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BESZÉLGETÉS PATAKI ZITÁVAL

MÁSKÉNT IS LEHET – RADICS ISTVÁNNÉ

EGRIEK RIÓBAN

KORSZERŰ ESZKÖZÖK A LABORBAN

RÁNCFELVARRÁS
Persze, nem kellene annyit tükörbe nézni. Vagy csak nyakig, hogy rendben van-e rajtam a ruha. Vagy csak félhomályban. Vagy csak kipihenve. De ezt a jó tanácsot minden reggel elfelejtem, és már csak a rémüldözés után jut eszembe:
ránctalanítani kéne. Arcvasalással, vagy iontoforézis-kezeléssel, vagy rádiófrekvenciával és hidrodermabrázióval,
meg mit tudom én, milyen fránya idegen kifejezéssel.
Vagy nyolc óra alvással és legalább napi két liter vízfogyasztással. Mert fiatalodni jó. Egy kicsit újjászületni, újra megmérettetni, meglepetést okozni, és valakit újra megnyerni magunknak. Vagy csak egyszerűen megújulni, kilépni a
megszokottból, felfrissülni, átalakulni, és még inkább tetszeni magunknak és másoknak. Ezért (is) történt egy kis
ráncfelvarrás a lapon, frissítettük és átalakítottuk, hogy tetszetősebb legyen, fiatalosabb és korszerűbb, miközben
megtartottuk az olvasmányosabb rovatokat, és hasznos oldalakkal egészítettük ki őket. Külsőleg fiatalosabbá, de
belsőleg értékesebbé válni, ez volt a szándék, meg persze az, hogy önök, kedves egri
olvasók, még inkább a lapjuknak érezzék a magazint, amit minden hónapban érdemes
felvinni a lépcsőházból, vagy kivenni a postaládából. Mert egy célunk van: tetszeni
önöknek külsőleg, belsőleg. És, remélem, látják itt az új fotón, végül nekem is sikerült megfiatalodni… no nem alvással, nem vízivással, csak egy fránya idegen kifejezéssel: photoshoppal :)
HARSÁNYI JUDIT / főszerkesztő
A tenni akarás nem állhat meg a szándékban. Tetté kell válnia, majd következménnyé, eredménnyé kell alakulnia. És mindent vállalni kell, mert attól lesz a sajátunk. És mindebben hinni is kell, mert akkor válhat az eredmény mindenkié. Az Egri Magazin mindenki újságja, és szeretnénk, ha az is maradna. Mi hiszünk abban, hogy
szeretni fogják a megújult lapot is.
ANTAL ANETT / felelős kiadó
EGRI MAGAZIN / 3

HÍREK

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Eger és Székesfehérvár összefogott

AUGUSZTUS 15.

VÉGVÁRI VIGASSÁGOK
Megtelt a vár

AUGUSZTUS 12–14.

Eger volt a díszvendége idén a Székesfehérvári
Királyi Napok rendezvénysorozatnak. A megnyitó előtt együttműködési megállapodást írt alá a
két megyei jogú város polgármestere, melynek
köszönhetően Eger és Székesfehérvár a jövőben kölcsönösen erősíti és népszerűsíti egymás
kulturális, turisztikai értékeit, együttműködő
partnerként járnak el programsorozataik összehangolásában.

Megközelítőleg tizenkét ezer ember vett részt Eger egyik legnagyobb rendezvényén, a Végvári Vigasságokon. A három nap alatt
több mint hatvan programmal várták az egrieket és a turistákat, és közel háromszáz katonai hagyományőrző tette élővé a
történelmet. A seregszemle után a hivatalos megnyitón Berecz
Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója azt mondta: két
évtizede kezdődött a Végvári Vigasságok, a húsz év alatt egész
vitézi rend nőtt ki Egerben és Magyarországon. Céljuk az, hogy a
élővé tegyék a hagyományokat.
fotó: korsós viktor

KÖTÉLUGRÓK SIKERE

BETAKARÍTÁS

Taroltak a makláriak

AUGUSZTUS 8.
Tizenhárom aranyérem, több mint hatvan érem és
kupa – ez három verseny mérlege. A Maklári Bosch
Kötélugró Klub versenyzői először Portugáliában
vettek részt meghívásos versenyen, majd a Svédországban megrendezett világbajnokságra
utaztak, az ifjúságiak pedig – szintén ugyanott – a
korosztályos VB-n versenyeztek. A VB-t két arany,
három ezüst és hét bronzéremmel zárták.
4 / EGRI MAGAZIN

Több lett a termés, mint a korábbi években

AUGUSZTUS 17.
A korábbi évek átlagánál 15-20 százalékkal több termést
takarítottak be a Heves megyei gazdák idén mind a kalászos
gabonákból, mind a káposztarepcéből. A minőség közepesen
jó, mivel az aratás közepén csapadékos időjárás károsította a
termést. A betakarítással a megyében mindenhol végeztek. Az
Agrárgazdasági Kamara idén is gyűjtött felajánlásokat a Magyarok
kenyeréhez. A programhoz öt éve csatlakoztak a Heves megyei
gazdák, idén is több száz mázsa búzát gyűjtöttek és juttattak el a
kárpátaljai rászorulóknak.
fotó: korsós viktor

NYÁRI ISKOLAI
KARBANTARTÁSOK

OLIMPIA PIKNIK
AZ ÚJ TÉREN

Megszépültek a tantermek

Népszerű volt a közös szurkolás

AUGUSZTUS 17.

AUGUSZTUS 5–21.

Harminchét egri nevelési-oktatási intézményben végeztek
nyári karbantartási munkálatokat az EKVI munkatársai.
Tavalyhoz hasonlóan idén is előzetesen egyeztettek az
intézményvezetőkkel a legégetőbb feladatokról. A karbantartás minden önkormányzati oktatási-nevelési intézményt
érintett, 4 bölcsődében, 18 óvodában és 15 iskolában, kollégiumban végezték el a legszükségesebb felújításokat.
(Képünk a Hunyadiban készült.) fotó: bilku krisztián

FAÜLTETÉS
Fát ültetett Gárdonyi Emőke

AUGUSZTUS 2.
Újabb fával gyarapodott az érsekkerti Múzsák ligete,
ezúttal Gárdonyi Emőke, Gárdonyi Géza unokája ültetett
el egy japán díszcseresznyefát. A faültetésben többen is
segítettek, majd a megjelentek Alexander Brody kérésére
a nemrégiben elhunyt Esterházy Péterre emlékeztek, aki
ugyancsak ültetett fát az egri Múzsák ligetében.
fotó: nemes róbert

Az egri Olimpia Piknik elérte a célját: a Végvári vitézek terének
jó használhatósága, egyedi, otthonos, kedves és fiatalos
hangulata kedveltté vált sokak számára a riói Olimpiai Játékok
tizennyolc napja alatt – hangzott el a programot záró sajtótájékoztatón. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza
az embereket a sporthoz, és kötetlen szórakozást nyújtson.
Összesen tizenhárom egri kötődésű sportoló és sportvezető
vett részt az ötkarikás játékokon.
fotó: nemes róbert

SZOMJÚSÁG
Ivóvizet ad a szobor

AUGUSZTUS 24.
Ismét van víz a Magyar–Lengyel Barátság lépcsője (Domus
lépcső) aljában található, Szomjúság című, térdelő női alakot
ábrázoló szobornál. Az alkotás ivóvizet ad, így itt – számos
közintézmény és az egri autóbusz állomás közelében – bárki
oltatja a szomját. Az alkotást és a kutat a Heves Megyei Vízmű Zrt. fogadta örökbe, a virágtartót a Városgondozás Eger
Kft. gondozza. A műalkotás Király Róbert szobrászművész
munkája. 
fotó: nemes róbert
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AMIRŐL BESZÉLNEK

ECK GÁBOR:

„AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK
NEM TARTJÁK BE A MAGYAR
TÖRVÉNYEKET”
„A terrorizmust nem lehet regionális problémaként kezelni, mert ez az egész
országot érinti. A migránsokkal az a legnagyobb baj, hogy ellenőrizhetetlen
adatokat adnak meg magukról, mikor hazánkba érkeznek, így nehéz megállapítani
milyen veszélyt is jelentenek Magyarországra” – nyilatkozta lapunknak Eck Gábor,
a Terrorelhárítási Központ Felderítési Igazgatóság igazgatóhelyettese.

Mit jelenet a Magyarországot fenyegető migránskérdés pontosan?
A migráció legnagyobb hátulütője, hogy ellenőrizetlenül érkeznek olyan emberek Európába, akik abszolút kiszámítatlan helyről és kiszámíthatatlan körülmények közül jönnek
hozzánk. Nem tudunk róluk semmit. A nevüket, az adataikat, az egyéb velük kapcsolatos információkat bemondás
alapján rögzítik a hatóságok, ezáltal az ellenőrzésük is eléggé nehézkessé válik. Ha valaki mond magáról valamit, azt el
kell fogadni. Az általa adott adatoknak a visszaellenőrzése
majdhogynem lehetetlen.

Milyen veszélyt jelentenek az illegális bevándorlók Magyarországra?
A legnagyobb veszély talán az, hogy hazánk törvényeit nem
tartják be, hiszen illegálisan lépik át a határunkat, illegálisan akarnak az országunkban tartózkodni. A másik pedig
az, amit az előbb említettem: olyan emberek érkeznek, akik
ellenőrizetlenek.
Mi lehet a megoldás? Hogyan lehet Magyarországot megóvni, megvédeni ezektől az illegálisan érkező bevándorlóktól?
Az illegális bevándorlókkal szembeni hatékony fellépés érdekében most is mindent megtesznek a magyar
hatóságok. Fontos, hogy mindenki, aki hazánkba érkezik
és itt kíván átutazni, vagy tartózkodni, csak a hatályos
szabályok szerint tegye azt. Ezeknek a szabályoknak a
betartása lehet a garancia arra, hogy a megfelelő biztonsági
intézkedések megtehetők legyenek.
Miért fontos az, hogy ne engedjék be ezeket az embereket
azon kívül, hogy nem tartják be a magyar törvényeket?
Rejt-e az terrorkockázatot, hogy ilyen sokan érkeznek vagy
szeretnének bejutni hazánkba?
Természetesen rejthet és rejt is terrorkockázatokat. Vannak
arra vonatkozó adatok, hogy a migránshullámot kihasználva
terroristák érkeztek Európába.
Miért fontos, hogy az emberek véleményt nyilvánítsanak
ebben a kérdésben?
Ez nem annyira terrorelhárítási, sokkal inkább állampolgári
kérdés. Erre inkább úgy válaszolnék, mint egy állampolgár.
Ha van egy népszavazási kezdeményezés, amelynek helyt
ad a választási iroda, el kell menni és el kell mondani a véleményünket. Még egyszer mondom, ez sokkal inkább egy
állampolgárnak a véleménye, mint a Terrorelhárítási Központé.

Eck Gábor, a TEK Felderítési Igazgatóság igazgatóhelyettese
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Nagyon sok vidéki város van Magyarországon, amely nem
igazán érintett bevándorlás ügyben, mégis országos ügynek

Egy férfi mosakodik a szerb–magyar határ közelében kialakított táborban Horgosnál

MTI FOTÓ: BALOGH ZOLTÁN

számít a menekültkérdés. Hogyan érezhetik az emberek
mondjuk Egerben a fontosságát annak, hogy ezzel a kérdéssel komolyan foglalkozzanak?
Ezt a témát nem lehet regionális problémaként tekinteni,
nem lehet városi szinten kezelni. Ez egy országnak a problémája. Vagy ha nagyon messzire megyek, talán kijelenthető, hogy ez egy európai problémakör, amelybe beletartozik
a vidéki kisváros, a vidéki nagyváros, azaz beletartozik az
egész ország.
Melyek a terrorelhárítási központnak azok a még nyilvánosságnak is elmondható akciói, amellyel konkrétan Magyarországot védik a menekültektől?
Nem a menekültekkel szemben védjük az országot, hanem
a közéjük rejtőző rossz szándékú embereket igyekszünk kiszűrni. Természetesen minden egyes, Magyarországon regisztrált menekültet a Terrorelhárítási Központ megvizsgál.
Ennek eredményeiről pedig tájékoztatjuk a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalt, ahol eldöntik, hogy milyen elbírálásban részesüljenek a kérvényezők.
Mit jelent pontosan az a szó, hogy terror? Amikor az illegális bevándorlókról beszélünk, nagyon sokat halljuk ezt a
szót, de a terrorról a magyar ember számára elsősorban a
robbantás és a vérengzés jut eszébe.
Mit jelent az, hogy terror vagy terrorizmus? Nagyon nehéz
megfogalmazni, igazából egzakt fogalma nincs a terrorizmusnak. Több megfogalmazása létezik, minden megközelítés más és más, de a terrorról mindenkinek eszébe jut, hogy
valamilyen cél elérése érdekében alkalmaznak félelemkeltést, vagy valamilyen erőszakos jellegű cselekedetet.

2016. július 27. – Migránsok követelik a kiskunhalasi befogadóállomás megnyitását MTI FOTÓ: DONKA FERENC

EGRI MAGAZIN / 7

DÍSZÜNNEPSÉG,
TŰZIJÁTÉK
SZIMFONIK LÁJK
– ÍGY ÜNNEPELT EGER

A városi díszünnepségen Habis László polgármester úgy fogalmazott: amikor felidézzük a magyarság történelmének
vészterhes időit, megállapíthatjuk, hogy ma is biztonságban
élünk, jó helyen vagyunk itt, ebben a hazában. Európa jövőjét
befolyásoló folyamat részesei vagyunk, ha akarjuk, ha nem –
emelte ki. Egyre több európai polgárban ott az értetlenség
és a félelem is, talán ingatagabbá vált a jövő, kevésbé tervezhető az európai ember életútja, családja boldogulása. Arról is
beszélt: augusztus 20-án büszkén emlékezhetünk egy olyan
uralkodóra, aki látta, mi a magyarság megmaradásának útja,
helyesen határozta meg a teendőket, erős államot alapított.
Az ő művének gyümölcse az, hogy a honfoglalás után alig
több mint száz évvel a magyar népnek nemcsak országa,
hanem működő, épülő állama lett. Olyan keresztény állama,
melynek megvoltak a saját intézményei, törvényei és határai.
A díszünnepség végén elismeréseket adtak át: Pro Agria szakmai díjat kapott Macsinka János mesterszakács, dr.
Németh István háziorvos, Nyilas Gabriella, az Egri Szociális
Szolgáltató Intézmény központ vezetője, Tuza Róbert iroda-

FOTÓ: NEMES RÓBERT
darúgó, edző. Miniszteri elismerő oklevelet adományoztak
Illés Gyulánénak, az Egri Végvár Polgári Körök tagjának. Az
egyetemmé válás alkalmából rendezett díszünnepségen Balog Zoltán miniszter elismerő oklevelet nyújtott át dr. Renn
Oszkár mérnöknek és Mandák Attilának.
Az est ünnepi koncertjét az Egri Szimfonikus Zenekar adta.

FOTÓK: KORSÓS VIKTOR

vezető. Dobó kardja elismerést vehetett át Gödri István ügyvezető. „Hibay Károly Emlékgyűrű” kitüntetést kapott dr.
Danku Viktória neurológus szakorvos, „Eger Kiváló Orvosa”
lett dr. Wernigg Róbert főorvos. „Eger Kiváló Rendőre” kitüntetést kapott Rónai Csaba címzetes rendőr őrnagy, „Eger
Kiváló Tűzoltója” elismerést Forgács János tűzoltó zászlós.
„Kiváló Munkáért” kitüntetést adományoztak Csintalan Andrásnak, a vármúzeum munkatársának. „Polgármesteri elismerésben” részesítették Kiss Katalint és Szaniszló Katalint, a
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság munkatársait.
Augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztjével ismerték el dr. Balás István, a Heves Megyei Kormányhivatal volt főigazgatójának munkáját, Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést vett át Nagy Ernő festőművész,
Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést Csuhay József lab-

A szimfonikusok második alkalommal hívták a közönséget
olyan koncertre, ahol napjaink populáris zenéinek szimfonikus átdolgozásait játszották. A dalok nagy részét Szabó Sipos Máté karmester hangszerelte át nagyzenekarra, aki úgy
fogalmazott: a koncert egyik szándéka az, hogy a könnyűzenét hallgató közönséggel is megszerettessék a szimfonikus
zenét. A Szimfonik Lájk koncerten fellépett Hevesi Tamás,
Szűcs Gabi, Herczeg Flóra, Káli Gergely és Gavrucza Nagy
László. A dalok között az LGT, Michael Bublé, Amy Winehose,
John Legend, vagy Robbie Williams egy-egy dalát is hallhatta
a közönség.
A koncert közben leplezték le Jumurdzsákot. A blogot idén
Pataki Zita meteorológiai hírszerkesztő, műsorvezető írta. A
leleplezés után az ünnepi tűzijátékban gyönyörködhetett a
közönség.
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ÚJ ÓVODÁK ÉPÜLNEK
ÉS KORSZERŰSÍTIK AZ INTÉZMÉNYI KONYHÁKAT IS

Habis László polgármester eddig öt támogatási szerződést írt alá, melyek a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program fejlesztéseihez kapcsolódnak. Most újabb három
szerződést szignált, melynek értelmében két új óvodát épít Eger, valamint jelentős
eszközbeszerzéssel segíti a már meglévő gyermekintézményekben működő konyhákat.
A TOP-forrásból tervezett beruházások és beszerzések összértéke 665 millió forint.
A KERTÉSZ UTCAI ÓVODA ÉPÍTÉSE
Elszámolható költség és a támogatás összege:
391 millió 500 ezer forint
A projekt tervezett fizikai befejezése:
2018. július 31.
A Kertész utca 100. szám alatt egy új, négy csoportnak otthont adó, száz gyermek fogadására alkalmas intézményt
hoznak létre, irodával, szociális helyiségekkel és udvarral. A
program fő célja az, hogy a 3–6 éves gyermekek óvodai elhelyezésének biztosításával támogassa a kisgyermekes szülők
munkavállalását, segítse a családok mindennapjait.
A teljes körűen akadálymentes épületben alakítják ki a
belvárosi óvodák székhelyét, így az óvodavezetés a jelenlegi Szivárvány Óvodából ide költözik, az ehhez szükséges
helyiségekkel és funkciókkal. Mindemellett az újonnan épülő óvodában az óvodai étkeztetést ellátó klimatizált melegí-

A Kertész utcában épül meg az egyik óvoda
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tőkonyhát is kialakítanak. Az új Kertész úti óvoda működéséhez szükséges eszközbeszerzés nem csupán a vonatkozó
miniszteri rendeletben előírt kötelező, azaz minimális tartalmat jelenti, hanem azon felül a gyermekek nevelésére
irányuló feladatokkal összefüggő informatikai eszközöket
is vásárolnak.
Az új épület hőellátását energiatakarékos, földgázüzemű fűtési rendszerrel oldják meg, megvizsgálva a rendszer
megújulóenergia-felhasználásával történő kiegészítését is.
A tervekben a melegvíz ellátására gázüzemű kazán szerepel, napkollektoros kiegészítéssel. Az állandó jelleggel használt helyiségeket és a melegítőkonyhát klímával látják el, s a
konyhában hővisszanyerő rendszerű szellőzőt építenek ki. A
zárt, kertészetileg rendezett játszóudvar itt is sportolásra alkalmas, rekortán felülettel várja majd a gyerekeket. Az épület
fő megközelítése, bejárata a Kertész út felől történik, a szükséges parkolóhelyeket közterületen alakítják ki. Lehetőség
lesz ugyanakkor „hátsó megközelítésre” is, a Tittel Pál utca
felől, ahol szintén lesznek parkolók.

FOTÓ: BILKU KRISZTIÁN

A POZSONYI UTCAI ÓVODA ÉPÍTÉSE
Elszámolható költség és a támogatás összege:
391 millió 500 ezer forint
A projekt tervezett fizikai befejezése:
2018. július 31.
A program konkrét célkitűzése az, hogy a Pozsonyi utca és az
Ifjúság utca sarkán található területen egy új, teljes körűen
akadálymentes óvoda épüljön. A beruházással egy korszerű, négy csoportszobával rendelkező és száz egri gyermeket
befogadó épület jön majd létre. A csoportszobák mellett az
épületben iroda, szociális helyiségek és udvar kialakítása is
szerepel a tervben.
A Pozsonyi utcai új óvodaépület a Köztársaság téri Ney
Ferenc Óvoda Zöld Liget Tagóvodáját váltja majd ki, illetve
az óvodai körzet székhelye, s így az óvodai vezetés is ide
kerül át a jelenlegi Ney Ferenc Óvodából. Az intézménybe
az óvodai étkeztetést ellátó melegítőkonyhát is terveznek,
az ehhez szükséges kiszolgáló helyiségekkel.
Az épület fűtését kondenzációs gázkazán biztosítja, a
tetőre a létesítmény melegvíz ellátásáért felelős napkollektorokat telepítenek. Téli időszakban „előnykapcsolással”
történik a használati melegvíz-termelés a kazánnal, nyári
időszakban, főként a kevésbé napos időszakokban elektromos fűtőbetét-rásegítéssel történik majd a melegvíz előállítása. Az irodahelyiségek és a melegítőkonyha klimatizált
lesz.

Az udvaron játszóeszközök, árnyékolóval védett homokozó, pihenő padok és asztalok kapnak helyet. A játszóeszközök környezetében gumiburkolatú felületeket alakítanak ki,
valamint az óvoda sportolásra alkalmas, rekortán burkolatú
területtel is rendelkezik majd. A játszóudvart füvesítéssel, fák
és más növények telepítésével teszik otthonossá, továbbá a
teljes területet biztonságos kerítés zárja majd le.
CSALÁDBARÁT ÓVODAI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE EGERBEN
Elszámolható költség és a támogatás összege:
5 millió forint
Tervezett fizikai befejezés:
2017. január 31.
A projekt konkrét célkitűzése három egri gyermekintézmény, a Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvodája; Benedek
Elek Óvoda OVI-VÁR Tagóvodája és a Ney Ferenc Óvoda
Gyermekkert Tagóvodájának konyhai eszközfejlesztése, az
alábbiak szerint:
– Eszterlánc Tagóvoda: 200 literes gázüzemű főzőüst, 6 tálcás kombi sütő és hőszigetelt ételszállító láda beszerzése
– OVI-VÁR Tagóvoda: 300 liter kapacitású gázüzemű főzőüst
beszerzése
– Gyermekkert Tagóvoda: 200 literes gázüzemű főzőüst és
hőszigetelt ételszállító láda beszerzése

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Szeptember 28-án, szerdán 16.00 órától Császár Zoltán, az 1.
számú választókörzet független képviselője, a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán
(Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői szobában.
Szeptember 5-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének
civil tanácsnoka, valamint Szucsik György, a 2-es választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi
Bizottság elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában.
Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet képviselője
(Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/218-0266,
E-mail: stefan.zoltan@ph.eger.hu
Kovács Cs. Tamás, az 5-ös választókörzet képviselője
(Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát előzetesen
egyeztetett helyen és időpontban. Telefon: 30/488-7471, e-mail:
kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu.
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (FideszKDNP), a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől
csütörtökig, naponta 13.00–19.00 óra között személyesen
elérhető a szépasszonyvölgyi Hotel Ködmönben. Más időpont egyeztetése telefonon a 30/995-2290-es számon, vagy
e-mailben, az oroszibolya@t-online.hu címen.
Szeptember 30-án, pénteken 16.00 órától Martonné Adler Ildikó

alpolgármester (Fidesz-KDNP), a 9-es vk. képviselője tart fogadóórát a Polgárok Házában (Rákóczi út 45.).
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.
Szeptember 7-én, szerdán 16.00 órától Gál Judit, a 11-es vk.
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja tart fogadóórát május 31-én, kedden 16.00 órától
a Polgárok Házában (Rákóczi út 45.).
Szeptember 19-én, hétfőn 17.00 órától Rázsi Botond alpolgármester, az egri 12. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP)
tart fogadóórát a Pásztorvölgyi iskolában, előzetes bejelentkezés alapján (36/523-708).
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.
Komlósi Csaba önkormányzati képviselő (LMP), a Városi Szociá
lis és Családügyi Bizottság tagja minden kedden 16.00 és 18.00
óra között fogadóórát tart a Bródy Sándor utca 5. szám alatt. Telefon: 30/988-2664, E-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu.
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DR. KOVÁ CS A N DR Á S
1911–2001

Ebben az évben ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulóját. Ennek az időszaknak egri hőseire már alig emlékszünk, ezt a hiányt
igyekszünk pótolni sorozatunkkal. Ezúttal dr. Kovács Andrásról emlékezünk meg.

A KÜLÜGYMINISZTERREL
TÁRGYALT NYITRAI ZSOLT
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel találkozott a Külügyminisztériumban Nyitrai Zsolt. A négyszemközti
egyeztetésen a miniszter törökországi útja előtt tárgyaltak Eger és a török partner együtt-működésének erősítéséről.
Nyitrai Zsolt közvetlenül a történelmi jelentőséggel bíró látogatás előtt találkozott Szijjártó Péterrel. A magyar külgazdasági és külügyminiszter az az első magas rangú európai politikus, aki a júliusi puccskísérlet óta Törökországba utazik, ahol
Orbán Viktor őszi ankarai útját készíti majd elő.
A megbeszélésen szó esett arról, miképpen lehetne erősíteni
az együttműködést, például minél több török forrást bevonni
egyebek mellett az egri turisztikai fejlesztésekbe, amelyeknek
elsődleges célja a török műemlékek felújítása, rekonstrukciója.
A kapcsolatok másik fontos területe az oktatás. A találko-

zón tárgyaltak arról is, miként lehetne nemzetközi ösztöndíj-programokon keresztül minél több külföldi diákot vonzani az egri felsőoktatási intézménybe, az Eszterházy Károly
Egyetemre.
Szijjártó Péter és Nyitrai Zsolt megállapodtak arról is, hogy
lehetőség szerint a jövőben is minél több magas rangú külföldi vezetőt, diplomatát, illetve diplomatafeleséget hívnak
meg Egerbe, hogy hírét vigyék a városnak. Erre jó példa a
diplomata szüret, amely kiváló lehetőséget ad arra, hogy világszerte népszerűsítsék az egri bort.

ÚJABB ELISMERÉS AZ EKMK-NAK
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2013 őszétől folyamatos tehetségkutató és tehetségsegítő tevékenységének köszönhetően a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége hálózatában Tehetségpontként regisztrált. Az azóta eltelt tudatos, és szakmailag megalapozott
tehetségsegítő munkája eredményeként az idén benyújtott minősítő eljárásban a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács Térségi Hatókörű, Akkreditált Kiváló Tehetségpontja címet kapta. Ezt
a munkát a Vitkovics Alkotóház és Művésztelep tehetségpályázatokon elnyert munkája, az ott
folyó folyamatos művészeti munka, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház kézműves és művészeti műhelyiben lévő alkotótevékenység, a különböző vers és prózamondó-, ének-zenei-, rajz-,
báb-, zománcművészeti és összművészeti versenyek megrendezései és azok eredményeinek
bemutatásával nyerte el. Az intézmény számára fontos, hogy a közművelődés módszereivel és
eszközeivel segítse a tehetséges fiatalokat céljaik elérésében.
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Dr. Kovács András orvos 1911. augusztus 14-én született a Bihar
megyei Hosszúpályi községben. Édesapja Kovács Gyula (1860–
1942) a község főjegyzője, édesanyja Rácz Julianna (1882–1957)
volt. Négy gyermekük született: Erzsébet (1882–1957), Ilona
(1905–1949), István (1907–1977), András (1911–2001). A négy
elemit szülőfalujában, a nyolc gimnáziumi osztályt Hajdúböszörményben, a Bocskai István Református Főgimnáziumban
végezte. Az apa nyugdíjba vonulása után 1928-ban a család Debrecenbe költözött, ahol 1929-ben a Magyar Királyi Tisza István
Tudományegyetem Orvoskarára iratkozott be. Elsőéves vizsgái
letétele után felvételét kérte az egyetem Közegészségügyi Intézetébe, ahol először Belák Sándor, majd Jeney Endre professzor
irányításával dolgozott. Vonzódását a laboratóriumi munkához
egész orvosi tevékenysége során megőrizte. 1935. december 20án avatták orvossá.
Szolnokon ismerte meg Rédei Irént (1915–1983), akivel 1939ben házasságot kötöttek. Feleségével együtt négy gyermeket
neveltek fel tisztességben, becsületben: Gyula (1940–), Zsuzsa
(1944–), András (1945–), Tibor (1945–2011). Életében nyolc unokájának örülhetett, s azóta már tizennégy dédunokája született.
A második világháborúban sokszor hívták be katonának. Ott
volt a felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi, a délvidéki bevonulásoknál, majd megjárta Ukrajnát. Számos esetben nehéz körülmények között saját életét veszélyeztetve mentette a sebesülteket.
Volt olyan, hogy a súlyos sérülteket teknőbe fektetve, a havon
kúszva kellett az ellenséges géppuskatűzben kimenteni. A háború alatt teljesített önfeláldozó munkájáért számos kitüntetést
kapott: Felvidék Emlékérem, Erdélyi emlékérem, Délvidéki Emlékérem, Tűzkereszt, Nemzetvédelmi Kereszt, Signum Laudis hadi
szalagon a kardokkal.
1950-ben tisztiorvosi képesítést szerzett. Ezt követően Balassagyarmatra, majd Salgótarjánba helyezték. 1953-ban került
Egerbe, ahol a megyei főorvosi teendők ellátásával bízták meg.
Nagy energiával kezdett munkájához, s különös gondot fordított
az orvos utánpótlásra. Közreműködésével számos fiatal orvos
került Egerbe, akik kiérdemelték a szakma és a betegek elismerését.
Dr. Kovács András 1956-ban mind orvosként, mind emberként jelesre vizsgázott. Október végén az egri orvostársadalom
Kovács doktort delegálta Eger Város Forradalmi Tanácsába. Az
Egészségügyi Minisztérium felkérésére szakmai felmérést kellett a kórházban végeznie, emiatt december 12-én felkereste
az intézmény vezetőit. Rövidesen a Széchenyi utcán eldördült a
sortűz, amelyet döbbenet és dermedtség követett. Kovács doktor vezetésével dr. Fülöp Béla, dr. Póka László és dr. Ringelhann
Béla megkezdték a sebesültek beszállítását, ellátását. Rövidesen
csatlakoztak hozzájuk az ügyeletes egészségügyiek, orvosok,

„…ezerkilencszázötvenhat, te csillag,
oly könnyű volt a nehéz út veled!
Nagyon soká sütöttél ősz hajamra,
ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett.”
(Faludy György)

betegápolók is. Ekkor különösen hasznosnak bizonyult Kovács
doktor háborús tapasztalata. Az események egy memorandum
megfogalmazására késztették az orvosokat, akik azt tapasztalták, hogy az embereket jórészt hátulról, menekülés közben érték
a lövések. A Kovács család otthonában 1957. június 29-én házkutatást tartottak, és letartóztatták a családfőt azzal a váddal, hogy
a forradalom alatt aktív tevékenységet fejtett ki. A bíróság azonban nem tudott megfelelő bizonyítékot felmutatni, így felmentő
ítéletet hoztak és szabadlábra helyezték. A politikai rendőrség
elégedetlen volt a bíróság döntésével és a tárgyalóteremből kijövet, a folyosón ismét letartóztatták. Újabb fogvatartás, újabb
vegzatúra, de semmi sem tart örökké…
Szabadulása után körzeti orvosi állást kapott, ami mellett laboratóriumi munkát is végezhetett. Hetvenegy éves korában, 1982.
január 1-jén vonult nyugdíjba, de az andrológiai szakrendelést
1994. október 13-ig folytatta a rendelőintézetben. Kovács doktor
munkáját kitüntetésekkel is elismerték: az Egészségügy Kiváló
Dolgozója (1953); Érdemes Orvos (1955); Heves Megye Egészségügyéért (1970); Kiváló Munkáért (1981); Eger város Egészségügyéért (1983); Markhot Ferenc emlékérem (1989); Kiváló Munkáért (1989); 1956-os emlékérem (1991).
Az egriek szeretett Kovács doktora 2001. október 28-án hunyt
el otthonában. Ravatalánál a búcsúbeszédet az egri orvoskar nevében dr. Szemerkényi László főorvos mondta. Dr. Kovács Andrást az egri Hatvani temetőben felesége mellé helyezték örök
nyugalomra, családja, barátai, orvos kollégái és nagyszámú betege szeretetétől kísérve.

PORTRÉ

Árad belőle a derű, ahogy megérkezik a szálloda halljába.
Mosolyogva fog kezet, ugyanazzal a természetes kedvességgel, ahogy
esténként köszönt minket a tévéből. Életvidám, elégedett, boldog –
eleinte, nem tagadom, azt hittem, ez egy jól bevált „celebszerep”, de
beszélgetésünk alatt kiderült, tévedtem. Duplán. Mert tényleg boldog és
elégedett, és egyáltalán nem celeb.
szerző: harsányi judit

fotó: vozáry róbert

Heves megyei lány vagy, Abasáron töltötted a gyerekkorodat. Milyen emlékeket őrzöl erről a vidékről?
Nagyon nehéz harminc-negyven év távlatából felidézni bármit, de leginkább a mátrai hangulat maradt meg bennem.
Tudtam például azt, hogy ha valaha családi házam lesz, akkor erdő szélén, vagy hegy közelében fogok élni, ezért örültem nagyon, amikor rátaláltam Sukoróra, ahol most élek. A
mai napig, ha erre jövök, különös érzés fog el, és ha tehetem,
tíz esetben kilencszer le is megyek az autópályáról, hogy minél közelebb legyek a Mátrához. A természet közelségének
szeretete és a finom borok iránti vonzalmam is innen ered.
Ápolod ma még valakivel a kapcsolatot?
Igen, két általános iskolai barátnőm is él Egerben, gyakran
látogatom őket, tartjuk a kapcsolatot. Ha tehetem, évente
eljövök a városba.

PATAKI ZITA

A LELEPLEZETT
JUMURDZSÁK

Milyennek láttad gyerekként Egert, és milyennek láttad
most, „Jumurdzsákként”?
Gyerekkoromban szinte fővárosként tekintettem Egerre.
Ritkán jutottam el ide, de ezek a látogatások számomra
fantasztikusak voltak. Történelmi háttere, szépsége álomszerűvé tette számomra a várost, szenzációnak számított,
ha itt lehettem. Tizenöt éves koromban viszont elköltöztünk
Miskolcra, és hiába volt sokkal nagyobb város, hangulatában
semmit nem tudott nyújtani. Két év után Szentendrére költöztünk, ott ismét elkapott az a hangulat, amit Eger adott.
Ahol most élek, az is álomszerű hely, szinte visszajött a gyerekkorom, és ha nem is mindennap, de minden másnap hálát
adok ezért Istennek.
Most Jumurdzsákként, blogíróként másképp jártam be a várost. Nagyon örültem, mikor felkértek erre a feladatra. Megkaptam a legjobb idegenvezetőt, Gabit (Badacsonyiné Bohus
Gabriella idegenvezető, az Eger Idegenforgalmáért Egyesület
elnöke – a szerk.) és egy zseniális hagyományőrzőt, Tomit
(Csillag Tamás, az Egri Vitézlő Oskola elnöke – a szerk.), akikkel
élmény volt bejárni Egert és a várat. Minden idelátogatónak
kötelező programmá tenném azt, hogy ezzel a két emberrel
ismerje meg a várost, egy történelemóra sem pótolja ezt az
élményt. Nagyon jó volt az ő szűrőjükön keresztül felfedezni
Egert, olyan érdekességeket tudtam meg, amelyekről addig
nem is hallottam. Azt meg kellett szoknom, hogy a szoborcsoport nincs a Dobó téren, és modernnek találtam a szökőkutat, de a vár felújítása a technikai újdonságokkal együtt
lenyűgözött. Eger egyedülálló hely – nincs sehol az országban olyan hely, amelynek ilyen adottságai vannak. A Szép
asszony-völgy, a bor, a gasztronómia, a vár, a történelem, a
strand, és a város természeti környezete, a gyógyvizek olyan
komplex szolgáltatást nyújtanak, amit sehol máshol nem
kapnak meg így egyszerre az emberek. Senki nem tud ennél
komplexebb várost mondani nekem az országban.
Közel áll hozzád a blogírás, vonz ez a műfaj?
Soha nem blogoltam, de szeretem olvasni a bloggereket.
Szeretek írni is. Magyarszakosként nem is áll messze tőlem
az írás, ráadásul a szívem csücskéről, Egerről írhattam, úgy
érzem, könnyen is ment. Őszinte és kritikus akartam lenni,
a rosszat is meg akartam írni, de az igazság az, hogy hiába
kerestem, nem találtam rosszat.
Mennyire játszottál az olvasókkal?
Eleinte vigyáztam arra, ne derüljön ki rólam az, hogy nő
vagyok. Dicsértem például a villamost, amivel Miskolcon
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„Senki nem tud
ennél komplexebb
várost mondani
nekem az
országban.”

jártam a gimibe, hiszen a villamos dicsérete inkább fiús tulajdonság... Nehéz volt eleinte személyeset is adni magamból, mert ezt igyekszem mindig elkerülni. Ha mégis elárulok
magamról valamit, azzal valamilyen értéket szeretnék képviselni, ezért írtam például az esküvőmről, mert hiszek a házasság értékében. Ezt az egyet sajnálom egyébként a szakmámban, hogy lassan húsz éve vigyáznom kell arra, mit árulok el magamból, mert a bulvármédia azonnal lecsap minden
személyes információra. A blog műfajában viszont a személyes jelleg elkerülhetetlen, ezért nem is hagyhattam ki.
A mai napig tudatosan törekszel az effajta távolságtartásra?
Abszolút. Ha mégis megjelenik a cikk, még a kommentelőkkel is levelezek, és megvitatom velük a véleményüket.
A te szakmádban mi kell ahhoz, hogy valaki hiteles legyen,
mire törekedsz a kezdetek óta?
Ez nagyon jó kérdés, mert sok fiatal nem gondolkodik el
ezen, pedig bármilyen szakmáról legyen szó, le kell ülni és el
kell gondolkodni azon, milyen akarok lenni, mit akarok képviselni. Ezt úgy hívják: pozicionálás. Leülök, és megbeszélem
magammal, milyen ember vagyok, és mit szeretnék megmutatni magamból. Ez az életünk dramaturgiája. Ha valaki karriert akar, dolgozza ki, mire van szüksége ahhoz, hogy előre
tudjon menni. Legyen az nyelvtudás, stílusváltás, továbbképzés... Amikor engem először felvettek a tévébe, leültem,
és végiggondoltam, miben lehetnék más, mint a többiek.
Huszonnégy éves voltam. Tudtam azt, hogy be akarom hozni a népi hagyományokat, a kevésbé ismert érdekességeket,
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és meg fogom szólítani a kistelepülések lakóit is. Azt is tudtam, mindig szépen kell beszélnem, nem villanthatok hasat,
satöbbi... Talán ennek a pozicionálásnak köszönhető, hogy
a kezdetektől meg tudtam maradni ugyanannál a csatornánál, nem csináltam soha olyasmit, ami a személyiségemtől
távol áll, és mindig figyeltem arra, hogy önazonos maradjak.
Ahogy te fogalmaztál, törekedtem arra, hogy hiteles legyek.
A celebség pedig távol áll tőlem, soha nem is érdekelt.
Több diplomád is van, hiszen a magyar–könyvtár szak után
elvégezted az Államigazgatási Főiskolát, utána a jogi kart,
majd a pszichológia szakot. Miért volt fontos neked ennyi
diploma, és melyiknek veszed ma a legnagyobb hasznát?
Mindig jól tanultam, ez soha nem okozott számomra nehézséget, mint ahogy a szereplés sem, mindegy, hogy egy
embernek, vagy ezerötszáznak kell beszélnem. Ma Magyarországon a saját biztonságunk megőrzése nagyon fontos,
az, hogy bármi történjen, meg tudjak állni a lábamon. Úgy
gondolom, én bármelyik diplomámmal meg tudok élni. De
amúgy is hiszek a tanulásban, az ismeretszerzésben, a tudásban, a tudásvágyban. Ez mindig is hajtott.
Elégedettnek tűnsz... Ha egy ötös skálán mérnénk, men�nyire vagy az?
Ötös vagyok. Nagyon jól érzem magam a jelenemben, nem
akarok sem a múltba, sem a jövőbe vágyni, én a jelenben vagyok boldog. Nekem a mindennapok és a pillanat boldogsága a legfontosabb, és ha a jelenben elégedett vagyok, akkor
tényleg boldog tudok lenni. Nincs semmi hiányérzetem.

KULTÚRA

EGRI FÉNYÍRÓK ÉS FÉNYIRDÁK
Egri fényírók és fényirdák címmel foglalta
össze Demeter Pál, a Heves Megyei Fotóklub
vezetője annak a hároméves kutatásának az
eredményét, melyben az egri fényképezés
történetét dolgozza fel, az 1850-es évektől
az I. világháború kezdetéig. A kutatás során
szinte állandó vendége volt a Heves Megyei
Levéltárnak, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak, az Országos Széchényi
Könyvtárnak, Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtárnak.
Munkája során nagy segítséget kapott az
említett intézmények munkatársaitól, segítőkész barátoktól, ismerősöktől, és az Angolkisasszonyok Szerzetesrend budapesti
intézetének házfőnökétől. Nagyon sok információt szerzett az egyik régi egri fényképész, Kiss József dédunokájától, aki városunk lakója.
A levéltári kutatás mellet fontosnak tartja a
tárgyi emlékek gyűjtését. Állandó látogatója a régiségvásároknak, antikváriumoknak
és az internetes aukcióknak. Gyűjtésének
eredményességét bizonyítja, hogy 70-80
egri fényképész által készített fényképpel
rendelkezik, melyek közül a legrégebbi 1863ban készült. További 250-270 db digitális
formában lévő fotó van a gyűjteményében.
Azt is fontos megemlíteni, hogy mindegyik
fényképről van a tulajdonosoktól felhasználási engedélye.

Kutatásának eredményeit már több alkalommal megosztotta a nyilvánossággal,
újságcikkek, fotótörténeti előadások formájában. Ezeket az eredményeket szeretné
könyv formájában kiadni. A kézirat gyakorlatilag elkészült.
A tervezett könyv nem kifejezetten szakembereknek szól. Az egyes szakkifejezések jelentése egy kislexikonban van összefoglalva.
A melléklet egy külön fejezete a fényképek
szakszerű leírása a tárgyalt időszakban felszabadult tanoncok neveivel együtt.

HOSSZÚ
Minden buli, mondja Géza. Haverok, buli, fesztivál. Kiskunhalom
olyan hely (unom, hogy ezen nyafog), ahonnan jobb elköltözni a
nyári hónapokban, ha az ember nyugalmat akar. Géza állandóan
panaszkodik, valahol nagyon megrekedt. Neki egy zenepavilonról
ósdi filmek vonósnégyesei jutnak eszébe, nem pedig dübörgő rock zenekarok. Hogy ő otthon dolgozna, pihenne. Géza! Neee! Az éjfélkor
bömbölő Transformers jelentőségéről sem tudom meggyőzni. Géza,
21. század! De Géza nagyon makacs és merev. Az utcai zenészekről
még mindig azt hiszi, hogy az egy gitáros, szájharmonikás, énekes
(Géza, hol élsz?), csodálkozik, amikor komplett zenekarokat lát, hall
hatalmas erősítéssel, hangfalakkal. Nem akarja megérteni, hogy így
legalább a távolabb lakók is hallják. Ez nem a zenéről szól (mindent
túlbonyolít), egyszerűen buli. Haverok! Buli! Fanta! Nem tudom
megértetni, hogy Kiskunhalomnak is milyen fontos a turizmus. Főtéren dübörgő versenyautók, vasárnapi driftelés a belvárosban. Nem
és nem. Nem érti. (Titokban azért, önző módon, örülök, hogy nálunk
nincs ilyen.) Nem tudom leállítani. Hogy utcai bárzene az ablaka
alatt. Géza! Szórakozz! Foci EB és David Guetta. Hab Party! Kosztolányi-musical. Mi kell még? Meg sem hallgat. Arról írjak, mondja,
amit órákon keresztül panaszol. Nem, erről nem. Hosszú.
Nem akarom önző, énes panaszait, nem ezzel kell foglalkozni.
Azzal inkább, hogy sorra szerezzük az érmeket Rióban. Hosszú

molnár ferenc írása
Katinka négyet is. Most ezzel kell.
Azzal, hogy milyen öröm, büszkeség,
hogy a miénk. Mindenki ezt mondja.
Igaz, korábban szívesen megmondták
volna neki, hogy hogyan kell viselkedni, hogy milyen Katinkát szeretnénk
látni, de ő mintha más kultúrát képviselne. Olyan kultúrát, ahol nem
csak a munkát, teljesítményt, eredményt lehet letenni szó nélkül
az asztalra, hanem a véleményt is. Persze nem kell csodálkozni,
hiszen kutatások szerint a véleménynyilvánítás szempontjából
általában elég passzívak vagyunk, és a szólásszabadságot sem
érezzük különösebben fontosnak. Viszont jobban szeretjük, ha a
problémáinkat más (pl. az állam) oldja meg. És kevésbé, ha valaki eredményesen tudja képviselni saját érdekeit. Abban a más
kultúrában máshogy működnek az intézmények is. Jobban a szabályoktól függnek és kevésbé a személyes kapcsolatoktól. De ezt
hagyjuk, mert, mondom, nem erről akarok beszélni, itt nem is lehet. Hosszú. És bonyolult.
Ami egyszerű, arra elég egy perc. Azzal majd jövök. Újra és újra.
Addig is veszek egy jegyet a következő Rihanna-koncertre. Millió
dolláros bébi.
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HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
szerző: puzsár zsófia

fotó: víg lajos, bilku krisztián

MÁSKÉNT IS LEHET…
Érdekképviselet, karácsonyi és farsangi összejövetelek, az ép társadalom érzékenyítése –
ez mind feladata az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Heves Megyei Közhasznú
Egyesülete elnökének. Radics Istvánné Erzsike mindezt nemes feladatnak tekinti: megköszöni,
ha meghallgatják, és sohasem követel, csak kér. Persze azt sem magának, inkább azoknak a
fogyatékos embereknek, akik útját nap mint nap tapossa.
Harmincöt esztendeje alakult az ÉFOÉSZ. Nem sokkal később csatlakoztál is a fogyatékos embereket segítő szervezethez. Mi volt az ok?

Down-szindrómával született a kisebbik lányom, általa léptem erre az útra. Kezdetben nagyon nehéz volt feldolgozni a
nem várt helyzetet, mondhatnám, évekbe telt. Ebben – a családomon kívül – nagyon sokat segítettek a szülői klubok, ahol
megismerhettem más, hasonló helyzetű emberek életét. Ekkor
jöttem rá, hogy sokaknak még nálunk is jóval nehezebb. Ekkor
még csak egy szülő voltam, akinek van egy fogyatékos gyereke…

Ma már a megyei szervezet életét koordinálod. Milyen út
vezetett idáig?

Először csak néhány rendezvény szervezésében vállaltam részt.
Észrevettem, hogy egyre több lett az érdeklődő, ettől megjött
az önbizalmam. Azt vallom, hogy meg kell teremteni a fogyatékos embereknek is a lehetőséget, hogy kinyílhasson nekik a vi-

lág. Ők is ugyanúgy tehetségesek, mint ép társaik, csak éppen
segítenünk kell megtalálni nekik az utat. Sokszor nehéz szervezni az életüket, de fontos a közösségi élmény, nem szabad
belesüppedni ebbe az élethelyzetbe. A passzív helyett aktív
környezetet kell biztosítani a fogyatékos embereknek is, fontos
a fejlesztés!

Tapasztalatod szerint hogyan dolgozzák fel a szülők, ha egy
értelmi fogyatékos gyermek születik a családban? Hogyan
tudtok eben segíteni?

A legtöbben először tragédiaként élik meg, hogy fogyatékos a
gyermekük, pláne, ha hirtelen csöppennek egy ilyen helyzetbe.
Én is így éltem meg annak idején, ma már annyival könnyebb,
hogy az internet segítségével sokkal gyorsabb az információáramlás. Ami a családot illeti, ilyenkor a sztenderd az, hogy az
apuka dolgozik, az anyuka pedig vezeti otthon a háztartást és
gondozza gyermekét. Az apák nagy részét ilyenkor meg kell
tanítani bánni a gyermekkel. Sokan azok közül, akikkel kapcso-

latba lépünk, nem mernek vagy nem akarnak megnyílni. Pedig
fontos, hogy a szülő megbékéljen a helyzettel. Ha nem tud,
akkor nem tudja majd megfelelően fejleszteni gyermekét, így
nehezebb lesz elfogadtatnia a környezetével is. Érdekes, hogy
a tapasztalat az, hogy nem a születés után azonnal fordulnak
hozzánk a szülők, hanem jóval később. Pedig itt vagyunk, segítünk, amiben tudunk. Azt óriási problémának tartom, hogy az
iskolából kikerülő, elsősorban vidéki fiatalok egyszerűen kikerülnek a látókörünkből.

Ez a közösség jól működik, az ÉFOÉSZ megyei szervezete
évtizedek óta hatékonyan segíti a fogyatékos fiatalok és felnőttek mindennapjait. De az ép társadalom is kellően elfogadó velük kapcsolatban?

Itt megjegyezném, hogy nem is gondolnánk, milyen fontos a
médiamegjelenés. Ma már azt a világot éljük, hogy ilyen módon könnyebben el tudunk jutni az emberekhez. Én úgy érzem,
hogy értékelik azt, amit csinálunk. Nagyon fontosnak tartom,
hogy hogyan szólítunk meg embereket… Tudjunk akkor is alázatosak maradni, ha pl. egy támogatáskérés kapcsán elutasítást
kapunk. Azt is megköszönjük, hogy meghallgattak és sohasem
követelünk, mindig csak kérünk.

Mi az, amit neked adott és ad a mai napig ez a hivatás?

Hidd el, mi is csak úgy vagyunk, mint ők. Ők tanulnak tőlünk,
mi meg tanulunk tőlük. Nekem az egész egy óriási tanulási folyamat. A civil munka során sok embert megismertem, közülük
többekkel baráti kapcsolat alakult ki. Eféle civil munkát családi
együttműködéssel, családi segítséggel lehet csak eredményesen végezni. Ebben a férjem maximálisan támogat, segít. Ami
még nagyon fontos, hogy nem sajnáltatni kell a fogyatékos
embereket, hanem megmutatni az értékeiket. Ők is képesek
az élethosszig tartó tanulásra. Bárki, bármikor kereshet minket,
csatlakozhat hozzánk! Szeretettel várjuk!

„Friss szelek, fényes szelek fújnak…”

TEGYÜK ÉLŐVÉ A
TÖRTÉNELMET!
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a Dobó István
Vármúzeummal és a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei
Levéltárával közösen emlékkiállítást rendez az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából.
Az összefogás célja, hogy méltóképp megemlékezzünk az
évfordulóról, s az érdeklődőknek bemutassuk az 1956-os forradalom és szabadságharc egri és Heves megyei történéseit.
Fontosnak tartjuk, hogy a 60. évfordulón a különböző korosztályok megismerjék az ’56-os forradalom és szabadságharc
történéseit, hátterét, ok-okozati összefüggéseit.
A kiállítás írásos és tárgyi emlékei nemcsak a forradalom
eseményeit, hanem az azt körbeölelő történelmi és társadalmi hátteret is felelevenítik. Ehhez kérjük az Ön segítségét!
Amennyiben van az 1950-es évekből családi fotója, utcán,
az otthonában vagy a munkahelyén készült fényképe, tárgyi
emléke, érdekes története, kérjük ossza meg velünk!
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Az emlékeket – személyesen vagy elektronikusan – 2016.
szeptember 30-ig várjuk Egerben a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtárba, Heves megye településein pedig a települési könyvtárba. A behozott fotókról digitális másolatot készítünk, s a tárgyi emlékekkel együtt láthatóak lesznek a kiállításon. (A fényképeket archiválás után visszaadjuk Önnek.)
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár elérhetőségei:
Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 16., 36/516-632, 36/516-595
E-mail: info@brody.iif.hu
Kontakt: Vasné Varga Zita könyvtáros (vzita@brody.iif.hu) és
Veresné Lefler Katalin könyvtáros (hmkonyvtarkozi@ella.hu)
Az emlékkiállítást az „1956-os Emlékbizottság” támogatja
és az „A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat
keretében valósul meg.
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SPORT

Cseh László és Chad Le Clos

Erdélyi Balázs (balra)

MTI FOTÓ: KOVÁCS TAMÁS

MTI FOTÓ: ILLYÉS TIBOR

Antal Dóra

MTI FOTÓ: ILLYÉS TIBOR

gyon elfáradtam – nyilatkozta a döntő után. – Ilyen időeredményt sorozatterheléses versenyen szoktam úszni. Nagyon
rossz volt. Ez van, majd száz pillangón… – tette hozzá. Három
nappal később az a 100 méter pillangó viszont igen emlékezetesre, mondhatjuk úgy, hogy sporttörténelmire sikeredett. Ehhez
az kellett, hogy a szingapúri Joseph Schooling a nagy esélyeseket
megelőzve nyerje a döntőt, míg a három „nagy”, vagyis az amerikai Michael Phelps, a dél-afrikai Chad Le Clos és Cseh László századra azonos idővel jött be a második helyre. Ez a tripla-ezüst a
mai időmérő berendezések ismeretében igazi kuriózum. De az is,
hogy a sportág három kiemelkedő alakja az olimpián egyszerre,
egymás mellett lehetett ott a dobogó második fokán. Az értékelést már itthon ejtettük meg az immár négyszeres olimpia ezüstérmes egri úszóval.
– Természetesen lehetett volna jobb is számomra ez az olimpia.
Minden okkal történik. Az viszont feltétlenül pozitívum, hogy
a 200 pillangó 7. helye után, három nap alatt nagyon mélyről
„jöttem vissza” az olimpiára és sikerült emlékezetes versenyen
ezüstérmet szereznem. Mindig, minden helyzetből fel lehet állni.
A jövővel kapcsolatban az biztos, hogy egyelőre a jövő évi budapesti úszó világbajnokság a cél, azon mindenképp indulok, illetve szeretném befejezni az egyetemet. Most viszont a pihenésé
a főszerep. Lejárok majd úszni, de nem olyan intenzitással, mint
versenyek előtt. Ezt inkább amolyan szinten tartó tréningnek nevezném. Végezetül szeretném megköszönni azt a sok biztatást,
amit Egerből kaptam. Ezek is segítettek, hogy a 100 pillangóra
újra talpra álljak – zárta értékelését a legeredményesebb egri
olimpikon a magyar versenyzők közül. Érdekesség, egri klubot
képviselve az olimpián, úszásban – egyéni versenyszámban utoljára 1928-ban jutott ezüstérem városunknak. Akkor Amszterdamban Bárány István 100 méter gyorson lett második.

A 4×100 vegyesváltót és a 4×200 gyorsváltót a Magyar Úszó
Szövetség vezetőinek rossz szabályértelmezése miatt sajnos kizárták. Sovány vigasz, hogy az értelmezési hiba miatt is utólag a
kiíráson változtattak. Cseh végül kihagyta a 4×100 vegyesváltót.
Holló Balázs, az Egri Úszó Klub 17 éves versenyzője eredetileg a
4×200 gyorsváltóban kapott volna szerepet, ami végül így meghiúsult. Balázsnak így most Tokió a cél.
A vízilabdásoknál érdekes a helyzet. Ha az előttünk álló
2016/17-es bajnoki szezont nézem, akkor a magyar férfi válogatottban négy egri játékos – DECKER ÁDÁM, ERDÉLYI
BALÁZS, HÁRAI BALÁZS és HOSNYÁNSZKY NORBERT – szerepelt, illetve ott volt még az egri születésű, de
az OSC-hez igazoló ZALÁNKI GERGŐ. Ezzel viszont nincs
még vége a ZF-Eger különítmény felsorolásának, ugyanis a
szerb válogatottban ott volt MILOŠ ĆUK és a kapus BRANISLAV MITROVIĆ, illetve a montenegróiaknál UROŠ
ČUČKOVIĆ. Egy komplett ZF-Eger sor kijön belőlük kapussal és hat mezőnyjátékossal. Eredményesség tekintetében a
legtöbb olimpiai pontot a két egri klub – Egri Vízilabda Klub
és Egri Úszó Klub – közül a vízilabdázók szerezték, mivel a
rosszabb kezdés után a végére belelendülő Szerbia olimpiai
bajnok lett. A két egri vízipólós így nem csak Európa- és világbajnoknak, hanem most már olimpiai bajnoknak is mondhatja magát. A montenegróiakra meg emlékszünk… A csoport
megnyerése után a legjobb négy közé kerülésért velük játszottunk. A rendes játékidőben döntetlen lett, a büntetőket
viszont elbuktuk. A magyarok az 5–8. helyért, míg a montenegróiak az elődöntőben folytatták. Montenegró (Uroš Čučković) a negyedik lett, Magyarország pedig az ötödik úgy, hogy
a rendes játékidőben egyszer sem kapott ki a csapat…

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

A MI OLIMPIÁNK
OLIMPIA ELŐTTI BEHARANGOZÓ CIKKÜNKBEN SORRA VETTÜK AZOKAT A SPORTOLÓKAT, AKIK EGRIKÉNT
– EGRI CSAPAT JÁTÉKOSKÉNT, ILLETVE SZÜLETETT EGRIKÉNT – LEHETŐSÉGET KAPTAK ARRA, HOGY A 31.
NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKON, RIO DE JANEIRO-BAN A HEVESI MEGYESZÉKHELYET KÉPVISELJÉK. AKKOR AZT
ÍRTUK, „LESZ DOLGA A HEVES MEGYEI SPORTMÚZEUM ELŐTT A FEKETE MÁRVÁNYTÁBLÁNÁL A VÉSŐKNEK
A SPORTSIKEREK MEGÖRÖKÍTÉSÉVEL.” BEJÖTT A SZÁMÍTÁSUNK, ILLETVE VAN EGY JAVASLATUNK A BŐVÍTÉST ILLETŐEN! ERRŐL MAJD A CIKK VÉGÉN…
Egy kis szubjektív értékelés az elejére. Mai eredménycentrikus világunkban hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról,
hogy akik bármely sportágban egy olimpiára kijutnak, már
sokat letettek az asztalra. A világ legjobbjai közé kerültek.
Természetesen szépen csillognak az aranyak. Mindenki
Hosszú Katinkára vagy éppen Kozák Danutára – és olimpiai bajnok társaikra – gondol elsőként, amikor a magyarok
olimpiai szerepléséről beszélünk. Pedig a többiek is éppen
olyan sokat tettek azért, hogy az éremtáblán a 12., a ponttáblán (1-6. helyezéseket értékelve) pedig a 14. helyen végzett Magyarország. Persze, mindig ott van a „Mi lett volna,
ha…” kezdetű mondat, sőt mondatok, de vegyünk egy mély
levegőt és próbáljunk eljátszani azzal a gondolattal, hogy le20 / EGRI MAGAZIN

galább gondolatban megköszönjük a szereplést a fiúknak és
a lányoknak. Aki meg még ennél is tovább ment és a modern
kornak megfelelően netán e-mailben, twitteren vagy facebookon tette mindezt, annak jár a virtuális kalapemelés.
Ezek után nézzük az egriek teljesítményét személyre, illetve
a vízilabdásoknál csapatra lebontva!
Egyénileg CSEH LÁSZLÓ, az Egri Úszó Klub versenyzője volt a
legeredményesebb egri. Cseh a 200 méter pillangó döntőjében
az első 50 méter után még az első helyen fordult, a végére viszont
elfáradt és a 7. helyen ért célba.
– Nem tudom, mi történt velem az utolsó ötven méteren, na-

Cseh László rajtja 100 pillangón

MTI FOTÓ: KOVÁCS TAMÁS
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Branislav Mitrović (Szerbia) piros sapkában

Mint egriek, a női vízilabdában voltunk még érdekeltek. Itt
is úgy, hogy két született egri volt az olimpia előtt az Európa-bajnokságot nyerő csapatban: ANTAL DÓRA és a szövetségi kapitány, BÍRÓ ATTILA. Czigány Dóra nem, mivel
július 1-vel a tanulmányait Amerikában folytató Antal Dóra
helyére leigazolta őt az Újpest. A büntetőkkel egyszer a
„mennybe” (Ausztrála ellen, a legjobb négy közé kerülésért)
egyszer pedig a „pokolba” (bronzmérkőzés az oroszok ellen)
jutott a csapat, így Londonhoz hasonlóan ismét a negyedik
hely jutott a női válogatottnak.
A magyar olimpiai csapat 8 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzéremmel az éremtáblázaton az előkelő 12. helyen zárt. A ponttáblázat számításánál mindez még kiegészül a 4–6. helye-

Czigány Dóra, Takács Orsolya és Antal Dóra
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MTI FOTÓ: ILLYÉS TIBOR

zésekkel (4-5-1), így összesen 110 pontot gyűjtöttünk, ami
a 14. helyre rangsorolja országunkat a 104 pontszerzőből.
Egyébként 207 nemzet jelezte részvételét ezen a világeseményen…
Összefoglalva a nyári olimpiát, eddig csak a magyarok eredményeit tüntettük fel a sportmúzeum előtti márványtáblán.
Talán érdemes lenne – a kornak megfelelően – valamilyen
formában az idegenlégiósokra is gondolni, akiknek a neve
mellett ugyanúgy a ZF-Eger szerepel, mint például Hárai Balázsnál.
Egyébként meg le a kalappal minden résztvevő előtt! Megérdemlik!

MTI FOTÓ: ILLYÉS TIBOR

Török Fürdő
SzépSég, EgéSzSég, Tradíció
www.egerTermal.hu

KEVESEBB VÉRBŐL

K9 FULLFLEX

A MOZGÁS
ÖRÖME

TÖBB VIZSGÁLAT

A K9 FullFlex kutyáknak készült zöldkagyló-kivonatot
tartalmazó porcerősítő, izületvédő készítmény,
természetes fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és
immunerősítő-összetevőkkel.

Az ízületi gyulladás minden ötödik felnőtt kutyát érint, és ez
csak a megállapított esetek száma. Sok kutyánál a betegséget
nem diagnosztizálják, mert a tulajdonos a mozgásban bekövetkező változásokat az állat korának vagy túlsúlyának tulajdonítja.
Pedig a kötött mozgás hátterében leggyakrabban ízületgyulladás van. A betegség bármelyik kutyában kialakulhat, jóllehet
előfordulása túlsúlyos és idősebb állatokban gyakoribb.
Napjainkban szintén gyakori a diszplázia (dysplasia), ami egy
örökletes kutyabetegség, azonban tünetei a korai felismerés
esetén a megfelelő életmóddal, táplálással és kezeléssel enyhíthetők. Sajnos egyre több négylábú szenved porckopásban
is. Az egészséges kutya porcszövetében – a szövet növekedési
szakaszának lezárulta után – a porc le- és felépülése egyensúlyban van. Az ízületi porcok állapotát ettől kezdve a porcsejtek
által termelt sejtközi állomány minősége és mennyisége, azon
belül pedig víztartalma határozza meg.Ha a porcszövet sejtközi
állományában csökken a vízmegkötésre képes proteoglikánok
(glükózamin és kondroitin) mennyisége, a porc veszít víztartalmából, rugalmassága csökken, sérülékenyebb lesz. A rugalmatlan porc terhelés hatására mikrosérüléseket szenved, ami
további leépülési folyamatokat indíthat be. Hatóanyagai révén
a K9 FullFlex™ hatékony segítséget nyújthat a megelőzésben,
valamint a már mozgásszervi betegségekben szenvedő kutyáknál is gyors, és hosszú távú javulást eredményezhet.
A K9 FullFle porckopás gátló anyagokban, glükozaminoglikánban (GAG) és kondroitinszulfátban gazdag táplálékkiegészítő. Kutatások igazolják, hogy a kezelés megkezdését követő 5-7

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

napon belül a kutyák 90%-nál jelentős javulás tapasztalható. Pár
napon belül megfigyelhető, hogy kedvence élettel telibb, kön�nyebben mozog, fürgébb, és általában jobb a közérzete.
A K9 FullFlex porcerősítő alkalmazási területei:
– A nagytestű, gyorsan növő kutyafajtáknál kölyökkortól a
csontok, porcok, inak táplálására, védelmére, az általános mozgásképesség megőrzésére, javítására.
– Verseny-, és munkakutyáknál az ízületekre és kötőszövetekre ható fokozott fizikai igénybevétel hatásainak enyhítésére,
valamint a teljesítmény fokozására. Tenyésztőknek, a fajtajegyeket leginkább magukon viselő egyedek csontrendszerének
(tartásának) egészséges fejlődéséért.
– Idősödő kutyáknál a kötőszövetek rugalmasságának és
erejének megőrzésére, a természetes kopások késleltetésére, a
kutyák mozgékonyságának megőrzésére.
– A kötőszövetek (csont, porc, ízület stb.) sérülése, gyulladása, valamint a különböző ortopéd sebészeti beavatkozások kiegészítő kezelésére, a regenerációs időszak lerövidítésére és a
fájdalom csökkentésére.
– A nem megfelelő tartási, illetve táplálási mód, a korosodás
következtében kialakult, vagy a fajtára jellemző betegségek
(artritisz, oszteoartritisz, különböző típusú diszpláziák, stb.)
megelőzésére, kezelésére, tüneteik enyhítésére.
Bővebben a készítményről a http://www.kutyaegeszseg.hu
oldalon olvashatnak!
JÁTÉK: MILYEN FŐBB ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ
A K9 FULLFLEX TABLETA?
A helyes megfejtést beküldők között K9 FullFlex tablettát sorsolunk ki!
A helyes megfejtéseket szeptember 20-ig várjuk a Média Eger
Kft. címére ( 3300, Eger, Törvényház utca 15.)
RENDELŐ:

H–P: 8.00 – 18.00, SZ–V: 9.00 – 12.00
DR. SUSZTÁK BÉLA (20) 9312 460
DR. HANÁCSEK RICHÁRD (20) 3842 891
DR. BALOGH GÁBOR (30) 5823 389

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

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

A Markhot Ferenc Kórház új épületének első emeletén működik már a Központi Laboratórium, ahol európai színvonalú, korszerű műszerparkkal végzik a vizsgálatokat. Dr. Szoboszlay István osztályvezető főorvos a TV Eger Egészségtár
című műsorában elmondta: tavaly októberben költöztek az
új helyszínre, akkor még a régi műszerekkel, de december
óta az új laborautomatákkal dolgoznak a szakemberek a központilag klimatizált tágas helyiségben. Ezek a megújult és
széles spektrumú analizátorok alkalmassá teszik a laboratóriumot több új vizsgálat elvégzésére is, mint például bizonyos
kardiológiai markerek – amelyek a szív pumpafunkciójának
a megítélésére szolgálnak –, vagy olyan újabb tumormarkerek, amelyek az ováriumdaganatok diagnosztikájában szükségesek, illetve trombocitavizsgálatok, melyek támogatják
a személyre szabott gyógyszeres kezelések beállítását. Az új
mintaelőkészítő modul lehetővé teszi, hogy kevesebb vérmintából többféle tesztet végezhessenek el, ami kényelmesebb
a betegeknek, ugyanakkor csökkenti a labor környezetterhelését is. A főorvos hozzátette: pneumatikus csőpostával is
rendelkezik a laboratórium, melynek köszönhetően a sürgős
vizsgálati minták a lehető leggyorsabban megérkeznek, károsodás nélkül. Sűrített levegő mozgatja a kapszulába helyezett
mintákat, jelenleg az új technológiai tömbön belül, de az év
végétől már a hotelépületben is fog működni indító állomás.
1970-ben évi kétszázezer vizsgálatot végeztek az egri központi laboratóriumban, ma ez a szám kétmillió – tette hozzá
a főorvos. Nagy forgalmat bonyolít le az ideiglenesen a bel-

gyógyászati tömb földszintjén működő vérvételi ambulancia
is, a betegek száma egyes napokon eléri a háromszázat –
mondta Csillikné Holló Erzsébet, vezető asszisztens. A rendszerben nincs változás: minden munkanapon héttől tíz óráig
lehet menni vérvételre, ahol szakképzett, tapasztalt flebotómus munkatársak várják a betegeket. A mintavételre beutaló
szükséges, és fontos, hogy a a betegek TAJ-kártyát is vigyenek magukkal. A leletet elektronikusan, vagy a következő napon visszahívó kártyával lehet megkapni.
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Dátum Név

Cím

Telefonszám

Ügyeleti idő

Dátum Név

Cím

Telefonszám

Ügyeleti idő

1 cs

Gránátalma Gy.

Kórház, SBO

411-444/2514

20:00–07:30

16 p

Hadnagy u. 5.

(36) 316-172

20:00–07:30

2p

Érsek Patika

Érsek u. 5.

(36) 321-566

20:00–07:30

17 szo Benu-Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

3 szo Benu-Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

18 v

Benu-Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

4v

Benu-Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

19 h

Székfű Patika

Farkasvölgy u. 27. (36) 517-524

20:00–07:30

5h

Isteni Gondviselés Lenkey u. 2.

(36) 516-696

20:00–07:30

20 k

Balassa Gyógysz.

Balassa u. 9.

(36) 782-711

20:00–07:30

6k

Ezerjó Patika

Pacsirta u. 4.

(36) 310-985

20:00–07:30

21 sze Platán Gy.

Vallon u. 4.

(36) 784-172

20:00–07:30

7 sze Gránátalma Gy.

Kórház, SBO

411-444/2514

20:00–07:30

22 cs

Benu-Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

8 cs

Benu-Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

23 p

Kristóf Gy.

Katona tér 1–3.

(36) 515-820

20:00–07:30

9p

Benu-Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

24 szo Kígyó Patika

Dobó tér 6.

(36) 312-219

20:00–19:00

10 szo Benu-Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

25 v

Kígyó Patika

Dobó tér 6.

(36) 312-219

19:00–07:30

11 v

Benu-Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

26 h

Kristóf Gy.

Katona tér 1–3.

(36) 515-820

20:00–07:30

12 h

Agria Gyógyszertár Hadnagy u. 32.

(36) 789-129

20:00–07:30

27 k

Benu-Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

13 k

Tégely Patika

Deák F. u. 57.

(36) 516-706

20:00–07:30

28 sze Benu-Zalár

Zalár u. 9.

(36) 310-191

20:00–07:30

14 sze PatikaPlusz Gy.

Sas u. 1. (Spar)

(36) 515-145

20:00–07:30

29 cs

Gránátalma Gy.

Kórház, SBO

411-444/2514

20:00–07:30

15 cs

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

20:00–07:30

30 p

Isteni Gondviselés Lenkey u. 2.

(36) 516-696

20:00–07:30

Mervai Patika

Jázmin Patika
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EGRI MAGAZIN HIRDETÉSI AKCIÓ
Újsághirdetés (98x68 mm) az Egri Magazinban és
25 nap képújság-hirdetés a TV Egernél
csak 25 000 Ft + ÁFA! (bruttó 31 750 Ft)
Hirdetésfelvétel: egrimagazin@mediaeger.hu,
(06 30) 254 0755.
Az akciós felületek
korlátozottan foglalhatók,
jelentkezzen mielőbb!

WW W.EGRIMAGAZIN .HU

Minőségi

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

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

Takarítószolgálat,
Eger

(06 20) 9359 211

KIÁLLÍTÁS
KERÁMIAMŰVÉSZEK A
TEMPLOM GALÉRIÁBAN
Szeptember 9-én 17 órakor nyílik a
Magyar Örökség-, Szervátiusz Jenő-,
Prima Primissima-díjas Petrás Mária és
Petrás Alina keramikusművészek kiállítása a Templom Galériában. A tárlatot
megnyitja: dr. Lipp Mónika művészettörténész, muzeológus, és Gál Judit
képviselőasszony. Köszöntőt mond:
Kovács Katalin, az EKMK igazgatója. A
kiállítást ajánlja: Döbrentei Kornél költő. Az ingyenes tárlat megtekinthető
október 5-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között.

SZÍNHÁZ

FILM

KÖNYV

KONCERT

TÁNCFESZTIVÁL

BRIDGET JONES BABÁT VÁR

VILÁGADAPTER

OLASZ SALÁTA

Ötödik alkalommal rendezik meg
Egerben a Stúdiószínházi Táncfesztivált, mellyel az észak-kelet-magyarországi régió táncszerető közönsége
számára szeretnék közelebb hozni a
kortárs táncművészetet. Az idei programon nyolc produkciót láthat a közönség, többek között a Bozsik Yvette
Társulat, a Pécsi Balett és természetesen a GG Tánc Eger előadását, akik az
Egri Szimfonikus Zenekarral közösen
készülnek a fesztiválra.

A negyvenes éveit taposó Bridget mit
sem változott, a történet harmadik részében is a karrierépítés megszállottja, véget nem érő harcot folytat a kalóriákkal, újra szingliként parádézik és
a Mark Darcy-val történt szakítása óta
ismét a nagy ő után sóvárog. Új udvarlója képében Jack toppan az életébe,
majd váratlanul azzal szembesül, hogy
terhes és ki kell derítenie, két exe körül
melyikük az apa.
Angol romantikus vígjáték, 2016
Rendezte: Sharon Maguire
Főszerepben: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Emma
Thompson
Bemutató: szeptember 15.

A Világadapter megjelenése ünnep.
Tóth Krisztina, a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb és legolvasottabb alkotója a Pixel, az Akvárium
és a Pillanatragasztó történetei után
adja közre az utóbbi években született verseit. Városok, tárgyak, emberek, bosszantó vagy épp mulatságos
történetek indítják el a verseket, hogy
aztán a költőt követve járhassuk végig
az utat a hétköznapi, mégis alapvetően fontos dolgok megértéséig. A
Világadapter hol játékosan, hol megrázó komolysággal az idő múlásáról, a
távolodásról, a fájdalmakról és veszteségekről mesél.
80 oldal, 2016

Szenvedélyes, érzelmes és életteli
olasz dallamok kavalkádja a leghíresebb olaszok: Verdi, Rossini, Puccini
és mások tollából. Az Egri Szimfonikus
Zenekar ezzel a koncerttel várja a közönséget szeptember 17-én 20 órától
a Bartakovics Béla Közösségi Házban.

SZABADIDŐ
ELŐADÁS A DEPRESSZIÓRÓL
Szeptember 20-án, kedden 18 órától
Depresszió, korunk divatbetegsége
címmel Szy Katalin felnőtt klinikai
szakpszichológus, író tart előadást a
Bartakovics Béla Közösségi Házban.
Az előadáson szó lesz többek között
a depresszió, és a depresszióhoz hasonló lelkiállapotok természetéről, a
megelőzésről, és arról az útról, ami
a depresszióhoz vezet, ami fenntarthatja ezt az állapotot, és természetesen a gyógyulás lehetőségeiről.

EGER ÜNNEPE
TAKÁCS ESZTER
KIÁLLÍTÁSA
Szeptember 5-én, hétfőn 17 órakor
nyílik Takács Eszternek, az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola 8. osztályos tanulójának kiállítása a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. 2015 januárjában ugyanezen a
helyen nyílt meg Takács Eszter első,
önálló kiállítása „Szárnybontogató”
címmel. A kiállítás megtekinthető
2016. szeptember 20-ig.

SULLY – CSODA A HUDSON
FOLYÓN
NEM FÉLÜNK A FARKASTÓL
Szeptember 23-án és 24-én 19 órától
az Egri Színműhely bemutatja Edward
Albee: Nem félünk a farkastól című
három felvonásos drámájának átiratát
a Forrásban.
Martha: Vincze Nóra/
		 Mohácsi Judit
George: Sztaniszláv László
Honey: Fónagy Jázmin/
		 Kerek Vivien
Nick: Malácsik Tibor/
		 Csathó Norbert
A darabot átírta, színpadra alkalmazta
és rendezte: Szabó János.
Rendezőasszisztens: Háger Mariann.

A film Chesley „Sully” Sullenberger
igaz történetét dolgozza fel. A kapitány 2009. január 15-én egy utas�szállító géppel madarakkal ütközött
New York fölött, majd sikeresen
landolt a város szívében, a Hudson
folyó fagyos vizén. Ezzel 155 ember
életét mentette meg. A média felkapta a hírt, s míg a világ hősként ünnepelte a kapitányt, vizsgálat indult
a történtek kapcsán.
Amerikai életrajzi filmdráma, 2016
Rendezte: Clint Eastwood
Főszerepben: Tom Hanks, Anna Gunn,
Aaron Eckhart, Sam Huntington, Laura Linney
Bemutató: szeptember 8.

EGY MORMOTA NYARA

BACK TO FØLK

„Az izgat, hogyan lehet a főtémával
kapcsolatos, úgynevezett valóságos élményeket fikció alapjává tenni, eltávolodni a közvetlen életrajztól úgy, hogy
a szöveg mégis megőrizze a személyes
tapasztalat naplószerű közelségét. Úgy
beszélni számomra fontos, amúgy az
up to date politikai-társadalomelméleti
diskurzusban is tárgyalt emberi konfliktusokról, hogy a beszéd mégis mindenestül érzéki maradjon, egy ember
érdekes történetévé váljon.” (Németh
Gábor)
203 oldal, 2016

A Kerekes Band legutóbbi Fonogram-díjas Folklore Man lemeze után
szeptember 17-én, először Egerben
mutatja be legújabb albumát Back To
Følk címmel. A zenekar ezúttal is különleges utazásra visz minket, amelyben
elhozzák nekünk a ősi Følklānd-szigeteken maradt mågyarï kolónia zenéjét.
A helyi zenét jellemző furulya-koboz-brácsa központú szilaj pásztor
hangzásban ötvöződnek az ősi dallamok és a Szabad Európa Rádión hallott
nyugati beat zene.
A Kerekes Band és a Back To Følk lemez ezt az unikális zenei hangzást mutatja be 2016. szeptember 17-én 20 órától az egri Gádonyi Géza Színházban.

Szeptember 16-a és 18-a között
rendezik meg a XXI. Eger Ünnepe
programot, a város legnagyobb civil
rendezvényét, ahol a helyi közösségi
kulturális, sport- és civil értékek képviselői mutatkozhatnak be. A program
helyszíne ezúttal a Dobó tér lesz.
Információ: Egri Civil Ház, www.eck.hu

ISKOLAKEZDÉS
Legyen könnyebb az iskolakezdés!
címmel stresszoldó módszerekről tart
előadás Nyilas Nancy kineziológus
szülőknek és gyermekeknek a Bartakovics Béla Közösségi Házban szeptember 12-én, hétfőn 17 órától.

A filmeket a Cinema Agria vetíti az Agria Plazában.
www.egermozi.hu
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