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Nagymamám, mondhatni, nem élt izgalmas kulturális életet, és ennek fölöttébb prózai okai voltak: a
négy elemi után dolgoznia kellett. Életében nem
olvasott el egy regényt sem, nem járt színházba,
koncertre, vagy moziba. Harmóniában élt Istennel
és a természettel, a föld illata, a jószágok hangja, a
diófa alatti szieszta jelentette azt a belső élményt,
amit engedélyezett magának. A jó és a rossz megítélését, az erkölcs tiszteletét, az élet értelmét nem
az írók mondataiban, hanem Istenben, a munkában, és családjában kereste. A vasárnap délelőtti
istentisztelet áhítat, összegzés és megnyugvás volt
számára, számadás az eltelt hét tetteiről és gondolatairól. Ugyanakkor ez volt a legfontosabb kulturális
élménye is: az elhangzott bibliai példázat, zsoltárénekek közös éneklése és a templomi orgonajáték
a művészet világába repítette. Ez szabadította fel a
mindennapokból.
Nagymamám húga egy teljesen más dimenzióban élt: fiatalon felkerült Budapestre, és mihelyst
tehette, szenvedéllyel szívta magába a kulturális élet
kalandjait. Több színházba is volt bérlete, imádta az
operát, és büszkén mesélte, hogy Örkénnyel egy kávéházban itta a feketét. Ő másfajta életfilozófiában
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„A művészet célja, hogy lemossa a port, amely a
hétköznapok során a lelkünkre rakódik.”
(Pablo Picasso)
hitt: a nőnek két fegyvere van, mondogatta, az esze
és a rúzsa, és mindkettőre élete végéig szüksége
lesz. Pesti bérlakásban élt cigarettafüstben és több
száz könyv között, legszívesebben Déryt és Márait
olvasva, és ünnepnapként élte meg, ha Truffaut-film
ment a moziban. A legjobban azonban a verseket
szerette, kedvenceiből mindig megtanult négy sort.
Nem többet, nem kevesebbet, csupán négy sort,
mert azt vallotta: ha ez nem érinti meg a hallgatóját,
akkor megette a fene.
Azt hamar megéreztem, hogy szükségem van
mamám bölcsességére és harmóniájára, ugyanakkor
mohón vágytam húga élményeit: regényeket, verseket, színházat és zenét… Mindent, ami művészet.
Mindent, ami felszabadít.
Lassan húsz éve, hogy már egyikőjük sem él, itt
hagytak közös egyvelegként, és talán elégedetten
néznék, hogy egy kiadós kertészkedés után valamelyik szeles áprilisi vasárnap délután verseket olvasva
üldögélek a teraszon… Nagymamám arra tanított
meg, hogy lehet kultúra nélkül élni, a húga arra,
hogy nem érdemes. Mert kell, hogy valaki kiírja, kimondja, vagy kirajzolja helyettem, ami nagyon fáj,
igazságtalan vagy túlságosan igaz, hogy megtanít-

sa nekem élvezni és
megérteni a világot,
és más dimenzióban csodálkozzak rá
arra, ami körülvesz.
Vagy, ahogy nálam
bölcsebben Wagner
mondta: „A művészet hivatása, hogy
pótolja az életet, melyet nélkülözünk.”
Április 11. József
Attila és Márai Sándor születésnapja,
és egyben a magyar
költészet napja is.
Ebben a hónapban várnak országosan, így Egerben
is mindenkit a tavaszi fesztivál programjai. Kedves
olvasók, ha tehetik, egy-egy jó könyvvel engedjék
bekérezkedni a kultúrát, be az otthonukba, a lelkükbe, vagy a munka mellől felállva menjenek, és
élvezzék a zenét, a színházat, az irodalmat. Élvezzék
a világot. 
Harsányi Judit
	
főszerkesztő
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Aktuális

Húszmilliárdos területfejlesztési pályázati
keret nyílt meg Heves megyében

Hárommilliárdból újulhat meg Eger
szennyvízhálózata

Összesen 1230 milliárd forint áll hazánk rendelkezésére a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban. Heves megye 41,69 milliárd, míg Eger 11,08 milliárd forinttal részesül a keretből.

Megközelítőleg 3 milliárd forintos uniós és hazai forrásból újíthatja meg Eger a város szennyvíz-hálózatát – döntött a
közelmúltban a Kormány. A kabinet az 1084/2016. (II. 29.) számú kormányhatározattal kiemelt projektként nevesítette
a fejlesztést.

Immár tizenöt kiírás jelent meg a Heves
megyében elérhető területfejlesztési pályázati lehetőségek közül, azaz végrehajtási szakaszba lépett a Terület- és Telepü
lés
fejlesztési Operatív Program (TOP)
– jelentette be nemrég Szabó Róbert, a
megyei közgyűlés elnöke. Ismert: a TOP
forrásai országosan 1230 milliárd forint
felhasználását teszik lehetővé a megyék és
a megyei jogú városok számára. Az 1230
milliárd forintból a megyék 798 milliárd
forinthoz juthatnak, Heves megye 41,69
milliárd forintban részesül. Emellett több
mint 387 milliárd forint elkülönített forrás áll a megyei jogú városok rendelkezésére.
A Heves Megyei Önkormányzat összesen 1164 települési projektjavaslatot gyűjtött össze, rendszerezett és készített elő.
Az idáig meghirdetett pályázatok teljes
kerete megyénkben meghaladja a 20 milliárd forintot. Még ebben az évben négy
további pályázati kiírás várható a TOPban, közöttük inkubátorházak, energetikai fejlesztések és közösségi programok
megvalósítására lesz lehetőség a településeken.
Heves megyében helyi gazdaságfejlesztésre 900 millió forint, turizmusfejlesztésre 2500 millió, óvodák és bölcsődék
férőhely növelésére, a már meglévő intézmények fejlesztésére 1550 millió, barnamezős területek rehabilitációjára 1000
millió, ipari parkok infrastrukturális
fejlesztésére 2938 millió, városok zöld
felületének megújítására 2500 millió,
csapadékvíz-elvezetésre 500 millió forint
áll rendelkezésre. Pályázni lehet még kerékpárutak építésére, felújítására, közlekedésbiztonsági fejlesztésre 2670 millió,
egészségügyi alapellátás fejlesztésére 673
millió, nappali szociális ellátás fejlesztésére 500 millió, szociális városrehabilitációra 1100 millió, helyi foglalkoztatási
együttműködésekre 1000 millió, megyei
foglalkoztatási megállapodásra 800 millió
forint értékben.
Egerben több mint 11 milliárd forint jut
területfejlesztési célokra a 2014-2020-as
uniós ciklusban. Az összeg felhasználásának két fő stratégiai célja a gazdaságélén-

Az egri pályázat pontos címe: „Eger
szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése
és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése”.
A Magyar Közlöny 2016. évi 26. számában
megjelent kormányhatározat a KEHOP
éves keretének felosztásáról szól, s ebben
Eger számára 2,62 milliárd forint támogatást, valamint 300 millió forint, hazai
költségvetésből megtéríthető önerőt jelölt
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kítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása,
illetve a vállalkozásbarát településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek
megteremtése. Habis László polgármester
a napokban a Heves Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara által szervezett fórumon
azt mondta: kiemelt feladatként kezelik a
déli iparterület fejlesztését, e mellett pedig
jut forrás új és meglévő intézmények, valamint belvárosi terek fejlesztésére is. Kiemelt projekt a Modern Városok Program
keretében az Egert az M3-as autópályával
összekötő 2×2 sávos autóút megépítése,
illetve az egri vár további fejlesztése is. A
fenntartható városi közlekedés terén is
tervez fejleszteni a városvezetés, de mint
a polgármester elmondta, a nemzeti
úszó- és vízilabda központnak is gazdaságélénkítő hatása lehet, s ennek kapcsán is
jelentős parkolási feltételjavítást tervez az
önkormányzat, tehát e beruházás is összvárosi érdeket szolgál. Gazdaságélénkítő
és népességmegóvó intézkedésnek szánja a város néhány belvárosi terület, így a
Katona tér, a Belvárosi, Bajcsy és Erzsébet
Udvarok átalakítását, az Uránia mozi és
a Bródy-könyvtár felújítását, valamint a

Lenkey-ház rekonstrukcióját is. Helyben
történő útfejlesztésre a Kertész úton faltól
falig, a Csiky Sándor utcában pedig részben lehet számítani a következő időszakban.

A Lenkey-ház

fotó: lénárt márton

Várfejlesztés

Az Uránia Mozi

fotó: lénárt márton

fotó: lénárt márton

meg a Kormány. A tervezett fejlesztést a
támogatott pályázók a Nemzeti Fejlesztési
Miniszter által alapított Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. projektfelügyelői segítségével végzik el, s egyben
ez a szervezet látja el a fejlesztési konzorcium vezető szerepét is.
Habis László polgármester elmondta:
A korábban összeállított szakmai kon-

cepció szerint megújulhat a belváros és a
déli iparterület közötti szennyvíz főgyűjtőcsatorna, az egri szennyvíztelepet korszerű módon lefedik és technológiai korszerűsítést is végrehajtanak az üzemben,
így lehetőség nyílik majd az iszapkezelés
energiahatékony megvalósítására is.
A fejlesztési program véglegesítése a
következő hónapok feladata.

Egri sportfejlesztésekről a szakállamtitkárral
Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkárnál tett látogatást az ünnepi hétvége előtt Habis László, Eger polgármestere. A városvezető tájékoztatta a sportkormányzat képviselőjét a városunkban eddig megvalósított sportfejlesztésekről. Szó esett a Felsővárosi Sporttelepen elvégzett műfüves pályaépítéséről, melyet a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
közös konstrukcióban valósított meg Eger Önkormányzata.

Bródy Sándor MVK

Közlemény
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy
Eger, Lajosváros nyugat városrész szabályozási tervének felülvizsgálata folyamatban van. Az előzetes észrevételek 2016. április 15-ig írásban eljuttathatók
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájához postai úton, vagy személyesen
leadhatók.

Habis László bemutatta a Kemény Ferenc
Sportcsarnok felújításának első, a Magyar Kézilabda Szövetség közreműködésével megvalósított fejlesztését is, melyet
a látvány csapatsportágakhoz kötődő
„TAO- forrásból” és önerőből finanszírozott az önkormányzat. Az Eger és térsége
országgyűlési képviselője, Nyitrai Zsolt
miniszteri biztos kezdeményezésére létrejött találkozón ugyancsak szó esett
arról, hogy a megyeszékhely önerőből
alakított ki egy asztalitenisz csarnokot a
belváros közelében.
Habis László a következő időszak beruházásait részletezve kiemelte: az önkormányzat – a Közgyűlés határozatának
megfelelően – előkészíti a Szentmarjay
Tibor Városi Stadion tervezett megújítását: nettó 250 millió forintból megépül
egy korszerű rekortán atlétikai pálya, pont
kerül a stadionvilágítás kérdésére és egyéb

Elismerés
A közelmúltban komoly szakmai elismerést kapott az Agria Humán Közhasznú
Nonprofit Kft. Fazekas László Albertet, az
egri önkormányzati társaság ügyvezetőjét,
Felügyelő Bizottságának elnökévé választotta az 55 tagvállalatot magába foglaló

kapcsolódó létesítmények is szolgálják
majd az egri sport ügyét. A Kormány Modern Városok Programjában szereplő egri
Nemzeti Úszó- és Vízilabdaközpont építéséről kormánydöntés született, ehhez kapcsolódóan a 2016-os évre az önkormányzat
annak érdekében kapott támogatást, hogy
elkészüljön a komplexum megvalósíthatósági tanulmánya, illetve az ún. előzetes
régészeti dokumentáció. Eger azon dolgozik, hogy a Bárány Uszodában elkezdődött
fejlesztés második és harmadik üteméhez
a már megítélt kormánytámogatás mellé
TAO-forrást is bevonjon és a szükséges
önerőt rendelkezésre tudja bocsátani. Habis László polgármester mindehhez kérte
a sportállamtitkárság szakmai segítségét.
A találkozón a felek megállapodtak abban, hogy Eger Önkormányzata eljuttatja
az államtitkár asszonynak az egri sportfejlesztésekről szóló aktuális státuszjelentést.

Véleményezésre megküldi a város a kormányzatnak azt a „vizes” komplexumra
vonatkozó fejlesztési koncepciót is, melyet
egri vízilabdás és úszó szakemberek készítettek el. A fentiek mellett kidolgoznak
egy konkrét javaslatot arra nézve, hogy a
2017-es évben Eger milyen mértékű kormányzati támogatást kérnek és várnak a
kormányzattól a tervek megvalósításához.
Ebben is Szabó Tünde államtitkár támogatását kérik, hiszen a fentiek a nemzetgazdasági miniszter és a Miniszterelnökséget
vezető miniszter kompetenciájába tartoznak ugyan, ám a fejlesztésekhez szükséges
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
szakmai támogatása is.
Az államtitkár elismeréssel szólt az Egerben működő utánpótlás-nevelő munkáról
és a megyeszékhely sporteredményeiről,
valamint ígéretet tett arra, hogy a közeljövőben Egerbe látogat.

Védett Szervezetek Országos Szövetsége
(VSZOSZ). A szervezet tagjai mintegy
15 000 megváltozott munkaképességű
munkavállalót foglalkoztatnak. Az Agria
Humán Kft. az elmúlt két évben – pályázati forrásból – mintegy 160 millió forintot
fordított telephelyeinek korszerűsítésére,
akadálymentesítésre és a munkavégzéshez
szükséges gépek beszerzésére.

A cég egy pályázattal 531 dolgozó rehabilitációs foglalkoztatására nyert támogatást, melynek összege a 2016-os gazdasági
évre 595 millió forint.
Az önkormányzati vállalat jelenleg ös�szesen 605 főt foglalkoztat, létszámát tekintve tehát az Agria Humán Kft. a legnagyobb munkáltatók közé tartozik Eger
városában.
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Meghívó

2016. április 22. Eger; Érsekkert

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a XVIII. Eger
Városi Civil Fórumra, 2016. április 6-án (szerdán) 16.30 órára a Városháza dísztermébe

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata
támogatásával, az Egri
Kulturális és Művészeti
Központ koordinálásával, több mint húsz
szervezet és több intézmény együttműködésében idén is gazdag
programokkal hívják
fel a figyelmet természetünk és környezetünk védelmére
a Föld Napján. A város „zöld szívébe,
az Érsekkertbe várják a szabadban és
szabadon játszani vágyókat 2016. április 22-én pénteken 9 és 18 óra között.
A természet és környezetvédelemmel kapcsolatos játékok, versenyek,
ügyességi próbák sora kínál hasznos
időtöltést a remélhetőleg tavaszias
időben. A civil szervezetek 9 és 16 óra
között nyitva álló sátraiban kvízjátékokon, furfangos feladatokon mérhetitek le tudásotokat a különböző korosztályok érdeklődői.
Újdonság, hogy egy újrahasznosítható anyagokból felépített játékpark is
várja a gyerekeket a tó melletti területen.
A Kerek Perec Egylet 10 órától tartja „Lusta Jankó és a bolond falu” című
előadását az étterem melletti árnyas,

füves részen. Idén első alkalommal
gyógynövénytúra is lesz, amely aznap
10 órakor indul a Törvényház u. 25.
számú ház elől, Rigó István vezetésével. Előzetes regisztráció április 19-ig:
eger@ujakropolisz.hu címen.
A Föld Napjához idén is kapcsolódik, immáron 20. alkalommal, a
városi kerékpáros közlekedést népszerűsítő felvonulás, amely 17 órától
az Érsekkertből indul az I bike Eger
csapat vezetésével.
És aki még nem fáradt el és szívesen
segít, őt másnap 2016. április 23-án,
szombaton délelőtt Almárban, a Pálos
kolostor-romnál várja szeretettel egy
kis közös takarításra a Forrás DSE!
A Föld Napja – 2016 rendezvény főtámogatója: Eger MJV Önkormányzata. Info: www.ekmkeger.hu, www.
eger.hu, www.egrizold.blog.hu.

15.30–16.30 Regisztráció, mandátumvizsgálat
16.30–16.35	Mandátumvizsgáló bizottság jelentése
(Jakabné Jakab Katalin elnök)
16.35–16.40	Megnyitó (Somodyné Jámbor Ildikó levezető elnök)
16.40–16.50	Köszöntő (Habis László, Eger Megyei
Jogú Város Polgármestere)
16.50–17.00	Fórumtól fórumig. Beszámoló az Egri
Civil Kerekasztal munkájáról. Civil
Fórum 2015. évi állásfoglalásainak
megvalósulása. (Előadó: Gál Sándor,
az Egri Civil Kerekasztal tagja)
17.00–17.15	Az önkormányzati bizottságokba delegáltak beszámolója. (Badacsonyiné
Bohus Gabriella, Jakabné Jakab Katalin, Haász Tamásné, Koltai Ottó, dr.
Nagy Árpád, dr. Renn Oszkár)
17.15–17.20 	
Civilek és a média. (Antal Anett, a
Média Eger Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója)
17.20–18.00 Szekcióülések
18.00–18.30	
Plenáris ülés. Szekcióvezetők beszámolója. Fórum állásfoglalása
18.30
Zárszó
Egri Civil Fórum
Szervezőbizottsága

Képviselői fogadóórák
Április 7-én és 21-én, csütörtökön 16.00
és 17.00 óra között Császár Zoltán, az 1.
számú választókörzet független képviselője, a Városképi és Környezetvédelmi
Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán (Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői szobában.
Április 4-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka, valamint Szucsik
György, a 2-es választókörzet képviselője
(Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság elnöke tart fogadóórát a
Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.
Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett
helyen és időpontban tart fogadóórát. Te-
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lefon: 30/218-0266, E-mail: stefan.zoltan@
ph.eger.hu
Kovács Cs. Tamás, az 5-ös választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart
fogadóórát előzetesen egyeztetett helyen és
időpontban. Telefon: 20/256-1870, e-mail:
kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu.
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig
fogadóórát tart, előzetesen telefonon, vagy
e-mailben egyeztetett helyen és időpontban
(30/995-2290, oroszibolya@t-online.hu).
Lombeczki Gábor, a 10. sz. választókerület képviselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Városképi és
Környezetvédelmi Bizottság tagja előzetesen egyeztetett időpontban és helyen tart

fogadóórát. Telefon: 30/594-7853, e-mail:
lombeczki.gabor@ph.eger.hu.
Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DK-Együtt), a Városi Szociális és
Családügyi Bizottság tagja előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen
és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 70/3825203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.
Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), a Városi Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen
és időpontban tart fogadóórát. Telefon:
30/945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.com.
Komlósi Csaba önkormányzati képviselő (LMP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja minden kedden 16.00
és 18.00 óra között fogadóórát tart a Bródy
Sándor utca 5. szám alatt. Telefon: 30/9882664, E-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu.

Lénárt János (1896–1971)
SZECSKÓ KÁROLY
Lénárt János Feldebrőn született, 1896.
június 18-án. Édesapja Lénárt Mihály,
dohánykertész, édesanyja Kovács Katalin
háztartásbeli volt. Egyházi támogatással
került a jezsuiták gimnáziumába Szatmárnémetibe, majd Beregszászra, ahol a gimnáziumot végezte. Hetedikes volt, amikor
1914. július végén kitört az első világháború. A következő évben már az egri 60. honvéd gyalogezred önkénteseként kikerült a
galíciai frontra. A háborúban 1915. május
15-től 1918. november 8-ig vett részt.
Hazaérkezése után a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara történelem–földrajz szakára
jelentkezett, ahol házi tanítósko
dásból
tartotta fenn magát. 1920. október 1-jén
került Nyíregyházára a felsőkereskedelmi iskolába, előbb óraadói, majd helyettes
tanári minőségben. Oklevele megszerzése
után, 1922-ben rendes tanárnak nevezték
ki. Ebben az évben megnősült, Mazanecz
Ilonát vette feleségül. Házasságukból három fiúgyermek született, Mihály, Andor
és Zoltán, akiket nagyszerű hazafiaknak
neveltek.
Az Egri Római Katolikus Négyévfolyamú Fiú Felsőkereskedelmi Iskolába
1923. augusztus 30-án került rendes tanárként. Szaktárgyain kívül áruismeretet,
testnevelést, magyar levelezést, egészségtant, honvédelmi ismereteket tanított, s ő
vezette az üzemi gyakorlatokat, valamint
a sportkört is.
János bácsi rendelkezett a kiváló tanár
minden tulajdonságával. Amikor az iskolába került megbízták az intézmény 294.
sz. Eszterházy Károly Cserkészcsapatának
vezetésével. Színvonalas
és változatos programokat
valósítottak meg, figyelve
mind a testi, mind a lelki nevelésre. A cserkészek
megbízható munkáját az
egyház és a város is többször igénybe vette. Lénárt
János vezetésével 1933-ban
a gödöllői IV. Cserkész Világtalálkozón 37 cserkész
vehetett részt. Még ebben
az évben doktorált. Az
Adatok a Tarna völgyének
morfológiájához című dis�-

szertációja (Eger, 1933.) az Érseki Líceumi
Nyomda kiadásában jelent meg.
Lénárt tanár úr az 1945 előtti években
számtalan társadalmi funkciót töltött be.
Rendszeresen tartott előadást Heves Vármegyei Népnevelési Bizottsága által rendezett népfőiskolai tanfolyamokon. Priorja
volt Foederatio Emericana Egedia Corporatio-nak, a Magyar Cserkészszövetség II.
kerületének vezető tisztje, az Egri Kaszinó
választmányának és Szociális Bizottságának tagja. Ellátta a Jegyzők Országos Árvaházának igazgatói teendőit is. A Jegyző
internátus felügyelő tanára és az Egri Kereskedőtanonc Iskola igazgatója volt.
1925-ben kezdeményezte a várásatásokat. A munkába később kapcsolódott be
Pataki János Vidor ciszterci tanár és Pálosi Ervin jogtanár. Lénárt János végezte
cserkészeivel a kazamaták megtisztítását,
a bástyák feltárását. A háttérben dolgozott,
mert szerénysége nem engedte, hogy érdemeihez mérten előtérbe kerüljön.
A második világháborúban többször
behívták katonai szolgálatra. 1946 január
jában jött haza. Áprilisban kinevezték az
intézet igazgatójának. Történelmet, földrajzot, áruismeretet és kémiát is oktatott,
s ellátta a miskolci tankerület tanulmányi
felügyelői feladatait. Iskolai teendőin kívül
a Heves Vármegyei Szabadművelődési Tanács alelnöke, a Magyar–Szovjet Művelődési Társaság vezetőségi tagja volt. 1949-ig
vezette az Egri Várásatási Bizottságot.
1950-ben a város pedagógusainak megfélemlítésére internálták. Április 14-én letartóztatták, a kistarcsai internáló táborba
vitték. 1953. szeptember 6-án szabadult.
Egy évig fizikai munkásként dolgozott,
majd rehabilitálták. 1954. szeptember 5-én

tanári beosztást kapott az Egri Gárdonyi
Géza Tanítóképzőben. Valószínű, hogy
„rovott” múlttal azért alkalmazták ismét
az oktatásban, mert elismerték az országos
viszonylatban is példamutató tanári munkásságát.
Nyugdíjaséveiben a természet és a vár
iránti szeretet adott tartalmat életének.
Tevékenyen közreműködött Eger Vára
Barátainak Köre létrehozásában, melynek
titkárként a feladatok jórészét ő végezte.
Természetismerete, táborozási tapasztalata
arra predesztinálta, hogy a Természetbarát
Bizottság egyik vezetője legyen. Állandóan
járta az erdőt, korrigálta, újította a turistautak jelzéseit. Fejezeteket írt Mátra- és a
Bükk-útikalauzokba, valamint az Országos Kéktúra könyvbe.
1971. május 11-én örökre
elment a természetbarátok
nagy táborából. Az egri
Hatvani temetőben helyezték örök nyugalomra. Emlékét tanítványainak százai
szeretettel őrzik. 1971-ben
a Bükkben forrást neveztek
el róla. Évenként tartanak
Lénárt-futóversenyeket és
nevét viseli az Országos
Környezet- és Természetvédelmi Hegyitábor is.
Boldoggá tesz, hogy ismerhettem!
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„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni
és szabadságban kell elbocsátani.”
(Rudolf Steiner)

Visszatekintő

Válogatás az elmúlt hónap egri
eseményeiből
Két kiállítást nyitott újra a vár
Újranyitottak két kiállítást a várban:
a Múlt-kirakó régészeti tárlatot és
a fegyvereket bemutató Péterváry-gyűjteményt. Az Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei kiállítást I.
világháborús anyaggal egészítették
ki. A két tárlat most egy helyen, a volt
Képtárban tekinthető meg, korábbi
helyükre, a Dobó-bástyába ugyanis
hamarosan a Szépművészeti Múzeum egyiptomi anyaga érkezik.

Hungarikum lehet az
egri bikavér
Kezdeményezték az egri bikavér hungarikummá nyilvánítását. A bejelentést dr.
Nyitrai Zsolt, Eger és térségének országgyűlési képviselője tette meg egy borász
fórumon. Kiemelte: ahogy
minden hungarikum, úgy az
egri bikavér is a magyarság
csúcsteljesítménye.

Sikeres évet zárt a Törvényszék
Sikeres, de a költözés miatt nehéz évet zárt az Egri Törvényszék – értékelt dr. Nyíri Beáta az összbírói értekezlet kapcsán. A törvényszék elnöke kiemelte, színvonalas, hatékony és időszerű munkára törekedtek.

Csillagok között
Ötödik alkalommal lőtték fel az Egri Csillagot, vagyis
egyszerre, közösen mutatták be a termelők a 2015-ös fehér cuvée-iket. 16 borász Egri Csillagát lehetett kóstolni.
Kiderült az is: idén megváltozik az Egri Csillag köré szervezett ünnep; április végén, május elején tartják a Dobó
téren, húsz borász Csillagát várják ide, belépő nem lesz.

Férfi vízilabda – győzelem a BL-ben és az OB I-ben is
Két mérkőzés két győzelem a férfi vízilabdázók hosszú hétvégi mérlege. Előbb a Bajnokok Ligájában nyertek egy góllal a montenegrói
Jadran, majd két nappal később, de a magyar bajnokságban négy
találattal legyőzték a nagy rivális OSC-t. Utóbbi sikernek köszönhetően az is eldőlt, hogy 2014 után ismét bajnoki döntős az egri csapat.

Díjazták az újságírókat
Palágyi Edit, a Szabad Föld újságírója és Szüle Rita, a TV
Eger szerkesztő-műsorvezetője kapta az év újságírója díjat. Az év ifjú reménysége Bartha Zoltán, az M4 munkatársa. Mindhárom elismerést közösen adta át a város, a
megye és a kormányhivatal.

Önkéntesek segítése

Magyar–lengyel barátság
A waweli székesegyházról összeállított tárlat nyitotta meg a magyar–lengyel barátság napjára rendezett ünnepséget. A tárlat után az egri és a lengyel növendékek közös koncertet adtak a Farkas Ferenc Zeneiskolában.

Megalakult az Egri Önkéntes Kerekasztal. Az új fórum a segítségnyújtást kívánja népszerűsíteni, elsősorban a fiatalok körében.

Virtuális játék mutatja be a Líceumot

Népegészségügyi jelentés

A Líceum közösségi tereit lehet az interneten keresztül bebarangolni
azon a virtuális sétán, amit az Eszterházy Károly Főiskola munkatársai fejlesztettek. A 3D-s élménnyel a tudományt és a Líceumot is
szeretnék népszerűsíteni.

Az észak-magyarországi régió lakosságának egészségi
állapotáról készített összegző jelentést a három megye
kormányhivatalának népegészségügyi főosztálya. A szakemberek demográfiai, társadalmi-gazdasági, halálozási,
megbetegedési és életmódbeli mutatókat vizsgáltak. A
felmérésekből többek között kiderült: a lakosság közel fele
túlsúlyos, egyharmada napi rendszerességgel dohányzik
és kétharmada napi tíz percet sem mozog.

Agria Aut Art
Mikropódium a fővárosban

Hatvan alkotó 145 munkáját mutatja be a 8. Agria Aut
Art kiállítás, amelyre évről évre egyre több amatőr művész jelentkezik. Szakmai megnyitójában M. Pusztai Éva
kiemelte a technikai sokszínűséget, és azt is mondta:
minden alkotáson őszinteséget érez.

VII. Junior Expo
A fiatal vállalkozók bemutatkozására kínált lehetőséget
a kétnapos Junior Expo az egri bevásárlóközpontban. A
kiállítás nyertesei amerikai, brüsszeli, illetve bécsi tanulmányúton szerezhetnek tapasztalatot. A programon
hetven kiállító vett részt. Az első helyezett a Basiliskus
3D Grafikai Stúdió Kft. lett.
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Költözik a menhely
Májusban költözik az egri állatmenhely, a mostani alig ötszáz négyzetméteres helyről egy kilencszer nagyobb területre költöznek a négylábúak. Az egri önkormányzat adományozta az Eger melletti zöld
területet a menhelynek. Az építkezéshez minden segítséget várnak.

Lénárt András egri bábművész különleges utazó előadásait idézi Az én kicsi bohócom – Mikropódium a világ
körül címmel az Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézetben nyílt kiállítás. A Harlekin Bábszínház egyik
alapítója bőröndnyi társulatával – egy balerina, egy bohóc, egy sellő, egy szörny – beutazta már az egész világot
Japántól Brazíliáig. Megfordult többek között Argentínában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Koreában, turnézott Európa szinte összes országában. Lénárt
András 1994-től a Budapest Bábszínház szcenikusa, a
Színház- és Filmművészeti Egyetem bábosztályainak
szakmai tanára. Különleges kiállítása május 30-áig tekinthető meg a fővárosban.

fotó: lénárt márton
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Nemzeti ünnep

Kitüntetések

Turizmus, biztonság, kultúra

Hagyományosan a Bazilikában megtartott szentmisével kezdődött a március
15-i ünnepségsorozat Egerben. Ezt követően a színházban tartották a városi
díszünnepséget, majd a Petőfi-szobornál koszorúztak az ünneplők. Nemzeti
ünnepünk alkalmából több városunkban élő vagy Egerhez kötődő személy kapott állami kitüntetést.

Az uniós kvótarendszerről szóló népszavazásról, az ország biztonságáról, ennek kapcsán a turizmusról, valamint
Eger „Európa Kulturális Fővárosa” pályázatáról beszélt közös egri sajtótájékoztatón Tuzson Bence kormányzati
kommunikációért felelős államtitkár és Nyitrai Zsolt miniszteri biztos, Eger és térsége országgyűlési képviselője.

Dr. Budai László, az
Eszterházy
Károly
Főiskola Nyelv-és
Irodalomtudományi
Intézete Általános és
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének tanára, professor emeritus Magyar Arany
Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott.
Tanár úr az idegen nyelvek oktatása terén
végzett több évtizedes, kiemelkedő pedagógusi, módszertani és nyelvtudományi
munkája elismeréseként kapta meg a díjat.
Nála minden egy levéllel kezdődött… A
negyvenes években a Budai család kapott
egy levelet az Amerikában élő nagybácsitól, aki azt írta: mindenképp tanuljon nyelveket a gyerek, mert úgy könnyebben fog
érvényesülni. Ekkor vett egy angolkönyvet
az osztálytársától, abból kezdett el autodidakta módon tanulni: először a számokat
memorizálta, aztán tehenek őrzése közben kipróbálta, egy óra alatt hány szót tud
megjegyezni. 120-at tudott, ezekből másnap 87-re emlékezett is. Angolul egyetlen
tanára sem beszélt, az első élő angol szót a
felvételin hallotta. Hetven érettségiző fiú
jelentkezett akkor az ELTE angoltanár szakára, egyedül őt vették fel. Hát, valahogy
így kezdődött… Dr. Budai László az ezt
követő években az egyik leghatékonyabb és
az egyik legsikeresebb pedagógus lett, több
mint nyolcvan könyv szerzője, szakmai elismerések birtokosa, akinek a módszerével
nemzedékek tanulták meg hatékonyan az
angol nyelvet.
A véletlenen múlt egyébként, hogy
tankönyvíró lett: a hatvanas években új
tankönyveket akartak kiadni, de előtte a
minisztériumból szakemberek kérték ki a
tanárok véleményét. Egyikük azt mondta:
„ha ilyen jól tudja, hogyan kellene megírni,
miért nem írja meg?” Ettől kezdve pályázott és megnyert minden tankönyvpályázatot. Szenvedélye a nyelv és a tanítás. Úgy
tartja, hogy a nyelv egy kommunikációs
eszköz, és úgy is kell hozzányúlni. Nem
vertikálisan, hanem horizontálisan kell
tanítani a nyelvet, úgy kell megtanulni a
szavakat, ahogy a beszédben következnek
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egymás után. Nagyon fontosnak tartotta
és tartja ma is a helyes kiejtést, az élőbeszédet, melyet ő még az oroszoknak „köszönhet”: tízéves korában ugyanis Jászapátin az
ottani tisztiiskolában töltöttek oroszok egy
hónapot, akiktől sokat tanult.
Tanár úr 1957 óta van a tanári pályán,
az eltelt évtizedekből mindössze hat napot
hiányzott a katedráról. Idén 82 éves lesz, és
még ma is aktívan dolgozik. Felesége, két
gyermeke, öt unokája, és egy dédunokája
teszi számára teljessé az életet.
Dr. Csank István
nyugalmazott jogtanácsos, az 56-
os
Szövetség
Heves
Megyei Szervezetének elnökségi tagja
a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetés polgári tagozat
kitüntetést kapott.
A magas rangú elismerést az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a személyét ért meghurcoltatás ellenére tanúsított
bátor helytállása, valamint a forradalom
eszmeiségét éltető tevékenysége elismeréseként kapta meg dr. Csank István.
Hogy mit jelent huszonévesen munkaszolgálatra kerülni, a második világháborúban amerikai, majd francia hadifogságba esni, az a mai huszonéveseknek csak
ijesztő történelem. Dr. Csank István számára ez az átélt valóság, éppúgy, mint az
56-os forradalom után a kistarcsai internálótáborban szenvedni nyolc hónapot, meghurcoltnak lenni, rendőri felügyelet mellett
élni, jogtanácsosként segédmunkásként
dolgozni, megalázottan továbbállni munkahelyről munkahelyre, és tudni, hogy
megfigyelik és folyamatosan ellenőrzik.
Valóság volt az is, hogy évtizedeken állandó besúgói szempár előtt élte a mindennapokat, és igazán csak 1989-ben, hatvannégy évesen lélegezhetett fel. Az utókornak
mindig lesz mit jóvátennie…
Sosem féltem, elszánt voltam, büszkén
vállaltam minden tettemet – mondja, és
szeme még ma is csillog ettől az ifjúkori elszántságtól, a bátorságtól, mely természetességgel élt benne és él ma is.

A kor nehezen tud fogni rajta, egyenes
tartással jár-kel, 91 évesen is szemüveg
nélkül olvas, kiváló memóriával idézi fel
a legnehezebben felidézhető emlékeket
is. Neveket, dátumokat, időpontokat,
mindent, ami a 20. században megviselte, de megtörni nem tudta. Világéletében sportolt, úszott, vívott, teniszezett,
és mindennapjainak nagy részét ma is
a természetben tölti. A lelki támaszt felesége, két lánya, két fogadott lánya, hat
unokája, valamint három dédunokája
jelenti számára.
Serfőző Simon költő Kossuth-díjat kapott
Serfőző Simon a tradicionális népi jegyeket modern szimbolikával ötvöző
költészete, a magyar sorsirodalom hagyományait változatos művészi eszközökkel megújító próza- és drámaírói
életműve, illetve jelentős publicisztikai
és könyvkiadói tevékenysége elismeréseként kapta meg a díjat. A költő a Magyar Művészeti Akadémia tagja, az egri
önkormányzat által kiadott irodalmi,
művészeti és kritikai folyóirat, az Agria
főmunkatársa.
Csík Gusztáv dzsesszzongorista Liszt
Ferenc-díjat kapott
Kiemelkedő zenei előadóművészeti tevékenysége elismeréseként kapta meg a
díjat az egri születésű Csík Gusztáv. Az
Amerikában és Európa-szerte hatalmas
sikereket arató dzsesszzongorista húsvét
előtt jótékonysági koncertet adott a Líceum kápolnájában, a bevétellel az Egri
Farkas Ferenc Zeneiskola alapítványát
támogatták.
Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott
Az idén hetvenéves irodalomtörténész,
író, szerkesztő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi
Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára kiemelkedő színvonalú munkájáért vehette át a kitüntetést.

Nyitrai Zsolt miniszteri biztos, Eger és
térsége országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy Habis László egri polgármesterrel együtt nemrégiben közösen kezdeményezték, hogy Eger is pályázza meg
az Európa Kulturális Fővárosa címet. Tették ezt azért, mert meggyőződésük, hogy
a város képes és alkalmas arra, hogy egész
Európának megmutassa kultúráját.
Utalt arra is, hogy utoljára 2004-ben
próbálkozott a település a megtisztelő cím
elnyerésével, s ő egri országgyűlési képviselőként személyesen is támogatta a pályázatot.
Nagy örömmel tölt el – folytatta Nyitrai
Zsolt, – hogy a helyi önkormányzat min-

den egyes képviselője támogatta a kezdeményezést, mind a kormánypárti, mind
pedig az ellenzéki frakciók igent mondtak
a pályázatra. Szólt arról a friss hírről is,
mely szerint az EMMI kultúráért felelős
államtitkársága már regisztrálta az egriek
jelentkezését, így a város immár hivatalosan is jelöltté vált.
A honatya hangsúlyozta, az lenne a legfontosabb cél, hogy egy széles társadalmi
bázison létrejövő összefogáson nyugodjon
az a pályázat, amelyet a város fog benyújtani. Kijelentette: a város egészét meg kívánják mozgatni a kampány során, a témakörök pedig három főbb pilléren nyugszanak
majd, ezek a hit, a tudomány és a művészet.
Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár arról beszélt,
hogy Eger a hazai turizmus fellegvára, a
tavalyi év első 10 hónapjában 17,5 százalékkal nőtt az itt eltöltött vendégéjszakák
száma, ami meghaladja a hazai növekedés
ütemét. Eger tehát méltán pályázik az Európa Kulturális Fővárosa címre, s az sem
véletlen, hogy tavaly az Utazás Magazin

az év turisztikai városává választotta a települést.
Az idegenforgalomhoz azonban biztonság kell – folytatta –, hogy növekedhessen
az ország vagy éppen Eger vonzereje. A
városban 15 ezer aláíró tiltakozott a kötelező uniós kvóta bevetése ellen, ám most
egy nemzetstratégiai kérdésről van szó: a
kormány népszavazás kiírásával szeretne
támogatást kapni bevándorlási politikájának folytatásához.
Tuzson Bence kiemelte: Magyarország
nem mondott le döntési szabadságáról. A
kvótáról szóló népszavazás arról szól, hogy
a magyar emberek megtarthassák azt a jogukat, hogy eldönthessék, kikkel kívánnak
együtt élni. Emellett a kormánynak a magyar emberek és az Európai Unió iránt is
feladata és kötelezettsége, hogy megvédje a
magyar határokat – tette hozzá. Kiemelte:
a déli határokon ismét nő a migrációs nyomás, ezért ott egyre több rendőr és katona
sorakozik fel. Tuzson Bence arról is szólt,
hogy szükség esetén Románia felé is meg
kell építeni a kerítést.

Rezidenseknek, szakorvosjelölteknek
Előadássorozatot indítottak a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. A havonta jelentkező programmal
a rezidensek, szakorvosjelöltek ismereteit szeretnék bővíteni. A legutóbbi bemutató a tantermi előadás gyakorlatával
foglalkozott a kórház Refektóriumában.
A sorozatot azzal a céllal indították, hogy
olyan információkhoz juttassák a kórházban dolgozó rezidenseket, szakorvosjelölteket, amik nem részei az egyetemi
tananyagnak, hanem a határterületeket
érintik és a gyakorlati tudást célozzák. A
Markhot Ferenc Kórház fontosnak tartja,
hogy helyben elérhető, önkéntesen igénybe
vehető szakmai ismeretszerzéssel segítse
dolgozóit. A program részeként legutóbb
Dr. Pórszász Róbert, a Debreceni Egyetem
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
egyetemi docense „Az előadás technikájának szubjektív titkai” címmel tartott prezentációt. Előadásában elmondta, az egyetemistákat nem tanítják arra, hogyan kell
oktatni, előadást lebonyolítani.
„Ez egy technikai bemutató olyan érdeklődők számára, akiknek feladatuk,
hogy előadást tartsanak. Az orvosegyete-

men például a szemináriumvezetők, amikor bekerülnek egy klinikára, előbb-utóbb
szembesülnek azzal, hogy a medikusképzésben is részt kell venniük. Erre megoldás
a bemutatóm, amellyel az előadástartás
vezérfonalát ismertetem.” – mondta Dr.
Pórszász Róbert.
Hogyan érdemes készülni, mik a teendők az előadás előtt és után, hogyan hangsúlyozzunk, milyen struktúrát kövessünk.
Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptak a bemutatón megjelentek.
A professzor hozzátette: „A prezentáció
sok szubjektív elemet tartalmaz. A tananyagon kívül, az előadó magát a szubjektumát is adja – gesztikulációval, a mondatai fűzésével tartja fenn a figyelmet. Ha a
hallgatók fáradtak, akár vicces formában is
átadhatja az ismeretanyagot.
A tantermi előadás gyakorlatán kívül

fotó: berán dániel

a sorozatban dr. Barkai László profes�szor Újdonságok a diabetológiában, dr.
Moretti Magdolna pszichiáter főorvos
pedig Nehéz beteg, elakadt diagnózis,
szokatlan tünetek (Kommunikációs stratégiák és esetmegbeszélés) címmel tartott
előadást. A programsorozat következő
részében a mozgásszervi rehabilitációs
osztály mutatkozik be.
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Portré

„Az ének, a zene kipucolja a lelket”
Mosolyogva, természetesen robogóval érkezik az interjúra dr. Nagy Zoltán, akit a legtöbben talán a színházból ismernek,
amint a zongora mögött ül, vagy vezényel a zenés darabok alatt. Büszke, boldog családapa, aki az Eszterházy Károly Főiskolán is elismert oktató, s a hallgatók is szeretik: a Bölcsészettudományi Karon a félév oktatójának választották.

PÓCSIK ATTILA
– Talán a színház felújítása miatt, az
akkori Ifjúsági Házban bemutatott
Piaf-ban láttalak először. Számodra is
ilyen emlékezetes az az előadás?
– Feltétlenül, hiszen borzalmasan
izgultam ott a zongora mögött… de nagyon nagy siker lett. Az ember pedig
– nyilván a felelősség miatt is – elkezdi
fontosnak érezni a dolgot, aztán mikor
elmúlik az izgalom, látja, mennyire jól
sikerült. Később a kőszínházba is behoztuk a darabot, s máig láthatja a közönség,
monodrámaként. Legutóbb éppen Kisvárdán mutattuk be, már legalább 1000
előadásnál járunk. Egy ideig fel is írtam,
azt hiszem a 680. volt az utolsó bejegyzés.
Érdekes, hogy sok darab, amit szériában
játszunk, egy idő után hoz egyfajta holtpontot, amikor figyelni kell arra, ne égjek
ki, ne fásuljak bele, tudjak koncentrálni.
Talán ez a legnehezebb ebben a szakmában, hogy az ember elérje magában azt,
ne menjen szint alá. A Piaffal azonban
ilyen gond soha nem volt.
– Soproniként hogyan kerültél
Egerbe?
– Érdekes történet… Szüleim ott
nagy emberek, és a gimnáziumi évek
alatt elkezdtem bárzongorázni. Az egyik
alkalommal azt mondta a város főépítésze: „gyorsan végezz el egy iskolát, amíg
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apád pozícióban van!”. Nyilván megszólalt az önérzetem, s akkor döntöttem. Na
jó, az igazsághoz hozzátartozik, hogy ott
engem elég keményen fogtak, mert bulizós voltam, s ki is akartam szabadulni… Persze ebből voltak is problémák
itt a főiskolán, mert otthon ismertek,
elnéztek egy-két dolgot, itt pedig bizonyítani kellett. Ez nehezen ment az első
két évben, meg kellett érteni, hogy gyakorlás nélkül nem fog menni a dolog,
halasztani is kényszerültem. Amikor
visszajöttem, megváltozott a hozzáállásom. Az addigi hályogkovácsban – aki
ugyan izgul koncertek előtt, de fellépéskor már nem – felébredt a felelősségérzet. Elkezdtem keményebben dolgozni.
Persze ebből is volt probléma, mert mint
mindent az életben, ezt is túlspiláztam, s
akkor már nagyon izgulós lettem.
– Ne szaladjunk el ennyire! A bárzongoráról mesélj még kicsit…
– Abban az időben minden szórakozóhelyen volt élőzene. Persze kevesebb,
mint gyerekkoromban, de azért volt
még. Mint a gimnazista fiúk, mi is versenyeztünk, hogy ki tudja az adott hölgyet meghódítani, s azt nyilván meg kellett hívni egy italra. Persze én, mint egy
véletlenszerűen, mindig olyan helyre
invitáltam a hölgyet, ahol volt zongora,
s ott megkértem a zenészt, hadd játs�szak egy kicsit. Ez persze nem tetszett a
srácoknak, de lényeg a lényeg, hogy egy
alkalommal meghallotta a tulajdonos, s
felkért. Aztán rájöttem, hogy ez sem fenékig tejfel, de jól lehetett vele keresni.
– Te választottál hangszert?
– Apukám a régi típusú tanítóképzőben végzett, ahol kötelező volt két hangszeren játszani, zongorán és hegedűn.
Először úgy volt, hogy én is hegedülni
fogok, de első osztályban (zenei általánosba jártam) bejött a későbbi zongoratanárom, Ferencz Éva néni, hogy diákokat toborozzon. Valami csoda folytán
történt, előtte is, utána is túljelentkezés
volt zongorára, csak akkor nem. Hazamentem, megkérdeztem van-e nekem
ehhez kedvem, s szüleim mondták, persze. Sokat köszönhetek Éva néninek.
– Tanári pályára készültél?
– Eleinte igen, de aztán úgy voltam
vele, csak legyen valamiféle zenei papí-

rom. Aztán negyedikes koromban jöttek az első számítógépek, hangtechnikai
rendszerek, ami engem roppantul érdekelt. Demonstrátor lettem, s tulajdonképpen, az akkori főnököm, Gulyásné
Székely Éva kérte, hogy maradjak. Aztán
besoroztak, persze úgy, hogy pisztolyt
csak Bruce Willis-filmekben láttam. Az
is érdekes volt, mert az orvosok jártak
abba a bárba, ahol én zongoráztam, s
egyből felajánlották, hogy olyat írnak a
papírra, ami miatt biztos nem kell bevonulnom. Na, erre mondtam, hogy muszáj alkalmasnak lennem, mert még a
végén később nem lesz munkám. Végül
polgári szolgálatos lettem. Miután letelt,
kitalálták, hogy egyetemi végzettség kell
a tanításhoz, úgyhogy jött a Zeneakadémia. Mire végeztem, valaki más azt
találta ki, hogy doktori cím is kell, következett hát a doktori iskola. Igazából
arra vagyok büszke a doktori címemben,
hogy végig tudtam járni az utat, le tudtam ülni, s képes voltam megírni egy
könyvet, nagyobb véráldozat nélkül.
– Miként kezdődött a színházi
munka?
– Akkoriban a nagyoperettekhez
főiskolásokat hívták statisztálni a kórusba. Egy alkalommal Marík Erzsébet
valamiért nem ért rá, s szólt, hogy miután úgysem vagyok a színpadon, menjek
le a szintetizátorhoz. Nagy izgultam, de
ugyanakkor rendkívül tetszett is a dolog. Aztán Szegvári Menyhért figyelt fel
rám, s érdeklődött, ki ez a gyerek. Persze
ez sem volt véletlen, Menyus ugyanis jóban volt mesteremmel, Kátai Lászlóval,
aki dicsért neki engem. A Bolha a fülbe
volt az első előadás, amelyben zongoráztam, aztán jött a többi.
– Karmester, zenetanár, zeneszerző… mi állna a névjegykártyádon?
– Zeneszerző biztosan nem, az túlzás. Igazából soha nem vonzott, nem is
tudok zenét szerezni. Ez egy szakma,
amit meg lehet tanulni, s én nem tanultam meg. Amiket én írtam, azok inkább
színházi zenék, amelyek passzolnak a
darabhoz, de ez egészen más, mint egy
önálló zenemű. Egyébként van névjegykártyám, az van ráírva: Nagy Zoltán.
– Nem sok együtt a főiskola és a
színház?

– Van, amikor nagyon, de szerencsére sikerül mindig megbeszélni, ös�szeegyeztetni a dolgokat. A főiskolán
remek ember a főnököm, Gábos Judit,
aki megérti, ha például nem akkor tartom meg az órám, amikor elvileg kellene. Egyiket sem tudnám elengedni, én
így vagyok én. Meggyőződésem, hogy
az ember akkor lesz sikeres zenetanár,
ha maga is csinálja valamilyen szinten.
Persze nem tudok úgy zongorázni, mint
Gábos Judit, de még úgy sem, mint 18
éves koromban. A tanításból is sokat
hasznosítok a színházban és fordítva. A
hallgatókat is igyekszem arra tanítani,
hogy ne adjanak ki akármit a kezükből.
Igaz, ha egy fellépés nem úgy sikerül
ahogy kellene, megengedő vagyok, mert
tudom, a ringbe bekiabálni sokkal kön�nyebb. Ha látom, mindent megtett érte,
akkor azt mondom, mindenkivel előfordul. De ha nem, akkor tudni kell levonni a konzekvenciát. Az ember nap mint
nap felteszi magának ezt a kérdést. Én
még ma is sokszor kételkedem magamban, ami egyfelől jó, mert úgy hiszem, ez
viszi előre az embert, ugyanakkor sokszor érzem, fel is őröl.
– Mire vagy igazán büszke?
– A családomra, feleségemre, két
gyermekemre. Mondok egy példát: augusztus 20-ától január végéig egyfolytában ott voltam a színházban. Csak januárban 24 előadásom és 28 próbám volt.
Ha nem lenne támasz, normális családi
háttér mögöttem, biztos nem bírnám.
Persze igyekszem otthon lenni, amikor
csak tudok. Gézukám 15 hónapos, minden nap odamegy a zongorához, a tehetséges Gergő nagyfiammal ellentétben.
Persze túlzok, mert igazán szép sikereket ér el, zenében is, néptáncban is. S ott
a feleségem, Nagy Erzsébet, aki amellett,
hogy kiváló énekművész, ha látja, hogy
kimerültem, felőröl a kétely, ott van velem, fogja a kezem.
– Hogyan kapcsolódsz ki?
– Anyukám szerint nem tudok, de az
igazság az, hogy a családommal fel tudok töltődni. Ha a pici ott totyog mellettem, vagy hallgatom, ahogy babául
magyaráz… Amikor tehetem, zongorázom magamnak, vagy zenét hallgatunk. Mostanában elég sok gyerekdalt, s
a kicsi – aki a nagyapja szerint kottából
van összerakva – egyből elkezd táncolni. Attól felemelőbb érzés pedig nincs,
mit hogy egy babát táncolni látsz. Persze
hallgatok jazzt, rockot, komolyzenét és
szép gyűjteményem van musicalekből,
van, amelyik 7-8 nyelven is megvan.
De azért annak is örülök, ha csönd van.

„Fontos, hogy az ember ne
csak a testével, meg az anyagi
javakkal, hanem a lelkével is
foglalkozzon…”
fotók: vozáry róbert

Háttérzenét nem tudok elképzelni, de
ezzel talán minden zenész így van, mert
akkor elkezdem figyelni a harmóniaváltásokat, vagy hozzáfogok szolmizálni.
– Még nem beszéltünk a hallgatói
zenekarokról, pedig érdemes…
– Nehéz dolog ez, mert a hallgatók
előbb-utóbb végeznek, s aki itt marad,
még vissza lehet csábítani, de sokan elmennek. Az Agria Voces után a Jazz Faces volt a negyedik ilyen együttes, igaz
a Sotto Voce Quartettet és a Tankovics

Jazz Triót nem én találtam ki. Szerelemből csináltuk/csináljuk, három éve úgy
vettünk repülőjegyet egy olaszországi fesztiválra, hogy a gála előtt jöjjünk
haza. Nem számítottunk rá, hogy beválogatnak a legjobbak közé, ehhez képest
abszolút első helyezést szereztünk.
– Mit tartasz a legnagyobb sikerednek?
– Éppen A kis herceg bemutatójakor
fogalmaztam meg, hogy szerintem az a
legfontosabb, hogy egy kiváló gárdával,
zenekarral dolgozhatok együtt, akikkel
jó hangulatban, alázattal folyik a munka. Magyarán sikerült egy igazi csapatot
építeni, amiben némi érdemem talán
nekem is van. Vannak kollégák, akik
nálam régebben muzsikálnak itt, s olyan
fiatalok is, akiket én hívtam. A hallgatói zenekaroknál, az Agria Vocesnél és a
Jazz Facesnél is ezt, a csapatot tartottam
az egyik legnagyobb erénynek. Nyilván
ezek az emberek nem voltak idegenek,
de elkezdtek törődni egymással, barátok
lettek. Ez nem feltétlenül szakmai szempont, de az együtt zenélésnek talán ez a
legfontosabb hozadéka. Valljuk be, a mai
világban az emberek elszeparálódnak,
nem figyelnek oda egymásra, így rossz
kedvűek, depressziósak. Mindig elmondom a srácoknak: ez a mi fegyverünk.
Nagy valószínűséggel egyikünk sem lesz
Mozart, Haydn, vagy éppen Beethoven,
de a zenélés fontos, mert kipucolja a
lelket. Az emberi kapcsolatokra a zenei
nevelés óriási hatással van, erről már a
’70-es évek közepén számos tanulmány
készült. Fontos, hogy az ember ne csak
a testével, meg az anyagi javakkal, hanem a lelkével is foglalkozzon, s erre a
legjobb, ha otthon énekel, például a gyerekével.

13

Kultúra

Me

Bach-maraton

Judy nyúl a pácban, avagy ciki lecukizni a nyuszit?

Mindannyiunknak, akik zenét tanultunk, megvan a Bachhoz fűződő személyes kapcsolatunk, átjárónk… Egy zenész pályáján ő
jelenti az állandóságot – fogalmazott dr. Gábos Judit, az EKF énekzene tanszékének művésztanára, a Bach-maraton koncertsorozat főszervezője. Az áprilisi programról vele és dr. Kabdebó Sándor karnaggyal beszélgettünk.
HARSÁNYI JUDIT
– Az idei Egri Tavaszi Fesztivál egyik
különleges programja lesz a Bach-maraton. Miért éppen Bach zenéjére esett
a választás?
G. J.: – Az EKMK részéről jött a felkérés a tanszék felé az Egri Tavaszi Fesztivál nyitó hangversenyére. Egy egri
Bach-maraton vágya mindig is ott lappangott a tanszék művésztanáraiban és
hallgatóiban, az álom megvalósulását az
idei Egri Tavaszi Fesztivál mottója ihlette: „A gyökerektől a csúcsokig”.
Bachhoz mindenkinek megvan a titkos kapuja, a személyes átjárója. Így
mindnyájan – a tanszék apraja-nagyja –
szeretünk róla beszélni a zene nyelvén.
Lehetőségeinkhez mérten – itt elsősorban a zenei apparátusokra, előadókra
gondolok – meg szeretnénk mutatni a
zeneszerző gazdag, változatos életművét, így a billentyűs, az orgona és a vokális repertoárból válogattunk. A hallgatók is nagyon szeretik Bachot, és mióta
a maraton ötlete felvetődött, mennyei
hangok töltik meg a teret itt a Líceumban… A maraton bő 24 óra alatt négy
koncertet ölel fel: április 8-án, pénteken
este 7 órakor Party@Bach címmel kezdődik a zongoraestem. A cím szójáték,
ugyanis két partita – az első és a negyedik – hangzik el, két Bach-korálelőjátékkal összefűzve.

fotó: vozáry róbert
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nét tanuló embernek megvan a maga
személyes kapcsolata Bach zenéjével.
Önnek mit jelent az ő zenéje?
K. S.: – Ezt nem könnyű megfogalmazni… Akár hívő az ember, akár nem,
azt, hogy kapcsolatba kerüljünk valamiféle transzcendenciával, azt akkor lehet a
elérni, ha Bach zenéjével foglalkozunk.
Ha Bachot játszunk vagy hallgatunk, azt
érezzük, hogy neki volt kapcsolata valami megfoghatatlannal, és ezt mi is megérezzük, átéljük, ha „testközelbe” kerülünk a zenéjével, előadjuk a darabjait.

G. J.: – Ehhez még annyit fűznék hozzá, hogy amikor Bachot ad elő az ember, az semmi máshoz nem hasonlíható.
Műveinek egy koncerten való életrekeltésekor előadó és közönség közösséggé
olvad össze. Olyan, mintha üzenetet adnánk át egymásnak.
K. S.: – Mozart számomra fantasztikus, de néha olyan „haveri”, Beethovent játszva érzi az ember, hogy zenéje
olyan nagy érzelmeket ad át, amelyeket
magunk is ismerünk. Bachot játszva
viszont azt lehet érezni, milyen kicsik
vagyunk. Fontosak vagyunk a világnak, magunknak, de amikor őt játs�szuk, érezni, hogy mélységes tisztelet
sugárzik a kottából, és ezt mi is közvetítjük a kotta felé. Nincs még egy olyan
zeneszerző, akit az ember kénytelen
lenne ennyire tisztelni a zenéjében lévő
rend miatt, és ez a tisztelet egyre csak
fokozódik. Minél jobban belelátunk,
annál jobban rácsodálkozunk. Én a tanítványaimnak mindig azt szeretném
átadni, hogy a mai rohanásban szembe
menjünk azzal, ami divatos, nem önmegvalósítani, nem rohanni akarunk,
hanem meg-megállunk, és egy másik
dimenzióban elmélyedünk a zenében.
Ha a hallgatókba sikerül ezt átplántálni,
talán majd ők is továbbadják a következő nemzedéknek.
G. J.: – Muzsikája lelki-szellemi megtisztulás. Maradjon tehát mindörökké
Bach öröm: Bach bleibet unser Freude.

k!

Zootropolis az a hely, ahol „ma a ragadozó és a préda harmóniában él”, ahol „bárkiből lehet bármi”, akár egy nyúlból is képezhetnek rendőrt. A modern gondolkodást hirdető város egy idilli, demokratikus utópiája az állatvilágnak, amire az eredeti cím
is utal. Itt kezdi hivatását Judy Hopps, a rendőrakadémián frissen végzett nyúl, akit méretei miatt először bírságolni osztanak
be. Izgatottan lát neki a munkának, bizonyítja elhivatottságát és a részrehajlást elutasítva, még önmagát is megbírságolja.

A városban tizennégy eltűnt emlős ügyében nyomoznak a rendőrök, az egyik esetet kikönyörgi magának a főhős, Judy. A
kis nyúl elszántan követi a nyomokat, beleveti magát a rejtélybe. Nyomozás közben
kirajzolódik, hogy bár mindenki egyenlő,
mindig vannak egyenlőbbek, és a csodás állattársadalomban is működnek a
sztereotípiák, a skatulyázás. Megjelenik a
kövér, fánkzabáló rendőr, a „villámkezű”
ügyintézők, akik történetesen mind lajhárok, vagy a megbízhatatlan, sunyi róka, aki
pont azt teszi, amit elvárnak tőle. A mezteK. S.: – Ezen a gálán egy motetta
hangzik majd el a kórus előadásában, a
Jesu meine Freude, melynek húsz percéből mi egyfajta keresztmetszetet adunk
a közönségnek. A darabválasztási lehetőségeinket ahhoz kellett szabjuk, hogy
nincs saját zenekarunk, és Bachnak elég
kevés hangszer nélküli kórusműve van.
Összesen csak hat motettát ismerünk,
ezekből választottunk.
G. J. – Igen, fontos szempontunk volt
az, hogy a maratont saját erőforrásainkból valósítsuk meg, ugyanakkor ezekből
a maximumot hozzuk ki.
– Az imént elhangzott: minden ze-

ztü

Zootropolis – Állati nagy balhé (Zootopia)
VERES PETRA

„Bach műveinek egy koncerten való
életrekeltésekor előadó és közönség közösséggé
olvad össze.”
Szombaton, április 9-én, tizenegy
órától „Vendégségben a Bach-családnál”
címmel Réz Lóránt orgonahangversenye hallható. Ez a koncert elsősorban
családi koncert jellegű, orgonaművész
kollégánk Bach és a Bach-fiúk műveiből
válogatott műsorában.
Délután három órától „Szeretünk,
Bach” címmel az ének-zene szakos hallgatók koncertje lesz hallható.
Este 7 órától a „Bach-Gálán” változatos műsor keretében vokális es hangszeres darabok, áriák hangzanak el.

gné

len állatokat pedig naturalista életmóddal
bélyegzik, mint kiderül, az „átlagállatot”megbotránkoztatja a ruhanélküliség.
A nyomozás során megvadult állatokra
bukkannak. A vadállatok esetében a biológiai késztetésre, az ösztönökre hivatkozva
„elzárják” őket, így ártatlanok veszítik el
az állásukat, sokakat lefokoznak, hiszen,
mint állítják: „mélyen belül még mindig
állatok vagyunk”. Azt azonban elfelejtik,
hogy mindannyian állatok és már régen
faji egyenlőséget hirdettek. Hataloméhségük is utal arra, a történelem, megismétli
önmagát.
A filmben a liberális városvezetés mellett
felüti a fejét egy szélsőségesebb gondolkodás; kisebb testű, gyengébb állatok (Nyájas
Bari alpolgármester asszony vezetésével)
a félelemtől és hatalomvágytól vezérelve
próbálják megdönteni a hatalmon lévő
polgármestert. Az állattokban nyugtalanságot keltenek, majd hagyják eluralkodni a
városban a gyűlölködést, megbélyegzést és
kirekesztést. Bár a lakosság 90%-a préda,
mégis egy része annyira retteg a kisebbségtől, hogy próbálja – koholt vádakkal, félelemkeltéssel – „eltávolítani” őket.

ÜNNEP
Március 15. Beszédek, vonulások, eső. És persze díjak. A Saul fia kapcsán
öröm és fanyalgás. De a Saul fiáról máskor. Igaz, nem véletlenül jutott
eszembe. S bizonyos beszédek, reakciók kapcsán Bibó István sem véletlenül (aki a Saul fia kommentjei kapcsán a társadalmi fejlődés zavarairól
beszélne). A rendszerváltás után gyakran lehetett hallani a nevét, sokan
hivatkoztak rá. Azóta elfelejtettük. Ami eszembe jutott, az az Eltorzult
magyar alkat, zsákutcás magyar történelem című írása (1948). A saját
gondolataim helyett tehát Bibó István.
Arról ír, hogy a Horthy-kor egyik fő kérdése, milyen
a magyar alkat, milyen a magyar. A kérdésben a legnagyobb csapda, hogy sokan minden katasztrófáért,
a társadalmi értékrend és szellemi fejlődés negatív
vonásáért a magyar alkat valamilyen megromlását
teszik felelőssé. Szerintük a magyarság olyan útra lépett, olyan hatásokat fogadott be, amelyek az alkatával ellenkeznek. Ez a valami (ami nem magyar) idegen
uralom, idegen beolvadás, idegen hatás útján érvényesülhetett. Ezzel az a gond Bibó szerint, hogy úgy
vetődtek fel a „döntő, az egész közösséget foglalkoztató, megosztó kérdések, hogy annak következtében
a közösség terméketlen, sehová sem vezető harcokba
bonyolódott, és a valóságos feladatokkal, valóságos
problémákkal szemben vakká lett”. Erre történelmi

Miközben a hiperaktív, buzgómócsing
nyúl próbálja felgöngyölíteni az ügyet, s
megtalálni a háttérben húzódó motivációkat, vicces, pörgő dialógusok, vonyításkoncertet adó farkasbűnszervezet és
filmek állatos kalózverzióival seftelő piti
bűnözők kísérik útján. A munkájától elkenődött nyúlba még a rádió is rúg egyet
(többet), bárhová kapcsol, mindenhol a
keserű hangulatát aláfestő zenéket talál.
Plusz poénként pedig feltűnik Gazelle, a
popénekes gazella, akinek Shakira kölcsönözte az eredeti hangját, valamint a magyar szinkronos verzióban az énekhangját.
Karakterfejlődésnek is szemtanúi lehetünk és magyarázatot kapunk az egyes
szereplők múltban gyökeredző félelmeire,
viselkedésére. A film a kitartásról, megbecsülésről, az egymás iránti tiszteletről és elfogadásról szóló tanulságát szájbarágás helyett fantasztikusan szórakoztató módon
képes közölni. A Zootropolis egy újabb
példa arra, hogy lehet úgy is animációt
készíteni, hogy attól a gyerekeket moziba
kísérő szülőknek se sorvadjon el az agya.
108 perc, 2016

Molnár Ferenc írása
példákat is hoz. Én csak a kiegyezéssel kapcsolatos egyik megállapítását
idézném: „a megegyező feleket nem a célok és tervek, hanem a félelmek és aggodalmak közössége hozta össze”.
A fő problémát Bibó abban látja, hogy mindig szembekerülünk a
valósággal, és mindig rossz válaszokat adunk, mert elveszítettük a realitásérzékünket. Márpedig az alkat épsége nem abból áll, hogy valakik
meghatározzák, mi a magyar alkat, aztán azt őrizzük. Az alkat épsége
abból áll, hogy épen tartjuk reagálóképességünket.
Ha egy közösség meghasonlik önmagával, elveszti
önmagát, az nem úgy történik, hogy „elveszti azt a
kiskátét, amelybe be van írva, hogy neki milyennek
kell lennie”. Ez úgy történik, hogy elveszti a képességét a valóságos helyzet felmérésére. Nem a valós
problémákra kérdez rá. És rossz kérdésekre rossz,
sokszor a közösséget is megosztó válaszok születnek. Ha pedig – ezt már én teszem hozzá – megvan
a probléma, azt nem felhasználni kell, hanem megoldani. És nem biztos, hogy egy nyolcvan évvel ezelőtti kor eszköztára alkalmas a 21. századi problémák
megoldására.
A beszédek pedig nem csak beszédek, hanem beágyazódnak a hétköznapi társadalmi gyakorlatba, és
tettekké válnak.

fotó: bilku krisztián
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Hétköznapi hősök

Bátrakért futnak
A hatvani Bátor Tábor egy olyan hely, ahol daganatos beteg gyerekek tölthetik a nyár – minden bizonnyal – legszebb
részét közösen. Itt sorstársaikkal, szüleikkel, orvosi felügyelet mellett ugyan, mégis teljesen önfeledten játszhatnak,
pihenhetnek, alkothatnak és elfelejthetik a mindennapok fájó problémáit. Az egri Kormos Kitti és Marczis Dávid ezekért
a gyerekekért fut majd áprilisban. Kilométereiket árulják, akik pedig ezeket megvásárolják, a Bátor Tábor Alapítvány
munkáját segíthetik. A civilben egyébként magyar tanár néni és vállalati kapcsolattartó fiatal most először fut a táborozó gyerekek mosolyáért, mi nagyon szurkolunk nekik!
PUZSÁR ZSÓFIA
– Mielőtt a jótékony kezdeményezésről kérdeznélek titeket, beszéljünk
először arról, hogy mikor is kezdtetek
futni?
Dávid: – Hat éve futok, akkor még
úsztam, de lementem pár futóversenyre,
ahol egész jó helyezéseket sikerült elérni. Akkor hívták fel a figyelmem erre a
sportra. Ma már kiegészítettem úszással
és kerékpározással, úgyhogy triatlonozok egy bő éve. Közben futónagykövet
lettem, Feketéné Kuzman Kriszta kérésére, aki hobbifutóként szintén viselte
már ezt a címet. A feladatom ennek kapcsán, hogy próbáljam összefogni az egri
futókat.
Kitti: – Én három éve kezdtem futni,
egy szép napon – történetesen a 25. születésnapomon – arra ébredtem január
elsején, hogy változtatni kell, úgyhogy
kimentem futni, mert ahhoz nem kell
semmi, gondoltam én ezt akkor naivan.
(Mosolyog…)
– Azért valljuk be, az elején még sokan nehezen veszik fel a futócipőt…
Milyen motiváció kell ahhoz, hogy valaki éppen futni kezdjen el?
Kitti: – Hmm… mindenképpen kell
hozzá egyfajta monotóniatűrés. De
egyébként nem is tudom… e nélkül biztosan nem lesz valaki sokáig futó. Valóban, sokan azt szokták mondani, hogy
unalmas… de én meg erre azt mondom,
hogy sok jó zene van! (mosolyog) Ebből
látszik, hogy én rettentően hobbifutó vagyok, hogy én mindig zenére futok! Az
nálam alap, hogy mindig szól a zene, de
hát ott van a másik oldal is.
Dávid: – Így van, én például zenére
biztosan nem tudnék…
– Kitti, azt mondod, hobbifutó
vagy, ehhez képest hatvan kilométert
bevállalni nem tűnik csekély tervnek.
Kitti: – Mert attól még hobbiból már
futottam maratont, úgy gondoltam, akkor ez is belefér már! (mosolyog…) Nem,
hát a hobbifutás inkább a hozzáállásomban mutatkozik meg. Szóval, ha nekem
nincs kedvem futni, mert hideg van, ak-
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kor egyszerűen nem megyek ki…. gondolom, te kimész (Dávidra kacsint)
Dávid: – Muszáj, minden nap, ez nem
is kérdés. A Dr. Bátorfi-Agria KTK csapatban triatlonozom, minden nap ki
van tűzve egy adott cél, igyekszem mindig a legjobbat kihozni magamból. Minden este küldenem kell az edzőmnek az
aznapi teljesítményt is.
– Hogyan kerültetek kapcsolatba a

daganatos gyerekeket segítő Bátor Táborral?
Kitti: – Nekem van egy barátnőm,
Oláh Eszter boxbajnok, aki most egyébként szintén gyűjt, mint Bátor Táboros.
Ő kérdezte meg, hogy van-e kedvem
hatvan kilométert lefutni áprilisban?
Azonnal rávágtam, hogy de, persze,
ha jobban belegondolok, akarok. Nem
akartam mindenképpen ultrát futni
idén, ez volt a 2016-os terv, végül is április nagyon korán volt úgy gondoltam, de
aztán írtam a tábornak és nagyon örültek neki, hogy jelentkeztem, úgyhogy
mondták is, hogy benne vagyok abban a
15 fős csapatban, akik április 30-án futnak, pont a tábor születésnapján. Én úgy
vettem észre, hogy a gyűjtést próbálják
azért egy-egy archoz kötni, ismerősei
ken keresztül megszólítani a segíteni
vágyókat.
Dávid: – Illetve egy-egy versenyhez.
Kisebb, de nagyobb versenyeken is részt
szoktak venni a táborért futók. Én úgy
ismertem meg őket, hogy több versenyen, amelyen részt vettem, a pálya mellett szurkoltak teljes erőbedobással. Már
akkor látszott, hogy ők egy nagyon ös�szetartó csapat! Végül is inkább személyes jelenléttel próbálják demonstrálni,
hogy összetartanak és segítenek.
– Ha jól tudom, mind a kettőtök ki-

tűzött célja a 150 ezer forint a futás során, ennyit szeretnétek összegyűjteni a
Bátor Tábor javára.
Kitti: – Ennél persze lehet több is, én
szerencsére pont a napokban értem el,
sőt meg is haladtam a 150 ezer forintot,
mert az iskola, ahová járok aerobik-oktató képzésre, támogatott egy nagyobb
összeggel. Azt mondták, szívesen támogatnak, sőt, szívesen át is utalnának százezer forintot. Én ezt az e-mailt
reggel láttam, és nem akartam hinni
a szememnek, majdnem kiugrottam
a bőrömből örömömben! Ez azért egy
piszok jó érzés! Az is, hogy volt olyan
vadidegen, akit életemben nem láttam
és utalt kétezer forintot. És tudom, hogy
nem az enyém lesz, hanem olyanoknak
gyűjtök, akiknek sokkal nagyobb szüksége van rá. Nagyon jó érzés, hogy általam juthat el egy ilyen helyre!
Dávid: – Igen, mert ebben nincs olyan
rossz szájíz, hogy nekem adják a pénzt,
hiszen közvetlenül a Bátor Tábor bankszámlájára utalják azt. Mindössze arról
van szó, hogy a közleményben ott szerepel a mi nevünk, ebből tudhatják, hogy
általunk gyűlt össze az a bizonyos ös�szeg. Én egyébként még most kezdtem
a gyűjtést, tehát az elején járok, de van
még egy hónapom rá, optimista vagyok!
(Mosolyog…) Mindenképpen szeretném egy szép eredménnyel zárni ezt a
fajta segítségnyújtást, egyébként már
csak azért is, mert sok versenyen, amin
indultam tényleg annyira lelkesen buzdítanak, amikor már nehezebben mennek a kilométerek, hogy mosolyt csalnak az ember arcára!
– Mennyire van pontos információ-

tok arról, mire fordítják majd konkrétan az általatok összegyűjtött összeget?
Dávid: – Én úgy tudom, hogy ezt általában előzetesen ki is lehet választani,
hogy az utaztatásukra, táboroztatásra,
programszervezésre, különböző támogatási részek vannak benne, de lehet
csak úgy átadni azt a pénzt is és arra
költi majd az alapítvány, amire igazán
szükség van. Azért is különleges egyébként ez a tábor, mert itt tényleg csak
súlyosan beteg vagy már súlyos betegségből gyógyult gyerekek vannak, ez az
időszak végre arról szólhat nekik, hogy
olyan társaikkal töltsék önfeledten az
időt, akik tényleg megértik őket, nem
érzik magukat kívülállónak.
Kitti: – A lényeg az, hogy a súlyosan beteg gyermekek táboroztatására
megy az összeg. Ez egy élményterápián
alapuló tábor, a gyerekeknek teljesen
ingyenes. A lovaglástól kezdve íjászkodás, kötélfonás, színjátszás, kötélhúzó
versenyek… eszméletlen sok programot
biztosítanak nekik, térítésmentesen. Mivel beteg gyermekekről van szó, ezért
fontos, hogy van állandó orvosi ellátás
és a szülők jelenléte is biztosított. Ez egy
komplex, összetett program tulajdonképpen.
– Nektek lesz arra lehetőségetek,
hogy személyesen is részt vegyetek a
táborban? Vagy ez részetekről elsősorban magáról a futásról és az általa
nyújtott segítségről szól?

Dávid: – El lehet menni önkéntesként
is és lehet velük találkozni, tehát erre
van mód.
Kitti: – Én például úgy futok be a születésnapi futáson, hogy Budapest-Hatvan az irány és Hatvanban magába a
táborba fogok majd befutni. A táborban
lesz majd a születésnapi buli, ez biztosan
egy hatalmas élmény lesz!
– Ez lesz az első alkalom, hogy a Bátor Tábor számára fogtok futni, sokan
nem élnek azonban a segítségnyújtásnak ezen formájával. Mi lehet ennek az
oka?
Kitti: – Szerintem egy csomó futó van,
aki nem mondja, hogy a Bátor Tábor színeiben fut, de más módon mégis támogatja őket. Lehet, hogy arra nem szánja
rá magát, hogy mozgósítsa az ismerőseit, kampányoljon az ügy érdekében, de a
háttérben mégis ott van és igenis a Bátor
Tábor mellé áll. Nem hiszem, hogy ezen
múlna… mi most ezt felvállaltuk.
Dávid: – Igen, mert attól függetlenül, hogy csak egy-egy megosztásra van
szükség az indulók részéről, mégis lehet,
hogy túl sok energiát emészt fel. Sokan
úgy gondolják, hogy nem gyűjtők, hanem inkább adományozók lesznek.
Ha Ön is segítené a futókat: Bátor
Tábor Alapítvány UniCredit Bank:
10918001-00000015-88740016
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Gyógyszertári ügyelet
2016. április
Dátum
1 péntek
2 szombat
3 vasárnap
4 hétfő
5 kedd
6 szerda
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat

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

Bőr- és szőrmeruházat

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

Liszt F. u. 19.

(36) 314 492 • (30) 903 8546

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

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

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

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

Takarítószolgálat,
Eger

(06 20) 9359 211

Szuper áron kapható:
Nesquick kakaópor 200 gr (egységár: 1495 Ft/kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Ft
Douwe Egberts Paloma kávé 225 gr vk (egységár: 1996 Ft/kg) . . . . . . . . .449 Ft

Törzsvásárlóknak 1 db vásárlásánál:

Minőségi

WU2 sampon Miraculum klasszikus 1l . . . . . . . . . . . . . 749 helyett 649 Ft
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Sága Falni jó! Füstölt pulykavirsli 140 gr (egységár: 1279 Ft) . . . . . . . . . . 179 Ft
Nescafé 3in1 Classic 175 gr (egységár: 2566 Ft/kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Ft
Silan öblítő Fresh sky, Sensitive (Coop ABC-Szuper) 1l . . . . . . 669 Ft helyett 499 Ft
Tolle trappista sajt 1kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069 Ft
Coop 8 tojásos száraztészták 200 gr (egységár: 795 Ft) . . . 189 Ft helyett 159 Ft
(cérna-, szélesmetélt, kiskocka, kiskagyló)

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

Újabb tavaszi akció egri Coop üzleteinkben
(Baktai u. 2., Rákóczi u. 48.) március 31-től
április 5-ig!

És még számos akciós termék kapható.
Keresse Egerben a Coop üzleteinket!

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

Újra Egerben kezdődik a fesztiválszezon!
Május 26. és 28. között ismét megrendezik a Feszt!Egert. A könnyűzenei fesztiválnak, valamint a hozzá kapcsolódó Music Hungary könnyűzeneipari konferenciának és az ÉTER zenei tehetségkutatónak ezúttal is az egri Bolyki Pincészet ad
otthont – mondta Tóth Tibor, a Feszt!Eger és a Music Hungary főszervezője az egri Brancs kávé- és borkertben tartott
sajtótájékoztatón. Nyitrai Zsolt Eger és térsége országgyűlési képviselője köszönetet mondott a szervezőknek, valamint Eger önkormányzatának, amiért támogatták a rendezvényt.
Tóth Tibor felidézte, hogy az idén harmadik alkalommal meghirdetett rendezvény
tavaly több mint tízezer látogatót vonzott.
A fesztivál költségvetéséről szólva elmondta, hogy a Feszt!Eger tavaly már termelt
némi nyereséget, amelyet az idei programokra és a helyszín fejlesztésére fordítanak. A tavalyi, 30 millió forintot meghaladó költségvetéssel szemben idén mintegy
41 millió forintból gazdálkodhatnak.
Gerendai Károly, a Feszt!Eger életre
hívásában és a Music Hungary szervezésében résztvevő Sziget Kft. ügyvezetője
a konferencia jelentőségét hangsúlyozva felidézte, hogy az első ízben négy éve
megrendezett Music Hungary-n fogalmazódott meg például az iparágat támogató
kormányprogram igénye. Ennek nyomán
jött létre a Cseh Tamás Program, amely
sok elemében bizonyította, mekkora segítséget tud nyújtani az iparág szereplőinek. A Music Hungary eredményei közé
sorolta még többek között a külföldi tapasztalatok magyarországi hasznosítását
is. A konferencia egyik idei témája a kön�nyűzenei oktatásnak a közoktatásban való
megjelenése lesz.
Habis László polgármester arról beszélt,
hogy Eger kulturális, zenei, turisztikai kínálatába új színt vitt a Feszt!Eger, amelyet a
város – a tavalyihoz hasonlóan – idén is 15
millió forinttal támogat.
Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, hogy idén
harmadik alkalommal kezdődik Egerben
a rangos zenei rendezvény, ami azt is jelenti egyben, hogy harmadszor indul itt a
fesztiválszezon.

Ne szakadjon el
a családjától
rossz hallása miatt!
Az időskori hallásproblémák a családiés társasági életet is megnehezítik.
Tegye meg az első lépést és jelentkezzen
be az Amplifonhoz, ahol most ingyenes
hallásvizsgálatot és hallókészülék
próbahordást szervezünk egri
és környékbeli lakosok számára
2016. március 25-től április 29-ig.
Amplifon Hallásközpont
Eger, Dr. Sándor Imre utca 4.
Bejelentkezés: 06-36 418-808
amplifon.hu

Hozzátette: már a kezdetekkor az volt a
legfőbb céljuk, hogy a város adjon otthont
egy olyan országos szinten is nívós, a fiatalokat megmozgató zenei rendezvénysorozatnak, amely egyértelműen az egész régió
vezető fesztiváljává válik majd. Azt gondolom – folytatta –, hogy erre nagy igény
mutatkozott, az ifjúság azt akarta, hogy itt
is legyen egy olyan koncertsorozat, amely
„nagyot szól”, és persze a helyben élő emberek számára is elérhető, megfizethető
bérlet, illetve jegyárakkal, hiszen ez utóbbi
is feltétele volt annak, hogy sikeres legyen a
kezdeményezés. Bízom abban, hogy az idei
esztendőben a fesztivál minden napján ki
tudjuk tenni a „teltház”, vagy a „megtelt”
táblát. Hozzátette: a Feszt!Eger immár fontos része a városimázsnak.
Mint megtudtuk: a Feszt!Eger három

napja alatt három színpadon közel 50
zenekart láthatnak a vendégek, az ÉTER
tehetségkutatón pedig 35 fellépőre számítanak. A jegyárakról elhangzott,
hogy a tavalyihoz képest 30-40 százalékos a drágulás, azonban még ezzel is
a legolcsóbb fesztiválok közé tartozik
a Feszt!Eger. A programról annyi már
tudható, hogy a fesztivál első napján,
csütörtökön este a Második műszak lép
fel, őket az idén 25 éves Quimby követi.
Pénteken mások mellett a Wellhello, a
Mary PopKids, a Halott pénz, a Paddy &
the Rats, Péterfy Bori és a Bëlga is fellép.
Szombaton Ganxsta Zolee és a Kartel,
a Road, a Tankcsapda, a Hiperkarma,
Anna and the Barbies és a Supernem
lesz látható többek között. A péntek és a
szombat estét diszkó zárja.

Ködmön Csárda Borétterem és Vacsoraszínház • Kultúra, gasztronómia
Esküvők • Ballagási vacsorák • Családi rendezvények • Konferenciák
(36) 413 172 • KODMONCSARDA@SZEPASSZONYVOLGY.EU • WWW.SZEPASSZONYVOLGY.EU

Sport

Már megint az Egri Városi Sportiskola!
A fenti címnek nincs semmiféle sértő, netán lekicsinylő értelme! Sőt! Egyszerűen csak jó azt olvasni a különböző hírportálokon, hogy „az Egri Városi Sportiskola az elmúlt évi eredményei alapján sorrendben harmadszor, összesítésben
pedig ötödször lett Magyarország legeredményesebb sportiskolája.” Mintha csak a tavaly májusi Egri Magazin belső
oldalát lapoznánk fel, ott is hasonlóan kezdődött egy hosszabb lélegzetű összeállítás. Év és év, eredmény és eredmény
között azonban nagy különbség van, annál is inkább, mert a 2015-ös SIOSZ (Sportiskolák Országos Szövetsége) listán
mindhárom egri sportiskola – Egri VSI, Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium – neve felbukkan, méghozzá két egyéni díjazottal együtt!
TURAY ZOLTÁN
Húsz év nagy idő. Bár a Sportiskolák Országos Szövetségét 2002-ben vették nyilvántartásba a kezdetek 1997-re nyúlnak
vissza. Akkor azzal a céllal hozták létre a SIOSZ-t, hogy a korábban már jól
működő hazai sportiskolai rendszert
újra felélesszék, természetesen a kor
követelményeinek megfelelően. Most
már egyértelműen látszódnak a jelek. A
budapesti Magyar Sport Házában megtartott díjkiosztó ünnepségen Kovács
Géza, a SIOSZ elnöke, az Egri Városi
Sportiskola igazgatója kiemelte, az egyéni sportolóknál 47 versenyzőt terjesztettek fel a legjobb sportiskolás sportági
elismerésre, közülük a bíráló bizottság
döntése szerint 15 sportág, 18 sportolója
és edzője kapott díjat a VII. SIOSZ Gálán. Szélesedett a paletta, több új sportág
(szinkronúszás, fitness, kötélugrás) képviselőit is díjazták a gálán, ugyanakkor
olyan tradicionális sportágak, mint az
úszás, illetve a birkózás lekerült a listáról.
– Ez a gála már csak azért is mérföldkő a szövetség és a sportiskolai mozgalom
életében, mert a kiértékelésnél nem egy
esetben korosztályos Európa-bajnoki cím
és helyezés sem volt elég az elsőséghez,
hiszen egyre több világbajnok és világbajnoki helyezett mondhatja el magá-
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ról, hogy az adott sportággal valamelyik
sportiskolában ismerkedett meg – mondta köszöntő beszédében a sportvezető.
– Az egyéni sportolók elismerésre méltó
eredménysorait átnézve szembeötlő, hogy
a felnőtt és utánpótlás világ- és Európa-bajnokságok, továbbá a bakui Európai Játékok és a Tbilisziben megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
bővelkedett a sportiskolás sikerekben Ha
a riói olimpiát nézem, akkor a sportiskolások közül Homonnai Luca kajakos és
Csóka Nándor ökölvívó akár már olimpiai részvételre is esélyes lehet és akkor
nem szóltunk a téli olimpiáról! A gyors

korcsolyázó Liu Shaolin Sándor a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás történetének első felnőtt vb-aranyát nyerte
a nemrég zárult szöuli világbajnokságon,
500 méteren. E mellett ő lett az első magyar short trackes, aki összetettben világbajnoki érmet nyert, egy bronzot. Testvére, Liu Shaoang pedig 1500 méteren lett
vb-ezüstérmes. Ilyen mezőnyben még
többet ér bármilyen egyéni és egyesületi,
illetve intézményi elismerés – zárta köszöntőjét Kovács Géza, a SIOSZ elnöke.
Az általános iskolák versenyében első
alkalommal diadalmaskodott a budapesti Vajda Péter Ének-zenei Általános
és Sportiskola. A középiskolásoknál a
Magyarország legjobb sportiskolája címet a budapesti VI. Kerületi Kölcsey
Ferenc Gimnázium érdemelte ki. Egri
szempontból sokkal érdekesebb, hogy
mindkét kategóriában nevezett egy-egy
egri iskola: a Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola és a Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnázium Szakközépiskola
és Kollégium. Előbbi szép sikereket ér
el folyamatosan a Magyar Diáksport
Szövetség versenyein, éppen ezért nem
egyszer volt már országos első. Itt most
a harmadik helyet érdemelte ki a 2015ös eredmények alapján. Egészen más a
Gárdonyi helyzete. Ők nemrég nyertek
felvételt a köznevelési típusú, középis-

kolai sportiskolák közé. Első évben a
10. helyen zártak, de ők sem maradtak
elismerés nélkül. Erről viszont majd néhány sorral lejjebb egy kicsit bővebben is
beszámolunk.
Az egyesületi típusú sportiskolák között az Egri Városi Sportiskola sikere
megkérdőjelezhetetlen. Sorrendben harmadszor, összesítésben pedig ötödször
lett Magyarország legeredményesebb
sportiskolája az 500 fő alatti taglétszámmal rendelkező sportiskolák között.
– Nagy büszkeséggel tölt el, hogy ilyen
kollégákkal dolgozhatok együtt, de ne
feledjük a városvezetőket sem. Nélkülük
mindez lehetetlen lenne. Többen érdeklődtek már, hogy mi a sikerünk titka.
A recept egyszerű! Egy nagy család, egy
nagy csapat vagyunk. Éppúgy tudunk
egymás sikerének örülni, mint kudarc
esetén bánkódni. Mindenki megszállott,
imádja a saját sportágát, mindene a
sport, így pedig könnyű dolgozni, illetve
a gyerekükért mindent megtevő szülők
nélkül ez a csapat nem lenne ilyen sikeres
– nyilatkozta az EVSI elnöke.
Egyéniben 15 sportág 18 sportolója
részesült elismerésben, mint Magyarország legjobb sportiskolás sportolója. Az
illusztris mezőnyben ott volt az EVSI és
a Gárdonyi egy-egy képviselője is.
Az SKS-SKDUN HUNGARY önálló stílusszövetségként a Magyar Karate
Szakszövetség tagja. A Heves, Borsod,
Hajdú, Baranya, Pest és Szabolcs megyei
egyesületek legjobbjai rendre indulnak
a stílusszövetség (shotokan karate) világ- és Európa-bajnokságain. A 2015ös eredmények alapján Bukta Ildikó,
az Egri Városi Sportiskola U14–15-ös
korcsoportban versenyző karatékája a
szabadkai világbajnokságon küzdelem-

ben első, míg formagyakorlatban 3. lett.
Ezzel az eredménnyel ő érdemelte ki a
legjobb sportiskolás karate versenyző
címet is.
– Ez az év kicsit különlegesebb volt
számomra, mert eddig még nem nyertem vb első helyezést, bár volt már több
vb- és Eb-harmadik helyem. A vb-n a
küzdelemben lettem első. Ez jobban is
tetszik, mint a formagyakorlat, de azért
félek is egy kicsit tőle, pláne ilyen versenyen – idézte fel az eddigi sikereket az
EVSI sportolója. – Ilyen szereplés viszont még sosem volt. A vb mellett Eb-n
és természetesen az OB-n is indultam. A
felkészülés ideje alatt sokkal keményebben, heti négyszer edzettünk, nemcsak
az andornaktályai csoportban, hanem
ha kellett, bejártunk Egerbe is. Nővéremnek köszönhetően kezdtem el karatézni.
Akkoriban egyszerűen csak utánozni

szerettem volna, viszont ő meg időközben abbahagyta. Az hogy bekerültem a
vb- és Eb-csapatba, sok hiányzással járt,
sok időt elvett a tanulástól, de nyilván
megéri. Szerencsére, megértőek velem az
iskolában, és segítnek az anyagot pótolni – avatott be a kulisszatitkokba Bukta
Ildikó, az Egri Városi SI shotokan karatékája.
A másik egri érdekeltségű díjazott a
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
Szakközépiskola és Kollégium tanulója,
a Maklári Bosch Kötélugró Klub versenyzője, Kurtán Adél. Úgy a shotokan
karate egri történelméről, mint a maklári kötélugrókról írtunk már korábban.
– Még nagycsoportos óvodásként kezdtem a kötélugrást. Először Anyukámmal
beszéltünk róla. Mutatott egy felvételt
az egyik fellépésről, aztán elvitt az egyik
edzésre. Most is ezt csinálom és nagyon
szeretem ezt a sportot. A csapat is nagyszerű, igazi család vagyunk – tette hozzá
Adél a díjátadó után. A legtöbben mostanában az NB I-es férfi kézilabda csapat
mérkőzéseinek szünetében láthatják a lányokat és az egy szem fiút. – A zenét nem
mi választjuk, de ugyanakkor sok máshol
látott gyakorlatot próbálunk beépíteni a
saját műsorunkba. Ha megtetszik valami az interneten, lementjük, megnézzük
és kipróbáljuk, hogy mit tudunk belőle
megvalósítani, illetve sokszor önkéntelenül azonnal át is alakítjuk a koreográfiát.
Én nagyon örültem ennek az évnek, Európa-bajnokságon is szerepeltünk, ráadásul csapatban elsők lettünk – idézte fel a
makláriakkal már több hazai és nemzetközi sikert elért versenyző.
Reméljük, a következő években még
több egri sikerről számolhatunk be!

Magyarország legjobb sportiskolája 2015-ben
Köznevelési típus – általános iskolák
1. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola, Budapest�������������������������������624 pont
2. Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Budapest������������������������������������� 600,5 pont
3. Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola������������������������������� 454,5 pont

Köznevelési típus – középiskolák
1. Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium ������������������������������������������� 2297,5 pont
2. Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Ped. Int.����������������1879,5 pont
3. Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium �����������������������������������������������������������1807 pont
…
10. Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium����� 100 pont

Egyesületi típus – 500 fő alatti kategória
1. Egri Városi Sportiskola������������������������������������������������������������������������������������� 909 pont
2. Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.��������������������������������� 774 pont
3. Kaposvári Sportközpont és Sportiskola��������������������������������������������������������������������� 241 pont
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2016. ÉVI TAVASZI LAKOSSÁGI
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. április
6-tól (szerda) április 29-ig (péntek) végzi a szokásos évi tavaszi lakossági zöldhulladék gyűjtési akcióját a megadott
időpontok szerint.
Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy a közterületen jól látható helyre, a megjelölt időpont reggelén 6 óráig szíveskedjenek
elhelyezni a zöldhulladékot, lehetőség szerint nem sokkal
korábban.
Kérjük, ne rakjanak ki kommunális hulladékot, veszélyes
anyagokat (olaj, festék, akkumlátor stb.), építési törmeléket és a leírtaktól eltérő módon zöldhulladékot, mert azt a szolgáltató nem
szállítja el és hatósági eljárást fog kezdeményezni!
A zöldhulladék (fű, lomb, lágyszárú növények) komposztálásra

kerülnek, ezért ezeket lehetőleg biológiailag lebomló zsákokba
kérjük összegyűjteni. (A szelektíves zöld zsák nem erre a célra
került kiosztásra!) A vastagabb fás szárú növények energetikai
hasznosítás céljából aprításra kerülnek, ezért maximum 1 méter
hosszúságú darabokra vágva, kötegelve, a zsákokkal nem összekeverve könnyen megközelíthető helyre szíveskedjenek kihelyezni.
Az akció kizárólag a lakosság részére biztosított.
Április hónapban a zöldhulladék átvétele a 2 hulladék
udvarban (Homok u. 26., Építési-bontási Törmelék Feldolgozó Telep) a lakosságtól térítésmentesen történik. Észrevételek, információk a (36) 411-144, illetve az 513-200-as
telefonszámokon vagy a www.egrihulladek.hu honlapon.
Kérjük, hogy a zöldhulladék gyűjtés ideje alatt az érintett utcákban óvatosabban közlekedjenek!

A részletes időpontok
Ady Endre u. ���������������������� április 12. (kedd)
Ágas u. ���������������������������� április 15. (péntek)
Agyagos u. �������������������� április 15. (péntek)
Akácfa u. ������������������������ április 29. (péntek)
Albert Ferenc u. ������������ április 08. (péntek)
Állomás tér ������������������������ április 12. (kedd)
Almagyar köz ����������������� április 06. (szerda)
Almagyar u. �������������������� április 06. (szerda)
Almárvölgy u. ��������������� április 29. (péntek)
Almási P. u. ����������������������� április 27. (szerda)
Alvégi u. �������������������������� április 29. (péntek)
András bíró u. ���������������� április 15. (péntek)
Ankli u. ���������������������������� április 22. (péntek)
Apátfalvi u. �������������������� április 29. (péntek)
Aradi u. ���������������������������� április 08. (péntek)
Arany János u. ��������������� április 13. (szerda)
Árnyékszala u. ��������������� április 27. (szerda)
Árok köz ��������������������������� április 27. (szerda)
Árpád u. ��������������������������� április 06. (szerda)
Árva köz ��������������������������� április 06. (szerda)
Attila u. ����������������������������� április 06. (szerda)

Bem tér ����������������������������� április 20. (szerda)
Bérc u. ������������������������������ április 08. (péntek)
Bercsényi u. �������������������� április 22. (péntek)
Bervai ltp. I., II. �������������� április 29. (péntek)
Bervai u. �������������������������� április 29. (péntek)
Berze Nagy János u. �� április 08. (péntek)
Berzsenyi út ������������������ április 08. (péntek)
Bethlen G. u. ���������������������� április 26. (kedd)
Blaskovics u. ������������������� április 27. (szerda)
Bocskay u. �������������������������� április 12. (kedd)
Bolyki u. �������������������������� április 15. (péntek)
Borházsor u. ������������������� április 06. (szerda)
Bornemissza u. ������������ április 15. (péntek)
Boross Endre u. ������������ április 29. (péntek)
Borsitz u. ������������������������������ április 26. (kedd)
Borsod u. ������������������������ április 29. (péntek)
Brassói u. ������������������������ április 08. (péntek)
Breznai u. ������������������������ április 08. (péntek)
Bródy Sándor u. �������������� április 12. (kedd)
Buzogány u. ������������������ április 15. (péntek)
Bükk sétány ���������������������� április 26. (kedd)

Babocsai u. ��������������������� április 27. (szerda)
Bajcsy-Zs. E. u. ��������������� április 06. (szerda)
Bajza u. �������������������������������� április 12. (kedd)
Baktai u. ��������������������������� április 20. (szerda)
Balassa Bálint u. ������������ április 08. (péntek)
Bálint pap u. ������������������ április 15. (péntek)
Bárány u. ������������������������ április 08. (péntek)
Barkóczy u. ������������������������ április 12. (kedd)
Bartakovics u.
(25-ös úttól K-re) ���������� április 12. (kedd)
Bartakovics u.
(25-ös úttól NY-ra) ����� április 20. (szerda)
Bartalos u. ����������������������� április 20. (szerda)
Bartók Béla tér ��������������� április 13. (szerda)
Bástya u. �������������������������� április 15. (péntek)
Béke u. ������������������������������ április 29. (péntek)

Cecey Éva u. ������������������ április 15. (péntek)
Ceglédi u. ���������������������������� április 26. (kedd)
Cifrakapu tér ������������������ április 08. (péntek)
Cifrakapu u. ��������������������� április 20. (szerda)
Cifrapart u. ��������������������� április 08. (péntek)
Cinca u. ���������������������������� április 29. (péntek)
Csákány u. ����������������������� április 13. (szerda)
Csákósor u. ������������������������ április 12. (kedd)
Csalogány u. ������������������ április 29. (péntek)
Csiky Sándor u.
(25-ös úttól K-re) ���������� április 12. (kedd)
Csiky u.
(25-ös úttól NY-ra) ����� április 20. (szerda)
Csokonai u. �������������������� április 22. (péntek)
Csordás u. ����������������������� április 06. (szerda)

Csurgó u. ������������������������ április 08. (péntek)
Darvas u. ������������������������ április 08. (péntek)
Dayka Gábor u. ������������ április 08. (péntek)
Deák Ferenc u. ��������������� április 06. (szerda)
Deméndi u. ��������������������� április 06. (szerda)
Déva u. ���������������������������� április 08. (péntek)
Dézsmaház u. ��������������� április 08. (péntek)
Diófakút u. ���������������������� április 15. (péntek)
Dobó köz ������������������������ április 29. (péntek)
Dobó tér ��������������������������� április 06. (szerda)
Dobó u. ����������������������������� április 06. (szerda)
Domokos J. u. ���������������� április 13. (szerda)
Dónát u. (vasúttól a
Tetemvár út felé) ���������� április 26. (kedd)
Dónát u.
(vasúttól északra) ���� április 15. (péntek)
Dr. Hibay Károly u. ������� április 06. (szerda)
Dr. Kapor Elemér u. ����� április 27. (szerda)
Dr. Nagy János u. ������������ április 12. (kedd)
Dr. Sándor Imre u. ������� április 06. (szerda)
Dr. Bakó Ferenc u. ��������� április 27. (szerda)
Egészségház úti ltp. ���� április 15. (péntek)
Egri Csillagok u. ������������ április 15. (péntek)
Egri út ������������������������������ április 29. (péntek)
Endresz u. ����������������������� április 27. (szerda)
Eötvös u. ������������������������������ április 12. (kedd)
Eperjesi u. ����������������������� április 06. (szerda)
Epreskert u. �������������������� április 22. (péntek)
Érsek u. ����������������������������� április 06. (szerda)
Eszperantó sétány ���������� április 12. (kedd)
Eszterházy tér ������������������ április 12. (kedd)
Fadrusz u. ������������������������ április 08. (péntek)
Faggyas u. ���������������������� április 15. (péntek)
Faiskola u. ���������������������� április 08. (péntek)
Farkasvár u. ��������������������� április 06. (szerda)

Farkasvölgy u. ��������������� április 06. (szerda)
Fazola Henrik u. ������������� április 06. (szerda)
Fecske u. �������������������������� április 29. (péntek)
Fejedelem u. ���������������������� április 26. (kedd)
Félhold u. ������������������������ április 15. (péntek)
Fellner Jakab u. ������������� április 06. (szerda)
Felvégi u. ������������������������ április 29. (péntek)
Fenyő u. �������������������������� április 29. (péntek)
Fertőbánya u. ����������������� április 06. (szerda)
Fiumei u. �������������������������� április 08. (péntek)
Foglár u. ��������������������������� április 06. (szerda)
Folyás u. �������������������������� április 15. (péntek)
Frank Tivadar u. ������������� április 06. (szerda)
Fügedi u. ���������������������������� április 26. (kedd)
Fürdő u. ��������������������������� április 06. (szerda)
Fűzér u. ���������������������������� április 15. (péntek)
Galagonyás u. ��������������� április 06. (szerda)
Garay u. �������������������������������� április 26. (kedd)
Gárdonyi u. �������������������� április 15. (péntek)
Gerinc u.
(25-ös úttól K-re) ���������� április 12. (kedd)
Gerinc u.
(25-ös úttól NY-ra) ����� április 20. (szerda)
Gerl Mátyás u. ��������������� április 06. (szerda)
Gerle köz ������������������������� április 27. (szerda)
Gólya úti lakótelep ���� április 15. (péntek)
Gorové u. ������������������������� április 20. (szerda)
Görög u. �������������������������� április 08. (péntek)
Grónay u. ������������������������� április 13. (szerda)
Gyóni G. u. ���������������������� április 22. (péntek)
Gyöngy u. ����������������������� április 27. (szerda)
Gyulafehérvári u. �������� április 08. (péntek)
Hadnagy u. ��������������������� április 13. (szerda)
Hajdúhegy u. �������������������� április 26. (kedd)
Harangláb u. ������������������� április 27. (szerda)
Harangöntő u. ��������������� április 06. (szerda)
Hársfa u. �������������������������� április 29. (péntek)
Hatvanasezred u. ��������� április 20. (szerda)
Hatvani kapu tér ����������� április 13. (szerda)
Hell Miksa u. ������������������� április 13. (szerda)
Hétvezér u. ������������������������ április 26. (kedd)
Hevesi S. u. �������������������� április 22. (péntek)
Hild J. u. ������������������������������ április 12. (kedd)
Homok u. ������������������������� április 13. (szerda)
Honfoglalás u. ������������������ április 26. (kedd)
Hontalan u. ��������������������� április 13. (szerda)
Hóvirág u. ���������������������� április 29. (péntek)
Hősök u. ��������������������������� április 20. (szerda)
I. István király u. ������������ április 08. (péntek)
Ifjúság u. ��������������������������� április 06. (szerda)
Iglói u. ������������������������������ április 08. (péntek)
Íj u. ������������������������������������ április 15. (péntek)
Ipolyi A. u. �������������������������� április 12. (kedd)
Iskola u. ����������������������������� április 27. (szerda)
Ív u. ���������������������������������������� április 12. (kedd)
Janicsár u. ���������������������� április 15. (péntek)
Jankovics u. �������������������� április 08. (péntek)

Jókai u. ����������������������������� április 06. (szerda)
Joó János u. ������������������ április 15. (péntek)
József A. u. ���������������������� április 29. (péntek)
Kacsapart u. ���������������������� április 12. (kedd)
Kalcit u. ����������������������������� április 13. (szerda)
Kallómalom u. ��������������� április 20. (szerda)
Kálnoky u. �������������������������� április 26. (kedd)
Kandra Kabos u. ����������� április 20. (szerda)
Kapás u. ��������������������������� április 06. (szerda)
Karéj u. ���������������������������� április 08. (péntek)
Károlyi M. u. ���������������������� április 12. (kedd)
Kárpát úti lakótelep ���� április 08. (péntek)
Kassai u. �������������������������� április 08. (péntek)
Katona István tér ��������� április 06. (szerda)
Kazinczy u. �������������������� április 08. (péntek)
Keglevich u. ������������������ április 08. (péntek)
Kelemen I. köz �������������� április 15. (péntek)
Kertalja u. ������������������������� április 27. (szerda)
Kertész u. ������������������������� április 13. (szerda)
Kilián u. ����������������������������� április 20. (szerda)
Király u.
(25-ös úttól K-re) ������� április 13. (szerda)
Király u.
(25-ös úttól NY-ra) ����� április 27. (szerda)
Kis Merengő u. ��������������� április 13. (szerda)
Kisasszony u. ����������������� április 27. (szerda)
Kisdelelő u. �������������������� április 29. (péntek)
Kis-Eged u. ���������������������� április 15. (péntek)
Kisfaludy u. ������������������������ április 26. (kedd)
Kiskanda u. �������������������� április 08. (péntek)
Kistályai u. �������������������������� április 12. (kedd)
Kisvölgy u.
(25-ös úttól K-re) ���������� április 12. (kedd)
Kisvölgy u.
(25-ös úttól NY-ra) ����� április 20. (szerda)
Klapka György u. ��������� április 06. (szerda)
Knézich Károly u. ��������� április 06. (szerda)
Kocsis B. u. ����������������������� április 13. (szerda)
Kodály Z. u. ��������������������� április 13. (szerda)
Koháry u. ������������������������� április 27. (szerda)
Papkert u. ������������������������� április 13. (szerda)
Kolozsvári u. ������������������ április 08. (péntek)
Kossuth Lajos u. ����������� április 06. (szerda)
Koszorú u. ����������������������� április 06. (szerda)
Kovács Jakab u. ������������ április 29. (péntek)
Kovács János u. ���������������� április 12. (kedd)
Kő u. ����������������������������������� április 27. (szerda)
Kőkút u. ��������������������������� április 27. (szerda)
Kölcsey tér ���������������������� április 08. (péntek)
Könyök u. ������������������������� április 27. (szerda)
Kőporos tér ��������������������� április 13. (szerda)
Körmöcbányai u. ��������� április 06. (szerda)
Kővágó tér ����������������������� április 27. (szerda)
Köztársaság tér ������������ április 08. (péntek)
Külsősor u. ���������������������� április 08. (péntek)
Lágyas u. ������������������������ április 29. (péntek)
Lájer D. u. ���������������������������� április 12. (kedd)
Laktanya u. �������������������� április 22. (péntek)
Leányka u. ���������������������� április 15. (péntek)
Legányi u. ���������������������� április 15. (péntek)

Lejtő u. �������������������������������� április 12. (kedd)
Lenkey u. ���������������������������� április 12. (kedd)
Liget u. ���������������������������� április 15. (péntek)
Liszt Ferenc u. �������������� április 08. (péntek)
Literáti u. ������������������������ április 15. (péntek)
Lovász u. ��������������������������� április 27. (szerda)
Lőcsei u. �������������������������� április 08. (péntek)
Ludányi u. �������������������������� április 26. (kedd)
Maczky Valér u. ������������� április 06. (szerda)
Madách Imre u. ���������� április 08. (péntek)
Madárkút u. ������������������ április 29. (péntek)
Maklári út ������������������������� április 13. (szerda)
Malom u. ������������������������� április 20. (szerda)
Malomárok u. ���������������� április 22. (péntek)
Mályva u. ������������������������ április 29. (péntek)
Mária u. ���������������������������� április 08. (péntek)
Markhot Ferenc u. ������ április 08. (péntek)
Mátyás király u.
(páratlan oldal) �������� április 08. (péntek)
Mátyás király u.
(páros oldal) ��������������� április 06. (szerda)
Mecset u. ������������������������ április 08. (péntek)
Meder u. ������������������������������ április 12. (kedd)
Mekcsey u. ��������������������� április 15. (péntek)
Mély u. ������������������������������ április 13. (szerda)
Menház u. ����������������������� április 13. (szerda)
Merengő u. ��������������������� április 13. (szerda)
Mester u. ������������������������� április 20. (szerda)
Mikes K. u. ���������������������� április 22. (péntek)
Mikszáth K. u. ����������������� április 13. (szerda)
Mindszenthy G. u. ���������� április 26. (kedd)
Mlinkó u. ������������������������ április 08. (péntek)
Mocsáry u. �������������������������� április 12. (kedd)
Móricz Zs. u. ���������������������� április 26. (kedd)
Munkácsy u. ������������������ április 08. (péntek)
Nagy L. út ������������������������ április 08. (péntek)
Nagy-Eged u. ���������������� április 15. (péntek)
Nagykőporos u. ������������� április 13. (szerda)
Nagylaposi u. ���������������� április 29. (péntek)
Nagyrét u. �������������������������� április 12. (kedd)
Nagyváradi u. ���������������� április 08. (péntek)
Napsugár köz ����������������� április 13. (szerda)
Napsugár u. ������������������� április 13. (szerda)
Neumayer u. ������������������� április 13. (szerda)
Nyíl u. ������������������������������������ április 12. (kedd)
Nyitrai u. ��������������������������� április 06. (szerda)
Olasz u. ���������������������������� április 22. (péntek)
Orgonás tér ������������������������ április 12. (kedd)
Ostorosi u. ����������������������� április 13. (szerda)
Ostrom u. ���������������������� április 15. (péntek)
Pacsirta u.
(25-ös úttól K-re) ������� április 13. (szerda)
Pacsirta u.
(25-ös úttól NY-ra) ����� április 06. (szerda)
Pallos u. ���������������������������� április 08. (péntek)
Pápai u. ���������������������������� április 08. (péntek)
Paphegy u. ��������������������� április 27. (szerda)
Partos u. �������������������������� április 15. (péntek)

Pást u. ������������������������������ április 08. (péntek)
Pásztorvölgy u. ������������ április 29. (péntek)
Patakpart u. ����������������������� április 12. (kedd)
Pázmány Péter u. �������� április 22. (péntek)
Pázsit u. ���������������������������� április 08. (péntek)
Pető Gáspár u. ��������������� április 27. (szerda)
Petőfi S. u. �������������������������� április 26. (kedd)
Petőfi tér ��������������������������� április 06. (szerda)
Pirittyó u. ������������������������ április 29. (péntek)
Pori sétány �������������������������� április 12. (kedd)
Posta köz ������������������������ április 29. (péntek)
Pozsonyi u. ��������������������� április 06. (szerda)
Puky Miklós u. �������������� április 08. (péntek)
Pyrker tér ���������������������������� április 12. (kedd)
Ráchegy u. ����������������������� április 27. (szerda)
Ráckapu tér ��������������������� április 27. (szerda)
Radnóti M. u. �������������������� április 26. (kedd)
Rajner K. u. ���������������������� április 27. (szerda)
Rákóczi u. ������������������������ április 22. (péntek)
Raktár u. ������������������������������ április 12. (kedd)
Régi Cifrakapu u. ��������� április 20. (szerda)
Reményi Ede tér ����������� április 13. (szerda)
Remenyik Zs. úti ltp. �� április 15. (péntek)
Rezeda u. ������������������������� április 27. (szerda)
Rigó köz ��������������������������� április 27. (szerda)
Rókus köz ����������������������� április 15. (péntek)
Rókus u. �������������������������� április 15. (péntek)
Rottenstein köz ���������������� április 12. (kedd)
Rozália köz ��������������������� április 13. (szerda)
Rozália u. ������������������������� április 13. (szerda)
Rózsa K u.
(25-ös úttól NY-ra) ����� április 20. (szerda)
Rózsa Károly u.
(25-ös úttól K-re) ���������� április 12. (kedd)
Rózsásdűlő u. �������������������� április 26. (kedd)
Rozsnyói u. ��������������������� április 06. (szerda)
Rövid u. ����������������������������� április 13. (szerda)
Rudivár u. ������������������������� április 27. (szerda)
Sánc köz �������������������������� április 29. (péntek)
Sánc u. ������������������������������ április 29. (péntek)
Sáncalja u. ���������������������� április 29. (péntek)
Sas u. ������������������������������������ április 12. (kedd)
Sasvár u. ������������������������������ április 12. (kedd)
Sertekapu u.
(25-ös úttól K-re) ���������� április 12. (kedd)
Sertekapu u.
(25-ös úttól NY-ra) ����� április 20. (szerda)
Servita u. ������������������������ április 08. (péntek)
Síp köz ���������������������������������� április 12. (kedd)

Sóház u. ��������������������������� április 13. (szerda)
Sólyom u. ������������������������ április 29. (péntek)
Stadion u. ������������������������� április 06. (szerda)
Sugár István u. ��������������� április 27. (szerda)
Szabadkai u. ������������������ április 08. (péntek)
Szabó Sebestyén u. ���� április 15. (péntek)
Szaicz Leó u. ������������������ április 08. (péntek)
Szala köz ��������������������������� április 27. (szerda)
Szalapart u. ��������������������� április 27. (szerda)
Szálloda úti lakótelep  április 15. (péntek)
Szalóki u. ������������������������� április 06. (szerda)
Szarvas Gábor úti ltp.  április 15. (péntek)
Szarvas tér ����������������������� április 13. (szerda)
Szarvaskői út ���������������� április 29. (péntek)
Széchenyi u. ���������������������� április 12. (kedd)
Szederkényi u. ��������������� április 27. (szerda)
Székelyudvarhelyi u. �� április 08. (péntek)
Szélpart u. ���������������������� április 29. (péntek)
Széna tér ������������������������� április 06. (szerda)
Szénáskert u. ����������������� április 06. (szerda)
Szent János u. ��������������� április 06. (szerda)
Szent Miklós u. ������������ április 08. (péntek)
Szépasszonyvölgy u. ��� április 27. (szerda)
Szérűskert u. ������������������ április 29. (péntek)
Szeszfőzde u. �������������������� április 12. (kedd)
Szolárcsik u. ������������������ április 08. (péntek)
Szőlő u. ���������������������������� április 08. (péntek)
Szövetkezet u. �������������� április 08. (péntek)
Szúnyog köz ������������������� április 06. (szerda)
Szüret u. �������������������������� április 08. (péntek)
Szvorényi u.
(25-ös úttól K-re) ������� április 13. (szerda)
Szvorényi u.
(25-ös úttól NY-ra) ����� április 06. (szerda)
Talizmán u. �������������������� április 15. (péntek)
Tárkányi Béla u. ������������� április 06. (szerda)
Tárkányi u. ���������������������� április 29. (péntek)
Tátra u. ������������������������������ április 06. (szerda)
Tavassy Antal u. ������������ április 08. (péntek)
Tavasz u. ��������������������������� április 20. (szerda)
Telekessy u. ��������������������� április 13. (szerda)
Telepi u. �������������������������� április 29. (péntek)
Temesvári u. ������������������ április 08. (péntek)
Tetemvár u. ��������������������� április 27. (szerda)
Tévesztő köz ������������������� április 13. (szerda)
Tiba u. ���������������������������������� április 26. (kedd)
Tibrikdűlő u. ������������������ április 15. (péntek)
Tihaméri u. ��������������������� április 13. (szerda)
Tímár u. ����������������������������� április 13. (szerda)

Tinódi u. ������������������������������ április 12. (kedd)
Tinódi tér ������������������������� április 06. (szerda)
Tittel P. u. ������������������������� április 13. (szerda)
Tizeshonvéd u. ������������� április 20. (szerda)
Tompa u. ������������������������ április 08. (péntek)
Tordai u. ������������������������������ április 26. (kedd)
Torok köz ���������������������������� április 12. (kedd)
Torony u. ������������������������ április 08. (péntek)
Tölgy u. ���������������������������� április 29. (péntek)
Törvényház u. �������������������� április 12. (kedd)
Töviskes tér ������������������������ április 26. (kedd)
Töviskes u. �������������������������� április 26. (kedd)
Trinitárius u. ������������������� április 13. (szerda)
Tulipánkert u.
(belterületi szakasz) ����� április 27. (szerda)
Tündérpart u. �������������������� április 12. (kedd)
Türk F. u. ������������������������������ április 26. (kedd)
Tűzoltó tér ����������������������� április 06. (szerda)
Újsor u. ����������������������������� április 13. (szerda)
Váci M u. �������������������������� április 22. (péntek)
Vadrózsa u. �������������������� április 29. (péntek)
Vajda u. ���������������������������� április 08. (péntek)
Vak Bottyán u. �������������� április 22. (péntek)
Vallon u. ��������������������������� április 20. (szerda)
Kádas G. u. �������������������������� április 12. (kedd)
Vámház u. ����������������������� április 27. (szerda)
Vár bejáró �������������������������� április 12. (kedd)
Városfal u. �������������������������� április 12. (kedd)
Vasöntő u. ����������������������� április 13. (szerda)
Vasút u. �������������������������������� április 12. (kedd)
Vécsey Sándor u. �������� április 08. (péntek)
Vécseyvölgy u. �������������� április 15. (péntek)
Veres P. u. ������������������������ április 08. (péntek)
Verőszala u. ��������������������� április 27. (szerda)
Verseghy Ferenc u. ���� április 22. (péntek)
Vincellériskola u. ����������� április 06. (szerda)
Vitkovics u. ������������������������ április 12. (kedd)
Vízimolnár u. ����������������� április 22. (péntek)
Vörösmarty u. �������������� április 22. (péntek)
Zalár u. ����������������������������� április 06. (szerda)
Zellervár u. ��������������������� április 13. (szerda)
Zoltay u. �������������������������� április 15. (péntek)
Zólyomi u. ���������������������� április 08. (péntek)
Zombori u. �������������������� április 08. (péntek)
Zöldfa u. �������������������������� április 15. (péntek)
Zúgó u. �������������������������������� április 12. (kedd)
Zseb köz ������������������������������ április 12. (kedd)

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

Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.
Tel.:
(06 36) 411-144; (06 36) 513-200
Fax:
(06 36) 513-217
e-mail: ugyfelszolgalat@varosgondozaseger.hu
honlap: www.varosgondozaseger.hu

Állat-társak

A BARF

esszenciális zsírsavakat adó olajok, amiket a
kutya más állatból nem tud felvenni (Omega
3, Omega-6), de sok BARF-os ad zöldkagylóport az izületi megbetegedések megelőzésére,
szinten tartására is. Adhatunk gyógynövénykeverékeket, csipkebogyóport, sport kutyák
számára kollagént. A BARF nyersétrendhez
sorolható az étel mellé adott túró, tojás, kecsketej.
A BARF nyerseteéshez ajánlott kiegészítőinkről bővebben a www.barfshop.hu webshopon kapsz tájékoztatást, ahol kiválaszthatod a
te kutyád számára legmegfelelőbb étrendkiegészítőket.

A BARF étrendet (Bones And Raw Food), nyersetetést évtizedek óta alkalmazzák külföldön, de itthon csak az elmúlt pár
évben lett széles körben ismert. Mit jelent a nyersetetés? Visszatérés a kezdetekhez: kutyáinkat tápok és ételmaradék
helyett az emésztésének megfelelően etetjük nyers hússal, zöldségekkel és egyéb kiegészítőkkel. Ahhoz, hogy megértsük a BARF nyersetetés pozitívumait, ismernünk kell az eb emésztését.
Egyetlen tiltott húsféle van: házi sertést,
illetve vaddisznót soha ne adj kutyádnak
nyersen!
Hiába az eltelt évezredek: a közös vadászatok az emberrel, a funkciók szerinti
tenyésztés, a társasági kutyák elterjedése,
a kozmetika, az ,,öltöztetés”… egyvalami
változatlan. A kutya ragadozó, és annak
megfelelően kell etetni. Mire van tehát
szüksége? Elsősorban állati eredetű fehérje, csontok, belsőség, zsírok, vitaminok,
antioxidánsok; minimális mértékben gyümölcs, zöldség, gyógynövények. És mindezt táp nélkül is tudod neki biztosítani...
Hogy hogyan? Olvass tovább!
A BARF nyersetetés alapvető szabályai
Mire van tehát szüksége egy ragadozónak? Húsra, húsra és még több húsra, amit
több kiegészítővel is feltúrbózhatunk. Hús
alatt természetesen a nyers húst értjük!
A BARF étrenden tartott kutya napi
ételadagjának összetevői tehát:
– Csontos hús: 40%
– Csont nélküli hús: 30%–40%
– Belsőségek: 5%
– Gyümölcs-zöldség: 10–20%
– A kutya életkorának, egészségi állapotának és aktivitásának megfelelő
étrendkiegészítők: 5–10%
A feltüntetett arányok nagyjábóli értékek. Minden kutya más és más, az etetés
során megtapasztaljuk, mit kedvel, mit
nem, mi az amit nem bír, mi az, amiből
többet, vagy kevesebbet igényel. Vannak
kutyák, akik egyáltalán nem esznek zöldséget-gyümölcsöt, míg mások boldogan
legelésznek a kerti fáról.

Melyik összetevő mire jó BARF étrendben (nyersetetésben)?
Csontos húsok: Az egyik legfontosabb
összetevője a BARF etetésnek. A nyers
csont puha, nem törik szilánkosan, ellentétben a főtt változattal, ami a hőkezelés hatására megkeményedik, és a kutya
emésztőrenszerébe jutva súlyos sérüléseket
okozhat. A nyers csont minden BARF-os
kutya alapvető szükséglete, hiszen innen
biztosítják a számukra szükséges kálciumot, míg a velős, porcos, inas, zsíros
falatok a számukra nélkülözhetetlen fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat,

zsírsavakat, nyomelemeket adják. A csont
ezenkívül rágásra ösztönzi a kutyát (ellentétben a táppal, amit csak felszív), így
BARF-os nyers étrend mellett fogtisztítókra csak idős korban van szükség, a BARFos kutyák fogazata egészséges, fehér, nem
fogköves.
Csont nélküli húsok: Hasonló az előző
fejezethez, a csonthoz kapcsolódó részek
nélkül. A legfőbb fehérje és energiaforrás
a BARF étrendben. Nyugodtan rajtahagyhatjuk a bőrt, zsírosabb részeket.
Belsőségek: A belsőségek rengeteg vitamint tartalmaznak. Ide tartoznak a kiválasztószervek, és azok a belső szervek,
melyek nem izomból épülnek fel (máj, vese
stb.), de arányaiban kevéssé kell megjelennie a nyers étrendben, hiszen túl sok men�-
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Mennyit adjak felnőtt kutyámnak enni a
BARF nyersétrendben?
Átlagos mozgásigényű kutya napi ételmen�nyisége a testsúlyának 2%-a, amit ajánlatos
kétfelé osztani, mert a nyers húst könnyen
megemészti, elképzelhető, hogy éhes lesz. Aktivitástól függően emelhetjük az adagot 4%-ig.
Az így megkapott súlyra számítsd ki a napi
táplálék arányait a fentieknek megfelelően.
Higiénia
Ne feleltsd el: nyers hússal dolgozol, ezért
a BARF-etetésnek nagyon komoly higiéniai
szabályai vannak. A húst legalább két hetet
fagyaszd, mielőtt odaadod kutyádnak. A fagyasztás legyengíti a baktériumokat. Figyelj
a tál és környékének a tisztántartására, és háromhavonta legalább féregtelenítsd kutyád.

EGER, SZÖVETKEZET U. 4. • (36) 312-460
WWW.ALLATKORHAZEGER.HU
RENDELŐ:

H–P: 8.00 – 18.00, SZ–V: 9.00 – 12.00
DR. SUSZTÁK BÉLA 20 9 312 460
DR. HANÁCSEK RICHÁRD 20 3 842 891
DR. BALOGH GÁBOR 30 5 823 389.

ÁLLATELEDEL: H–P: 8.30 – 16.30, SZ: 8.00 – 12.00
ÁLLATPATIKA: H–P: 8.00 – 16.30

FRAKK ÁLLATELEDEL BOLT
Nyitva tartás:
H–P: 0800–1200 • 1400–1700
Szo: 0800–1200

Mindenféle állattartással
kapcsolatos eledelek,
felszerelések, kiegészítők

TEL.: (06 20) 3290-188
KALLÓMALOM ÚTI PIAC

JÁTÉK
Mit gondolsz, melyik húsfélében van a legtöbb A-vitamin?
a) vese b) máj c) szív
A helyes megfejtést beküldők között Barfshopos ajándékcsomagot sorsolunk ki! A megfejtéseket a Média Eger Kft. címére
(3300 Eger, Törvényház utca 15.) várjuk 2016. április 22-ig!

Nemzetközi programban vesz részt
a Ney Ferenc óvoda
Lengyel, spanyol, portugál, román, olasz
és török partnerekkel működik együtt az
egri Ney Ferenc Óvoda az ERASMUS+
pályázatban.
A nemzetközi tapasztalatcsere célja,
hogy a kora gyermekkori oktatás és ne-

nyiségben meghajtja az állatot, illetve túl sok
vitamint adhatunk neki.
Zöldségek-gyümölcsök: A ragadozók emész
tőrendszere jóval rövidebb arányaiban, mint
növényevő társaiké. Míg egy nyúl vakbele fontos szerephez jut a táplálékozásban, addig a kutyáé elcsökevényesedett. Ennek az az oka, hogy
a növényi eredetű tápanyagok megemésztéséhez több idő kell, amihez alkalmazkodott az
állatok emésztőrendszere is (kérődzők, stb).
Logikus, hogy a növényeket az állat kevésbé hasznosítja, ezért egy-egy ,,legelés” után a
gyümölcsök visszaköszönnek a székletben is.
Ugyanakkor a bennük lévő rostok tisztítják
a bélfalakat, reszelve, pürésítve pedig a vitaminok, antioxidánsok egy részét hasznosítják
kutyáink is. Kis arányban adhatjuk nekik, de
nem probléma, ha elmarad.
Kiegészítők a BARF nyersetetésben: Az állat
aktivitásának, korának és egészségi állapotának megfelelően adhatunk étrend kiegészítőket megelőzésként, kúraszerűen, vagy
épp tüneteket kezelve. Idetartoznak az olyan

A BARF nyers étrend előnyei
Erős immunrendszer, erős inak, szalagok és
csontok, fejlettebb izomzat, megszűnő allergia,
kevesebb széklet, gyönyörű szőr, kevesebb fogkő, vérkeringési problémák enyhülése, aktivitás, túlsúlyos kutya esetén fogyás.

velés európai szintű fejlesztésével olyan
ismereteket, készségeket és jártasságokat adjanak át a gyermekeknek, amelyek
birtokában sikeressé válhatnak az életben.
2015 szeptemberében kezdődött a

program és 2017 nyarának végéig működnek együtt a felek. Tavaly decemberben Egerbe látogattak a külföldi vendégek, a Ney Ferenc Óvodában különböző
művészeti ágakat bemutató, kreatív pedagógián nyugvó programot szerveztek

ez alkalomból. A külföldi pedagógusok
megismerkedhettek a magyar oktatási
rendszerrel, betekintést nyertek az óvodai munkába. Az ERASMUS+ program gyerekeket, tanárokat és iskolákat
is megszólít és arra ösztönöz, hogy a
művészet eszközeivel fejleszthetőek legyenek az alapkészségek. A nemzetek
közötti együttműködés tapasztalatait európai óvodák és iskolák valamint
tanárképző központok is hasznosítani
tudják a későbbiekben.
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Programajánló

Ízelítő Eger kulturális
programkínálatából
Vendégség Egerben
Az egri Gárdonyi Géza Színház április 29-én mutatja be
Páskándi Géza, 1995-ben elhunyt „kortárs” drámaírónk
1971-ben született filozofikus történelmi drámáját, a Vendégséget. Blaskó Balázs rendezésében a stúdióelőadás
Dávid Ferenc unitárius püspök 1578-ban történt elveszejtéséről, a besúgás fondorlatos természetrajzáról szól.
– A rendszerváltozás óta, attól a pillanattól kezdve, hogy erre egyáltalán sor kerülhetett… volna, a magyar kormányok párthovatartozásra való tekintet nélküli legnagyobb adóssága a magyar társadalommal (nemzettel-néppel) szemben a különböző ügynöklisták

nyilvánosságra hozatala, közreadása. Ügynökök és tartótisztek,
zsarolók és megzsaroltak élnek köztünk gondtalanul, megbújva,
névtelenül ma is. Ezért rendkívül aktuális – mondja a rendező.

Öreg néne őzikéje – Klasszikus mese a stúdióban
Fazekas Anna Öreg néne őzikéje című
mesejátéka elevenedik meg az egri színpadon április 6-tól a Gárdonyi Géza
Színház és a Babszem Jankó Gyermekszínház koprodukciójában.
Ugyan ki ne ismerné a törött lábú őzike és az aranyszívű anyóka történetét?

A természet és az ember meghitt kapcsolatára, a feltétel nélküli gondoskodás
melegségére tanít egyszerű, ám felejthetetlen eszközzel: a szeretet nyelvével. – A
mesejáték stílusa hűen tükrözi az eredeti
alkotás bensőségességét, kedvességét, de
nem marad ki belőle a figurák bájából

fakadó finom humor sem – mondja Baráth Zoltán, rendező. A mese – szelídségéből adódóan – a legkisebbeknek is
maradéktalan kikapcsolódást nyújt, ám
humora és játékossága folytán minden
korosztályt teljes színházi élményben
részesít.

Bábszínházi Világnap

idén az UNIMA, a Nemzetközi Bábművész Szövetség Henryk Jurkowskira emlékezve, szellemiségét életben tartva az ő
2011-ben írt világnapi üzenetével ünnepelte ezt a napot. A jeles lengyel tudós,
kutató, színházkritikus, író és kultúrantropológus, aki életét a báb műfajának
szentelte, 2016. január 2-án hunyt el. A
világnap magyar üzenetét pedig Balogh
Géza bábrendező fogalmazta meg:
„Az ezredfordulón, 2000-ben, Németországban merült fel először a Nemzetközi Bábművész Szövetség magdeburgi
kongresszusán, hogy a színházi világnap
mintájára legyen a bábosoknak egy külön
ünnepe. Akkor már joggal éreztük úgy,
hogy ez a műfaj nagykorúvá vált. Minden

más színháznál szélesebb korosztálynak
játszik. Fiataloknak, öregeknek, felnőtteknek, kamaszoknak, gyerekeknek, néha
még csecsemőknek is. Talán azért, mert
jobban képes játékos és filozofikus, komolytalan és komoly, vidám és mulatságos lenni a műfajban.”

Minden évben március 21-én ünneplik a
Bábszínházi Világnapot, melyhez az egri
Harlekin Bábszínház társulata is évről
évre csatlakozik azért, hogy még közelebb hozzák a gyerekekhez és a felnőttekhez egyaránt a bábművészet világát.
Március 21-én ebből az alkalomból Verpeléten vendégszerepelt a társulat, a Petőfi Sándor Közösségi Házban adták elő
közel 300 óvodásnak és kisiskolásnak a
Tancika Marcika című zenés bábjátékot.
A Bábszínházi Világnapon mindig egy
üzenettel kezdődik a bábjáték ünnepe,

16. Egri Tavaszi Fesztivál – 2016. április 8–25.
Ízelítő a programokból: Április 11-én Fény-játékok címmel Nagy Anna és Huszárik Kata színművész különleges versműsora
a Bartakovics Béla Közösségi Házban, április 14-én Keresztül Európán – Tompos Kátya világzenei koncertje szintén a Bartakovicsban. Április 18-án Máthé Kriszta: Apróka eszponka – Lírai pillanatképek Frumószából a SATART Akusztikus Felolvasó-színház előadásában a Forrásban, április 22-én Gerlóczy Márton: A csemegepultos naplója című darab Ötvös Andrással
ugyancsak a Forrásban. Bővebb információk az ekmkeger.hu weboldalon találhatók.
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10 ÉV UTÁN ISMÉT EGERBEN!
A

www.konczzsuzsa.hu

www.facebook.com/koncz.zsuzsa

ZÁRÓKONCERTJE

„Mama kérlek…”

Á P R I L I S 25. 19 Ó R A

EGER, VÁROSI SPORTCSARNOK
JEGYEK VÁLTHATÓK: EKMK - Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban, (Eger, Bartók Béla tér 6.
Tel.: 36/517-555), valamint a Tourinform Irodában (3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9. Tel.: 36/517-715).

Online jegyvásárlás: www.gagprodukcio.hu

