VÁSÁROLJ JÚLIUS 12-ÉN KEDDEN
10 VAGY AKÁR 50% KEDVEZMÉNNYEL AZ
AGRIA PARK MEGJELÖLT ÜZLETEIBEN!
Amennyiben az adott üzletben más kedvezmény is érvényben van, a
kedvezmények összevonhatóságáról az üzletek saját hatáskörükben
döntenek. Egy vásárlás alkalmával kizárólag egy kupon váltható be az
egri Agria Parkban. A kupon kizárólag a feltüntetett napon használható.
A kedvezmény készpénzre nem váltható. További részletek az üzletekben! A kuponokat a www.agriapark.hu weboldalról és a bevásárlóközpontban található információs terminálokról is kinyomtathatod!
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Egyeteme lett Egernek
Megjelölt termékekre.

Teljes árú budmil termékekre.
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Minden Douglas márkájú termékre.

Havi korlátlan bérletekre

3 db teljes árú termék vásárlása esetén

Minden teljes árú Berkmann lábbelire.
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Teljes árú termékekre. Ajándékutalvány
vásárlásra nem vonatkozik.
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Lakberendezési termékekre

Iskolatáskákra és hátizsákokra
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Teljes árú termékekre.
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10%

15%
2016. JÚLIUS 12.
Egy termékre a leértékelt közül is.
Az akció nem vonatkozik kerékpárokra és ﬁ tneszgépekre.
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Megjelölt termékekre.
Törzsvásárlóknak +10% kedvezmény

2016. JÚLIUS 12.

10%

10%

2016. JÚLIUS 12.

2016. JÚLIUS 12.

2016. JÚLIUS 12.

2016. JÚLIUS 12.

10%

AJÁNDÉK
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Minden készleten lévő mosógépre.

5.000 Ft vásárlás felett ajándék kávé, vagy öngyújtó.
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Hétköznapi hősök

Sallai Noémi

20–21
Bajnoki szezonzárás II.
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Mit visz a hajó?
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A vásárlás végösszegéből
(kivéve rendelések és előrendelések)

10%
10%

14–15

2016. JÚLIUS 12.

20%

15%
Teljes árú termékekre, kivéve LEGO.

Kozmetika 3:1 - szemöldök szedés+festés+szempillafestésre,
20 perces gyógymasszázsra

A világ új képe

20%

2016. JÚLIUS 12.

20%

20%
Minden használt játékszoftverre

990 FT
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AJÁNDÉK
Akciós ajánlatok a főszezonra is. Téli egzotikus
2016. JÚLIUS 12.
utazások – előfoglalási kedvezménnyel MÁR
foglalhatóak. Minőség, Biztonság , Garancia…kedvező áron!
Shopping Day napján történő foglalás esetén ingyenes reptéri parkolást
biztosítunk Budapesten.

24
Családbarát donornap
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Aktuális

„Most minden egri büszke lehet!”
Beszélgetés Nyitrai Zsolttal, Eger országgyűlési képviselőjével az Eszterházy Károly Egyetemről

– Hogyan értékeli azt, hogy a város
ban mostantól egyetem működik?
– Büszkék lehetünk, hiszen városunk
Eger egyetemváros lett! Egy régi álom
vált valóra ezzel. Gratulálok!
Köszönetet kell mondanunk mindenkinek aki segítette az egyetemmé válás
folyamatát. A tanároknak, a főiskola korábbi és mostani vezetőinek és a városvezetésnek.
Természetesen köszönettel tartozunk
a kormányzatnak, hiszen kellettek a jó
helyi alapok, de nagyon fontos volt az új
oktatási koncepció megalkotása és elfogadása, amely lehetővé tette azt, hogy az
egri felsőoktatás előre lépjen egy nagyot.
Nagy utat sikerült megtenni a Ho Shi
Minh Tanárképző Főiskolától az Eszterházy Károly Egyetemig.
Ez minden egri sikere.
Eger nagy lehetőségek előtt áll, ennek
egy fontos mérföldköve az Eszterházy
Károly Egyetem. Összességében most
nagyon boldog vagyok.
– Az oktatás kérdése azért felvetett
nehézségeket. Országgyűlési képvise
lőként hogyan ítéli meg ezeket?
– Azt lehetett látni, hogy a felsőoktatással kezdeni kell valamit. Folyamatos
nehézségek voltak a hallgatói létszámmal, a stabil jövőképpel.
Ezért javasoltuk Horváth László országggyűlési képviselővel közösen, hogy

fotó: szántó györgy

olvadjon össze az egri Eszterházy Károly valamint a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola. Együtt erősebbek, mint
külön-külön. Ez a javaslat része lett az
új felsőoktatási koncepciónak, így már
ez az egységes, erősebb alap előre tudta
vinni az egyetem ügyét.
– A kezdeményezésére még aláírá
sokat is gyűjtöttek a kérdésben.
– Fontosnak tartottam, hogy a Heves megyei polgárok személyes hitvallásukkal is segíteni tudják az egyetem
ügyét, ezért indítottuk el az Eszterházy

Petíciót amelyet több mint 12 ezren írtak alá. Az, hogy közéleti téma lett az
egyetemmé válás és, hogy bevontuk az
embereket, egyértelműen elősegítette a
döntést.
– Hosszú távon mit jelenthet ne
künk az egyetem?
– Sok szerencsét kívánok az egyetemnek és az egyetemvárosnak!
Azt kívánom, hogy legyünk együtt
sikeresek és Eger tényleg egy pezsgő kulturális életű szellemi és gazdasági központ legyen a régióban!

Habis László: Eger rangját
is emeli az egyetem
Habis
László,
Eger polgármestere az egyetemmé válás kapcsán
úgy fogalmazott:
a felsőoktatás reformfolyamatába
beilleszkedő döntésről van szó, a
törvényi változás
a
nemzetközi
trendeket, igényeket is figyelembe vette.
– Márai Sándor szerint „Az élet igazi,
nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, hanem türelemjátékok”. Úgy vélem éppen ideillő ez az idézet, hiszen bár
az egyetemmé válási folyamatban voltak
gyorsabb és lassabb, látványos és kevésbé látványos időszakok, lényeges, hogy az
ügy haladt előre, mostanra pedig végre
elmondhatjuk: egyeteme van Egernek.
Emögött természetesen ott van az alapító
püspök szándéka és fantasztikus életműve,
az elmúlt évtizedek eredményes munkája,
s az utóbbi időszak tudományos eredményei, azaz számos kiválóság munkáját dicséri a döntés. Elmondhatjuk: az Egerben
folyó tudományos munkának rangja van,

de a magyar művészeti életnek fontos része
az intézmény, elég csak a vizuális kultúrára, vagy a zeneművészetre gondolnunk.
Mindemellett pedig a sporttudományok is
fontos részei ezen városi értékeknek.
S, hogy mit jelent mindez a régió jövőjére nézve? Ezzel kapcsolatban a városvezető
kiemelte: nem kérdés, hogy az Eszterházy
Károly Egyetem és a térség gazdasági szereplői között az eddiginél sokkal intenzívebb lesz az együttműködés. Mint fogalmazott: fontos kapcsolódási pont az
élelmiszeripar (ezen belül kiemelten a szőlő-bor ágazat), az informatika, illetve a turizmus-idegenforgalom. Az egri, egyetemi
szellemi tőke tehát élénkítő hatással lehet a
térség gazdaságára.
– Nem vitás, az oktatásügy az utóbbi
időben a közéleti vita középpontjába került.
Úgy látom a Palkovics László vezette oktatási kormányzat elkötelezett abban, hogy
tanári pálya társadalmi jelentősége, rangja emelkedjen. Ezért is fontos szólni arról,
hogy a hazai pedagógusképzés, illetve a
pedagógus-továbbképzés egyik országos
központja minden bizonnyal az egri egyetem lesz. Mindez természetesen nagyban
erősíti az intézmény vonzerejét, s kétség-

„Felemelő érzés lesz immár az Egyetem kapuján belépni szeptembertől. A hallgatók
nevében köszönjük az egriek összefogását,
és mindenki erőfeszítését, aki tett az egyetemmé válásért!” – Bodonyi Daniella két
diplomát is szerzett már Egerben. Harmadik szakját kezdi idén ősszel az egyetemmé vált intézményben.

telen, Egernek is rangot ad, hogy egyetemi
várossá vált. Ugyan még csak ízlelgetjük
mindezt, hiszem, hogy az eddigi, többnyire
egy-egy témára irányuló közös munka még
több területre kiterjed majd, az egyetem és
a város, illetve a város és az egyetem közötti
együttműködés pedig meghatározó lesz a
következő évtizedekben.
fotó: vozáry róbert

fotó: szántó györgy

Szavazni kellett
az egyetemről
Az egri egyetemmé válásról végső
soron az Országgyűlés döntött, a
felsőoktatás átalakításáról szóló
T/7405-ös indítvánnyal.
Akik igennel szavaztak: Nyitrai
Zsolt (FIDESZ-KDNP), Horváth
László (FIDESZ-KDNP), Szabó
Zsolt (FIDESZ-KDNP).
Akik nem szavazták meg: Korózs
Lajos (MSZP), Mirkóczki Ádám
(Jobbik), Schneider Tamás (Jobbik),
Fodor Gábor (Liberálisok).
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25 év legfontosabb döntése
Az elmúlt 25 év legfontosabb döntésének nevezte a bevándorlási kvótát elutasító őszi népszavazást Nyitrai Zsolt, a
Fidesz Heves Megyei elnöke Egerben, azon a sajtótájékoztatón, melyet közösen tartott Németh Szilárddal, a Fidesz
alelnökével.
Nyitrai Zsolt elmondta, nem véletlenül
adták az „Üzenjük Brüsszelnek” címet
mai sajtótájékoztatójuknak, hiszen álláspontjuk szerint a hamarosan – várhatóan szeptember végén, vagy október első
felében – megrendezendő névszavazáson
az elmúlt 25 év legfontosabb döntését kell
meghozni. Minden magyar állampolgár
eldöntheti, hogy támogatja-e a Brüsszel
által ránk erőltetett kényszerbetelepítést,
vagy sem.
Mint hozzátette, az a legfontosabb feladatuk, hogy párbeszédet folytassanak a
Heves megyei emberekkel, ismertessék
álláspontjukat, amely megegyezik a kormány véleményével, miszerint nemet kell
mondani a betelepítésre. Tájékoztatják
majd az itt élőket, válaszolnak a kérdéseik
re, hogy meggyőzzék őket a brüsszeli terv
elutasításáról. Mind a tájékoztatás, mind
a mozgósítás alapvető cél, ugyanis sokaknak el kell mennie voksolni, hogy eredményes legyen a népszavazás.
Szeretnénk elmondani, bemutatni a
Heves megyeieknek és az egrieknek, mit
jelentene a valóságban, ha a közelükben
megjelennének a betelepített illegális bevándorlók.
Németh Szilárd az ebben a tárgyban
meghozott kormányzati döntések kapcsán arról beszélt, hogy igazán 2015-ben
vált súlyossá és mindenki előtt világossá
a bevándorlás problémája. Bár Brüsszel
és néhány nagyhatalom gazdasági érdeke
az, hogy szabadon jöjjenek be a migránsok Európába, hazánk világossá tette: a
mi érdekeink mások. Így például a népesedési gondok sem enyhíthetők ilyen úton,
ugyanakkor az eddigi nyugat-európai
tapasztalatok is arra figyelmeztettek bennünket, hogy a párhuzamos társadalmak,
a kettéosztott városok létrejötte milyen feszültségeket rejtenek.
A kormány számára – folytatta – világossá vált, hogy új törvényi eszközök alkalmazásával meg kell védeni határainkat
és a magyar állampolgárokat. Megépült a
kerítés az ország déli részén, s míg addig
több mint 300 ezer migráns lépett be Magyarországra, a határzár felállítása óta 13
ezer határátlépőt fogtak el rendvédelmi
szervek. Ugyancsak a szabályok módo-
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MESTERSÉGEK DICSÉRETE…
Sárvári Kálmán (1901–1979)
SZECSKÓ KÁROLY

fotó: nemes róbert

sítására volt szükség ahhoz, hogy a honvédség segíthesse a rendőrök munkáját, de
szigorodtak a bevándorlókat érintő törvényi rendelkezések is.
Német Szilárd hangsúlyozta: sajnos
mindez nem volt elég, hiszen a terrorveszély a merényletek után még tovább erősödött, ezért a törvény alapján megalakult
az a szervezet, amelynek elsőrendű feladata a terrorcselekmények megelőzése és
elhárítása. Ugyanakkor sikerült elfogadtatni az Alaptörvény módosítását, amely
lehetővé teszi, hogy veszélyhelyzetben az
Országgyűlés kétharmados többséggel
különleges intézkedéseket léptethessen
életbe. Jellemző, hogy ezen a szavazáson,
illetve az azt megelőző tárgyalásokon
egyedül az MSZP nem képviseltette magát
– tette hozzá.
Minden információ azt bizonyítja, hogy
az Iszlám Állam kihasználva a bevándorlási hullámot terroristákat küld Európába.
Ezért aztán Brüsszel terve a menekültek
szétosztásáról nyugati határainkat is ve-

szélyeztetik, mert akár 150 ezer embert is
Magyarországra telepíthetnek, miközben
senki sem tudhatja, hogy ebben a tömegben hány terrorista érkezik hazánkba.
Ezért is fontos, hogy a kényszerbetelepítéseknek gátat szabjon a népszavazás – jelentette ki a politikus.
Nem lehet megengedni, hogy Brüsszel
határozza meg, kikkel fogunk élni a jövőben – tette hozzá -, hiszen a Heves megyei
falvakban is rengeteg ház áll üresen. Mi
lesz akkor, ha a bevándorlókat ezekbe telepítik, s mondjuk 2-3 családot beköltöztetnek az ingatlanokba? – tette fel a kérdést.
Világos tehát, hogy mindenkit veszély
fenyeget, akárhol is éljen az országban,
ezért fontos, hogy minél többen menjek el
szavazni és utasítsák el a betelepítés tervét
– mondta Németh Szilárd.
Németh Szilárd a sajtótájékoztató után
meglátogatta az egri várat, ahol 15 óra 52
perckor ő adta le azt a díszlövést, amellyel
rendszeresen tisztelegnek a hős várvédők
emléke előtt.

Sárvári Kálmán cukrászmester 1901.
május 1-jén született Salgótarjánban.
A polgári iskolát szülőhelyén végezte,
a szakmát Rimaszombaton a Miskolczi
cégnél sajátította el. Segédként több
mint tíz évig kellett dolgoznia, hogy
1926-ban Hatvanban megnyithassa saját üzletét. Egerbe 1928-ban költözött,
s évekig az érsekkerti KIOSZK épületét
bérelte, ahol cukrászműhelye és lakása
is volt. Ezen idő alatt üzlete a Széchenyi
utca 2. szám alatt működött. A Sárvári
cukrászda 1933-ban került jelenlegi helyére a Kossuth utcába, ahol a mester két
segédet és két tanoncot foglalkoztatott, s
a műhelyt pedig a legmodernebb gépekkel szerelte fel. A magyar sütő-, cukrász-,
és mézeskalácsos ipar története (Budapest, 1940) című kötetben a következőket írják róla: „Szorgalmas munkássága,
szakértelme, valamint szakmaszeretete
városszerte köztiszteletet váltott ki, finom termékeivel pedig az üzlete hamar
híressé vált.”
Egerben alapított családot 1928-ban,
amikor feleségül vette Tatárka Erzsébetet, aki évtizedeken át hű társa volt. Két
gyermekük született, Erzsébet (1929–)
és Kálmán (1932–2015). Sárvári Kálmánnak a családja és a munkája volt az
élete. Tanonc korában, tizenhat évesen
egy baleset miatt amputálták fél lábát,
de fájdalmas baját titkolva keményen
dolgozott ebben a nehéz, állóképességet kívánó szakmában. 1937-ben már a
Párizsi Világkiállításon is részt vett, s
számtalan szakmai dicséretet, elismerést kapott, többek között 1939. február
20-án miniszteri dicséretben részesült.
Erőfeszítéseinek eredményeként az
1930-as években tagja lett az Ipartestület Mestervizsga Bizottságának, ahol

számos társadalmi munkát vállalt. Az
államosításkor, 1954-ben mindenét elvesztette. Szakmája szeretete, erős akarata segítette, hogy az üzletét a korábbi
magas színvonalon ismét elindítsa. Számára a legnagyobb örömet a megelégedett, visszatérő vendég jelentette.
Sárvári Kálmán cukrászmester Egerben hunyt el 1979. december 12-én, s a
Hatvani (Fájdalmas Szűz) temetőben
helyezték örök nyugalomra.
A mester gondoskodott arról, hogy
szaktudását családtagjainak átadja. Felesége, leánya, majd unokái folytatják
munkásságát a régi-új helyen, az 1987-ben
Dely György Ybl-díjas építész által tervezett tömbrehabilitáció elkészülése óta is.
Napjainkban 8 unokája, 16 dédunokája, 6
ükunokája él, s közülük többen az üzletben dolgoznak. Emlékét családja tisztelet-

tel őrzi, fényképét az üzletben is elhelyezték, hogy úgy érezzék, mindig velük van.
A házias sütemények és torták mellett
a cukrászda vonzereje, legfőbb jellegzetessége a kizárólag hagyományos eljárással készült fagylalt, amit régen édes
nyalatnak hívtak, s 1822-ben így ajánlották: „Végy a nyelvedre egy nyalatot,
azt hosszasan forgasd a szádban egészen
addig, amíg át nem veszi a szád kellemes hőmérsékletét. Így hosszabb ideig
élvezheted a finom ízt, és a torkod sem
fájdul meg.” Kizárólag természetes alapanyagokat – magas zsírtartalmú termelői tejet, tojást, teavajat és állati tejszínt
– használnak. Gyümölcsfagyijaik pedig
friss gyümölcsből készülnek, mert az
országhatáron túl is ismert Sárvári név
kötelez. A tradicionális receptek mellett
igyekeznek eleget tenni a mai kor követelményeinek különleges ízű és diétás
fagylaltjaikkal, mint például a pándi
meggy és a szatmári szilva. A Sárvári
tortát emlékére készítik a cukrászdában,
ami vanília és csoki ízvilágú, meggy felhasználásával, ahogyan ő jókedvében
készítette.
A Sárvári Cukrászda generációk óta
közkedvelt vendéglátóhelye az egrieknek, és a turistáknak is. Kívánjuk, hogy
még sokáig maradjon meg ez a boldog
állapot, mindannyiunk örömére!
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Múltidéző

„A különböző mesterségek megváltoztatják az ember látószögét!”
(Agatha Christie )

Üzenjük Brüsszelnek:

Visszatekintő

Válogatás az elmúlt hónap egri
eseményeiből
Elfogadták a 2017-es büdzsét

Telekessy-díj

Több pénz jut oktatásra, egészségügyre, kultúrára és sportra
is 2017-ben, erről a Fidesz Egri szervezetének alelnöke beszélt azután, hogy a Parlament elfogadta a jövő évi büdzsét.
Herman István hozzátette: csökken az internet és az éttermi
szolgáltatások díja, akárcsak az alapvető élelmiszereké, de nő a
kétgyermekes családok adókedvezménye is, így több pénz maradhat az embereknél. Az eseményen elhangzott még, hogy
százezer forintig készpénzben kapják majd meg a munkavállalók a cafetériát, afelett pedig Szép Kártyára utalhatják a béren kívüli juttatást a munkáltatók.

A Telekessy István területfejlesztési díjak átadása előzte meg
a Heves megyei közgyűlés júniusi ülését. Idén Szabó Zsolt államtitkár, Flaskay István szállodatulajdonos, dr. Habil Bujdosó
Zoltán főiskolai docens és a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület
kapta meg az elismerést, míg Valaska József, a Mátrai Erőmű
Zrt. felügyelőbizottsági tagja életműdíjat vehetett át. A megyei
közgyűlés 2012-ben alapította a megyés püspökről elnevezett,
magánszemélyek, önkormányzatok, gazdálkodási szervezetek
munkáját elismerő Telekessy István területfejlesztési díjat.

Egerben nyílt meg az ország 115. MFB Pontja, ahol a vállalkozások helyben, a lehető legegyszerűbben juthatnak hozzá
az európai uniós pénzügyi forrásokhoz. Németh Lászlóné, a
Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára bejelentette: a jelentős érdeklődés miatt az eredetileg tervezett 442 helyett 650 MFB Pontot
alakítanak ki hazánkban.

Szederinda Néptáncfesztivál
Tizenöt együttes érkezett a X. Szederinda Nemzetközi Néptáncfesztiválra,
hogy bemutassa a különböző tájegységek táncait. A gyermek és ifjúsági korosztályon kívül felnőtteket is fogadtak.
A nemzetközi programon a határon
túlról több tánccsoport is színpadra
lépett, például indiai és török táncosok. A fesztiváldíjat a gyöngyösi Mákvirág Néptánccsoport kapta.

Interaktív, szinte provokatív, a nézőket önmagukkal szembesítő előadásokat tervez a jövőben
is a Gárdonyi Géza Színház – mondta Blaskó
Balázs igazgató az évadzáró társulati ülésen.
Ezen az alkalmon adták át az évad színészeinek
és műszaki dolgozójának járó díjakat. A megyei
napilap olvasóinak szavazatai alapján Nagy Adrienn, Baráth Zoltán és Tóth Levente lett az évad
színésze. A táncosok közül Tóth Karolina vehette
át az elismerést. A társulat döntése alapján Nagy
András kapta az évad művésze díjat. A műszaki
munkatársak közül a nyugdíjba vonuló, az utolsó
évadát befejező díszletfestőt, Numan Istvánt (képünkön) ünnepelte vastapssal a társulat.

A 87. Ünnepi Könyvhét június 6-a és 13-a között
zajló egri programjait a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár, a Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum, az Eszterházy Károly Főiskola és a
Főegyházmegyei Könyvtár közösen szervezte.
A rendezvényen öt könyvsátor kínálata és közel
harminc program várta a látogatókat. A Főegyházmegyei Könyvtár három kiadvánnyal, és a
könyvtárat népszerűsítő anyagokkal érkezett a
programra. A 87. Ünnepi Könyvhetet és 15. Gyermekkönyvnapokat országszerte több mint 80 településen rendezték meg, és több mint 200 könyvkiadó kínálatából válogathattak a könyvbarátok.
fotó: gál gábor

Közel a kétszázhoz: folytatódik az Egri séták

Újra megnyílt
a strandkönyvtár

fotó: lénárt márton

Utcazenéltek

Újra áll a kőkereszt

Öt nap, hetven formáció és több mint kétszáz induló – ezt tudhatja maga mögött az idei, összességében második Utcazenészek Versenye. A legtöbb
like érmét kapott együtteseket a Dobó téren szervezett gálán ismerték el. Idén a legjobb együttes a
Sky Fanatic lett, a legjobb szóló produkció címet
Nagy Barnabás érdemelte ki. A legtöbb like érmét
pedig a Purga Energy formáció nyerte el, ezzel
együtt az övék lett az egymillió forintos fődíj.

Az összefogásnak köszönhetően sikerült felújítani azt a kőkeresztet, amelyet több évtizeddel ezelőtt döntötték
le a Cifrakapu utcában, erről az Egri
Lokálpatrióta Egylet tájékoztatta a
sajtót. Az eseményen elhangzott az is,
hogy megszületett a döntés a II. Világháború egri áldozatainak emlékhelyével kapcsolatban: a Vitkovics utcai Kegyeleti Emlékparkban állítják fel azt
négy kopjafát, amely a II. Világháborúban elhunyt egri hősi halottaknak
állít emléket. Az eddigi adatok szerint
638 név kerül fel 16 táblára azonban ez
a szám bővíthető. Az ezzel kapcsolatos
információkat a lokálpatrióták honlapján lehet jelezni.

fotó: nemes róbert

Együtt kerek a világ
Add a kezed, mert együtt kerek a világ! címmel rendezett programot az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége. A Márai Látogatóközpontban
sérültek és épek léptek színpadra a kulturális seregszemlén. Az ÉFOÉSZ megyei egyesülete 26 éve rendez hasonló kulturális seregszemlét értelmi fogyatékkal élőknek.
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Ünnepi Könyvhét

2007 óta 168 sétát szervezett az Egri Lokálpatrióta Egylet, a program idén is
folytatódik. Ebben az évben megújult értékeket mutatnak be, a többi között
az Érseki Palotát és a vár kazamatarendszerét.

Egerben nyílt meg a 115. MFB Pont

fotó: berán dániel

Évadot zárt a színház

A fürdő szolgáltatási kínálatát jól kiegészíti a Strandkönyvtár. A fürdőzés, sportolás mellett lehetőséget
nyújt vendégeinknek az
olvasásra, gyors információ
szerzésre, az itt töltött idő
még tartalmasabbá tételére.
Figyelik a látogatók igényeit,
az elmúlt évek tapasztalatait
beépítik az itt elhelyezett állomány alakításába.
A strandkönyvtár minden
héten hétfőtől szombatig 10
órától 18 óráig, vasárnap 10
órától 16 óráig várja az olvasni vágyó látogatókat: itt minden hagyományos könyvtári
szolgáltatásuk elérhető lesz
2016. augusztus 31-ig.

37. Kaláka Fesztivál
Idén közel negyven programot kínált a Kaláka
Fesztivál. A háromnapos rendezvényen koncertek, kiállítások, színházi előadások várták
az érdeklődőket.

Könyv a Líceumról
Kiss Péter: Az egri Líceum az egyetemi gondolattól az államosításig. Eger, 2016.
Kiss Péter már többször írt a Líceumról, de ez
az első, csak az épülettel foglalkozó munkája.
Az ehhez végzett célirányos kutatásai során új
adatok váltak ismertté, mint például az, hogy a
Líceumban kezdődött a város felnőtt lakosainak
szőlészeti és kertészeti oktatása, hogy az épületben volt alsó fokú ipariskola és ugyancsak alsó
fokú kereskedelmi iskola stb. Munkájában pótolja, illetve korrigálja az Agria című folyóiratban korábban felsorolt, általa észlelt Líceumtörténeti hiányosságokat, és téves adatokat.

Múzeumok éjszakája
Több ezer látogató vett rész idén a Múzeumok éjszakájának egri rendezvényein. Az est folyamán többek között
a Dobó István Vármúzeum, az Érseki
Palota, az Eszterházy Károly Főiskola, a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár és a Kepes Központ is kínált
programokat. A várban a Múzeumok
éjszakájának programjai a Kaláka
Fesztivállal együtt zajlottak.
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Portré

Összegez a kórház leköszönő
főigazgatója

Babagyűjtemény a világ négy tájáról

2015 februárja óta látott el főigazgatói feladatokat az egri Markhot Ferenc Kórház élén dr. Tóth Ildikó. Több mint egy év
után más szerepben követheti többek között az egri intézmény sorsát is, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Területi
Igazgatóságára szól újabb megbízatása. A főigazgató eredményekről, sikerekről, kritikákról is beszélt.
PUZSÁR ZSÓFIA
– Több mint egy év mérlegét levonva,
hogyan értékeli az egri kórház élén töl
tött időt és az intézményben ellátott fel
adatait?
– Két feladatot kaptam. Az egyik feladat az volt, hogy az uniós beruházásokat
be kell fejezni, ami nem egyetlen uniós
beruházást jelent, hanem négy építkezést
és mindeközben nem kevés munkát adott
az MRI-készülék beszerzése is. Az első feladat az volt, hogy a nehezen elindult beruházások év végéig befejeződjenek, mert ha
nem, akkor vissza kellett volna adni a teljes
támogatási összeget. Így nemcsak, hogy
nem valósultak volna meg a beruházások,
hanem ellehetetlenedett volna a kórház is.
Igazi vesszőfutás volt az idővel. Sokan azt
mondták, hogy ez lehetetlen vállalás. Fejtörést okozott az is, hogy bizonyos munkafázisok közben ne akadozzon a betegellátás
sem. Miközben folyt a munka, ki kellett
dolgozni, hogyan tudjuk a költöztetéseket
ideiglenesen, majd véglegesen megoldani.
Ezzel párhuzamosan az egészségügyben
2015 februárjában a főigazgatók kaptak
egy új feladatot, mégpedig azt, hogy letegyenek egy konszolidációs tervet, amely
arról szólt, hogyan lehet gazdaságilag
nullszaldós állapotba hozni a kórházat. Ez
számomra azért nem volt egyszerű, mert
ehhez a tervet úgy kellett megcsinálnom,
hogy akkor még nem ismertem az egri intézményt. Egyébként jól sikerült a konszolidációs terv elkészítése, végre is hajtottuk,
és ennek köszönhető, hogy a kórháznak
ma már alig van adóssága, és napi szinten
ma már nem veszteséggel, tehát nullszaldósan működik.
– Számos alkalommal hallhattak az
egriek is a kórház fejlesztéseiről az utób
bi időszakban. Melyik jelentette a legna
gyobb kihívást? Mit tekint a legnagyobb
eredményének?
– Az egyik nagy siker azt gondolom az,
hogy az MRI-készüléket sikerült megvásárolni. Nekem nagy öröm, hogy öt hónapnyi
küzdelem után sikerült aláírni a támogatási szerződést és üzembe helyezni a készüléket. A másik számomra az a felejthetetlen
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beruházás, amely lépéseit az egriek is figyelemmel kísérhették napról napra. Azzal a
tervvel szemben, hogy egy-egy szervezeti
egységet bezárjunk és máshol lássuk el a
betegeket, hogy ne működjön a steril, ne
legyen labor, a gyerekosztályt átmenetileg
bezárjuk, nos, ezeket sikerült elkerülni és
folyamatosan működött a kórház minden
szegmense. Nagyon sok intézet ebben az
átmeneti helyzetben óriási bevételkiesést
kell, hogy elkönyveljen, hiszen az átmeneti
állapot mindig zavarja a betegellátást, ezért
nagy büszkeség, hogy sikerült ugyanazt az
árbevételt hozni, mint az előző évben. Azt
gondolom, hogy ez nem csak az én sikerem, hanem a kórházi dolgozóké is, akik
megértették, hogy miért kell összeszorított
fogakkal tovább dolgozni a körülmények
ellenére.
– Volt-e olyan mozzanat, amely várat
lanul érte?
– Nekem a meglepetés az volt, hogy a
2008-as történetnek még mindig ekkora
belső érzelmi viharai vannak. Nem hittem
el, hogy ennyi év után még mindig vívnak
egy olyan csatát a dolgozók, ami nem is tudom, hogy már miből táplálkozik. Ebben
a kórházban 2008 óta nincs munkabéke.
Nem hittem el, hogy nem tudok ezen a területen eredményt elérni, de nem sikerült
a kórházban csitítani ezt a hol visszatérő,
néha elcsendesülő, de folyamatosan meglévő, különböző érdekcsoportok közötti
harcot. Ugyanakkor azt gondolom, ha az
építkezések befejeződnek, ha a kórháznak
nincsen adóssága, akkor sokkal több idő
lesz arra, hogy ezeket a belső konfliktusokat a menedzsment kezelje. Meggyőződésem, hogy a kórház egy egészen pozitív
változás előtt áll, hiszen az épület és az
eszközpark adott, nem kell szállítókkal
küzdeni, biztonságban van a kórház. Egy
fő feladat van: a szakmai tevékenységet kell
most már szem előtt tartani és a dolgozók
elégedettségét kell mindenképpen javítani. Nem kis munka, nem kevesebb, mint
maga az építkezés. Nem gondolom, hogy a
következő főigazgatónak ez kis feladat lenne, legalább akkora falat, mint, hogy mit,
hová költöztetünk.
-Hogyan viseli a kritikát?

Eger történelmi belvárosában, az Érsek utcában áll egy patinás épület. Odalátogatok rendszeresen életem párjával
Margó nénihez, a Gárdonyi Géza Gimnázium nyugdíjas igazgatójához, legkedvesebb tanáromhoz. Most is a megszokott kép fogad a nappaliban. A falat beborító könyvek alatt roskadozó állványok, hatalmas Gárdonyi-kép, üvegezett
szekrények, bennük babák a világ minden tájáról. A csodálatos gyűjteménynek története van, amiről szívesen beszél
Margó néni emlékezetében kutatva.

fotó: vozáry róbert

– Tudtam, hogy ezek túlzóak és adott
esetben légből kapottak voltak. Tudtam,
hogy nem feltétlen azt jelenti, hogy rosszul
végzem a munkámat, hanem különböző
érdekek mentén történtek ezek a megnyilvánulások. Nyilván tisztában vagyok azzal, hogy ebben a kórházban nagyon sok
probléma van és még azon felül, ami felszínre került, magam is több százat tudnék
felsorolni, hiszen ez egy műszakilag elavult
intézet. Azt gondolom, ha az ember tudja,
hogy igaza van, akkor könnyebben viseli
el a támadásokat és én pedig biztos voltam
benne, hogy igazam van.
– A jövő kihívásai kicsit más feladatot
irányoznak elő, de lesz-e lehetőség figye
lemmel kísérni az egri kórház ügyét is?
– Figyelemmel fogom kísérni a kórház életét az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ Területi Igazgatóságáról is, ahol
kamatoztatni tudom majd eddigi tapasztalataimat, több kórházban láthatom el a
fenntartó képviseletét, az intézmények támogatását és felügyeletét. Mondhatjuk úgy
is, óvó szememet rajta fogom tartani az
egri kórházon, de nem szeretnék egy apostoli szerepet betölteni, hiszen ha az ember
átadja a stafétabotot, akkor a tiszteletet is
meg kell adnia az utódjának és ez így lesz.

– Nem tudom már mikor, de évtizedekkel ezelőtt, amikor a férjemmel,
fiunkkal jártuk az országot, világot,
ahol csak megfordultunk onnan mindig hoztunk magunkkal egy-egy tárgyi
emléket, legtöbbször fából készült babát, ami jellegzetes volt. Emlékeztetett
a helyre, a tájra. Újra itthon jólesett felidézni az együtt megélt emlékeket, amelyek múltunk egy-egy darabjává váltak.
Férjem, aki 1960 óta az egri főiskola
tanára, számos kiküldetésben volt. Az
egyik partnerintézményünk Besztercebánya, a másik Erfurt volt. Mindkét
helyre nyaranta kirándultunk. Barátokká
váltunk. Sokszor már érzekéskor fababa
várt, amit mi egri borral viszonoztunk.
A Gárdonyinak sok éve Linz és a Mâcon volt a partnerintézménye. Kölcsönösen látogattuk egymást diákjainkkal,
ami abban az időben még szokatlan volt.
Gyűltek az élmények, emlékek, fababák.
Később már az sem érdekelt, hogy fából
vannak-e. Lényeg, hogy jellegzetes legyen, kellemes múltat idézzen.
Kollégáim, barátaink is sokszor kerestek úgy fel, hogy babaajándékokkal
örvendeztettek meg.
Gyűjtővé vált fiunk és családja is. Már

az unokák is tudják, hogy mivel lepjenek meg. Férjem időnként elárulta,
hogy a külföldi napidíjába került egyegy jelentősebb ajándéka. Az örömszerzés megfizethetetlen.
– Hogy melyik volt az első?
– Nem tudom már. Nehéz felidézni,
de talán a hévízi. Sok-sok évvel ezelőtt

kaptuk az első hévízi meghívást. Ott lett
orvos az egyik kedves volt tanítványom,
aki az általam rendezett Liliomfiban
Kányai szerepét alakította. Velük mentünk át Keszthelyre, ahol meglátogattuk
a babakiállítást, babamúzeumot. Ez az
élmény egyben már ötletadó is volt akkor. A gyűjtésem ezzel tudatosabbá vált.
Elképzeltem Egerben is ilyen gyermekek
tömegének élményt jelentő látványt, ami
tovább növelhetné a város vonzerejét.
– Melyik a legutolsó babája a gyűj
teménynek?
– Ez a gyönyörű matyó baba, amit a
80. születésnapomra kaptam.
– Mennyien lehetnek?
– Nem tudom. Soha nem számoltam
őket. Reggelente azonban, amikor rájuk
nézek, arra gondolok, hogy ez a gyűjtött
érték milyen jó lenne, ha nemcsak nekem, családomnak, hozzánk látogatóknak jelentene élményt, de rácsodálkozhatnának az egri gyermekek, az Egerbe
érkező turisták gyermekei is.
Reménykedjünk, Margó néni, hogy az
elgondolásból valóság lesz. Szeretett városunk egy újabb élményforrással válik
még gazdagabbá.
Jakabné Jakab Katalin
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Kultúra

Kiállítás a Kepes Intézetben
Eger önkormányzatának a Kepes életművel való kapcsolata immár közel harmincéves múltra tekint vissza. Kepes
György az 1987 júliusában kelt ajándékozási megállapodásban Eger önkormányzata tulajdonába adta műveinek (festmények, fotók, fotogramok, dokumentumok) jelentős részét.
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„Ússz és evezz!” – Szenilla nyomában

fotók: nemes róbert

A ’90-es években, az első önkormányzati testület Kepes György
adományát a Vitkovics-házban
helyezte el, lehetőséget adva a
gyűjteményes anyag állandó kiállításon történő bemutatására. Az
önkormányzat az adományozó
művész szándékait tiszteletben
tartva folyamatosan tett lépéseket annak érdekében, hogy Kepes
György munkásságát, életművét
népszerűsítse: pályázati források
bevonásával több alkalommal
megújult az egykori életmű-kiállítás, a gyűjtemény reprezentáns
darabjaiból
vendégkiállítások
szerveződtek (pl. a debreceni MODEM-ben, a budapesti Ludwig
Múzeumban, a New York-i Magyar Intézetben), majd 2012-ben
a Kepes Intézetbe került az adomány nagy része.
Az önkormányzat újabb jelentős értékű Kepes-gyűjteménnyel,
egy közel 1600 darabból álló fotós kollekcióval gyarapodott. A
korábban Antal Péter műgyűjtő
tulajdonát képező gyűjteményt 45
millió forintért vásárolhatta meg
az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap meghívásos pályázata
keretében 2014-ben.
A közel egy évig tartó feldolgozást követően készült el az a Bán
András kurátor által jegyzett koncepció, amelynek eredményeként
már látogatható A világ új képe
című kiállítás, amelynek létrejöt-

tét az NKA mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi
Kubinyi programja is támogatta.
A tárlat minden korosztály számára befogadható ismereteket
és élményt nyújt, ugyanakkor a
Kepes Intézetben látható fotók
és egyéb, még feldolgozásra váró
dokumentumok számtalan lehetőséget teremtenek a jövőben
a tudományos és művészeti élet
képviselőinek arra, hogy itt helyben kutassanak és eredményeiket
megismertessék a hazai és nemzetközi művészeti és oktatási közösségek szereplőivel.
A jövőbeni célkitűzések elérésében jó és biztos alapot jelent az
önkormányzatnak, a Kepes Intézetnek és az Eszterházy Károly
Egyetemnek a Kepes-életműre
szerveződő együttműködése.
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A több mint tíz évvel ezelőtt megjelent Némó nyomában után megérkezett a mozikba a folytatás. Az első részből ismert
bohóchal, Pizsi ezúttal nem fiát, Némót, hanem barátjukat, Szenillát veszíti szem elől és kénytelen követni az óceánon át.
VERES PETRA

A világ új képe
A modernizmus története során Moholy-Nagy László,
André Kertész, Robert Capa és számos magyar művész
vált világhírűvé. Közülük az egyetlen, akinek az életművéből jelentős gyűjtemény található ma Magyarországon: Kepes György (1906–2001).
Fotógyűjteményének jelentős része a közelmúltban
Eger város tulajdonába került. A mostani kiállítás e gyűjtemény javát viszi közönség elé: mások mellett Alfred
Stieglitz, Robert Capa, Robert Frank, Moholy-Nagy László, Lucien Hervé, Haár Ferenc, Harry Callahan, Harold
Edgerton, Nathan Lerner és természetesen Kepes György
felvételeit. Ezek a fotográfiák az évek múlásával is kifejezőek és eredetiek maradtak, klasszikusoknak kijáró helyet
foglalva el a fotótörténetben.
A gyűjteményt gondozó egri Kepes Intézet most fontos
állandó kiállítást nyitott, melynek címe: A világ új képe, s
mely Kepes éppen hatvan éve megjelent korszakalkotó
könyve nyomán a művészet, a tudomány és a technika
találkozásának alapvető kérdéseit veti föl a korabeli dokumentumokat mai gondolkodásunkkal szembesítve.
Az 1956-ban Kepes szerkesztésében megjelent A világ
új képe című könyv fotográfiák és szövegek együttese.
Kiindulópontja: a találmányok révén tapasztalásaink
léptéket váltottak, érzékszerveink technikai kibővítésével a mikroszkopikus és a csillagászati méretű világ
egyaránt személyes élményünkké vált. Mindez mélyen
befolyásolta látásmódunkat és a művészetet is.
A Kepes Intézetben látható kiállítás – a rendelkezésre
álló, nagyon különböző eredetű, minőségű fotóanyagot alapul véve – követi A világ új képe című könyv
gondolatmenetét, s látványában utal az MIT-n 1951ben Kepes György tervezte térre is. A gondolati egységekre való bontás a könyv egyik fontos rendezőelve;
a kiállításon azonban valójában a választott képek
kerestek társakat maguknak a nagyvárosi dimenziók,
a tájélmény, a képi kifejezőerő, az értékelés léptékei, a
ritmus, arány, struktúra, torzítás, fény, az analógia, a
szimbolikus transzformáció témakörében.
A kiállítás lényege azonban nem az egyes nevezetes fotóművészeti alkotások előtárása és a sok-sok építészeti és
városfotó, akkori csillagászati, növénytani, orvosi és egyéb
tudományos felvétel közszemlére tétele, hanem Kepes
nagyhatású gondolkodásmódjának rekonstrukciója; rátekintés mai szemmel a több mint fél évszázaddal ezelőtti
kor fotográfiai világfelfedezésére, és az akkori kérdések aktualitásának vizsgálata a mai technika eszközeivel.
Kepes figyelme a kaotikus látványban kutatta a rendet,
hogy a feltárt struktúrát azután újra az élet lüktetésével
töltse meg saját műveiben vagy tanítványai munkáiban.

Me

„A legjobb dolgok véletlenül történnek”

A memóriagondokkal küszködő doktorhal, Szenilla „nyakába veszi” az óceánt és
emlékfoszlányait követve elindul megkeresni a családját. A víz végtelen ismeretlensége mellett a múltja darabkái között is
bizonytalanul evező, de cetül folyékonyan
beszélő hal egyetlen esélye, ha a nála nem
sokkal szerencsésebb jóakaró sorstársaira
támaszkodik.
A kissé szenilis Szenilla és új segítői
olyanok, mint egy nyugdíjas kör. A rosszul
látó Sors, a cetcápa a rövidlátók azonosulási pontja - a szemüvegesek átérezhetik a
helyzetét, amikor arról érdeklődik, hogy a
kék foltok-e Szenilla szülei. Az antiszociális
polip tömören megfogalmazza problémáját; szíve (amiből, mint megtudjuk, három
is van neki) szerint egy szomszédoktól
mentes akváriumban ülne egész nap egyedül. A polip bár a felnőtteket sem szíveli,
a fiatalabbaktól egyenesen viszolyog és az
életüket is csak önös érdekből menti: „Ne
üssünk el senkit, pláne gyereket ne, még
megfogdosnak!”
A filmben kifejezetten szórakoztatóan

érvényesülnek a halak szempontjai, ahogy
ők látják az óceanáriumokat, vízi bemutatókat. A gyerekeknek felállított halsimogatókat például mind horrorként élik meg. A
kíváncsi óvodások, kisiskolások tapogató
keze rettegésben tartja a vízi élővilágot. Az
óceán lakóiról kevésbé ismert tényeket is
megtudhatnak a nézők.
Kautzky Armand visszatérő poénja a
filmnek. Az óceanáriumban a színművész,
szinkronszínész hangja kíséri a látogatókat
a bemondón keresztül, illetve akaratlanul
a halakat is, akik nem tudják, honnan és ki
szól hozzájuk, de később akár hivatkoznak
is rá, mint kedves barátjukra, aki ötletekkel
látja el őket. Sia Unforgettable (felejthetetlen) című betétdala szintén egy kikacsintás
a filmben, amellyel a főhős, Szenilla rövidtávú memóriazavarára utalnak, de ahogy
a főhőst vigasztalják: „Ha nincs emléked,
nincs gondod.”
Az animációs film karakterei mind szerethetők, a szereplők maguk is konkrét
terveket kovácsolnak arra alapozva, hogy
aranyosak – például, mivel a vidrák olyan
„édik”, úgyis megállnak nekik az autósok.
A minden akadály és probléma ellené-

„ÉLTÜNK EGYÁLTALÁN?”
„Rák, ez a jó kezdőszó…” olvasom Esterházy Péter új könyvének első
sorát. „Az elején vagyok a végnek, vicceskedhetnék.” Beugrik, hogy a
Semmi művészetben az elbeszélő édesanyja a halálos ágyán magyarázza a fiának, milyennek kell lennie a gyászjelentésnek. A forma
szerepe. De nem is pont ez, hanem egy régebbi élmény.
Februárban ’Kurtág 90’ címmel ünnepi hangversenyeket rendeztek a művész születésnapjára. A MÜPA-ban, ahol a fellépők és a közönség soraiban egyaránt sok nemzet képviselői voltak jelen, maga
a világhírű zeneszerző is megjelent. A Kurtág-művek előadását megszakította egy-egy filmrészlet, a
szerző beszélt, játszott, beszélgetett a feleségével
(1947 óta házasok). Lenyűgöző volt az a szellemi
frissesség, kíváncsiság, ami áradt ezekből a felvételekből. „Egész életünk nem más, mint egyetlen
zarándoklat, hogy visszaszerezzük a bennünk elveszett gyermeket” – mondja a kilencvenéves Kurtág.
Rögtön másnap megemlékezés az A38 Hajón.
Kőrösi Zoltántól búcsúztunk. A szellemileg friss, az
emberekre kíváncsi írótól. Ötvenhárom éves volt.
Semmi előjel, semmi betegség, egyik pillanatról a
másikra. Egy könnyed beszélgetés közben érte a
halál. „…fiam, ne a haláltól félj, hanem attól, hogy
sohasem éltél igazán”, írja A hűséges férfi című kötetében, ahol a boldogság („a tudatosság és az érzé-

re is sikeresen kivitelezett küldetés után a
What A Wonderful World című számra
belassított halhullás a film tetőpontjának
tekinthető. A vidám haleső után mindenki megtalálja a megfelelő helyét a víz alatti
társadalomban, helyreáll a rend és forog
tovább a mókuskerék.
104 perc, 2015

Molnár Ferenc írása
kelés közötti lebegés”) azonossá válik magával a létezéssel. Írásainak
mindig központi eleme az idő, és a történetmesélés.
Szombaton egy kilencvenéves ember gyermeki világa, alkotóereje és jelenléte, vasárnap egy ötvenhárom éves, az élet delelőjén
lévő ember búcsúztatója. Egymás mellett.
Van egyáltalán lehetőség, hogy eligazodjunk a világban? Egy újabb
K. jut eszembe, Kafka regényhőse, Josef K. Számára ez nem volt lehetséges. (Kőrösi Délutáni alvás című könyve egy Kafka-idézettel kezdődik, Kurtág egyik híres műve a Kafka-töredékek.)
Véletlen? Sorsszerű? Vagy citáljuk Adyt: „Élet
s Halál együtt-mérendő”? Vagy eleve fogadjuk el
létezésünk esetlegességét? Esetleg szükségszerűségét a halállal együtt? Vagy.
Talán a zene, az irodalom is a halállal való szembenézésből származik. Lehet, hogy létezésünkhöz
is ez a jó kezdőszó: halál. Hogy így élünk. És hogy
aztán?
Kurtág művei hallhatóak lesznek, Kőrösi Zoltán
pedig, akinek utolsó regénye a tavasz kezdetekor
jelent meg, ezután is mesélni fog nekünk. Mint
mesélt sok éve egy falusi kultúrházban, ahol egy
hallgatag néni a végén személyesen azzal búcsúzott el tőle, hogy „Író Úr, olyan jó volt beszélni arról,
hogy éltünk egyáltalán”.

fotó: bilku krisztián
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Mit visz a hajó?
IX. Országos Zománcművészeti Biennálé, Eger
Különleges, egyedülálló, formabontó nagyszabású, csodálatos jelzőkkel illette a megnyitó közönsége a május 21-én a
Templom Galériában nyílt kiállítást. A Galéria reprezentatív, monumentális barokk templomtere, mint kiállító tér – kissé
romos állapota ellenére is – impozáns. A templom hajójában május 10-től egy másik, fából ácsolt hajó építésébe fogtak
a kiállítás szervezői. Ez a hajó lett a kiállítás installációja, melyre az alkotások kerültek. A hajó nem öncélú építmény,
minden elemében azt az összhangot sugallja, mely a kiállítás gondolati, tartalmi útja. Programja összekapcsolódik a
világot jelenleg érzékenyen érintő nagy emberi problémával, a vizek, vizeink sorsának kérdéseivel.
A tapasztalatok és megfigyelések azt mutatják, hogy a mesék, mítoszok a bennünk
élő, velünk született üzeneteket szabadítják fel. A program nem egy konkrét
mítoszt dolgozott fel, hanem a mítoszok
nyelvére fordította át ezt az aktuális gondolatsort. A védelmet kérő mezők hazánk
minden folyóvize, tava, forrása és kútjai
lehettek a Duna és a Tisza tájainak, a Kárpát-medence minden vizének területén.
A szervezők remélték, de maguk sem
gondolták, hogy ezzel a témával ilyen erővel „szabadítják ki” a tündér-világot és

felszínre kerülnek az életőrző belső erőink.
A program „forrása” az Egri Kulturális
és Művészeti Központ zománcműhelyében
elindított hajó gondolatútjával kezdődött.
Ezen a hajón valamennyi alkotó helyet
foglalt, és megtervezte a hajó útját és a hajó
képét. Mindenki a maga nevében egy-egy
kedvenc mitológiai lényét jelenítette meg.
Egyre többen jelentkeztek erre az utazásra,
és a hajó növekedett. Az ország különböző
terültéről jöttek a résztvevők, míg a kiállítás leendő tere – a Templom Galéria hajó-

jában – ácsolt hajóvá növekedett, így a kiállítás a VÍZI IKONOSZTÁZ nevet kapta,
a bizánci szertartású templomok képfalai,
képállványai analógiájára. A hajó maga a
Selyemsárhajó nevet viseli. Ezen a hajón
foglalnak helyet az ország 24 teleüléséről,
34 közösségből érkezett alkotók művei. A
366 alkotással, mely a szökőévek napjainak
számát idézi – 433 alkotó utazik együtt. Ez
a közös utazás egyben egy országos méretű
közös szemléletet tükröz, melyet nemcsak
a téma sugall, hanem a zománctechnika
valódi szellemét, szellemiségét is megidézi.

Sallai Noémi – Megtanultam a zenével
kifejezni az érzelmeimet
A mindössze 24 éves Sallai Noémi Egerből indult hosszú útjára klarinétjával, és olyan messzemenő sikereket ért el, melyekről sokan még álmodni sem merünk. Az Amerikában tanult zenei ösztöndíjas fiatal lány járt Kínában, szinte egész
Európában, illetve Kubában. Rengeteg élménnyel gazdagodott, de itt még nincs vége.
TÓTH BEÁTA
– Mikor találkoztál a zenével?
– Voltak zenészek a családban, a nagypapám hegedült, a nagymamám pedig
trombitált, autodidakta módon. Első emlékem, hogy édesanyám hazahozott egy
furulyát, és én rögtön elkezdtem vele ismerkedni. Amikor 8 éves lettem, anyukám
beíratott az egri zenedébe, aztán minden
jött magától. 2-3 évig furulyáztam, aztán
hangszert kellett választanom, a klarinétot
választottam, és milyen jól tettem. Szerettem volna felvételizni Budapestre a Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és
Gimnáziumba, ezért kerestünk egy olyan
oktatót, akinek a klarinét a fő irányvonala. Gyöngyösön meg is találtuk Ondrék
Dezsőnét, akinél csupán két és fél hónapot
tanultam, de nagyon intenzív oktatás volt.
Már fahangszeren játszottam, és a szájtartásomon is változtatni kellett ahhoz, hogy
az megfelelő legyen. Szóval nagyon nehéz
volt az addig berögzült dolgokat elhagyni,
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de sikerrel jártam és felvételt nyertem. El
sem hittem akkor, hogy megyek Budapestre. 5 évig Magyarország egyik legsikeresebb klarinéttanárától, Gyulai Endre tanár
úrtól tanulhattam.
– Az életed része lett a
zene és a klarinét. Egy fia
tal lány innen mégis ho
gyan kerül Amerikába?
– Érettségi után teljesen
véletlenül tudtam meg,
hogy a Bard College amerikai alapítványi privát
egyetem felvételt hirdet.
Ők azok, akik a világ minden tájáról keresik a zenei
tehetségeket. Szerencsémre eljöttek Budapestre is,
én pedig úgy voltam vele,
hogy mit veszíthetek, hát
megpróbáltam. Kétfordulós volt a felvételi, az egyik
élőben Budapesten, a másik pedig már egy felvétel

formájában, amelyet továbbítani kellett
nekik. Elmentem, megpróbáltam, sikerült. 10-15 klarinétos közül egyedül engem
választottak ki. Azóta sem tudom leírni,

Az ezekben a műhelyekben folyó munka
megújítja magát a technikát is, hisz a fiatalok fogékonyak a tűz szellemének üzenetére. A képeken megjelenő gonosz és a harmóniát képviselő erők küzdelmét fokozza
a bejáratnál elhelyezett fekete sárkányok,
és a hajó árbócán elhelyezett fehér sárkány
gyerekek által is röptetett deltoidforma
megjelenése. Az orrán elhelyezett sellő-baba mutatja a haladás irányát, és őrzi vidékünket. A kiállítást két zománcozott fejű
rajzolt testű macska őrzi a templomajtóban
és lándzsával az épített hajó bejáratánál,
melyek a mesék csizmás kandúrjának
alakjában is megelevenednek.
Összefoglalva mondhatjuk, hogy
ez a kiállítás több szempontból is új
szellemet, súlyos mondanivalót hordoz
tematikájában, a magyar szellem erősítésében, az installálásában, a tehetséggondozásban, az archaikus rajzi alapképzés
módszerében, az alkotások technikai
megoldásaiban, a technika vissza-pentatonizálásában. „Több lett ez egy egyszerű
kiállításnál, mert, ha folytatjuk – márpedig folytatjuk – ezt az utat művészi prog-

ramjainkkal, akkor egy érzékenyebb, a
mesék, legendák valóságát megragadó
gondolati, és érzelmi úton hajózhatunk
tovább SELYEMSÁRHAJÓNKON” –
vallják a szervezők: Kovács Katalin és
Kátai Mihály. A hajón elhelyezett művek
június 25-től társául szegődtek a Bükki

Nemzeti Park védjegyével ellátott kézművesek kiállításához. Megszelídítve, csak a
hajó a rajta lévő alkotásokkal július 24-ig
lesz látható hétfő kivételével 10-től 18 óráig.
A kiállítás támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Heves megyei Vízmű Zrt.

milyen érzés fogott el. Teljes eufóriában
voltunk a családommal együtt, akik végig támogattak ebben is. Aztán mennem
kellett Amerikába. A rengeteg intézkedés,
papírmunka és utazgatás után végre kijutottam.
– Talán akkor még fel sem fogtad. Mi
vel szembesültél az iskolában?
– Az egyik legnehezebb élethelyzetem
volt az, hogy ennyire távol vagyok a családomtól, a másik pedig az a rengeteg kemény munka, amit követelt az intézmény.
Ugyanis nem csupán a klarinéttal és a zenével foglalkozhattam, választanom kellett
egy másik szakot is, amit szintén ilyen magas fokon tanulok majd. Én a germanisztikát választottam, és nem bántam meg. Nagyon kemény volt, az tény, és nagyon sokat
kellett tanulnom és küzdenem. Hazudnék,
ha azt mondanám, hogy nem fordult meg
a fejemben soha az, hogy feladom és hazamegyek, de akkor mindig arra gondoltam,
hogy ekkora ajándékot és lehetőséget az
élettől nem kap mindenki, ezért élnem kell
vele. 5 évig a legjobb tanároktól tanulhattam, és olyan élményekkel gazdagodtam,
amiket még fel sem fogtam. Az pedig hab
volt a tortán, hogy teljes támogatást kaptam az iskolától, ami Amerikában is igen
ritka.
– Annyi helyen jártál ennek köszön
hetően! Mesélj ezekről és az élményekről!
– Először is a germanisztika szaknak
és egy berlini intézményi kapcsolatnak

köszönhetően egy szemesztert tanultam
Berlinben a Humboldt Egyetemen. Még a
diplomamunkámat is a berlini fal leomlásáról írtam, nagyon megszerettem Németországot.
A Bardon a zenészek egy szimfonikus
zenekart alkottak, több mint száz fővel, ehhez csatlakoztam én is. Így volt szerencsém
eljutni Kínába, ahová fellépni mentünk,
részt vehettem egy európai turnén, illetve
most júniusban Kubában voltunk. Még
nagyon frissek az élmények. Hálás vagyok,
hogy pont akkor indult turnéra a szimfonikus zenekar, amikor én oda járhattam.
– Hogyan tekintesz vissza az elmúlt
évekre?
– Rengeteget tanultam mindegyik élményből és főleg a tanáraimtól. A legjobb,
hogy a Bardon mindenki megtalálja a
szenvedélyét és kiteljesedhet benne. Nem
mellesleg pedig kitartóbb és empatikusabb
lettem. Szakmailag megtanultam a zenével
kifejezni az érzéseimet. Talán ez az egyik
legnehezebb része a hangszerrel való játéknak, de szenvedéllyel csinálom, és ez az,
ami számít.
– Az út még nem ért véget. Hová mész
tovább? Mik a terveid?
– Ahogy végeztem a Bardon, jelentkeztem is tovább mesterképzésre a Yale-re,
egy floridai egyetemre, illetve a Juilliardra.
Mindenhová felvételt nyertem, de végül
a Juilliardot választottam, hiszen világszinten elismert egyetem. Megint elöntött

egyfajta eufória, azután pedig megijedtem,
hogy akkor hogyan tovább. Most úgy néz
ki, hogy New Yorkban, Harlemben fogok
lakni. Igyekszem majd dolgozni is az iskola mellett. Az a célom, hogy fenn tudjam
tartani magam. Aztán megyek tovább…
már a doktori cím is eszembe jutott, de
szeretnék zenekarban zenélni, vagy akár
szólójátékosként is kipróbálnám magam.
Valószínű tanítani is fogok, mert azt is nagyon megszerettem. Mindennel foglalkozni akarok, ami a zenével kapcsolatos.
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„Vár állott, most kőhalom…”
2016. május 18-án a Noszvaji Figedy János Általános Iskolából elindult egy kis csapat Erdély irányába, hogy minél több várat „elfoglaljon”, megcsodáljon. Ahogy annak idején 1552-ben Figedy János
noszvaji kapitány „huszonheted magával” ment Egerbe Dobó István segítségére, úgy most is ennyi
gyerek vonult több száz kilométeren keresztül különböző híres-neves várakhoz és erődökhöz.
Első nap Arad komor helyén emlékeztek a szabadságharc vértanúira, Déva
magos várában pedig
Kőműves Kelemenné szellemével találkoztak. Aznapi harmadik állomásukon
méltán érezték úgy, hogy
Vajdahunyad „a várak királya”, ahogy Mikszáth Kálmán nevezte.
Másnap Korond és Parajd
közelében ősi székelyvárak
dombja közt tündérekkel
találkoztak, majd e vidék
jellegzetes erődtemplomainak hűvösében megpihenvén, másnap ismét három várat hódítottak
meg: Székelyudvarhelyen a Székelytámadt
várat, Csíkszeredán a Mikó-várat, majd
Gyimesbükkön a Rákóczi-várat, ami a
történelmi Magyarország legkeletibb kis
erőssége volt. Negyedik napon az egykori,

dicső Erdélyi Fejedelemség központjába,
Gyulafehérvárra érkeztek. A kis hadsereg mintha a középkorba csöppent volna
vissza, a hatalmas és gyönyörű székesegyházat látva, amelyben a hős törökverő
Hunyadi is nyugszik.

Takarítószolgálat,
Eger

Utolsó estéjüket is csekefalvi táborukban töltötték
a lobogó tűz mellett, ahol
az elmúlt napok „csatáinak” élményeiről meséltek
egymásnak. A hazaúton
Mátyás szülővárosa Kolozsvár, majd Nagyvárad
következett, ahol az aradi
és a gyulafehérvári várakhoz hasonló, bástyáival
különleges csillagalakot
formáló hatalmas erőd
látható.
A noszvaji kiscsapat hos�szú hadjárata Erdélyben
izgalmas és kalandos volt, s
bizony a török is megirigyelte volna azt a
teljesítményt, amit öt nap alatt véghezvittek: 13 várat ennyi idő alatt elfoglalni nem
kis munka volt.
Kovács Dániel
osztályfőnök

(06 20) 9359 211
Minőségi

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

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács
a tehetség szolgálatában

egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács megalakulása óta fontos feladatának tekinti a tehetséggondozás ügyének támogatását. A Tanács 2015-ben sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetségprogram „Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása” című pályázatára.

Ennek keretében több szakmai programot is megvalósítottunk. Három
szakmai fórumot szerveztünk Egerben,
Heves városban és Gyöngyösön, két jó
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gyakorlatot megosztó műhelymunkát
Hevesen a Körzeti Általános Iskolában
és Pétervásárán a Tamási Áron Általános Iskolában. Kémiai jógyakorlat-gyűjtemény megjelentetésével kívántuk
támogatni a természettudományos oktatást. A gyűjtemény minden érdeklődő
számára elérhető a tanács honlapján:
www.tehetsegsegitotanacseger.hu.
Fontos feladatunknak tekintjük a Tehetségpontok hálózatának bővítését,
így 3 új Tehetségpont létrejöttét segítettük.
Tehetségsegítő Tanácsunk programjai most is azt a célt szolgálták, hogy a

tehetséggondozó pedagógusok korszerű ismeretekkel gyarapodjanak, olyan
innovatív módszereket, a gyakorlatban
használható eljárásokat ismerjenek
meg, amelyek fejlesztő munkájukat
még eredményesebbé teszik.
Mindezek mellett vállalt feladatunk
még a Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok közti együttműködések
kialakítása, működtetése, az egymástól
való tanulás lehetőségének megteremtése.
Szalkai Mária
a Heves Megyei
Tehetségsegítő Tanács titkára

fizetett politikai hirdetés (x)

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

Kreatív
Nyelvtanulás

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív
Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és
Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel
való megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc,
Blanka pedig tizenhárom
nyelvből szerzett középfokú
nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18
éves „kreatív nyelvtanuló”,
negyedikes gimnazistaként
már tíz nyelvből vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy
a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele
nem veheti át diplomáját!
A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három
dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész,
mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sőt
– újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson,
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan emberből sikeres
nyelvtanuló, aki valóban komolyan
gondolja, hogy elsajátít egy idegen
nyelvet.

Angol

Dán

Eszperantó

Francia

Holland

Horvát

www.kreativnyelv.hu
Német

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek
bemutatója Egerben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó! ANGOL,
NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD,
DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND,
ESZPERANTÓ, HORVÁT tananyagok megtekinthetők
és 21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:
2016. július 4. (hétfő) és 11. (hétfő) 17–19 óráig
Bartakovics Béla Művelődési Központ – 102-es
terem (Eger, Knézich K. u. 8.)

Norvég

Olasz

Orosz

Portugál

Spanyol

Svéd

Hétköznapi hősök

Élményt ajándékba
Évek óta szervez nyári táborokat hátrányos helyzetű fiatalok számára az egri Pinceszínház. A tagok nemcsak egri
gyerekekre gondoltak: évről évre az ország több pontjáról érkeznek hozzájuk állami gondozott és fogyatékkal élő
gyerek nyaralni. A találkozások nemcsak a kis látogatók számára emlékezetesek, de mély nyomot hagynak a szervezőkben is. A kezdeményezésről Tatár Gabriellával, a Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület elnökével
beszélgettünk.

PUZSÁR ZSÓFIA
– Ha jól tudom, sok gyerkőc várta a nya
rat, ilyenkor már tudják, hogy közeleg a
nagy találkozás. Elsősorban hátrányos
helyzetű gyerekeket visztek el nyaralni
évről évre. Hogyan kezdődött ez a kap
csolat?
– Már hatodik éve foglalkozunk táboroztatással. Az első ilyen táborunk egy
pályázat kapcsán valósulhatott meg, azóta pedig mindent megteszünk, hogy saját
erőből is létre tudjunk hozni egy olyan kis
alapot, amelyből ezeket a gyerekeket el
tudjuk vinni táborba. A mi célcsoportunk
a hátrányos helyzetű és azon belül is a fogyatékkal élő, állami gondozott gyerekek.
A karácsonyi meglepetésünk a girincsi
otthon, illetve az Egri Gyerekotthon, Fogyatékkal Élők Otthonának lakói számára
is az volt, hogy egy egy hetes táborozást
adtunk nekik ajándékba. Nagyon jó érzés
volt látni, ahogy gyakorlatilag december
óta folyamatosan vártak bennünket, és
mindig kérdezgették, hogy „Gabi néni,
hány nap van még a táborig?” Idén egy
táboron már túlvagyunk, ez Sarudon
valósult meg, az egriek ott voltak a Szalapartról. Nemrég jött a következő tábor,
a girincsiek tegnap mentek Nagyvisnyóra, és folyamatosan, egész nyáron közel
250 gyereknek szeretnénk biztosítani azt,
hogy idén nyáron ilyen körülmények kö-

zött táborozhasson.
– Nekünk is volt szerencsénk a tábor
ban járni, és tényleg megható volt látni,
ahogyan a gyerekek minden percét kiél
vezik az ottlétnek, és folyamatosan széles
mosoly van az arcukon. A kinti játékon,
a közös beszélgetéseken túl azért pró
báljátok a művészetet kicsit belevinni a
programokba?
– Egy felépített tematikával készülünk.
Nekünk az a feladatunk, hogy a gyerekek
az ott töltött idő minden percét élvezzék.
Rengeteget festünk, kitaláltuk például
a kőfestést… papírokat is vittünk, de az

„Vegyük észre, hogy milyen
boldogok vagyunk!”
első táborban azt vettük észre, hogy így
sokkal nagyobb élmény. Azokat a köveket
használják fel, amelyeket ők keresgéltek,
úgyhogy ennek mindig nagy sikere van.
Kenyérsütés, kirándulgatások, színházi
előadások is vannak, és táncház… úgy
építjük fel a programokat, hogy azt érezzék a gyerekek, hogy ez egy varázslatos
hét. Most, a legutolsó táborban az utolsó
napon, ahogy pakolásztunk, szálltunk fel
a buszra, látnod kellett volna a sok síró
gyereket, hogy ők még szeretnének maradni és „Gabi néni, ígérd meg, hogy még
fotó: bilku krisztián
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egyszer és még egyszer jöhetünk!”…
Nagyon sokat tanulhatunk ezektől a
gyerekektől. Én azt tapasztalom, hogy a
mi társadalmunk nem annyira elfogadó
a sérült és fogyatékkal élő emberkékkel.
Egyébként mi nemcsak gyerekeket táboroztatunk, a mi táborosaink között
harminchét éves fiatalok is vannak, de
mivel ők lakóotthonokban élnek, állandó
felügyeletre van szükségük. Külföldön
bárhol járok, azt látom, hogy a boltban, az
étteremben egyszerűen része az emberek
életének, hogy ők is közénk tartoznak. Ők
is ugyanúgy egy szeletét képezik a társa-

dalomnak, mint bárki más. Nyilván sokkal jobban ki kell nyújtanunk a kezünket
feléjük, sokkal jobban segítenünk kell nekik, de hihetetlenül sokat is kapunk tőlük.
Ezek az emberek olyan tiszták, annyira
önzetlenek, annyi szeretetet és odafigyelést tudnak adni! Sokszor a párom szokta
mondani egy-egy foglalkozás után, hogy
ráncos leszek, mert én másfél órán keresztül – amíg tart mondjuk egy ilyen színjátszó szakkör – egyfolytában mosolygok.
Olyan kisugárzása van ezeknek a gyerekeknek, hogy teljesen feltöltenek. Nagyon
szeretem őket, és nagyon szeretek köztük
lenni. Azt érzem, hogy nagyon nagy hatással vannak az életemre.
– Másként kell egyébként megszer
vezni egy ilyen tábort? Több energiát,
odafigyelést igényel?
– Hát, abból a szempontból mindenképpen, hogy sokkal több nevelőnek kell
részt vennie, tehát sokkal több olyan ember kell, akik speciálisan tudják például
azt, hogy mikor kell a gyógyszereket bevenni. Emellett az akadálymentesítés sem
hátrány, hiszen most már évről évre nemcsak olyan fogyatékkal élőket táboroztatunk, akik önellátóak, hanem olyanokat is,
akik kerekesszékesek és egyéb problémájuk van. Igazából a nagyvisnyói táborban
megtaláltunk mindent, amire szükségünk

van, nagyon jó a kapcsolatunk, nagyon
befogadóak. És azért az nem hátrány,
hogy mindent alárendelnek a gyerekeknek. A zuhanyzó megközelítésétől kezdve mindenhol azt látjuk, hogy mennyire
fontos, hogy ők, a különböző fogyatékkal
élők is komfortosan érezzék magukat, de
a nevelők is – akiknek azért mégiscsak
be kell tolniuk egy rámpán a kerekesszékest a zuhanyzóba. Szóval figyelni kell rá,
hogy minden gördülékenyen menjen. Ebből a szempontból más, de egyébként mi
ugyanúgy vagyunk együtt és ugyanúgy
foglalkozunk velük, mintha egészségesek
lennének. Ugyanúgy részesei vagyunk az
életüknek most már. Rendszeresen – főleg
az egrieknél – részt veszünk az adventi készülődésben, húsvétkor, a karácsonyi műsornál... De nem csak ott, mi – tulajdonképpen a Pinceszínház – az országon belül
tizenhárom olyan intézménnyel tartunk
kapcsolatot, ahol fogyatékkal élők vannak
Kaposvártól Sátoraljaújhelyig, vagy éppen
Tornanádaskáig. Erre nagyon büszkék
vagyunk, bár nem tűzzük ki a zászlónkra
és nem „haknizzuk körbe” vele az országot, de azért az jó érzés, hogy ott vagyunk
mindenhol, és folyamatosan viszünk kulturális programokat, színházi előadásokat, különböző fejlesztő játékokat. Ennek a
csúcsa a táboroztatás, ahol ezek a gyerekek
– akiknek nagy része állami gondozott
fiatal – részesei lehetnek ennek a közös
boldogságnak. De hozzáteszem – hiszen
öt éve már elég mélyen belelátok a belső
rendszerbe –, hogy mennyire fontos dolog
az is, hogy azok az emberek, akik ezeken
a területeken dolgoznak, és ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, micsoda alázattal
és szeretettel végzik a munkájukat – bár
nincsenek megfizetve. Én nem is tudom…
az öt év alatt talán egyetlen hely volt, ahol
kiégett emberekkel találkoztunk, de a ki-

vétel erősíti a szabályt: én kalapot emelek
előttük! Szinte családként állnak ezekhez
a kisemberekhez… azért az elég sokat elárul, hogy van, ahol anyának szólítják őket.
– Hogyan találtátok meg egymást az
ország több pontján működő intézmé
nyekkel?
– Első körben ez pályázat útján működött, mely lehetőséget adott nekünk arra,
hogy különböző országrészekben működő intézményekhez eljussunk. Van egy
kaposvári, egy barcikai és egy miskolci fióktelepünk az egrin kívül. Az első kapcsolat így indult. Aztán olyan mély és szoros
lett ez a kapcsolat az intézményekkel, hogy
egyszer csak elkezdtük azt érezni, hogy felelősséggel tartozunk értük.
Nagyon pozitív és nagyon jó, amikor
pályázati pénzből tudjuk finanszírozni, de
a Pinceszínház közhasznú szervezetként
működik, és nagyon fontos feladatunknak
tekintjük azt, hogy ha nincs pályázat, akkor is el tudjuk vinni a gyerekeket táboroztatni. Az anyagi részét nyilván könnyebb
megoldani pályázati pénzből, de egy táboroztatás azért nemcsak az anyagiakon
múlik. Olyan embereket kellett magunk
köré szervezni és olyan emberekre kellett
rátalálnunk, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, akik ugyanazt szeretnék és
ugyanazt továbbítják. Szerintem az, hogy
ők továbbra is keresnek minket, mert fontos nekik, hogy együtt menjünk és együtt
táborozzunk, ez a legnagyobb dicsérete
annak, amit évek óta együtt csinálunk.
– Személy szerint nektek a kezdetek
ben vagy akár folyamatában volt olyan
érzékenyítés, amivel közelebb kerültetek
ezekhez a fiatalokhoz? Sokáig tartott
felvenni a ritmusukat vagy épp ellenke
zőleg?
– Én lassan tizenkilenc éve foglalkozom gyerekekkel. Azt tapasztaltam, hogy

mind az egészséges, mind a sérült gyerekekkel ugyanúgy a lelkükön, a szívükön keresztül lehet a kulcsot megtalálni.
Nekünk volt börtön-projektünk is, fogvatartottakkal foglalkoztunk éveken keresztül, és ott is az volt a tapasztalatunk,
hogy lényegében minden működik, ami a
gyerekeknél. A figyelmet kell megadnunk,
az odafordulást, a szeretetet – kinyitni a
szívünket és hagyni, hogy ők szeressenek
minket. Nem mondom, hogy nem voltak
lemorzsolódások, mert vannak emberek, akik nem tudnak mit kezdeni ezzel
a túlcsorduló szeretettel. Ezek a gyerekek
simogatnak, ölelgetnek, minden pillanatban ki akarják fejezni az érzéseiket, az igazi, tiszta, ártatlan gyermeki szeretetet.
Fontosnak tartjuk, hogy ne „csak úgy
legyünk és ki legyen pipálva a tábor”,
hanem legyen valódi lelkülete. Ha van
olyan gyerek például, akinek pont akkor van a születésnapja… ünnepeljük
meg! Az egyik legkedvesebb élményem
a táborok során az volt, amikor két éve
Nagyvisnyón egy kurityáni táborozó az
utolsó előtti nap lett tizenöt éves, és titokban megszerveztük a szülinapi buliját. A
lányokkal tortát sütöttünk, akkor éppen
százötvenen voltunk a táborban, az egész
tábor készült, mindenki valami kis meglepetéssel. A délután úgy indult, hogy egy
színházi előadást tartottunk, és az egyik
asztal tetejére felraktunk egy trónust.
Készítettünk koronát, készítettünk palástot, és ő a díszpáholyból nézhette meg az
előadást, de akkor még nem sejtette, hogy
azért ennek valami köze van a szülinaphoz. És este jött a torta, a kedvenc dala
volt a Republiktól a 67-es út, kihívtam,
és megkértem, hogy énekeljük el együtt,
mert emlékszem, hogy nagyon szereti, talán a kedvenc dala… A kollégáim és bárki, aki ott volt, együtt sírtunk, százötven
ember, mert ez a kisfiú azt mondta, hogy
életében nem volt még szülinapja, neki ez
az első. Annyira megható volt… igazából
ez az értelme annak, amit csinálunk. Élményeket adni ezeknek a gyerekeknek,
kárpótolni őket mindazért, amiket elvett
tőlük az élet és megmutatni, hogy milyen
sok szépség van itt körülöttünk. És ezt elsősorban az egészséges emberekre értem.
Hogy vegyük észre, hogy milyen boldogok
vagyunk. Én minden tábor után úgy jövök
haza, hogy milyen nagy boldogság, hogy
egészséges a családom, hogy szeretetben
élünk és egymás mellett és ott lehetünk
és figyelünk egymásra. Köszönjük meg
és adjunk hálát minden nap! És ha azzal
tudjuk megköszönni, hogy segítünk azoknak, akiknek ez nem adatott meg, akkor jó
úton haladunk.
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Sport

Bajnoki szezonzárás II.
Az Egri Magazin júniusi számában már közöltünk egy összeéállítást a különböző felnőtt bajnokságokban szereplő egri
csapatok eredményeiről. Időközben zárult minden bajnokság, így most már a végeredményekről számolhatunk be,
illetve ezt a listát még ki is egészítjük további, főleg alsóbb osztályú eredményekkel.
TURAY ZOLTÁN
VÍZILABDA
A ZF-Eger férfi vízilabda csapata a második helyet szerezte meg a bajnokságban, miután a három nyert mérkőzésig
tartó párharc ötödik, utolsó összecsapásán 10-8-ra kikapott a Szolnok együttesétől. A budapesti Bajnokok Ligája
hatosdöntőben nem sikerült az előző évi
szereplést túlszárnyalni. Az elődöntőbe
jutásért a későbbi győztes horvát JUG
Dubrovniktól 8-6-ra kapott ki az Eger,
majd az 5. helyért vívott meccsen 10-6ra nyert a spanyol Barceloneta, vagyis a
Bajnokok Ligája 6. helyén végzett a ZFEger. Ezen a mérkőzésen búcsúzott az
aktív játéktól Biros Péter, aki a következő szezonban már a női OB I-es csapat
munkáját irányítja a kispadról.

mezőny 8. helyén zárták a 2015/16-os
bajnokságot.
A férfi harmadik vonalban is van csapatunk, méghozzá az Egri Vízmű SC. Itt
a benevezett 25 csapatot először régiós
bontásban négy csoportra osztották. Az
Egri Vízmű a hat együttest felvonultató
Észak-keleti csoportba nyert besorolást.
A csoportgyőztes Miskolc és a második
Vác mögött a harmadik helyet szerezték
meg az egriek. A tavaszi rájátszásban így
a 9-12. helyért játszhattak Denkék. Itt az
Egri Vízmű és a Szegedi VTK egyaránt
12-12 pontot szerzett, de az egymás elleni eredmény a Vízműnek kedvezett.
Ezzel a teljesítménnyel a 9. helyen zárt a
csapat az OB II-ben.

24, Eger – PLER 29-21 és az Algyő nem
vállalta az NB I-t! A Magyar Kézilabda
Szövetség ezért az NB I utolsó előtti helyezettjét, az Eger SBS Eszterházyt kérte
fel a 2016/17-es folytatásra, amit a klub
el is fogadott. Ősztől ismét NB I-es férfi
kézilabda mérkőzéseket láthatunk a Kemény Ferenc Sportcsarnokban!
A férfi NB II-ben is zárult a bajnokság. Az NB I-es Eger SBS Eszterházy a
szövetségi előírásnak megfelelően az
U23-as csapatát a sportág harmadik
vonalában indította el. Az egri fiatalok
az Északi-csoportba kaptak besorolást,
többek között a PLER, a Gyöngyös és
a Vác hasonló csapataival együtt. A 12
együttest felvonultató mezőnyben a 9.
helyen zártak az egriek.

a hatodik, rájátszást érő helyen fejezték
be, így az elődöntőbe kerülésért a 3. helyen záró Dabas Sparks volt az ellenfél. A
dabasiak 35-0-ra nyertek az újonc Lions
ellen, vagyis a Miskolc–Eger vegyes csapat a Divízió II-t a 6. helyen fejezte be.
A magyar amerikai foci válogatott
szeptember 26-án Lengyelországgal
mérkőzik. A felnőtt válogatott szakmai stábja – a saját és az edzői ajánlások alapján – július 2-ra és 3-ra öt Eger
Heroes játékost hívott próbajátékra. Az
55-ös keretben Antal István, Fenyvesi
Csaba, Herke Zsombor, Molnár Máté és
Petrény Norbert mutathatja majd meg
tudását. A következő keretszűkítés augusztus végén lesz.

újonnan kialakított létesítménybe. A
hazai bajnokság legmagasabb osztályában, az Extraligában újonc egriek a 8.
helyen végeztek, ezzel sikerült elérni a
célt, vagyis a bennmaradást. Az NB IIes férfi együttes csoportjában a 6., az NB
III-as csapat pedig a 8. helyen fejezte be
a bajnoki küzdelmeket. A nők az NB I
Keleti-csoportban a 2. helyen végeztek.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS

KÉZILABDA
Egy hónappal ezelőtt azt írtuk az SBS
Eger Eszterházy NB I-es férfi kézilabda csapatáról, hogy ha az utolsó kettő
mérkőzésüket megnyerik, akkor még
sikerülhet a bennmaradás, amennyiben
igazak a hírek, hogy az NB I/B-s bajnok

AMERIKAI FOCI

Algyő nem vállalja a felsőbb osztályban
a szereplést. Nos, minden úgy alakult,
ahogy akkor leírtuk. Cegléd – Eger 21-

A hazai amerikai foci bajnokság legmagasabb osztályában, a HFL-ben első
nekifutásra a 3. helyet szerezte meg az
újonc Eger Heroes együttese. Az elődöntőben megint egy ki-ki meccset játszottak a Miskolc Steelers-szel. Mindössze az
utolsó percben bevitt TD-vel és az extra
ponttal nyert 39-32-re a Steelers, amely
csapat egyébként a döntőben a Budapest
Cowbellst legyőzve lett bajnok.
Az Eger Heroes fiókcsapata, a MEAFC
(Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball
Club) Lions – több egri játékossal a keretben – a harmadik vonalnak megfelelő
Divízió II-ben indult. Az alapszakaszt

fotók: lénárt márton

A férfi második vonalnak megfelelő OB I/B-ben az Eszterházy Károly
Főiskola SC képviselte az egri színeket.
Tóth Péter együttese az alapszakaszt
csoportjában a 4. helyen zárta, így a tavaszi rájátszásban a felsőházban, az 1-8.
helyekért mérkőzhettek Bánhidyék.
Ebben a szakaszban két győzelem, egy
döntetlen és öt vereség volt a mérleg.
Az egri főiskolások ezzel a 20 csapatos
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ASZTALITENISZ
Az Egri Coop SC az országos bajnokságokban összesen négy csapatot
indított. A szezont még a Kistályai úti
asztalitenisz csarnokban kezdték, majd
télen átköltöztek a Bem tábornok utcai,

KOSÁRLABDA
A férfi NB I/B-ben érdekelt EKF-EgerKOK együttese utolsó három mérkőzéséből kettőt megnyert, ezzel Váczi Péter
együttese a bajnokságban a 17., bennmaradást érő helyen végzett.
A megyei bajnokság a Final6 elnevezésű rájátszással zárult. Ebben a sorozatban öt egri és egy hatvani csapat
vett részt. A döntőt két egri együttes,
az alapszakaszt is megnyerő Rockstar
Pizza és az EKF II. vívta egymással. A
Balázs, Mentusz, Dongó, Abkarovits,
Nagy, Somogyi, Márton összetételű
Rockstar Pizza 83-69-re nyerte a finálét.
A harmadik hely az Egri VSI fiataljainak
jutott, akik 76-62-re győztek a Hatvani
KK ellen.

Az Egri Városi Kispályás Labdarúgó
Bajnokságok zárása után a négy osztály
bajnoka minden évben megmérkőzik
egymással a Bajnokok Tornáján. Az elmúlt évhez hasonlóan most is az Öregfiúk I. osztályt megnyerő Eger-Kapu végzett az első helyen. Novákék mindhárom
mérkőzésüket kapott gól nélkül fejezték
be. Második lett az I. osztályban győztes
Agria Volán egy vereséggel, harmadik a
Berg (Öregfiúk II. oszt.) és negyedik a
pont nélküli Player’s Club (II. oszt.).
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Itt az első három egri TOP-program
A Területi Operatív Program (TOP) három fejlesztési céljának támogatási szerződését írta alá a napokban Habis László
polgármester. Az első három projekt támogatási összege együttesen 1 milliárd 350 millió forint. Eger számára a TOPban rendelkezésére álló 11 milliárd forintos fejlesztési keret felhasználásának első három elemével javítjuk a munkába
járás körülményeit és lehetőségeit, kezelünk egy jelentős belvárosi csapadékvíz-problémát és fogalakoztatási együttműködést valósítunk meg.
1. Eger Megyei Jogú Város foglalkoz
tatási paktuma (TOP-6.8.2-15-EG12016-00001)
A támogatás összege: 925 000 000 Ft
A projekt időtartama: 60 hónap
(2021. 06. 30.)
Az egri „Foglalkoztatási Paktum” célja, hogy nagymértékben segítse a város
foglalkoztatási helyzetének javítását.
A cél eléréséhez széleskörű szakmai
együttműködések szükségesek, így a
projekt konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium vezetője Eger
Önkormányzata, a koordinálást és a
projektmenedzseri feladatokat az Egri
Városfejlesztési Kft. látja el. A megvalósításban kulcspartnerünk a Heves
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya (egykori Munkaügyi
Központ), rajtuk keresztül a program
közvetlenül a munkát kereső egri polgárokat szolgálja. Ugyancsak fontos
partnerünk az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú
Nonprofit Kft., amely a következő feladatokat látja el: paktum iroda és szervezet működtetése; munkaprogram, eljárásrendek és szabályzatok készítése; a
munkaerő-piaci szolgáltatások előzetes
helyzetelemzésének elkészítése és annak évenkénti felülvizsgálata.)
A projekt keretében az Eger közigazgatási területén („paktum-terület”)
működő vállalkozások munkaerő-igényeire alapozva indítunk képzési- és
foglalkoztatási programokat. Remények szerint ezek hozzájárulnak a
munkaerőpiac bővítéséhez, a képzésre-továbbképzésre szoruló álláskeresők
elhelyezkedéséhez, valamint a paktumhoz kapcsolódó közös munkában részt
vállaló szereplők együttműködésének
erősítéséhez. A paktum-együttműködéstől – annak munkahelymegtartó
szerepe mellett – azt várjuk, hogy a
jelenleginél rövidebb idő alatt egymásra találjanak a foglalkoztatók és
az álláskeresők. Cél, hogy erősödjön a
helyi gazdaság, hiszen a paktum eredményeként a foglalkoztatók megfelelő
szakképzettségű munkavállalókat ta-
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láljanak, a befektetés-ösztönzési programelem hatására pedig új vállalkozások telepedjenek le Egerben.
Célok, vállalások: a projekt 5 éve
alatt a munkaerő-piaci programokban
résztvevők száma több mint 600 fő; az
álláshoz jutók száma 280 fő, cél, hogy
közülük minél többen tartósan a munkaerőpiacon maradjanak.
***
2. A Csiky Sándor utca és Maczky Va
lér utca csapadékvíz-elvezetés felújí
tása (TOP-6.3.3-15-EG1-2016-00001)
A támogatás összege: 120 000 000 Ft
Ismert, hogy Eger völgyben fekvő, belvárosi területeit többször elöntötte már
a hirtelen lehulló, kezelhetetlenül nagymennyiségű esővíz. Ilyenkor a Csiky
Sándor utcáról a sétálóutcára hömpölygött az áradat: az útburkolat esetenként
felszakadt, a víz bokáig ért a Széchenyi
utcán, sőt, több üzlethelyiségbe is befolyt.
A probléma megoldásához meg kell
újítanunk a vízelvezetést szolgáló, csaknem száz éves közműrendszert a Csiky
utcában, Eger belvárosának egyik legforgalmasabb útján. Itt, a burkolat alatt
egy 75×110 cm-es, zárt tojásszelvény
húzódik, amely már igen rossz állapotban van. A Csiky Sándor és a Maczky
Valér utcát érintő kapacitásbővítő, teljes
csapadékvíz-hálózati rekonstrukcióval
megoldjuk ezt a helyzetet és elkerüljük
a jövőbeni problémákat. Az elvégzett
munkát követően az utcaképben is lesz
némi változás: az útpálya szintje minimálisan, az erősítőréteg vastagságával
megemelkedik.
***
3. Déli Iparterület fenntartható vá
rosi közlekedésfejlesztése (TOP6.4.1-15-EG1-2016-00001)
A támogatás összege: 305 000 000 Ft
I. A projekt egyik fontos célja, hogy
elkészüljön Eger Fenntartható Váro-

si Mobilitási Terve (SUMP). Ez lesz az
alapdokumentuma a következő időszak nagyobb közlekedés-fejlesztési beruházásainak, s egyben az ilyen irányú
projektek támogathatóságának feltétele
is. Az előkészítés szakaszában az egri
lakosokat internetes felületen és papír
alapú kérdőíven is megkérdeztük a város közlekedéséről. Csaknem hatszázan
adtak részletes választ a problémákat,
elégedettséget és javaslatokat feltérképező kérdésekre, ezen kívül környező
települések önkormányzatai, egri és a
térségben működő civil és más szervezetek képviselőit is célzottan megkérdeztük ugyanerről.
Az egri Fenntartható Városi Mobilitási Terv két részletben valósul meg:
az első ütemben elkészülő alátámasztó
dokumentum a fő fejlesztési irányokat
határozza meg, összefoglalja azokat a
beavatkozási területeket és szükséges
intézkedéseket, melyek hozzájárulnak Eger közlekedésének hosszú távú,
fenntartható fejlődéséhez. Második
lépcsőben a teljes, részletes SUMP dokumentáció készül el, amely a friss mérési eredményeket, valamint – az első
lépcsőben meghatározott fejlesztési irányokat alapul véve – részletes jövőképet
dolgoz ki a város számára.
II. A projekt másik konkrét célkitűzése az egri Kistályai út és ezzel együtt a
város déli iparterületének fenntartható
közlekedésfejlesztése, ezen belül kerékpáros útvonalak kialakítása. A területen
szabványos, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút létesül a Kistályai út
nyugati oldalán, 3 méter szélességben. A
beruházással a legfőbb célunk az, hogy a
déli városrészben élők és az ott dolgozók
számára olyan, biztonságos és praktikus, alternatív közlekedési lehetőséget
biztosítsunk, melyet szívesen igénybe is
vesznek.
A tervezési határok a következők:
Kistályai út – Sas út csomóponttól Andornaktálya közigazgatási határáig,
valamint a K2-es út Kistályai úti csatlakozásától az ALCOA mellett található buszmegállóig (Bánki Donát utca,
szennyvíztisztító teleppel szemben).

FIGYELEM!!!
Öné lehet 2 havi kurkuma egészségmegőrző
csomag, amennyiben helyesen válaszol az
alábbi kérdésre:

Mire jó a kurkuma?

a) körömápolás
b) ízületi fájdalmak csökkentése
Küldje el helyes válaszát a

(06 30) 747 6597-es
számra smsben, vagy telefonáljon,
visszahívjuk.
(Normál díjas szám)
Az Egri Magazin következő száma 2016. július 29én jelenik meg. Hirdetésfelvétel: Major Ildikó – Tel.:
(30) 254-0755, e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu.

ÚJ ÉTLAP A
KÖDMÖNBEN!
Várjuk Önt kellemes teraszunkon
új ételekkel, hangulatos zenével,
ebédidőben napi ajánlattal!
ködmön csárda borétterem
egerszépasszonyvölgy
kodmoncsarda@szepasszonyvolgy.eu
tel.: (36) 413-172

www.szepasszonyvolgy.eu

Családbarát donornap
Idén is összefogott a Vöröskereszt, a Vérellátó és a Tv Eger stábja: a helyi bevásárlóközpont Díszkertjében adhattak vért
élő adásban a legbátrabbak. Több mint százhúszan jelentkeztek donornak az idei Családbarát donornapon, melyet
családi és szórakoztató programok kísértek.
Bár az idő kezdetben nem volt ideális,
még így is nagyon sokan jelentek meg az
idei nyári tévés véradáson. A Családbarát
donornapot tizenharmadik alkalommal
szervezi meg a Tv Eger, a Vöröskereszt helyi
szervezetével és a Vérellátó munkatársaival
karöltve. A szakemberek szerint nagy szükség van a hasonló rendezvényekre.
Gortva József, a Magyar Vöröskereszt
megyei igazgatója elmondta: ők kezdték
el az országban, de most már sok helyen

van média által támogatott véradás, és a
létszámok is azt mutatják, hogy sikeres a
rendezvény.
Antal Anett, a Média Eger Nonprofit
Kft. ügyvezetője kiemelte: szeretnék, ha ez
a rendezvény nemcsak arról szólna, hogy
véradást szerveznek, hanem egyfajta tanító
jellege is lenne. Örömmel tapasztalják azt,
ha a szülők elhozzák magukkal a gyerekeiket, így a gyerekek látják a jó példát, és idővel belőlük is véradók válhatnak.

Számos kiállító gondoskodott róla, hogy
a sorban állás is hasznos időtöltés legyen. A
Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársainál ügyfélkaput nyithattak az érdeklődők,
de terápiás kutyával, házi és vadállatokkal,
néptáncos forgataggal és vitézekkel is találkozhattak a részt vevők.
Az élő adás végeztével több mint százhúszan jelentkeztek donornak. Legközelebb a
Bikavér Ünnepen tarthatják tű alá karjukat a jelentkezők.
fotók: lénárt márton

Itt a strandszezon, vár a Termál!
Június 1-jével megkezdődött a főszezon
az egri Termálfürdőben. Bár az igazán
jó idő kicsit váratott magára, a hónap
közepén már érezhető volt, hogy a leg-

több helyen véget ért az iskola, s az első
kánikulai napokban sokan kerestek
felfrissülést a tucatnyi medence valamelyikében. A strand ilyenkor, a nyári
fotó: vozáry róbert
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szezonban reggel 8-tól este 8-ig várja
a fürdőzőket, megnyitották az összes
pénztárat, bejáratot. Lugosi Dénes, az
Eger Termál Kft. ügyvezető igazgatója
kérdésünkre elmondta: az egész évben
nyitva tartó fürdő időben felkészült a
szezonra, elvégezték a karbantartási
munkálatokat, elsősorban az ötös és a
négyes medencére kellett kiemelt figyelmet fordítani, azaz a felnőtt élménymedencére, és a mellette lévő forró vizesre.
Számos fürdőzőbarát szolgáltatással készülnek, népszerű a nemrégiben megújult kavicsos medence, s örök klasszikus
a dögönyöző.
Lugosi Dénes elárulta: akár 5000
strandolót is be tud fogadni az Egri Termálfürdő, ekkora létszámra már többször volt példa. Hozzátette: hőségriadó
idején hosszított nyitvatartással várják
a vendégeket. Megtudtuk azt is, hogy
a jegyárak ebben az esztendőben nem
változnak, újdonság azonban az idei
szezonban, hogy a csúszda folyamatosan, leállás nélkül működik 10 és 18 óra
között.(X)

A hungarikumok előszobájába lépett az
Egri Bikavér!
A Hungarikum Bizottság, Kisvárdán megtartott ülésén kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánította az Egri Bikavért, amely
így bekerült a Magyar Értéktárba. Ezt követően hamarosan hungarikummá válhat a borvidék „zászlóshajója”.
Nyitrai Zsolt miniszteri biztos, Eger
és térsége országgyűlési képviselője az
5. egri borász fórumon kezdeményezte, hogy nyilvánítsák hungarikummá
az Egri Bikavért, amely valódi nemzeti
érték, a magyarság egyik csúcsteljesítménye. A ma már szigorú szabályok betartásával készülő magas minőségű, védett eredetű vörösbor a hazai borkínálat
egyik prémium terméke, míg 2010 óta
fehér “párja” az Egri Csillag lett.
A Hungarikum Bizottság mostani
döntése az Egri borvidéken működő
közel ötven borászat munkájának elismerését is jelenti. Emellett hangsúlyozni
kell azt is, hogy az egri borok a nemzetközi színtéren is kiválóan megállják
a helyüket: a “Borok Olimpiájának” is
nevezett Challenge International Du
Vin borversenyeken évek óta az Egri
borvidék nedűi aratják a legnagyobb sikert, továbbá az idei esztendőben is egri
borok képviselték a hazai borkultúrát a
cannes-i filmfesztiválon.

A döntés az Egri Bikavér hungarikummá válásának előszobája.
Nyitrai Zsolt ennek kapcsán kijelentette: célunk, hogy a Hungarikum Bi-

Képviselői fogadóórák
Augusztus 1-jén, hétfőn telefonos fogadóórát tart a 30/998-0997-es
számon Bátori István, a 3-as választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP),
Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka.
Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP),
a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke előzetesen, telefonon,
vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/218-0266, E-mail: stefan.zoltan@ph.eger.hu
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.:
70/382-5203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.
Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon, vagy
e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefon:
30/945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.com.
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zottság a közeljövőben az Egri Bikavért
hungarikummá nyilvánítsa, így az Egri
borvidék borászai a jövőben még sikeresebbek lehetnek.

A II. Világháborúban
hősi halált halt egriek
emlékére
Az Egri Lokálpatrióta Egylet és a Segít a Város Alapítvány
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával név szerint is meg szeretne emlékezni azon egri polgárokról, akik a hazáért adták életüket. Jelenleg az a lista áll
rendelkezésünkre, melyet a www.egrilokalpatriotak.hu
oldal e célra létrehozott menüpontjában olvashatnak, valamint kifüggesztve megtalálhatnak a Városháza aulájában.
Kérjük, amennyiben a II. Világháborúban hősi halált
halt, vagy eltűnt hozzátartozóját, ismerősét – akit Egerben hivatalosan holttá nyilvánítottak – nem találja, vagy
pontatlan adatokkal találja a névsorban, jelezze ezt az
egrihosihalottak@gmail.com e-mail címen. Az alábbi
adatokat kérjük: az elhunyt vagy eltűnt neve, születési
helye és ideje, édesanyjának leánykori neve, katonai egysége és rendfokozata, a halál időpontja és helye. Kérjük
továbbá megírni a bejelentő nevét és telefonos elérhetőségét is. A fenti adatokat kollégáink egyeztetik a fellelhető adatbázisokkal és szükség esetén megtörténik a
javítás, vagy pótlás a végleges névsorban.

Skill laborra pályázik a Markhot Ferenc
Kórház
Orvosok, szakdolgozók, tanulók képzését végzik
Az épületek megújításának és a használhatatlan eszközök újjal történő kiváltásának éve volt 2015 az egri megyei kórházban. A többi megyei kórházéhoz képest több éves elmaradása miatt, az utolsó pillanatban kellett ezeket a beruházásokat megvalósítania. A Markhot Ferenc Kórházban nagyon sok szakember, a dolgozók és a vezetés azon munkálkodik, hogy a nagyléptékű fejlesztések megvalósuljanak.
Négy nagyberuházás valósult meg az
intézményben, melyek része volt a 3
milliárd forint értékű eszköz beszerzés
is. A projektek segítségével nagyon sok
használhatatlanná vált eszközt újra
cserélhetett a kórház, az MRI-t, CT-t,
DSA-t (érfestő készülék), mammografiát, a digitális röntgent és sok más fontos
orvosi műszert. A költözködések, az új
munkahelyek elfoglalása nagy fizikai és
szellemi megterhelést jelentettek a dolgozók számára.
Az egészségügyi dolgozók szellemi
épitkezése az elkövetkező évek feladata
lesz, hiszen a fő hangsúly áttolódik a
szakemberek képzésére, melyre számos
forrás nyílik meg. A Markhot Ferenc
Kórház szakmai vezetése fontosnak
tartja, hogy olyan szakemberek vegyenek részt a továbbképzések oktató feladataiban, mint pl. Dr. Simon Higin
tudományos fokozatot frissen megszerzett gasztroenterológus szakember, de

fotó: nemes róbert

rajta kívül is sok kiváló munkatársára
számít az intézmény.
A kórház nagy eséllyel pályázik a skill
labor létrehozásának eszköz pályázatán,
ahol csak a megyei kórházak vehetnek

majd részt. Szakközépiskolások, felnőtt
szakdolgozók, orvostanhallgatók képzését végzi majd a kórház a tervezett
szimulációs képzőrészlegben, ahol saját,
kiemelt szakemberei oktatnak majd.

Gyógyszertári ügyelet
2016. július
Dátum Név
1P

Cím

Telefonszám

Ügyeleti idő

Dátum Név

Cím

Telefonszám

Ügyeleti idő

Benu Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

07:30–07:30

17 V

Benu Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

2 Szo Benu Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

18 H

Agria Gy.

Hadnagy u. 32.

(36) 789-129

20:00–07:30

3V

Benu Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

19 K

Tégely Patika

Deák F. u. 57.

(36) 516-706

20:00–07:30

4H

Kristóf Gy.

Katona tér 1–3.

(36) 515-820

20:00–07:30

20 Sze PatikaPlusz Gy.

Sas u. 1. (Spar)

(36) 515-145

20:00–07:30

5K

Kígyó Patika

Dobó tér 2.

(36) 312-219

20:00–07:30

21 Cs

Benu Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

6 Sze Kígyó Patika

Dobó tér 2.

(36) 312-219

20:00–07:30

22 P

Jázmin Patika

Hadnagy út 5.

(36) 316-172

20:00–07:30

7 Cs

Gránátlama Gy.

Kórház SBO

(36) 411-444/2514 20:00–07:30

23 Szo Benu Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

8P

Érsek patika

Érsek u. 5.

(36) 321-566

20:00–07:30

24 V

Benu Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

25 H

Platán Gy.

Vallon u. 4.

(36) 784-172

20:00–07:30

Mervai Patika

Berze Nagy J. u. 2. (36) 424-588

20:00–07:30

9 Szo Benu Zalár
10 V

Benu Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

26 K

11 H

Kristóf Gy.

Katona tér 1–3.

(36) 515-820

20:00–07:30

27 Sze Ezerjó Patika

Pacsirta u. 4.

(36) 310-985

20:00–07:30

12 K

Isteni Gondviselés Lenkey u. 2.

(36) 516-969

20:00–07:30

28 Cs

Székfű Patika

Farkasvölgy u. 27. (36) 517-524

20:00–07:30

20:00–07:30

29 P

Kristóf Gy.

13 Sze Balassa Gy.

Balassa u. 9.

(36) 782-711

Katona tér 1–3.

(36) 515-820

20:00–07:30

14 Cs

Gránátlama Gy.

Kórház SBO

(36) 411-444/2514 20:00–07:30

30 Szo Benu Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

15 P

Benu Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

31 V

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

16 Szo Benu Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

Benu Zalár
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A nyár veszélyei kedvenceinkre
A nyári nap melege lehet kellemes, de akár életveszélyes is. Ha nem szeretnénk, hogy kedvencünknek baja essen, érdemes megtenni néhány egyszerű óvintézkedést.

Kertben és lakásban tartott állatoknál egyaránt fontos, hogy el tudjanak menekülni a
hőség elől, területükön legyenek árnyékos
részek. Az emberekhez hasonlóan kedvenceink folyadékigénye is nagyobb ilyenkor, ezért
biztosítsuk számukra a megfelelő mennyiségű
friss vizet. Helyezzünk ki több itatótálat a lakás vagy a kert különböző pontjaira.
Kutyánkkal a szokásos sétát a kora reggeli
vagy esti órákra időzítsük és semmilyen nagyobb fizikai igénybevételnek ne tegyük ki
őket napközben.
Az állatok leggyakrabban akkor kapnak
hőgutát, ha nyári melegben kicsi zárt térbe
vannak zárva, ilyen szituáció például az autóban hagyott kutya.
Kánikulában soha ne hagyjuk az állatot
az autóban még néhány percre se. A hőguta tünetei: intenzív lihegés, gyors szívverés,
nyálzás, bágyadtság, habos orr, forró test,
tudatvesztés, rángógörcs. Az ilyen állatok
kezelését rögtön el kell kezdeni, az állat testét nedves törölközőkbe kell csavarni, a tarkóra hónaljakba lábak közé lehet mirelit árut
tenni és a kutya testére ventillátort kell irányítani. Nagyon fontos, ha hirtelen akarjuk
lehűteni az állatot, azzal tovább rontunk az
állapotán, ezért soha ne tegyük jeges vízbe.
A legfontosabb, hogy amint lehet odaérjünk
az állatorvoshoz, mert a hőguta életveszélyes állapot és súlyos esetben még szakszerű

segítség mellett sem sikerül megmenteni az
állatot.
A nyári hónapokban érik a sziki árpa
(népies nevén a cigánybúza) aminek termése
amennyiben befúródik a kutya testébe, majd
onnan a bőr alatt távoli helyekre is elvándorolva sok bajt okoz, de akár fel is szippanthatja
kedvencünk. Az alábbi jelek utalhatnak a toklászra: kutyánk folyamatosan rázogatja, vakarja a fülét és oldalra billenti a fejét, gyakran
prüszköl, dörzsöli az orrát és/vagy egyoldali
véres, törmelékes orrfolyása van, erősen hunyorog, vagy alig tudja kinyitni a szemét, a test
bármely részén először kemény gyulladásos
terület alakul ki, ami később kifakad. Ezeket
a gyulladt területeket az állatok általában sűrűn nyalogatják. A növényrész eltávolításához
szinte minden esetben szakorvosi segítség
szükséges.Nagyon sokat tehetünk a toklász
befúródása ellen, ha a séták után átnézzük
kedvencünket.
Gyakori a nyári bőrgyulladás, azaz a hot
spot, ami hirtelen jelenhet meg és gyorsan
nagy vörös gyulladt elváltozásokká alakulhat
rövid idő alatt. Rendszerint, nagy, hámhiányos,
gyulladt és vérző bőrterület. Az elváltozott terület nedves és fájdalmas, majd elkezd terjedni
a folyamatos nyalás, rágás miatt. A hot spot
igen gyakran a bolhanyál-allergia jellegzetes
megnyilvánulása kutyáknál. A tünetek észlelésekor azonnal forduljunk állatorvoshoz!

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

Ízelítő Eger kulturális
programkínálatából
Határon túli turnén a GGTánc Eger
Sikeres turnéról érkezett haza a GGTánc
Eger. A társulat május 19-én Kassán,
21-én Nagyváradon és 24-én Újvidéken táncolta egyik sikerelőadását, Molière Képzelt beteg című táncjátékát. A
táncjáték Moliére Képzelt beteg című
drámája alapján készült. Grecsó Zoltán
koreográfiája a commedia d’ell arte ha-

gyományait idézi, még pedig úgy, hogy
az előadás egy improvizációs próbafolyamat eredményeként született, melyben a darab helyzet- és jellemkomikumát a táncszínház eszközeivel bontja ki.
Úgy tűnik, nyáron sem pihen a társulat, évek óta fesztiválokra hívják. Idén is
így lesz: a szezont június 11-én Miskol-

con, az Operafesztiválon kezdték, ahol
a Bartók műveiből készült koreográfiákban veszttek részt; A csodálatos mandarin című előadásban még Topolánszky
Tamás is színpadra lépett. Június 24-én
Debrecenben, július 8-án Szarvason
szerepelnek a Traviata című táncjátékkal.

Sikeres évadot zárt a Harlekin
A Harlekin Bábszínház a 2015/2016-os hat új darabbal is várta
a közönséget. Ilyen volt a Tancika Marcika, amely az előadások
számát tekintve rekorder a kínálatban, hisz 34 előadással és közel
3000 nézővel büszkélkedhet. Bemutatták még a Kék Madár zenés
mesejátékot, A szegény ember hegedűje című népmesét, A három kismalac történetét és a kis fabábu, Pinokkió kisfiúvá válását,
valamint Bambi meséjét is és persze mindezt egyedi, sajátkészítésű bábokkal és csodás díszletek között.
Az előző évadokból ebben a szezonban is repertoáron tartották a nagy sikerre való tekintettel A dzsungel könyve, a Pirosmalac
és a Hamlet bábos feldolgozásait.
Ez utóbbival pedig nem csak itthon, hanem külföldön is nagy
sikert arattak, hisz az Ostravai Nemzetközi Bábfesztiválra Európából egyedüliként kaptak meghívást és adhatták elő Shakespeare
örökérvényű tragédiáját. Ezt követően pedig ugyancsak a Hamlet
kapcsán a Marczibányi Téri Művelődési Központban tartott Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemlén ítélte oda az egri társulatnak a
szakmai zsűri a Nemzeti Kulturális Alap Különdíját.
A legnagyobb az a hatalmas érdeklődés, amely szinte az egész
évadban övezte a társulatot: 186 előadással várták a nézőket,
melyből mindösszesen három volt az Egerbe érkező vendégszínházak játéka, több mint 17000 néző látogatott el a bábszínházba
és 1629-en bérletet is váltottak.

Straub DezSő
beleznay enDre
CSengeri attila
nyerteS zSuzSa
FogaraSSy bernaDett
SáFár anikó
köllő babett
Straub Péter
Fordította (2014): Hamvai kornél
Jelmez: bereg glória
rendezőasszisztens: németH gabriella

rendező: mikó iStván
A színdarab a THEATRUM MUNDI
Színházi és Irodalmi Ügynökség
közvetítésével jött létre.

Várkonyi András Sáfár Anikó fogArASSy Bernadett PAnkotAy Péter
fogArASSy András/gyurity istván tunyogi Bernadett/Vertig tímea
fArAgó András Benkóczy zoltán/Bodrogi Attila
BorBáth ottilia egri László
Közreműködik: Bíró Attila és zenekara

Július 12. kedd (esőnap: július 13.) 21.00
A társulat az évad színészének idén Soó Gyöngyvért választotta
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Eger • Líceum udvara • Eszterházy tér 1.

Jegyár: 2500 és 3000 Ft
Jegyinformáció: 06-20-5091-425 • 06-30-272-0635

Augusztus 12. péntek

(esőnap: augusztus 15.)
Eger • Líceum udvara • Eszterházy tér 1.

20.00

Jegyár: 2900 és 3500 Ft

Jegyinformáció: 06-20-5091-425 • 06-30-272-0635

