetőség 
van tisztálkodásra, tiszta ruhát kapnak, se-
gítünk a személyes iratok pótlásában, majd 
intézzük a szociális étkezést. Egy hajlékta-
lannak nagy előrelépés az utcához képest, 
alapvető emberi méltóság, hogy ha nincs 
is munkája, amikor fölkel, tud tisztálkod-
ni, ruhát kap, mert ha már ezt is elhagyja, 
akkor mi marad?

N. G.: – Ha ez a fix életritmus adott, in-
nen könnyebben el tud menni dolgozni. 

Többen részt vesznek a közmunkaprog-
ramban. A Munkaügyi Központ felkere-
sett minket, kit tudnánk még berakni. Aki 
együttműködő és szeretne menni, bár nem 
is biztos, hogy fizikailag bírja, azt ösztönöz-
zük, hogy próbálja meg.

– Jellemző a külső segítség?
– Vannak, akik támogatnak minket, 

előfordul, hogy pékségből szólnak, hogy 
többet csináltak valamiből, elszámolták. 
Ezt meg szoktuk kapni, ez egy plusz do-
log. Ruhát rendszeresen kapunk, de akár 
bútort is. Előbbieket magánszemélyektől, 
ezek általában hagyatékokból kerülnek ide, 
vagy lomtalanítás után. Megvannak az in-
tézményi keretek, úgyhogy minden ilyen 
plusz segítségnek örülünk. Nagy szerepe 
van a Katolikus Karitásznak, hiszen az atya 
odafigyel, bakancsot szerez, segítenek az 
egyház részéről.

– Az intézményben hogyan viszonyul-
nak egymáshoz a hajléktalanok?

Sz. Cs.: – Még a legbékésebb emberek-
nél is akadnak konfliktusok, ezeket kezelni 
kell.

N. G.: – Ezek kényszerközösségek, 
egy ekkora helyen nyolc ember nem egy 
ideális állapot. Itt mindenkinek kialakult 
szokásai, rigolyái vannak. Ezeket nem 
olyan egyszerű összehangolni. Olyan szél-
sőséges dolgol, melyekre azonnal lépni 
kell, ritkán merülnek föl. Vita, probléma 
esetén általában szólni szoktak, ilyenkor 
megpróbálunk igazságot tenni, megtalál-
ni a középutat. 

Mikor valaki bejön az utcáról és felvesz-
szük, odaadjuk a házirendet, amit aláír-
nak, hogy tudomásul vették, így tisztában 
vannak a működési renddel. A társadalmi 
együttélés alapvető szabályait itt is be kell 
tartani.

fotók: bilku krisztián

Nagy Gergely és Szabó Csaba
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– Mik a legnehezebb részei a munká-
juknak?

Sz. Cs.: – Amikor hiába teszünk meg 
valakiért mindent. Volt például egy fiatal, 
aki akárhányszor volt éhes, szereztünk neki 
enni, pedig a szociális étkezés az napi egy 
alkalom, szereztünk tiszta ruhát, megol-
dottuk minden gondját, de ő napjában 
szeretett volna új ruhát, lehetőség szerint 
márkásat. 

N. G.: – Megpróbáltuk kielégíteni az 
igényeit, de egy idő után láttuk, hogy ez 
lehetetlen. Ha bement hozzá egy szociá-
lis gondozó, megfenyegete. Az ápolóknak 
is nehéz, hiszen lelkiismeretesen végzik a 
munkájukat és jön valaki, aki fenyegetőzik. 
Ezeket el lehet bagatellizálni, de az említett 
fiatal a krízisszállón lakókat is megfenye-
gette, hogy éjjel akár el is vághatja a torku-
kat. Azért így lefeküdni aludni… hát, nem 
szerencsés. Általában több lehetőség van, 
vagy kint marad az illető az utcán, vagy 
bejön, de ő, miután megtámadott egy kol-
légát, most éppen a börtönben van. Ezek-
nél az embereknél az áll fenn, hogy vagy az 
utcán adódik velük probléma, vagy bekerül 
hozzánk és itt kell megoldani azokat. Ha ki-
megy, kint van a probléma, ha bejön, akkor 
itt, de valahol lennie kell. Amit nagyon ne-
héz még feldolgozni az az, ha az embernek 
egy ismerőse kerül ilyen nehéz helyzetbe. 
Máshogy szemlélem, talán egy kicsit job-
ban megráz, de minden eset megrendítő a 
maga módján. Nem véletlenül beszélnek a 
szakmában „kiégésről”. Ha valaki tíz-húsz 
éven keresztül látja a sok kudarcot, a mini-
mális sikerek nehezen ellensúlyozzák eze-
ket. Sok emberi tragédiát látunk nap mint 
nap.

Egy középkorú nő például elvesztette a 
munkahelyét, egy fűtetlen házban élt és na-
gyon vastagon felöltözött a hideg ellen. Egy 
este bejött hozzánk, megmutattam neki, 

Egri Bikavért kapott ajándékba  
Ennio Morricone
Hatalmas sikert aratott koncertjével Ennio Morricone Budapesten, január 17-én, vasárnap. A fellépés előtt egy palack 
Egri Bikavérrel ajándékozta meg a Mestert Nyitrai Zsolt miniszteri biztos, Eger és térsége országgyűlési képviselője.

A 60 év zene című világturné budapesti 
állomásán a 87 éves olasz zeneszerző a 
Papp László Sportarénában lépett fel, s ve-
zényelt rengeteg ember előtt.

A Volt egyszer egy vadnyugat, az Egy 
maréknyi dollárért, vagy a Profi című 
filmek zeneszerzőjét hat Oscar-díjra je-
lölték, és 2007-ben életműdíjat kapott az 
Akadémiától. Sokak szerint a Jó, a rossz 
és a csúf című filmhez írta az egyik leg-
szebb zenéjét. A legfrissebb hír pedig 
az, hogy az Aljas nyolcas című Taranti-
no-filmhez írt muzsikája esélyes az idei 
Oscarra.

A koncert előtt Nyitrai Zsoltnak módja 
volt személyesen is találkozni az olasz vi-

Huszonkétmillió az Egri Vízilabda 
Klubnak
Újabb, ezúttal 22 millió forintos támogatással segíti a ZF-Eger vízilabdázóit a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 
– jelentette be egri sajtótájékoztatóján dr. Zsiga Marcell, a társaság ügyvezetője. Nyitrai Zsolt, a megyei fejlesztése-
kért felelős miniszteri biztos, Eger és térsége országgyűlési képviselője hozzátette: a már most folyó komoly beru-
házások mellett további grandiózus fejlesztések kezdődnek az egri és a hazai vízilabda sport fejlődése érdekében.

Habis László polgármester köszöntötte a je-
lenlévőket, majd arról szólt, hogy a város a 
jövőben is segíti az egri pólósokat, hiszen a 
csapat teljesítménye kiváló, Egerben pedig 
egyértelműen a vízipóló a legnépszerűbb 
sportág.

Ha Eger és élsport, akkor egyértelmű, 
hogy vízilabda! – így jellemezte a város és 
a sportág egyértelmű kapcsolatát a honatya, 
majd elmondta: a pólónak és az úszásnak 
száz évre visszatekintő hagyományai van-
nak Egerben, kiemelkedő hazai nemzetközi 
sikereket érnek el, s szerencsére az igencsak 
jó infrastrukturális feltételek is rendelke-

lághírességgel. Eger és térsége országgyű-
lési képviselője egy palack Egri Bikavért 
és egy kézi faragású sakk készletet adott 
ajándékba Ennio Morriconénak, felesége 
Maria pedig Egri Csillagot kapott aján-

dékba. Ugyancsak a városra emlékezteti 
majd a házaspárt az a reprezentatív kiadá-
sú képzőművészeti album, amely a sokáig 
Nagybányán alkotó egri festő, Kozma Ist-
ván életét és műveit mutatja be.

zésre állnak. A Bitskey Aladár Uszoda mel-
lett – amint az már látható – jó ütemben 
haladnak a Bárány Uszoda újjáépítésének 
munkálatai, ám a jövő még grandiózusabb 
beruházásokat tartogat ezen a területen a 
város és az egész ország számára.

Nyitrai Zsolt emlékeztetett arra, hogy a 
Modern városok program keretében Eger-
ben valósulhat meg a Nemzetközi Úszó- és 
Vízilabda Központ. Mint ismert, az erről 
szóló megállapodást Orbán Viktor minisz-
terelnök is aláírta. A létesítmény a hazai és 
a nemzetközi úszó- és vízilabdasport fel-
legvára lesz: mód nyílik nemzetközi verse-
nyek, edzőtáborok, továbbképzések meg-
rendezésére is.

Hangsúlyozta: természetesen a helyszín 
kiválasztásakor nem véletlenül esett a vá-
lasztás Egerre, hiszen vízilabda csapatunk 
több alkalommal nyert nemzeti bajnok-
ságot, illetve lett kupagyőztes, és hazai po-
rondon is kiválóan szerepelt, s szerepel ma 
is. Ezért – tette hozzá – a városért dolgozó 

közéleti szereplők kötelessége segíteni ab-
ban, hogy minél több támogatás érkezzen a 
klubhoz, megkönnyítve ezzel a csapat hazai 
és nemzetközi szereplését.

Nem volt kérdés, hogy a tavalyi 15 millió 
forintos támogatás után újabb anyagi segít-
séget nyújtsunk az Egri Vízilabda Klubnak, 
hiszen egyéb sikerei mellett a ZF-Eger első 
csapata esélyes Európa legfényesebb vízi-
labda-trófeájának megszerzésére a Bajno-
kok Ligája Final Six-ben – hangsúlyozta 
dr. Zsiga Marcell, a Szerencsejáték Service 
Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Mint fogalmazott: az újabb, ezúttal 22 
millió forintos támogatás azért is került jó 
helyre, mert az egri klub nemzetközi sike-
rei nemcsak a város, hanem az egész ország 
számára hírnevet, dicsőséget hoznak, és 
komoly hatással lehetnek a magyar után-
pótlásra is.

Szivós Márton, az egri vízilabdacsapat 
világbajnok tagja a klub nevében köszönte 
meg a támogatást.

milyen a női éjjeli menedékhely – meg-
nézte milyen állapotú, végighúzta az ujját 
a matracon és azt mondta, hogy képtelen 
bent maradni. Nehéz feldolgozni, hogy va-
laki a környezetéből bejöjjön és itt marad-
jon. Ő lelkileg képtelen volt erre, így haza-
ment, nem is jelentkezett utána, nem kért 
segítséget. Ez egy lakhatás céljára alkalmas 
ház volt egyébként, de mennyire lakható 
egy hely, ahol nulla fok van, vagy öt. So-
kan vannak így, nem tudnak fűteni és vagy 
egy szerény helyen húzzák meg magukat a 
házban, vagy nagyon beöltöznek. Közülük 
nagyon kevesen kerülnek a látókörünkbe, 
csak azok, akiknek annyira ellehetetlenül a 
helyzete, hogy mondjuk a hitele miatt elve-
szíti az ingatlant. Volt, akit meglepetésként 
ért, hogy egyik napról a másikra kilakoltat-
ták, az utcára került és csak ide tudott jön-

ni. Nagyon nehéz tudomásul venni, hogy 
az ember élete egy szatyorban van, vagy 
két szatyorban, esetleg egy papírdobozban. 
Olyan, aki innen ki tud jutni, az nagyon 
ritka. A rendszer visszafelé nem nagyon 
működik.

Sz. Cs.: – Ebben a szakmában a kicsi dol-
goknak is örülni kell, például bekerült hoz-
zánk egy idős úr, akinek semmilyen ellátása 
nem volt, bár nem is jellemző, általában mi 
szoktunk intézni. Az illető nyugdíjra, rész-
nyugdíjra sem jogosult, mert bár dolgozott, 
de sosem hivatalosan. Most ott tartunk, 
hogy van fedél a feje fölött, öregségi jára-
dékot tudunk neki intézni és kilátást arra, 
hogy bekerüljön az Ápoló-gondozó Ott-
honba. Itt olyan hajléktalanok élnek, akik 
jövedelemmel rendelkeznek, amelynek egy 
részéért napi háromszori ellátásban része-
sülnek és állandó orvosi, nővérfelügyeletet 
biztosítanak a számunkra. Ez egy biztosabb 
ellátási forma, apró, de jelentős lépés, már 
van egy kialakult élete. Mielőtt megismer-
tük, négy éve élt egy vasútállomáson. Ott 
az egyik karácsony este pár fiatal össze-
rugdosta, bekerült az egri kórházba, majd 
hozzánk. 

N. G.: – Neki van egy nagyon jómódú 
rokona, de azon kívül, hogy egyszer a ke-
zébe nyomott kétezer forintot, meg párszor 
hozott neki ételt, nem foglalkozik vele.

Sz. Cs.: – A testvére elmondta, hogy az 
ügyfelünk már annyit ártott nekik egész 
életében, hogy nem kívánnak vele többet 
foglalkozni. Mi tudomásul vettük a dön-
tést, ennek függvényében mentünk és in-
tézkedtünk tovább.

N. G.: – Nem kérdőjelezhetjük meg a 
testvérét, nem tudhatjuk, hogy ügyfelünk 
mielőtt idekerült, hogyan élt és bánt a 
családjával. Ritka egyébként, amikor tárt 
karokkal fogadnak valakit. Éppen ezért 
fontos, hogy ebben a magukra maradott-
ságban valaki megfogja a kezüket. Az a 
baj a hajléktalanságban, hogy sokszor már 
nem akarnak, nincs motiváció. Mi mara-
dunk a motiváció, hogy igenis menjünk 
és intézzük, amit kell. Az, hogy menyire 
együttműködő valaki, attól függ, mennyire 
vágyik a rendezettebb körülményekre.

Sz. Cs.: – Ha mi tudjuk, hogy megtet-
tük, ami tőlünk telt, az egy elégtétel. És az 
is sikerélmény, ha vacsorát kap az illető, ha 
el tudjuk intézni a szociális étkeztetéshez 
szükséges papírjait, mert elveszett vagy el-
lopták. 

N. G.: – A maradéktalanság érzése vi-
szont csak az ügyintézésben létezik, egy 
ember életének a megoldása soha nem le-
het maradéktalan, főleg amikor már itt van, 
de már az is siker, ha egy lépcsővel köze-
lebb kerül a normális élethez.
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rt Csak Kemény-en!
Ha valaki fellapozza, vagy interneten utánanéz az Egri Magazin korábbi, év elején megjelent számainak, akkor a februári-
ban nagy valószínűséggel találkozik az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola nevével, méghozzá olyan ösz-
szefüggésben, hogy a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) versenyrendszerében – ez az a bizonyos Diákolimpia – rend-
re az első helyen végeztek. Ez bármilyen versengés esetén nagy szó. 

TURAY ZOLTÁN

Budapesten, a Magyar Tudományos Aka-
démián tartott díjátadó ünnepségen nem 
hiába mondta azt a műsorvezető: „Az 
általános iskolák versengésében 2012 óta 
mindig ugyanaz az iskola végez az élen, 
amire korábban egyik kategóriában sem 
volt példa! Ez az iskola pedig az Egri Ke-
mény Ferenc Sportiskolai Általános Isko-
la!”

A díjat Kékesi László, intézményvezető 
vette át, akit aztán az esemény hivatalos 
része után meg is találtak a különböző 
TV-s stábok. 

A 2014/15-ös iskolai tanévet lezáró díj-
kiosztónak nem a Kemény volt az egyetlen 
egri érdekeltségű díjazottja. Bíró Csabát, 
az Egri Hunyadi testnevelőjét kétszer is 
szólították. Egyrészt mint a legjobb Heves 
megyei testnevelő, másrészt a Heves Me-
gyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 
elnökeként a legjobbnak ítélt diákolimpiai 
esemény, a júniusi egri III. korcsoportos 
Összevont Labdajátékok Diákolimpia 
Országos Döntő szervezéséért vehetett át 
díjat.       

– A Magyar Diáksport Szövetség 1987 
óta, 28 éve fogja össze az általános és kö-
zépiskolai sportot. Egyfajta híd szerepet 

töltünk be az utánpótlásbázist jelentő 
nagy tömegek, vagyis az iskolákban a 
testnevelés órákon rendszeresen sportoló 
gyerekek és az egyesületi formában ké-
szülők, az élsport között – mondta Balogh 
Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség el-
nöke. – Ezen kívül van egy átfedés is. Ne 
feledjük, hogy vannak olyan sportágak, 
ahol az A- és B-kategóriás rendszer együtt 
működik. Az A-kategória a versenyenge-
déllyel rendelkezőket jelenti. A tapasztala-
tok szerint nagyon sok gyerek áramlik át 
innen az élsport irányába. Biztos Egerben 
is egyre többen vannak olyanok, akik ko-
rábban a diáksport versenyeken értek el 
kimagasló eredményeket, most pedig már 
a korosztályos hazai és világversenyeken 
is ott vannak a legjobbak között – tette 
hozzá az elnök.

Valóban, ha az Egri Kemény korábbi 
diákolimpikonjai közül csemegézünk, ak-
kor például a korosztályos válogatott úszó, 
Holló Balázst (Egri Úszó Klub), vagy az 
úszásban szintén diákolimpiai bajnok, ma 
már sakkban nemzetközi mesteri címnél 
(IM) tartó Gledura Benjámint említhet-
jük meg.

– A mi iskolánkban 9 testnevelő van. 
Én és a helyettesem, Brandstädter Gábor 
is közéjük tartozom – folytatta tovább 
a gondolatmenetet a díjazott egri iskola 
vezetője, Kékesi László. – Igazából hét tel-
jes értékű testnevelő tanár van, mi pedig 
az adott órakeretünkben dolgozhatunk. 
A legfontosabb mégis az, hogy az iskola 
nevelőtestületének a szemlélete is olyan, 
hogy a sportot, a sportoló gyereket támo-
gatjuk. Az egészséges életnek nagyon fon-
tos része a mozgás. Azok a tanítók, akik 
szabadidőben is dolgoznak a gyerekekkel, 
vagy iskolán kívüli programokat szer-
veznek, mind-mind olyan tevékenységet 

Kékesi László

Bíró Csaba

folytatnak, ami támogatja ezt a munkát. 
A testnevelő tanárok közül sokan van-
nak, akik egy-egy sportág szerelmesei a 
kézilabdán, síelésen, labdarúgáson át az 
atlétikáig. Sok sportágban versenyzőként, 
vagy edzőként is tevékenykednek. Ezek a 
kollégáim felvállalják azt, hogy a gyerekek 
sportági edzéseit a tanítás után elvégzik. 
Jelen pillanatban Egerben a csapatspor-
tok közül a vízilabda és a kézilabda magas 
szinten (NB I-OB I) űzött sportágnak szá-
mít és ennek az utánpótlását valamilyen 
módon már iskolai szinten kell elkezdeni. 
Ebben jelentős szerepet vállalunk, de én 
az atlétikát és a tornát, mint alapsportá-
gakat is megemlíteném, amelyek nagyon 
fontosak és amelyekben szintén komoly 
szerepet játszik iskolánk a város életében.          

A Heves megyei diáksport az elmúlt 
években – országos összevetésben  is –  a 

legjobbak közé tartozik. Ehhez kellenek 
az egyes iskolák, testnevelők és a sporto-
lók jó eredményei, ami például abban is 
mérhető, hogy a 2014/15-ös MDSZ rang-
sorban (lásd: táblázat) az általános iskolák 
között első volt az Egri Kemény, ötödik az 
Egri Hunyadi, de az első harmincban ott 
volt még a Hatvani Kodály is és akkor még 
nem szóltunk az un.  kisiskolák versengé-
sében 21. Gyöngyöshalászi Széchenyiről. 
A megyék közötti rangsorban így a 8. he-
lyen áll Heves megye.

– Pár évvel ezelőtt azon gondolkod-
tunk, hogyan lehetne tovább lépni, ho-
gyan adhatnánk ezeknek a sportoló gye-
rekeknek még többet – tette hozzá Bíró 
Csaba, a Heves Megyei Diák- és Szaba-
didősport Egyesület elnöke. – Évek óta 
egy stratégiai kapcsolatrendszert építünk 
ki. Civil szervezetként országosan is úttö-
rő munkát végzünk abban, hogy hogyan 
kell magunkat elhelyezni a szervezetek 
között. A Heves Megyei Önkormányzat és 

az Eszterházy Károly Főiskola után most 
három városi önkormányzattal – Eger, 

Gyöngyös, Hatvan – írtunk alá együttmű-
ködési megállapodást. Sikerült megértet-
nünk a tanár kollégákkal, hogy kellenek 
azok a bizonyos jó eredmények. Ezekre 
nem csak a tantestület, a gyerekek, a szü-
lők, az iskolák büszkék, hanem a települé-
sek, városok is. Mi minden tőlünk telhetőt 
megteszünk, esetenként még az iskolákat 
is segítjük, hogy minden csapat el tudjon 
utazni a diákolimpiai versenyekre, vagy 
olyan diákolimpiai döntőt rendezzünk, 
mint tavaly nyáron az egri III. korcsopor-
tos Összevont Labdajátékok Diákolimpia 
Országos Döntő. Nem hiába lett az év ren-
dezvénye ez az esemény, amit nem csak a 
résztvevők, hanem a szakma is elismert. 
Még az is megtörtént, hogy egy-egy ver-
seny rendezéséhez több támogatást kap-
tunk, mint amit az adott várostól kértünk. 
Látják, hogy a diáksportra fordított pénz 
és energia megtérül. Ezt a folyamatot nem 
szabad abbahagyni. Előbb utóbb a végére 
érünk az önkormányzatoknak, de például 
szeretnénk a sportági szakszövetségeket is 
megszólítani – mondta az Egri Hunyadi-
ban testnevelőként is dolgozó Bíró Csaba.

Többen feltették már a kérdést: mi a 
diákolimpia előnye? A válasz egyszerű. A 
gyerekek több sportágban is kipróbálhat-
ják magukat. Úszhatnak, atletizálhatnak, 
kézilabdázhatnak. Előbb utóbb el fog dől-
ni melyiket szereti a gyerek és melyikben 
fog jobb eredményt elérni. Ezután jönnek 
az egyesületek, amelyekben kibontakoz-
tathatják aztán tehetségüket és akár olyan 
magasságokba is elérhetnek, mint példá-
ul Cseh László, aki szintén diákolimpián 
szerezte első érmeit és ma már világ- és 
Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes úszó. 
Igazi példakép, nem csak Egerben, de or-
szágosan is. 

Általános Iskolák 2014/15-ös diákolimpiai rangsor

1. Egri Kemény F. Sportiskolai ÁI 233 pont
2. Kecskeméti Széchenyivárosi AJ ÁI 182 pont
3. Tatabányai Dózsakerti VM ÁI 162 pont
4. Dombóvári Szent Orsolya IK 147 pont
5. Egri Hunyadi M. ÁI 122 pont
6. Tatai Kőkúti ÁI 115 pont
7. Kazincbarcikai Pollack M. ÁI 112 pont
8. Békéscsabai Kazinczy F. ÁI 110 pont
9. Nyíregyházi Kodály Z. ÁI 108 pont
10. Szombathelyi NYME Bolyai J. GYÁI 100 pont

Ma hazánkban mintegy 1,1 millió gyerek sportol rendszeresen a testnevelés 
órákon, akik közül az előző tanév diákolimpiai versenyein összesen közel 280 
ezer gyerek vett részt 19 sportágban. Közülük az országos diákolimpiai döntők-
ben összesen 516 általános iskola képviseltette magát. Ebben a mezőnyben lett 
első az Egri Kemény és ötödik az Egri Hunyadi!

A 2015-ös egri diákolimpiai döntő résztvevői fotók: lénárt márton
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Akupunktúra – avagy hogyan tanult meg újra 
járni a kutyám
Szőrös barátainkra is ugyanolyan jótékony hatással van ez az ősi kínai módszer, mint az emberekre. Kínában több ezer 
éve használják az akupunktúrát a különböző betegségek kezelésében. Hazánkban az emberek gyógyításában rutinsze-
rűen alkalmazzák, az állatgyógyászatban azonban itthon még újnak számít.
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ARANYOSI ÉVA

Történetünket azért osztom meg a többi 
kutyás gazdival, mert bízom abban, hogy 
a tizedik életévét taposó Maya példáján 
keresztül nagyon sok gerincbeteg, öreg, 
mozgásszervi panaszoktól szenvedő ku-
tyának segíthetünk és utat nyithatunk az 
alternatív gyógyászat felé.

Gyönyörű novemberi nap volt. Lát-
szatra ez a nap is úgy kezdődött, mint a 
többi. Túl a reggeli sétán, az első gyanús 
jelként Maya még ugyan fel bírt állni, de 
a bal lába alól kicsúszott a talaj és eldőlt, 
egy másodperc volt az egész, de éreztem 
nagy a baj, hiszen pontosan tudtam mi-
lyen tünetei vannak annak a rettegett 
betegségnek, mely minden tacskós gaz-
di rémálma, a porckorongsérvnek. Arra 
mindig odafigyeltem, hogy tacskó lévén 
ne lépcsőzzön lépcsőzzön, ráadásul aaz 
étkezésének évek óta elengedhetetlen ré-
szét képezték az állatgyógyászatban kap-
ható, legjobb minőségűnek mondható 
porcerősítő készítmények.

 Azonnal hívtam dr. Mihállfy Éva ál-
latorvos akupunktőrt, aki a kínai és a 
modern orvostudomány előnyeit együtt 
alkalmazva a lehető legeredményesebben 
és legkíméletesebben gyógyítja az állato-
kat. 

A doktornő 2011-ben elnyerte a Chi 

Institute Europe ösztöndíját, így a világ 
egyik legjobb állatorvosi akupunktúrás 
képzését végezte el. Évek óta nyomon 
követtem, milyen jó eredményeket ér 
el, viszonylag rövid idő alatt, lebénult, 
mozgásszervi problémákkal küzdő ku-
tyákkal akupunktúrás kezeléssel. A dok-
tornő rögtön tudta: az összes tünet porc-
korongsérvre utal, amit a genetikán túl 
nagy valószínűséggel az ágyról fotelből 

való le-fel ugrálás okozott. Elmondta, 
hogy szinte mindegyik porckorongsér-
ves kutyát „felállította” már 4-8 kezelés-
ből, amennyiben nincsenek megműtve. 
Az esetek többségében évek múlva is 
tünetmentesek a kis páciensek, ha be-
tartják a fő szabályt, a kutya mozgástere 
vízszintes tartományban kell, hogy ma-
radjon, kerülni kell minden magasra tör-
ténő fel-le ugrást.

A porckorongsérvnek öt stádiuma 
van, a 4-5. stádiumban, ami nekünk is 
volt, nagy valószínűséggel nemcsak ki-
türemkedik, hanem ki is szakad a porc-
korong. Maya az első jelektől számított 
három óra múlva a hátsó két lábára tel-
jesen lebénult, se állni, sem ülni nem 
tudott. A hagyományos orvosi protokoll 
szerint ilyen esetben csak az azonnali, 
lehetőleg 24 órán belüli sebészeti be-
avatkozás segíthet. Mivel négy nap múl-
va kaptunk időpontot akupunktúrára 
és a kutyának óriási fájdalmai voltak, el 
kellett kezdeni a konzervatív kezelését. 
Hétvége lévén a nyíregyházi állatkórház-
ba jártunk le infúziós kezelésre. Térsé-
günkben Gyöngyösön és Budapesten kí-
vül itt tudnak traumatológiai, ortopédiai 
és neurológiai beavatkozásokat elvégez-
ni. Rögtön a műtétet javasolták, abban 
a tudatban, hogy nem tudnak garanciát 
vállalni a műtét sikerességére, és húsz 
százalék az esélye, hogy fél éven belül a 
kutya fel tud majd állni. Ez ismét meg-
erősített abban, hogy nem ez a mi utunk, 
így mindent egy lapra, az akupunktúrára 
tettünk fel. Az első kezelés során meg-
tudtam, az akupunktúra segítségével 
és kínai gyógynövénykészítményekkel 
mellékhatások nélkül kezelhetők akár 
olyan betegségek is, ahol a „nyugati” or-
voslás módszerei eredménytelenek. De 
alternatív gyógymódként is ajánlott, kü-
lönösen olyan esetekben, amikor folya-
matos gyógyszerszedésre lenne szükség. 
A kutya, macska, ló páciensek mellett 
az egzotikus állatok gyógyításában is 
sikeresen alkalmazható. Az akupunktú-
ra kiemelkedően hasznos terápia moz-
gásszervi, idegrendszeri, emésztőszervi 
zavarokkal bőrproblémákkal, allergiával 
küzdő kutyák részére is. Az akupunktú-

ra a közel 5000 éves Hagyományos Kínai 
Orvoslás egyik ága, lényege, hogy a szer-
vezet belső egyensúlyát állítják helyre a 
meridiánokhoz tartozó akupunktúrás 
pontok tűkkel való ingerlésével. Hogy 
mégis hogyan?

A Hagyományos Kínai Orvoslás 
(HKO) egy holisztikus gyógyítási mód-
szer, vagyis a beteg, betegség egészét 
vizsgálják. A diagnosztikánál a Yin-
Yang elméletet, az Öt elem tanát, és leg-
többször a nyolc alapelvet használják. A 
mutatott tünetek alapján megállapítják, 
hogy az egyensúlyban lévő, tehát egész-
séges szervezet, miért, hogyan, mióta 
és milyen „irányba” tért ki az egyensú-
lyából, és ez mely betegséghez vezetett. 
Megfelelő tapasztalattal mindig meg 
tudják mondani, hogy mi az ok, mi zajlik 
le a szervezeten belül és hogyan lehet az 
egyensúlyt visszaállítani. A pontos diag-
nózis felállítását követően következik az 
akupunktúrás kezelés.

Az ember/állat 12 fő és 8 különleges 
meridiánnal rendelkezik. A meridiánok 
behálózzák az egész testet, mellékága-
ikkal kapcsolódnak a hozzájuk tartozó 
szervhez, egyes pontokon összeköttetés-
ben vannak egymással. Az akupunktúrás 
pontok 14 meridiánon helyezkednek el, a 

többi meridián más meridiánoktól „köl-
csönöz” pontot magának. 

A kínai filozófia szerint az élet nélkü-
lözhetetlen feltétele a „QI”. A qi körülvesz 
mindent, ahol qi van, ott élet van. A Qi 
egyik típusa áramlik a meridiánokban 
(Zhen Qi), és az akupunktúrás kezelés-
nél ezt a Qi-t kezelikk az akupunktúrás 
pontokba helyezett tűkkel. A lényeg az 
egyensúly, a szervezet egészének kezelé-
se, az egészség=egyensúly helyreállítása. 

Ami nagy előnye az akupunktúrának, 
hogy mellékhatások nélkül lehet gyógyí-
tani vele, sok olyan esetben javulást lehet 
elérni, ahol a nyugati orvoslás zsákutcába 
került. Dr. Mihálffy Éva szerint,a legideá-
lisabb az lenne, ha mindkettő előnyeit ki-
használva integráltan (modern nyugati or-
voslás + hagyományos kínai gyógyászat) 
kezelnék a betegeket. (Bővebben a www.
allatorvosakupunktura.com oldalon.)

Az eredmények is a gyógymódot iga-
zolják. Már az első kezelés után Maya 
segítséggel még ugyan, de pár métert a 
saját lábán ment és újra tudta csóválni, 
az addig béna farkát, három nap múlva 
pedig már magától felállt és képes volt 
segítség nélkül járni, ettől kezdve a hely-
zet napról napra javult. Kemény hetek 
következtek, újra tanult járni, miközben 
iszonyatos fájdalmai voltak. Pár száz mé-
ter megtétele órákba telt. De nem adtuk 
fel, a kezelések és a kitartás meghozta 
gyümölcsét.

Eltelt három hónap, túl vagyunk hat 
akupunktúrán, befejeztünk egy öt al-
kalomból álló fizioterápiás kezelést Dr. 
Péteri Dóra kisállat fizioterapeuta jóvol-
tából. Megyünk, szaladunk, túrázunk és 
újra öt perc alatt eljutunk a sarki zöldsé-
geshez is. 

Középiskolánk 12. alkalommal rendezte 
meg Gárdonyi Géza Egri csillagok című 
művéhez kapcsolódó tehetségkutató or-
szágos versenyt. 

A döntőre közel nyolcvan nyolcadik 
osztályos diákot hívtunk be az ország kü-
lönböző területeiről: Kővágószőlős, La-
kitelek, Dorog, Szob, valamint Nógrád, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves me-

Az „Egri Csillagok” Országos 
Tehetségkutató Rajzverseny

gye településeinek általános iskoláiból. 
A verseny döntőjét az iskola id. Süllős 
Gyula kiállító és rajzteremében tartottuk. 
A teremben az elődöntőbe beérkezett 
munkákból létrehozott tárlat segítette az 
ifjú alkotók bemutatkozását. A döntőben 
a regényből négy idézetet választottunk 
ki, melyből egyet kell illusztrálni tetsző-
leges grafikai, festészeti technikával. A 
versenyzőknek két óra állt rendelkezé-
sére vizuális képzelőerejük és tehetségük 
bemutatására.

A verseny alapgondolata a Nagy Könyv 
országos rendezvényhez kapcsolódott. 
Ezért fontosnak tartjuk, hogy a résztvevő 
diákok és kísérő tanárok, szülők is minél 
több élménnyel távozzanak a versenyről. 

A két nap alatt előadást hallgathattak 
meg Bartáné Prokaj Krisztina középis-
kolai tanár kollégánktól Gárdonyi Géza 
életéről. A résztvevők megismerhették az 
egri Főegyházmegyei könyvtár és levél-
tár könyv ritkaságait dr. Löffler Erzsébet 
előadásából, és betekintést kaphattak a 

könyv grafikai illusztrálásának kortárs 
művészetébe Mészáros György, a Nyu-
gat Magyarországi Egyetem Alkalmazott 
Művészeti Intézetének nyugalmazott ve-
zetőjének képes bemutatója révén.

A verseny a Nemzeti Tehetség prog-
ram keretében valósult meg az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatásá-
val.

fotó: bilku krisztián

fotó: bilku krisztián

Képünk illusztráció
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Tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga
Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával

– Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehet-
séges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát tenni, 
méghozzá előtanulmányok nélkül. Kérem mond-
ja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem mindennapi 
eredményt!

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

– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsga-
időszak után, július elején egy egészen új nyel-
vet kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres 
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni 
tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?

– Valóban így történt. Egy ismerősöm javasolta, 
hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási módszert, 
amelynek segítségével ő néhány hónap alatt levizs-
gázott angolból. Ez felkeltette az érdeklődésemet, 
és vásároltam egy tananyagot. A 
módszer a Kreatív Nyelvtanulás, 
melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 
27 középfokú állami nyelvvizsgájá-
val a nyelvtanulás egyéni bajnoka 
Magyarországon.

– Mitől más és mitől ilyen si-
keres ez a módszer? Tudtommal 
ugyanis megtalálható a Minisz-
terelnöki Hivatalban, a Külke-
reskedelmi Főiskolán, a világ-
bajnoki és olimpiai ezüstérmes 
női kézilabda-válogatottnál, az 
úszóválogatottnál, a magyar bí-
róságokon, de olyan kiváló em-
berek könyvespolcain is, mint 

pl. Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy 
Szakcsi Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal cél-
nyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyel-
vű tananyag segítségével folyamatosan ellenőrizni 
tudtam magamat. A gyakorlatok, csak a tárgyalt 
szókincsre és nyelvtanra épülnek, így minden külső 
segítség nélkül megoldottam őket. Az anyanyelvi 
lektorok által készített hanganyag a kiejtés tökéle-
tes elsajátításában segített. Nem volt stressz, de volt 
helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire végigér-
tem az anyagon, mintegy kettőszáz órát beszéltem 
célnyelven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, 
ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktató-
csomag és a CD minőségű hanganyagok a közép-
fokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Én 
szeretnék további nyelveket is ezzel a módszerrel 
elsajátítani – és belőlük nyelvvizsgázni.

– Milyen nyelvekből hozzá-
férhető a Kreatív Nyelvtanulási 
Módszer?

– Eddig angol, német, francia, 
olasz, spanyol, portugál, eszperan-
tó, svéd, norvég, dán, holland, hor-
vát és orosz nyelvre készült tan-
anyag. Sőt, a szerző gondolt azokra 
is, akik már megtanulták a nyelvet 
ugyanis elkészült az úgynevezett 
Kikérdező CD-tár tíz nyelven. Ez az 
anyag a tizenkét lecke 3000 leg-
jobb mondatát tartalmazza írás-
ban és 15 CD lemezen, a könnyebb 
mondatoktól haladva a nehéz, 
összetett mondatokig. Nagyon jól 

használható a megszerzett tudás szintentartásában 
és a reakcióidő csökkentésében, de ez nem része a 
tananyagnak.

– Ön szerint mennyi idő szükséges a tananyag 
elvégzéséhez?

– Nekem a nyári szünetben sok időm volt, s 
gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók több-
sége egy tanév alatt elvégzi. Én nem találtam drá-
gának, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 
21 990 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek 
felel meg.

– Kedves Gina, sok sikert a további tanulásá-
hoz, s kívánok még tíz nyelvvizsgát!

(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a 
cikk elkészülte után pár nappal újabb sikeres közép-
fokú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvtanulási Mód-
szerre, ezúttal angolból.) (X)

Információ: 
www.kreativnyelv.hu

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

A tananyagok megtekinthetők és meg-
vásárolhatók: 2016. február 15. (hétfő) 
és 22. (hétfő) 17–19 óráig • Eger, Forrás 
Gyermek és Ifj úsági Ház – 104-es terem 
(Bartók B. tér 6.)

www.kreativnyelv.hu
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GÁBOR ESZMERALDA műgyűj-
tőnő kiemelt áron készpénzért 
vásárol festményeket, bútoro-
kat, ezüst tárgyakat, órákat, 
aranyakat, bronztárgyakat, bo-
rostyánokat, porcelánokat, Ko-
vács Margitot. Kiszállás díjtalan: 
(1) 789-1693, (30) 382-7020



Takarítószolgálat, Eger
(06 20) 9359 211

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

Dátum Név Cím Telefonszám Ügyeleti idő

1 hétfő Balassa Gyógyszertár Eger, Balassa u. 9. 06-36-782-711 20:00–07:30

2 kedd Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

3 szerda Ezerjó Patika Eger, Pacsirta u. 4. 06-36-310-985 20:00–07:30

4 csütörtök Agria Gyógyszertár Eger, Hadnagy u. 32. 06-36-789-129 20:00–07:30

5 péntek Jázmin Patika Eger, Hadnagy u. 5. 06-36-316-172 20:00–07:30

6 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

7 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

8 hétfő Tégely Patika Eger, Deák F. u. 59. 06-36-516-706 20:00–07:30

9 kedd Korona Gyógyszertár Eger, Sas u. 1. (Spar) 06-36-515-145 20:00–07:30

10 szerda Székfű Patika Eger, Farkasvölgy u. 27. 06-36-517-524 20:00–07:30

11 csütörtök Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

12 péntek Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

13 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

14 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

15 hétfő Platán Gyógyszertár Eger, Vallon u. 9. 06-36-784-172 20:00–07:30

16 kedd Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

17 szerda Kristóf Gyógyszertár Eger, Katona tér 1–3. 06-36-515-820 20:00–07:30

18 csütörtök Kristóf Gyógyszertár Eger, Katona tér 1–3. 06-36-515-820 20:00–07:30

19 péntek Kígyó Patika Eger, Dobó tér 2. 06-36-312-219 20:00–07:30

20 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

21 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

22 hétfő Kígyó Patika Eger, Dobó tér 2. 06-36-312-219 20:00–07:30

23 kedd Gránátalma Gyógyszertár Eger, Kórház SBO 411-444/2415 20:00–07:30

24 szerda Isteni Gondviselés Patika Eger, Lenkey u. 2. 06-36-516-969 20:00–07:30

25 csütörtök Gránátalma Gyógyszertár Eger, Kórház SBO 411-444/2415 20:00–07:30

26 péntek Érsek Patika Eger, Érsek u. 5. 06-36-321-566 20:00–07:30

27 szombat Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

28 vasárnap Zalár Patika Eger, Zalár J. u. 9. 06-36-310-191 20:00–07:30

29 hétfő Balassa Gyógyszertár Eger, Balassa u. 9. 06-36-782-711 20:00–07:30

Gyógyszertári ügyelet
2016. február

2016. február 10-én 9:00–11:00 között, és 
február 17-én 14:00–15:25 között anya-
nyelv, matematika, angol, informatika és 
ének-zene tantárgyakból tartanak bemu-
tatót Szabó Judit és dr. Bujdosó Sándorné 
leendő első osztályos tanítónők, és Ágos-
tonné Kugler Zsuzsanna tanárnő, február 
27-én 10:00–12:00 között pedig játékos 
foglalkozásokon vehetnek részt az érdek-
lődő gyerekek. 2016. március 8-án és 9-én 
15:00-17:00 között az emelt szintű ének-ze-
ne illetve angol csoportokba jelentkezők 
számára tart az iskola meghallgatást.

Nyílt nap
Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola 
Tinódi Sebestyén Tagiskolája (Vallon 
u. 2.) nyílt napokat tart leendő elsős 
tanulói és szüleik számára.

Maradjon az SZJA 1%-a 
Egerben!
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át egri civil 
szervezeteknek!

Ez Önnek semmibe sem kerül, de nekünk nagyon sokat segíthet vele!

A NAV honlapján (nav.gov.hu) kereshet 
a felajánlásra jogosult szervezetek kö-
zött, ahol megtalálja az adószámot is. A 
szervezet neve nem is szükséges, mert ha 
elírja a nevet, érvénytelenné válik a nyi-
latkozata. Az ado1szazalek.hu honlapról 
is tájékozódhat.

Válasszon ki egy az Ön szívéhez kö-
zelálló, fontos tevékenységgel műkö-
dő nonprofit szervezetet  és tegye meg 
nyilatkozatát. Egy adózó csak egy civil 
szervezetnek tehet felajánlást, plusz az 
egyháznak!

FONTOS!
Ha az adóbevallása beadásakor elmu-

lasztotta a személyi jövedelemadója 1%-
át felajánlani, ezt még utána is megteheti 
május 20-ig.

A kedvezményezett szervezet adószá-
mával kitöltött  nyilatkozatot tegye egy  
postai szabványos méretű borítékba, ra-
gassza le, a ragasztásnál átlósan írja alá. 
Vigye be személyesen a NAV ügyfélszol-
gálat irodájába (Eger, Eszterházy tér 3–4.) 
vagy adja fel postán a 3301 Eger Pf. 140 
címre. Így segítheti a civil szervezetek 
közhasznú, sokszor életmentő munkáját.

Munkánk sikere az Ön kezében van. 
Várjuk felajánlásainkat, amit önkéntes 
munkánkkal megsokszorozunk és a vá-
rosunkban lakók életminőségének javí-
tására fordítunk.

Az ezzel kapcsolatos kérdéseiket fel-
tehetik: Jakabné Jakab Katalin, az Egri 
Civil Kerekasztal „Adó1% Bizottság” el-
nöke, 06-70-366-3778 vagy az egridiab@
gmail.hu elérhetőségen.
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Giuseppe Verdi: Traviata című művé-
ből Topolánszky Tamás készít táncjáté-
kot, melyet február 26-án este 7 órától 
mutat be a GGTánc Eger.  

A mű alapját ifj. Alexander Dumas A 
kaméliás hölgy című regénye ihlette. A 
tüdőbeteg Violetta Valery, az ünnepelt 
kurtizán egy estélyen találkozik a fia-
tal Alfredo Germont-al, és egymásba 
szeretnek. A szabad szerelmet egyetlen 

férfiért megtagadó nő később az apa 
nyomására elhagyja kedvesét, s újra az 
előző életét választja. Az önérzetében 
sértett ifjú először kegyetlenül megbánt-
ja a nőt, majd – mikor apja bevallja neki, 
hogy a szakítás az ő nyomására történt 
– visszatér hozzá. Azonban már késő: 
Valery meghal. 

Szerelem és halál… ez a mű eredeti 
címe. De kicsoda ma Traviata, aki leté-

vedt az útról? És mit jelent mai szemmel 
az ÚT? – teszi fel a kérdést Topolánszky 
Tamás. Vajon hogyan tudjuk megszólal-
tatni, milyen módon leszünk képesek 
hitelessé tenni ezt az operát tánc által? 
Kérdéses ugyanis, hogyan képes felsza-
badítani a „szöveg béklyójából” a zenét 
a tánc? 
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Gárdonyi Géza Színház

Traviata – Az útról letért egy időtlen szerelem 
vándorlása a tánc ösvényein

www.egerhirek.hu
facebook.com/egerhirek

Szakítás és újrakezdés 
TALÁLKOZÁSOK –  SZAKÍTÁS ÉS ÚJRAKEZDÉS

Február 18., csütörtök, 18.00 
Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház

Előadó: Pilát Gábor

A szakításhoz vezető „tuti tippek”, csak azért, hogy elkerülhesd őket. 
–  Mit tegyünk, ha kettőnk közül valamelyikünk már beleesett ezekbe 

a csapdákba?
– Meddig menthető meg egy kapcsolat?
– Hogyan érdemes a legfájdalmasabb pontokat kezelni?
– Újrakezdés a szakítás után.

Személyes kérdésedet hozd magaddal!

Belépő elővételben: 1.500 Ft, az előadás napján: 1.800 Ft
Jegyek kaphatók a Forrás Gyermek és Ifj úsági Házban és a Bartakovics 
Béla Közösségi Házban.

Pilát Gábor, aki az elmúlt húsz évben kö-
zel 13 ezer embernek tartott értékesítési, 
vezetői, valamint kommunikációs trénin-
geket, már a kezdetektől felfi gyelt arra, 
hogy az alapvető igazságok, összefüggések 
az élet minden területén használhatók. 

A „Tabuk nélkül a párkapcsolatról” közös-
séget azzal a céllal hozta létre, hogy a ta-
pasztalatai alapján támogatást, segítséget 
nyújtson azoknak a pároknak és párjukat 
kereső embereknek, akik minőségi élet 
megélésére törekszenek, legyen az párkap-
csolat, munka, gyereknevelés vagy önma-
gunk megtalálása a világban.

JÁTÉK! A Majdnem valaki című lemeznek ki a zeneszerzője 
és dalszövegírója? A megfejtéseket a Média Eger Nonprofit Köz-
hasznú Kft. címére (3300 Eger, Törvényház utca 15.) várjuk 2016. 
február 19-ig. A helyes megfejtést beküldők között két darab be-
lépőjegyet sorsolunk ki a március 6-i koncertre.

Hirdessen nálunk 
2016-ban is!
Hirdetési méretek és árak – Egri Magazin

Álló Fekvő Ár

Szélesség Magasság Szélesség Magasság Nettó Bruttó

1/1 200 mm 285 mm – 200 000 Ft 254 000 Ft

1/2 98 mm 285 mm 200 mm 140 mm 100 000 Ft 127 000 Ft

1/3 63 mm 285 mm 200 mm 92 mm 66 000 Ft 83 820 Ft

1/4 98 mm 140 mm 200 mm 68 mm 50 000 Ft 63 500 Ft

1/5 77 mm 140 mm 132 mm 68 mm 40 000 Ft 50 800 Ft

1/5 98 mm 116 mm – 40 000 Ft 50 800 Ft

1/8 46 mm 140 mm 98 mm 68 mm 25 000 Ft 31 750 Ft

1/10 – 77 mm 68 mm 20 000 Ft 25 400 Ft

1/12 57 mm 68 mm 98 mm 43 mm 16 500 Ft 20 955 Ft

1/16 46 mm 68 mm 98 mm 31 mm 12 500 Ft 15 875 Ft

1/20 36 mm 68 mm – 10 000 Ft 12 700 Ft

1/20 46 mm 56 mm – 10 000 Ft 12 700 Ft

1/30 – 46 mm 31 mm 6 500 Ft 8 255 Ft

1/50 – 46 mm 19 mm 4 000 Ft 5 080 Ft

Lapunk következő száma 2016. február 26-án jelenik meg. Terjesztés: a meg-
jelenést követő héten a Magyar Posta kézbesítésében. Hirdetésfelvétel 2016. 
február 19-ig. Érdeklődés, hirdetésfelvétel: 
 Aranyosi Éva (+36 20) 209 2777, marketing@tveger.hu
 Barta Rózsa (+36 30) 468 0241, barta.rozsa@tveger.hu
 Major Ildikó (+36 30) 254 0755, egrimagazin@mediaeger.hu
Bővebb információ: www.egrimagazin.hu




