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TOLERANCIATANULÁS
Gyerek- és fiatalkoromban nem szerettem ezt a hónapot. A novembert. Túl hosszú volt, túl szürke, túl szomorú. Még
hó sem esett. Unalmas rémembernek tartottam, csak az Erzsébet-nap törte meg az unalmat, nagymamám névnapja, amikor kb. húsz felnőtt ülte körül a kihúzott nagyasztalt. Nekünk , úgy hat-nyolc gyereknek a csámpás lábúnál
jutott hely, amelyiknek az egyik lába alá mindig vastag kartont kellett rakni, hogy az asztal ne billegjen, mert kiöntjük
az aranysárga tyúkhúslevest. Nem mintha mi, gyerekek, nem öntöttük volna ki billegés nélkül is… Más örömöt nem
adott a hónap, sőt, olykor mogorvává tett: utáltam sötétben ébredni és sötétben hazamenni, a hideg, nyirkos, ködös
úton ballagni hazafelé.
Csak jóval később kezdtem el látni, érezni ezt a hónapot. Az ázott avar fogott meg először, amit imádok beszippantani. Aztán a virágzó krizantémok látványa. Ahogy a varjak lenyomják az ágakat, kárognak bele a tejszerű ködbe,
azt is megszerettem. A köd misztikumát, a korai elcsendesedést, a hosszabb estéket, a fűtőtesthez való odakucorodást. Rá kellett jönnöm, hogy hiába küzdök, a november nem lesz se május, se július, meg kell találnom benne, ami
nekem szép…
Valahogy így vagyok olykor az emberekkel is: ítélkezem róluk, mielőtt felfedezném bennük a jót, vagy a szépet.
Mielőtt igazán megismerném őket. Néha el is szégyellem magam, vagy csak hazudok egyet a tükörbe, hogy bizony,
én nem vagyok olyan, én elfogadóbb vagyok, és nem akarok senkit sem megváltoztatni. Miközben...
Pedig hihetetlenül jó dolog nem ítélkezni. És nem állítani azt, hogy a november túl hosszú, túl szürke, túl szomorú.
Nem elfogadni azt, hogy az az ember, aki más, mint ami nekem tetszik, az nem jó. Egyre többször gyakorlom ezt a
nem ítélkezést, és egyre jobban megy. Rá kellene kapni a tolerancia ízére, az elfogadás szabadságára. Erre a november amúgy is figyelmeztet, ha máskor nem, tizenhatodikán: a tolerancia nemzetközi világnapján.
Mindannyiunkat.
HARSÁNYI JUDIT / főszerkesztő
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HÍREK

ÁTADTÁK A ,,HEVES
MEGYÉÉRT” DÍJAKAT
Idén öten kaptak kitüntetést

OKTÓBER 6.
Táncművész, sajtkészítő és sportoló is van az idei
,,Heves Megyéért” kitüntetés díjazottjai között. Az
elismerést 24 éve adják át azoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak a megye fejlődéséhez. Most öten
kapták meg az elismerést. Biros Péter, háromszoros
olimpiai bajnok vízilabdázó, dr. Liptai Kálmán rektor,
Maksa Henrietta néptáncművész, Sándor Tamás sajtkészítő, valamint a Tobán hagyományőrző egyesület.

KÁRPÁTALJAI DIÁKOK
A SZILÁGYIBAN
Nagymuzsalyról érkeztek a tanulók

OKTÓBER 15.
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
október 14–15-én a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjába bekapcsolódva a kárpátaljai
Nagymuzsalyi Középiskola 30 diákját és tanáraikat
látta vendégül Egerben. A Városházán Rázsi Botond
alpolgármester köszöntötte a vendégeket, akik
ezután megismerkedtek a város nevezetességeivel.
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SZÜLETÉSNAP
dr. Ringelhann Györgyöt köszöntötték

OKTÓBER 21.
75. születésnapján köszöntötték Eger első szabadon megválasztott polgármesterét, dr. Ringelhann Györgyöt. Eger díszpolgárával
a Városházán ünnepeltek együtt egykori munkatársai, barátai.
A köszöntésen elhangzott: dr. Ringelhann György polgármesterként mindig érzékeny volt a hozzá fordulók problémáira.
Az ünnepeltet ötven éve avatták gyermekorvossá, és a közelmúltban vehette át aranydiplomáját.

HATVAN ÉV EMLÉKEZETE
Tisztelet a hősöknek

OKTÓBER 23.
Fontos kötelességünk, hogy a mindennapokban és a jövőben
is hűek legyünk ’56 szellemiségéhez – mondta Habis László
köszöntőjében a városi díszünnepségen. A programsorozat
a szentmise és a térzene után a Gárdonyi Géza Színházban
folytatódott. Az ünnepi beszédek mellett kitüntetéseket
adtak át, Cseh László úszó díszpolgári címet kapott. A
színházi emlékműsor után megkoszorúzták a forradalom és
szabadságharc emlékművét a Hatvani kapu téren.
fotó: szabó bendegúz

ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

SAJTÓ NÍVÓDÍJ

Középiskolások jelentkezését várják

Elismerték a Tv Eger munkáját

OKTÓBER 20.

OKTÓBER 21.

A tavalyihoz hasonló feltételekkel meghirdeti idén is
ösztöndíjprogramját az Eger Sikeréért Egyesület. Olyan tehetséges harmad- és negyedéves középiskolások jelentkezését
várják, akik hátrányos helyzetűek, de kellően ambiciózusak,
hogy kiérdemeljék a támogatást tanulmányaikhoz.
Sok magánszeméy és vállalkozó is az ügy mellé állt. A
kiválasztott diákok havi 20 ezer forintot kaphatnak, pályázni
november 20-ig lehet.

A pontos, hiteles tájékoztatásért, a katasztrófavédőkkel
való példás együttműködésért Sajtó Nívódíjban részesült
a Tv Eger szerkesztősége. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 23-a alkalmából rendezett
ünnepi állománygyűlésén vehette át az elismerést Antal
Anett ügyvezető igazgató. Csontos Ambrus dandártábornok, megyei igazgató úgy fogalmazott: a televízió munkatársai nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság
megismerje a szakmát és a katasztrófavédők hivatását.

ELISMERŐ SZAVAK

A MEGYE NAGYKÖVETEI

Az új Kerekes Band-albumról

Közös ünnep és megemlékezés

OKTÓBER 19.

OKTÓBER 21.

Remek kritikát írt a tekintélyes brit Songlines magazin a
Kerekes Band legújabb albumáról. A Back To Følk négycsillagos értékelést kapott a legfontosabb nemzetközi
világzenei szaklap októberi számában. A kritikát szerző
Tommi Black-Roff úgy látja, a csapat visszatért a befelé tekintő hangzáshoz, ám ezzel együtt mégis megmaradnak a
dögös folknál, és a hangsúly a klasszikusan magyar, hosszú
furulyából, kobozból és brácsából álló hangszerkombinációjukra helyeződik.

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából szerveztek
ünnepséget a Megyeházán. Az eseményen részt vettek erdélyi
vendégek is, közösen emlékeztek az ’56-os hősökre és a 120
éve született Márton Áron gyulafehérvári püspökre. Átadták
a Heves megye nagykövete elismeréseket: Pitti Katalin, Liszt
Ferenc-díjas operaénekes, Laczik Ferenc zenész, a Beatrice
basszusgitárosa és Dömötör Csaba parlamenti államtitkár
viseli a címet.
fotó: lénárt márton
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AMIRŐL BESZÉLNEK
s z e r z ő : p ó c s i k at t i l a

TOP: FEJLESZTÉSEK A BERVÁTÓL
EGÉSZEN ANDORNAKTÁLYA HATÁRÁIG
Október végén elmondhatjuk, hogy több mint hét milliárd forint összértékben rendelkezik
aláírt támogatási szerződéssel Eger, a Terület és Településfejlesztési Program (TOP) keretében.
Habis László polgármestert kérdeztük arról, mire fordítható ez az összeg, illetve milyen
fejlesztéseket tervez a város a 2020-ig tartó uniós pénzügyi ciklusban.

tikai beruházás, de miután egy húszéves intézményről van szó,
értelemszerűen teljes felújításban érdemes gondolkodni – ez egy
közel 250 millió forintos munkát jelent majd.
– Hallhattunk korábban zöldterületi fejlesztésekről is. Az is e
„csomag” része?
– Az volt az alapelvünk, hogy a jelenlegi és a korábbi fejlesztések szorosan kapcsolódjanak egymáshoz. Ha közterület, illetve
zöldterület fejlesztésre gondolunk, akkor egyfelől a belvárosi
rekonstrukció által érintett területeket délről határoló térségről
beszélünk, másfelől a Bervai területről. Utóbbi az úgynevezett
zöld város koncepció, amely egyfajta alközpont kialakítását segíti majd elő a felnémeti városrészben: a beruházás keretében
nő a zöldfelület, s kialakítunk egy, a rekreációt, aktív pihenést
szolgáló fitneszparkot. A belvárost illetően az Eszterházy tér,
a Kossuth utca Egészségház utcáig terjedő szakasza a fő célterület, valamint két tömbbelső, a Bajcsy- és az Erzsébet udvar.
Fontos célunk az is, hogy csökkenjen a burkolt területek aránya
és igényes parkok, zöldfelületek jöjjenek létre. Tulajdonképpen
ide kapcsolódik a belvárosi terek komplex megújításáról szóló
program, amely magában foglalja a Lenkey-ház, a Nagypréposti
palota (könyvtár), és az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon
(HEMO) épületének rekonstrukcióját.

– Összességében elmondható, hogy ezek a fejlesztések a gazdaságélénkítést, a munkába járás közlekedési feltételeinek
javítását szolgálják. Arra törekedtünk, hogy Eger hosszú távú
fejlődőképességére legyenek hatással e beruházások. A munka
alapja az az Integrált Településfejlesztési Stratégia, amelynek fő
célkitűzéseiként a munkahelyteremtést és az élhető városi környezet kialakítását határoztuk meg. Szempont volt az egri fiatalok megtartása és az is, hogy vonzóvá tegyük a várost a beruházók és a letelepülni vágyók számára.
– Miként valósulnak meg ezek a célok?
– Nagy előrelépést várhatunk az egri közlekedésben, hiszen a
belváros irányából keletre haladó Kertész út és a hozzá kapcsolódó több utca is megújul. Kerékpárutat létesítünk, megújul a közműrendszer, az útpálya és jelentősen javulnak a parkolási feltételek is. Két új körforgalmú csomópont épül ebben a térségben: a
Hadnagy utcánál és a Frank Tivadar utcánál, de biztonságosabbá
tesszük a Szarvas téri csomópontot is. Mindez összességében
1,3 milliárd forintos fejlesztést jelent. Ugyancsak jelentős előrelépés, hogy a Sas úti vasúti csomóponttól Andornaktálya közigazgatási határáig egységes kerékpárút és járda létesül, illetve a déli
iparterületen belül is kialakítunk egy kerékpározásra is alkalmas
szervizutat. Utóbbi elsősorban az ott dolgozókat szolgálja majd,
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alternatív közlekedési lehetőséget biztosítva a számukra. Ez lényegében azt jelenti, hogy egészen a K2-es útig lehet kerekezni,
nemcsak a Kistályai úton, hanem az ipari területen keresztül is. A
felsoroltakon túl teljes körű útfelújítást végzünk a Csiky Sándor
és Maczky Valér utcában is: a csaknem 200 milliós programban
közterületi- és járdafejlesztés is szerepel. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez a beruházás a csapadékvíz-elvezetési problémákra is
megoldást kínál: reményeink szerint ezáltal megszűnik a belváros ez irányú veszélyeztetettsége.

– Meg lehet határozni, hol tart most Eger abban a munkában,
amit a Terület- és Településfejlesztési Program jelent?

– Nem feltétlenül ebben a sorrendben, de a HEMO, a felnémeti alközpont, a Csiky utca és a Lenkey-ház ügye az, ami a legkorábban
elkezdődhet, illetve azok az úgynevezett soft programok, amelyek
az építkezéseknél kevésbé látványosak, ám jelentőségük megkérdőjelezhetetlen. A Szala városrészben társadalmi felzárkóztatást

– Október végéig 16 támogatási szerződéssel rendelkezünk,
összesen több mint 7 milliárd forint értékben, ami az eredeti
keretösszegünk kétharmadát jelenti. A megyei jogú városokkal
való összehasonlításban mindenképpen jól állunk, s úgy hiszem a
saját céljaink elérésben is, hiszen jól látszik: a Bervától a Szalán, a
belvároson és Lajosvároson át egészen az Andornaktálya tábláig
fontos fejlesztések indulnak, s tervezünk továbbiakat is. A TOP
keretében még két, egymilliárd forint fölötti tétel szerepel: a déli
iparterület alapinfrastruktúra-fejlesztése és egy napelempark létesítése. A jövőről szólva mindenképpen érdemes megemlíteni a
Rác templom és térsége fejlesztését, a Szala városrész közterületi rekonstrukcióját, de tervezünk energetikai korszerűsítéseket
óvodákban, a Vitkovics-házban, a Kallómalom úti gondozási központban és a Mindszenty Gedeon úton található gyermekvédelmi tanácsadóban. Több szempontból is lényeges beruházás lesz
az a kerékpárút, amely Eger és Egerszalók között épül. E projekt
a két település közös munkája lesz, egy összehangolt fejlesztés,
amelynek gyümölcsét egyaránt élvezhetik az egriek, az egerszalókiak és az ide látogatók is.

A Kertész – Hadnagy utcai körforgalom látványterve

A Pozsonyi utcai óvoda látványterve

– Hogy látja, mindezek közül melyek azok a programelemek,
amelyek a legkorábban elindíthatók?

– Számos jelentős beruházáshoz rendelkezik már aláírt támogatási szerződéssel a város, de ha a kezdetektől nézzük, hogyan
határozták meg a fejlesztési sarokpontokat?

segítő programok indulnak részint a gyermekjóléti és bölcsődei
intézmény, részint pedig a Polgármesteri Hivatal koordinálásában. Emellett fontos szólni a foglalkoztatási paktumról, amelyet
közösen valósítunk meg a Kormányhivatallal, vállalkozásokkal és
a kamarákkal. A program a munkaerőpiacról ezidáig kiszorultakat,
a pályakezdőket, a GYES-ről, GYED-ről visszatérni szándékozókat
és az 50 év felettieket igyekszik segíteni, illetve mindazokat, akik
alulképzettek, vagy nem rendelkeznek piacképes végzettséggel.
Több száz embert kívánunk bevonni az ötéves programba, e projekt első lépései ugyancsak még az idén elkezdődhetnek.

– E munkába járást segítő fejlesztések mellett miként lehet még
javulást elérni?
– Fontos szempont volt az egri gyermekes családokat és az idősebbeket szolgáló intézményhálózat fejlesztése is. Két új óvodát
építünk, az egyik a Kertész utcában, a másik a Pozsonyi úton,
mindkettő egy teljesen új, négycsoportos intézmény lesz. A lajosvárosi Köztársaság téren létrejön egy egészségügyi és szociális ellátó központ, amely magában foglal család- és gyermekorvosi rendelőket, de itt kap helyet a védőnői szolgálat, illetve egy
idősek nappali ellátását szolgáló intézmény is. Meglévő orvosi
rendelők felújítására is lehetőség nyílik, Felnémeten, valamint a
Hadnagy és a Napsugár úton. Jelentősen bővül a város bölcsődei
kapacitása is: két csoporttal bővül majd a Lajosvárosban működő
Dobó Katica Bölcsőde férőhelyszáma, valamint fejlesztjük mind
az említett intézmény, mint pedig az Arany János utcai Montessori Bölcsőde eszközparkját. Szólni kell az Idősek Berva-völgyi
Otthonának rekonstrukciójáról, amely elsősorban épületenerge-
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PORTRÉ
szerző: puzsár zsófia

fotó: vozáry róbert

A medencétől a partig:

BIROS PÉTER
Sydney, Athén, Peking és Eger – hosszú, egyedülálló út vezetett haza „Fácán”
számára. Parádés búcsút követően Egerben folytatja tovább a pólót Biros
Péter, már edzőként. Tréning és meccs között járunk, amikor találkozunk a
klasszissal, a helyszín természetesen a Bitskey. olimpiákról, medencékről,
családról és emlékekről beszélgetünk Eger pólós díszpolgárával.
– 14 – ennyi idősen kezdted a pólót. 1999 – ebben az évben mutatkoztál be a magyar válogatottban. 5 – ennyi gólt lőttél rögtön a szóban forgó EB-döntő fináléjában.
Hogyan emlékszel az első próbálkozásokra?
– Az igazság az, hogy a medencében első élményeimet úszóként szereztem. Őszintén szólva az is jól ment, de egy idő után kezdtem megunni a faltól falig úszást és
így döntöttem a vízilabda mellett. A szüleim akkor még sérelmezték a váltást, hogy
abbahagytam az úszást, de végül is bejött! (mosolyog…) Először valóban Firenzében
bizonyíthattam vízilabdázóként, hogy a válogatottba való vagyok, nagyon fontos
volt nekem, hogy meg tudjak felelni. Az öt gól talán elég volt… nagyon meghatározó
élmény volt ez a világverseny! Korábban is beválogattak már a válogatottba, de talán ekkorra nőtt be a fejem lágya. Megérte kicsit várni rá…
– Játékosként volt valaha példaképed?
– Persze! Kezdetben a spanyol Estiarte játékát próbáltam követni, majd Benedek
Tibor lett példakép, remek játékos. Persze, miután egy csapatban kezdtünk játszani
a válogatottban, már kicsit más lett a kapcsolatunk természete, de továbbra is példaként állítanám a mai pólósok elé.
– Magáért beszélnek az eredményeid, bejött a sportágváltás. Mi szükséges egy ilyen
sikeres pályafutáshoz?
– Társak kellenek. A vízilabda nem egy egyéni sportág, csapatban játsszák. Kell a jó
csapat, kellenek nagyon jó edzők és munka kell, alázat, kitartás és megint munka! Ha
az egyéni adottságokat nézzük, nem árt, ha magas és jó úszó az ember. Itt Egerben
szerencsére már természetes a kiváló infrastruktúra is, remek körülmények között
készülhetnek az egri pólósok napról napra, de azt gondolom, hogy nyitott uszodában, kevésbé jó infrastruktúrával is lehet szép eredményeket elérni, mindössze kitartás kell hozzá! Az éremnek mindig két oldala van, és nem mindenki látja, hogy a
sikerek mögött mennyi munka rejtőzik.
– Háromszoros olimpiai bajnok vagy, de világbajnoki és EB-arannyal is büszkélkedhetsz. Nyolcszor nyertél magyar bajnokságot, ebből háromszor egri színekben.
Mindent bezsebeltél, amit csak lehet egy vízilabdás pályafutás során. Milyen szájízzel tekintesz vissza?
– Úgy érzem, szerencsés vagyok. A vízilabda hobbi, szerelem, hivatás. Munkának
semmi esetre sem nevezném! Igaz, sok lemondással járt, hogy mindezt elérhettem,
de nekem ez volt a természetes. Valamit valamiért! Külön jó érzés, hogy 14 évesen
először az egri vízben kezdtem pólózni és most, 26 évvel később itt fejezhettem be
pályafutásomat. Sokszor eszembe jut, hogy abban is szerencsém volt, hogy sérülés
nélkül, egészségesen fejezhettem be az élsportot. Úgy gondolom, mindenki maga
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„A vízilabda hobbi,
szerelem, hivatás.
Munkának semmi
esetre sem nevezném!”

PORTRÉ
érzi, mikor jön el a búcsú ideje, talán volt bennem még egy év,
de nem bánom, hogy így döntöttem. Majd’ egy évem volt erre
felkészülni. Ha hirtelen változott volna körülöttem minden, biztosan sokkal nehezebben megy…
– Apropó lemondás. Akadt bőven belőle a hosszú aktív évek
alatt?
– Persze. Ebben óriási segítséget jelent a családom. Én a vízilabdát csinálom, a feleségem pedig a gyerekek sorsát egyengeti.
Persze ebbe én is beszállok, de nagyon hálás vagyok neki a támogatásért! Két fiunk van: Vince és Samu, most már kétgyerekes
család vagyunk. Eger pont ideális hely számunkra. Itt mindig is jó
volt a társaság és azóta is úgy érzem, hogy velünk együtt lüktet
ez a város. Ugyanakkor minden könnyen elérhető közelségben
van, mi gyakorlatilag mindenhová gyalog vagy biciklivel járunk.
E mellet pedig úgy látom és érzem, hogy sokkal nyitottabbak az
itt élő emberek, mint mondjuk egy rohanó nagyvárosban.
– Az egri közönség nemrég egy emlékezetes gálameccsel búcsúztatott el, persze csak aktív játékosként. Több mint ezer ember ünnepelt veled együtt a Bitskey Aladár Uszodában. Milyen
érzés volt az elismerés?
– Nem szeretem a reflektorfényt, nem ilyen típus vagyok, de
hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hatódtam meg. Gyönyörű volt és örök élmény marad! Ugyanakkor ez a srácoknak is
szólt, azoknak a klasszisoknak, akikkel együtt játszhattam évtizedeken keresztül, akik elfogadták a meghívást a gálára, és akik
ugyanúgy megérdemlik a figyelmet.
– A Bárány Uszoda kövét és a Bitskey vizét is megkaptad ajándékba. De nem búcsúzol Egertől.
– Mindig is úgy terveztem, hogy Egerben maradok majd, ha
egyszer szögre akasztom az úszónadrágot. Így is lesz, hiszen a
női csapat edzőjeként vágtam újabb fába a fejszét. (mosolyog…)
Egyébként a napi rutin nagyon hasonló maradt, igazából ugyanaz, mint azelőtt, csak most a parton állok és nem a vízbe ugrok
be az edzés kezdetén. Itt nem csinálni kell, hanem csináltatni
a dolgokat. Volt egy évem felkészülni az új kihívásra, hogy ez
a lánycsapat olyan legyen, amilyennek elképzeltem. Volt, ami
összejött, volt, amit még megoldandó kihívásnak tekintek, de
egy biztos: a lányok lelkesek; akarnak dolgozni, meg szeretnek
is! Az első hatba kerülés a célom velük közösen, de tisztában

kell vele lennem, hogy most egy lelkes, de fiatal csapattal dolgozom együtt. Alapvetően az utánpótlás korosztályra tudok támaszkodni, de ennek is megvannak a maga előnyei: két-három
év múlva egy helyi erőkből kinevelt, stabil csapat lehetünk! Ami
engem illet, nem kevés időbe telt, mire megszoktam, hogy huszonöt év után a férfiak helyett csak női hangokat hallok magam
körül. (mosolyog…)
– Ha nem a parton, akkor éppen hol vagy megtalálható, mióta
nem játszol?
– Ha éppen nem az uszodában vagyok, akkor mindig akad tennivaló egy kertes ház körül, azokat csinálom. De szeretek több
időt eltölteni kettesben is a feleségemmel. Ha pedig hobbi, akkor szívesen horgászom, legtöbbször a Tiszánál táborozok le
olyankor.
– Eger és a vízilabda összefüggésében milyen tervek körvonalazódnak?
– Minden városnak megvan a maga sportja, amiben jó. Egernek
egyértelműen a vízilabda az, szeretik a sportágat az itt élők. Egy
csapat fokmérője, hogy mennyien jönnek el a meccsekre. Ezen
kellene egy kicsit dolgozni, hogy minél többen buzdítsák a helyi
csapatokat a lelátóról véleményem szerint. Ez sok-sok munkával
jár, és természetesen a játékosoknak is bizonyítaniuk kell, hogy
megéri meccsre járni. Azt látom, hogy a városnak és a vízilabdának közösek az érdekei. Egy egész klub küzd a városért, minden
pólós ugyanazért a célért száll vízbe! A jövőben tervezett fejlesztések is természetesen ezt a célt szolgálják majd. Nemzeti
központ lehetünk, és ezzel együtt a figyelem is fokozódik reményeim szerint.
– Negyvenévesen láttad elérkezettnek az időt, hogy elbúcsúzz
az aktív pólózástól. Sokak példaképévé váltál. Milyen útravalót
adnál a ma ifjú tehetségeinek?
– Magamból kiindulva, nem árt bizonyos fokú makacsság. Én
mindvégig kitartottam a kitűzött céljaim mellett, természetesen változtam, formálódtam is közben. Hasznos a céltudatosság, semmi sem megy munka nélkül! Nem árt észben tartani,
hogy ahogy dolgozol hétköznap, úgy fogsz vizsgázni a hétvégi
meccsen is… Nyilvánvalóan jó, ha szerencsések a testi adottságok, de én úgy gondolom, hogy ha a fizikum jó, de a fej nincs
rendben, akkor nincs meg a kulcs sem a sikerhez.

s z e r z ő : s z e c s k ó k á r o ly

DR. T Ó T H FEREN C
1925–2010

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. Tóth Ferencről írunk, aki hosszú évekig
ellátta az Ötvenhatos Szövetség Egri Területi Szervezete elnöki teendőit, s amelynek létrehozása is jórészt nevéhez fűződik.
Dr. Tóth Ferenc 1925. augusztus 6-án született Borsodszemerén. Édesapja Tóth Gáspár uradalmi gépész, később molnár,
édesanyja Pap Franciska volt. Két gyermekük született, Ferenc
és Andor. Nehéz körülmények között éltek, az apa korai halála
miatt. Ferenc az elemi népiskolát Horton, Domoszlón és Egerben végezte. A Dobó István Gimnáziumban tanult tovább, de
az utolsó két évben a Ciszterci Rend Szent Bernát Gimnáziumba járt, ahol 1944-ben érettségizett. 1945-ben felvételt nyert a
Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karára,
s a gyakorlóév letöltése után, 1951 augusztusában kapta meg
diplomáját. Első munkahelye a budapesti Korányi Kórház volt,
majd az ózdi kórház sebészeti osztályán dolgozott.
1951. március 25-én házasságot kötött Szeremi Margit tanítónővel. Két gyermekük született: Ferenc (1953–), Judit (1957–).
A család 1955-ben költözött Egerbe, amikor elnyerte a megpályázott körzeti orvosi állást. Az év novemberében tette le a fővárosban a sebész szakorvosi vizsgát. A körzeti orvosi rendelőben
végzett munkája mellett dolgozott a Heves Megyei Kórház Sebészeti Osztályán, és 1957. január 1-jén főállásban a kórházba
került.
Dr. Tóth Ferenc 1956 októberében az események aktív szereplője lett. Október 28-án Egerben is megalakult az ideiglenes
munkástanács, és Eger Város Forradalmi Tanácsa. Tóth doktort
mindkettőnek tagja lett. Jobb László városparancsnok utasította, hogy a főiskola épületében orvosi elsősegélyhelyet kell létesíteni. Igazolványt kapott, amelyben az állt, hogy „megbízom dr.
Tóth Ferenc orvost a Forradalmi Tanács Védelmi Parancsnoksága
nevében, hogy segélyhelyeket állítson fel és ebben a működésében
a fegyveres egységek őt támogassák.”
Az orosz hadsereg november 4-én vonult be Egerbe. Délután dr.
Tóth Ferenc a Közgazdasági Technikumban az intézmény igazgatójával megállapodott abban, hogy az iskola orvosi rendelőjét
átalakítják elsősegély céljára. Ezen a napon a kórház dísztermében gyülekeztek és tanácskoztak egy esetleges fegyveres ellenállás megszervezéséről. December 11-én és 12-én elveszett
remény! A sortüzet a kórházban élte át, amikor az áldozatok
életéért küzdöttek. Tömegesen hozták be a sérülteket. Teljes
volt a káosz, mert a kórházban nagyszámú operációra nem
voltak felkészülve. Az egri orvosok felháborodással fogadták a
december 12-i mészárlást, s azonnal megfogalmazták tiltakozó memorandumukat. „Másnap egy kis küldöttséggel a megyei
tanácsra mentünk, ahol egy erősen bolsevista elvtárs, bizonyos
Bíró nevű fogadott bennünket. Az ő sötétsége és butasága ma is
negatív példaként áll előttem. ’Én a kormány megbízottja vagyok,

itten rendnek kő lenni.’ – harsogta, egyszerűen kivágott minket.” –
nyilatkozta Tóth doktor az 1990-es évek végén.
1957 januárjában letartóztatták, egyszemélyes cellába zárták és
három hónapon keresztül azt akarták rábizonyítani, hogy részt
vett „a demokratikus államrend ellen irányuló összeesküvésben.”
A vizsgálati fogság letelte után rendőrhatósági felügyelet (REF)
alá helyezték, eleinte naponta kétszer kellett jelentkeznie a rendőrségen. Kórházi kinevezését 1957. július 15-i dátummal hatálytalanították. Három éven keresztül vidéken (Felnémet, Bekölce, Ostoros, Verpelét, Novaj, Balaton, Egercsehi, Bükkszék)
dolgozott körzeti orvosként, később visszakerült Egerbe.
Tóth doktor 1964-től szakfőorvosként az Egri Megyei Kórház
rendelőintézetében dolgozott. Az Egészségügyi Minisztérium
orvosszakértői megbízatását 1966. január 1-jétől nyugdíjba
vonulásáig, mint sebész szakfőorvos töltötte be. 1994-ig az Országos Orvosszakértői Intézet főorvosaként tevékenykedett.
1988-ban, 35 évi munka után megkapta a Kiváló Orvos kitüntetését. 1992-ben pedig ’56-os emlékéremmel tüntették ki. Ekkor
vonult nyugállományba. Nyugdíjas éveiben haláláig ellátta az
Ötvenhatos Szövetség Egri Területi Szervezete elnöki teendőit,
amelynek létrehozásában is tevékenyen működött közre. 2006.
október 23-án Pro Agria emlékplakettel ismerték el munkásságát.
Dr. Tóth Ferenc 2010. július 12-én hunyt el Egerben, s a Kisas�szony temetőben helyezték örök nyugalomra.

„És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?”
			(Márai Sándor)
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HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
szerző: veres petra

fotó: vozáry róbert

KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY –
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
TÉRSÉGEK SEGÍTÉSÉÉRT
A Kárpátok Alapítványt 1995-ben hozták létre eredetileg öt ország (Lengyelország,
Románia, Szlovákia, Ukrajna és Magyarország) határ menti elmaradott területeinek
együttműködésére. A szervezet többek között hátrányos helyzetű fiataloknak
biztosít ösztöndíjprogramot, egri egyetemistáknak gyakornoki lehetőséget, valamint
projektfejlesztésekben és nemzetközi projektekben is részt vesznek.
A Kárpátok Alapítvány eleinte egy szervezetként, országonként
egy-egy irodával működött kassai székhellyel. Később a vezetőség úgy döntött, minden országban jöjjön létre egy-egy alapítvány. Az eredetileg Ózdon működő magyar székhelyt 2002-ben
már Egerben jegyezték be. A szervezet fő missziója a hátrányos
helyzetű vidéki, marginalizált területek támogatása.
„2005-től változott meg az alapítvány szerepe, hiszen az Európai
Unió intézményesítetten támogatja a határon átívelő kezdeményezéseket. Innentől már nem az adományosztásra fektettük a fő
hangsúlyt, hanem a helyi önkormányzatok fejlesztésére, civil szer-

vezetek támogatására.” – fogalmazott Bata Boglárka (képünkön),
a Kárpátok Alapítvány – Magyarország ügyvezető igazgatója.
Az alapítványnak 2006 óta működik egy fiataloknak szóló ösztöndíjprogramja. Az északkelet-magyarországi térségben magánadományokból támogatnak hátrányos helyzetű egyetemistákat. Minden évben 1-3 főt választanak ki, akik 15-30 ezer forintos
havi ösztöndíjat kapnak egy éven keresztül. A hallgatóknak munkatervet kell készíteniük, amely alapján, és az alapítvány segítségével, egy-egy civil szervezetnél kell önkénteskedniük.
B. B.: – „Abban szeretnénk segíteni, hogy munkatapasztalatot

szerezzenek és könnyebb legyen az elhelyezkedésük miután végeztek. Ezen kívül az is motivációt
jelenthet számukra, hogy olyan hasznos kapcsolatokat tudnak kialakítani, amelyek segíthetik őket a
későbbiekben.”
Másik programjuk bár anyagi támogatást nem
nyújt, segíti a civil szervezetek és az egri egyetemisták egymásra találását. A fiatalokat gyakornoki
pozícióba közvetítik ki, akik amellett, hogy letöltik
szakmai gyakorlatunkat, megismerkednek a civil
szférával.
B. B.: – „Mindkét félnek meghirdetjük a lehetőségeket, majd az érdeklődési területek, illetve a tanulmányok alapján kötjük össze az egyetemistákat
a civil szervezetekkel. A hallgatók ezzel rengeteg
szakmai tapasztalatot szerezhetnek, a civil szervezeteknek pedig nő az ismertsége, illetve a fiatalok
új energiákat, perspektívákat vihetnek az adott
szervezethez.”
Az egri főiskolásoknak, egyetemistáknak meghirdetett program tíz éve fut és jelenleg is lehet rá
jelentkezni. A hátrányos helyzetű fiatalokat célzó
lehetőségek célja az elhelyezkedés segítése, ami
teljesül, hiszen a legtöbben végzésük után is az
adott szervezetnél maradnak.
B. B.: – „Programjainkban minden hallgatónak
két mentora van: egy az adott szervezeten belül,
ahová mentek, egy pedig az alapítvány részéről.
A korábbi mentoráltak mindig segítik az újakat,
hiszen egymás között jobban meg tudják beszélni
az esetleges problémákat. Így ha valaki nem mer az
intézményi mentorhoz fordulni, beszélhet egy vele
egykorúval is.”
Az alapítvány egyéb programjai között szerepelnek tréningek, adományi programok lebonyolítása, civil szervezetek fejlesztése, ezen kívül segítik
a hallgatókat, hogyan írjanak önéletrajzot. A programjaikat pályázatokból próbálják fenntartani.
B. B.: – „Nincs kiegyensúlyozott finanszírozási
struktúránk, állandó állami támogatásunk, így nehéz hosszú távon tervezni – pályázatról pályázatra
élünk.”
Hozzátette, a terveikben az is szerepel, hogy helyi
támogatókat találjanak. Az alapítvány tavaly ünnepelte a huszadik évfordulóját, amelyre egy nemzetközi konferenciát rendeztek.

AZ EGRI KÓRHÁZ
ÁPOLÓI A LEGJOBBAK
Elnyerték az „Ápolói Hivatás Mesterei” címet az egri szakdolgozók a 2016.
október 21-én Budapesten megrendezett Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara VII. Országos Szakmai Versenyén, melyen 19 négyfős ápolói csapat mérte össze elméleti és gyakorlati tudását. A neves zsűriből álló
szakmai grémium a Heves megyei Markhot Ferenc Oktatókórház csapatát
találta a legjobbnak. Ők viselhetik egy éven keresztül a legjobbaknak járó
szakmai címet.
Érlelődött már a győzelem, hiszen az egriek már háromszor jutottak be az
országos döntőbe. A most győztes SürgősFog (Sürgősségi és Fül-Orr-Gégészeti osztályon dolgozó nővérek) nevet viselő csapat 2014-ben indult
először. Földiné Gyetvai Tímea a Reumatológiai osztályt, dr. Szabóné Kovács Andrea a II. Belgyógyászati, Szávu Dalma a Sürgősségi Betegellátó
osztályt, Szikora Csabáné pedig a Fül-Orr-Gégészeti osztályt erősíti munkájával. A SürgősFog csapat 198,5 ponttal győzedelmeskedett. Második
helyen a Komárom-Esztergom megyei, tatai védőnők zártak 192,5 ponttal. A dobogó harmadik fokán Győr-Moson-Sopron megye Petz-Mix nevű
csapata végzett 191 ponttal.
AZ EGRIEK BEMUTATKOZÓ FILMJE IS NYERT
A csapatok bemutatkozását külön értékelte a zsűri. Az egri ápolónők ebben is kivételeset alkottak. Igazi összefogással kisfilmet készítettek, melyben időutazásra hívták a résztvevőket. A történet az 1500- as évekbeli egri
vár ostromától indult, a négy szereplő ápolónő különböző korszakokon
átívelve mutatta be egy sebesült ellátásának állomásait a vár védelme, az
Irgalmas rendi nővérek, a ’80-as évek és napjaink ápolási szokásainak és
felszereltségének megjelenítésével. A film forgatókönyve Szalayné Balogh Ágota vezető gyógytornász munkája, a sebesült szerepét Major Tamás PhD. fül-orr-gégész főorvos alakította hitelesen, szereplőként részt
vett még az Országos Mentőszolgálattól Szikora Csaba ápoló is. A filmet
az Eszterházy Egyetem Líceum Televíziójának munkatársai hozták létre,
a korhű ruhákat a Gárdonyi Géza Színház biztosította. A háromperces bemutatkozó film magasan kiemelkedő volt, és a legjobb bemutatkozás díj
elismerésében részesült.
ÖSSZEÁLL EGY ÚJABB CSAPAT
Eger egészségügyi szakközépiskolája, egyeteme, színháza, a kórház osztályai mind-mind támogatták a felkészülést, s a közös élményhez is hozzájárultak, hiszen népes szurkoló tábor biztatta az egri csapatot. A győztes
csapat tagjai jövőre az alap és szakápolási feladatok értékelő bizottságában vesznek majd részt az országos versenyen. A folytatásban pedig cél
egy újabb győzelemesélyes csapat létrehozása!

MÉLTÓ MÓDON EMLÉKEZÜNK 1956
HATVANADIK ÉVFORDULÓJÁRA

KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK

KIFIZETIK A
CAFETÉRIÁT

Az egri ötvenhatos hősök aktív segítségével és közreműködésével Eger méltóképpen emlékezik meg az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójáról – jelentette ki Nyitrai Zsolt, a Hatvani kapu téri ’56-os emlékműnél tartott sajtótájékoztatón.

November 2-án, szerdán 16.00 és 17.00 óra között Császár
Zoltán, az 1. számú választókörzet független képviselője, a
Városképi és Környezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán (Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői szobában.

Az Egri Ápolási Szakszervezet, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete, az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ képviselői és a kórház főigazgatója megegyezett abban, hogy peren kívül kifizetik az elmaradt
cafeteriát. A jóváhagyó megállapodást aláírták.

Eger és térsége országgyűlési képviselője elsőként azokat a
jelenlévő forradalmárokat – Csank Istvánt, Nyerges Andort,
Renn Oszkárt – köszöntötte, akik az emlékbizottság tagjaiként
segítenek abban, hogy a változatos programok révén az egriek minél többet megtudjanak a sorsfordító történelmi eseményekről. Célunk, hogy ők és az Egerbe érkező hősök – Wittner
Mária és Dózsa László – maguk számoljanak be élményeikről
a fiataloknak, hiszen Magyarország volt az első, amely felkelt
a szovjet elnyomás ellen. Fontos, hogy ezek az élő legendák
minél többször találkozzanak az emberekkel, különösen a diá
kokkal, hogy megtudják, mi is történt hazánkban, a megyében, illetve Egerben hatvan évvel ezelőtt.
Nyitrai Zsolt hangsúlyozta: a megemlékezésnek két szakasza van, október 23-a és november 4-e között a győzelem
pillanatai kerülnek előtérbe s az a gondolat, hogy a magyarok szabadságszerető népként vívták ki függetlenségüket. A
második szakaszban pedig – amely november 4-től az idei év
végéig tart – a megtorlásra, az áldozatokra és az egri sortűzre
emlékezünk majd.

Mind Magyarországon, mind Egerben rengeteg eseményre
kerül sor a 60. évforduló kapcsán. Elindul a www.eger1956.hu
internetes oldal, amely elsősorban a fiataloknak mutatja be, mi
történt a forradalom időszakában a megyeszékhelyen, de itt
olvasható a teljes ünnepi program is. A moziban látható ismét a
Mansfeld (melynek rendezője, Szilágyi Andor egri kötődéssel is
rendelkezik), valamint a Szabadság, szerelem című film, az alkotások témája természetesen az ötvenhatos forradalom – mondta a honatya.
Nyitrai Zsolt szólt arról is, hogy hatalmas falfestményeken
idézhetik fel 1956 helyi pillanatait az arra vállalkozók, a város önkormányzata pedig egy „szelfi” pályázatot indít el, melynek keretében a forradalom emlékhelyeit fotózhatják le a jelentkezők.
Az Egri Magazin emlékszámot készített az évfordulóra, a városi
televízió pedig egy filmet mutat be az egri hősökről. A középiskolások számára vetélkedőt hirdetett meg az emlékbizottság Megidézzük 1956-ot! címmel, míg a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtárban 56-os emlékekből nyílik tárlat.
Több helyen lesz majd Büszkeségpont – folytatta –, megjelenik Szecskó Károly könyve a forradalom helyi eseményeiről,
valamint Király Róbert szobrászművész ötvenhatos plakettje,
amelyet a forradalom hősei, illetve a pályázatokon sikert elérő
fiatalok vehetnek majd át. Ugyanakkor a már elhunyt egri forradalmár, Bíró Lajos festményeiből kiállítás nyílik majd a Ziffer
Sándor Galériában.
Nyitrai Zsolt köszönetet mondott a helyi ötvenhatos szervezetnek és az emlékbizottság tagjainak, a forradalmároknak, valamint az egri önkormányzatnak, hogy segítenek eljuttatni 1956
üzenetét az emlékévben, Habis László egri polgármester pedig a
város és a megye intézményeinek köszönte meg a programban
vállalt szerepüket és munkájukat. Hozzátette: az állam 30 millió
forinttal támogatta az egri programok megvalósítását.

Elismerések a cukorbetegekért végzett munkáért

Nagyasszony Díj

Az „Ön választ, mi segítünk” programban a vásárlók szavazhattak arról,
hogy az egyes körzetekben mely programok nyerjék el a Tesco támogatását. Az 560 pályázó közül a Cukorbetegek Egri Egyesülete is a nyertesek közé jutott 25 000 db vásárlói szavazattal. Ez azt jelenti, hogy az
egyesületünk munkáját fontosnak tartja és támogatja a helyi közösség
- mondja Jakabné Jakab Katalin elnök. Azóta a támogatásból már több
programot is szerveztünk: betegoktató klubfoglalkozásokat; diabétesz
napközis tábort; vércukormérést és tanácsadást Mezőkövesden a fogyatékkal élők horgászversenyén, a TV Eger Donor Napján, a Szent
István Rádió véradásán, a Kórház Rendelőintézetének Nyílt Napján,
valamint Eger Ünnepén a Dobó téren. Az ünnephez kapcsolódva háromnapos Nemzetközi Cukorbeteg Konferenciát is tartottunk – tette
hozzá.
Az Egri Diabetes Világnap rendezvényük november 26-án, 14 óratól lesz
a Városházán, ahol dr. Juhász Elek diabetológus főorvos tart előadást az
új kezelési módokról. Majd figyelemfelkeltő „kék” diabetes sétára várnak
mindenkit a belvárosban.

A Pro Agria Díj után Cukorbetegek Egri Egyesületének
elnöke, Jakabné Jakab Katalin egy nemzetközi díjat is
átvehetett október 16-án Birjánban: Nagyasszony Díjat
kapott, elsőként Heves megyében.
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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 (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig, naponta 14.00-18.00 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.
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.
A Jobbik képviselője Bognár Ignác, a Városimázs Bizottság tagja
képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői Irodában (Trinitárius u. 2.) november 3-án, csütörtökön 17.00 órától. Várja az érdeklődők megkeresését az alábbi elérhetőségen: 70/392-0127.
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.
A Jobbik képviselője Tóth István, a Városgazdálkodási Bizottság tagja képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői
Irodában (Trinitárius u. 2.) november 3-án, csütörtökön 17.00
órától. Várja az érdeklődők megkeresését az alábbi elérhetőségen: 30/232-2427.
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.

Az aláírást követő egri sajtótájékoztatón Nyitrai Zsolt
elmondta: legutóbb június 6-án zajlottak azok a tárgyalások, amelyek egy régebbi hibás döntés révén az egri
kórház dolgozóinak járó cafetéria juttatás elmaradását
próbálták korrigálni. Akkor is az volt a véleményünk,
hogy ami jár, az jár – fogalmazott.
A most jóváhagyott megállapodás szerint 1201 dolgozó
kaphatja meg összesen 300 millió forintnyi elmaradt járandóságát a peren kívüli megállapodás alapján, az összeg fele
még az idén, a másik része a jövő évben folyamatos kifizetések révén jut el az érintettekhez – jelentette be Nyitrai Zsolt.
Ezen ügy kapcsán is bebizonyosodott, hogy minden
esetben tárgyalni kell, mert csak a józan kompromis�szumok vezethetnek eredményre – jelentette ki Eger
és térsége országgyűlési képviselője.
Az egri kórház, az állami fenntartó szerv, valamint
a szakszervezetek megállapodása örömmel tölt el, hiszen egy régóta húzódó probléma megnyugtató megállapodással zárult – fogalmazott a honatya.
Dr. Németh László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója azt hangsúlyozta, feladatuk az volt, hogy
kidolgozzák: miképpen lehet kifizetni a jogos járandóságot
úgy, hogy közben fennmaradjon a kórház működőképessége. A célt sikerült elérni, így nyugodt körülmények között
folytathatja gyógyító tevékenységét az egri egészségügyi
intézmény – tette hozzá. Dr. Vácity József, a Markhot Ferenc Kórház főigazgatója örömének adott hangot a megállapodás megszületése kapcsán, hangsúlyozva azt, hogy az
nem jöhetett volna létre a politikai akarat, az egészségügyi
felsővezetés, valamint a kórház együttműködő támogatása
nélkül. A most elért eredmény a betegek érdekeit is szolgálja
– hangsúlyozta. A kórházban működő szakszervezetek képviselői is méltatták az egyezség létrejöttét, hiszen az munkabékét, valamint jó légkört teremtett az egri intézményben.
Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke kiemelte: külön köszönet illeti azt az öt egri dolgozót, aki
elindította az egész ügyet, valamint a helyi munkavállalókat
és szakszervezetet, akik kiálltak igazukért. Dr. Cser Ágnes,
a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi
Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete országos elnöke üdvözölte a megállapodás létrejöttét, majd arról
szólt, hogy a felek közösen dolgozták ki azt.

KULTÚRA
Majd egyre jobban érdekelt a kortárs konceptuális fotográfia,
ahol ismét a színes fotográfia az uralkodó. Mindig az adott kor
határozza meg, hogy az egyes művészeti ágak milyen stílusban
reflektálnak rá. Természetesen erős egymásra hatás van köztük.
A fotóművészetben most – ha lehet ilyet mondani – a színes fotográfia a trend.
– A digitális technika mellett az analóg fotózás is érdekli?
– Megtanultam és fotóztam analóggal. Van egy varázslata, amikor az ember maga hívja elő a képet a sötétszobában, és a szeme
előtt formálódik és jelenik meg a kép. De az igazat megvallva az
idő nagy úr, és már én is évek óta digitális tükörreflexes géppel fotózom. A számítógépes képszerkesztővel már ugyanazt el lehet
érni, mint amit a laborban, csak sokkal gyorsabban és kényelmesebben. Viszont nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a képszerkesztő programokkal. Szerintem az a jó kép, ahol szinte észre
se lehet venni, hogy használták őket. Sokan sajnos nem érzik a
határokat, és agyonretusálják a képeiket.

szerző: veres petra

A PILLANATMŰVÉSZ
Badacsonyi Ferenc

Badacsonyi Ferenc 1990-ben érettségizett Egerben. Diplomáit a Károli Gáspár Református Egyetemen,
illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. A fotográfia iránt közel húsz éve érdeklődik.
Képeit bemutatták többek között Budapesten a Műcsarnokban, a Bálnában, Egerben a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárban, illetve az Agria Park Galériában.
– Milyen út vezette a fotográfiához?
– A művészetek szeretete meghatározta egész eddigi életem. Gimnáziumi
éveimben még zenekarban doboltam,
gitároztam, majd bölcsészegyetemet
végeztem történelem, magyar nyelv és
irodalom, valamint esztétika szakokon.
Autodidakta módon tanultam festeni.
Elsősorban impresszionista, expres�szionista stílusban festettem olajjal. A
fotózás a kétezres évek elejétől kezdett
egyre jobban érdekelni. A hangsúly eltolódott a festészet irányából a fotográfia
felé. Ez lett az a művészeti ág, ahol a
legteljesebben tudtam magam kifejezni. Itt már nagyon tudatosan képeztem
magam.
Beiratkoztam Imre Tamás fotóiskolájába, ahol elvégeztem a kortárs művészfotó kurzust. Tanáraim voltak többek
között Eifert János, Baricz Katalin és
Molnár István Géza. A Szellemkép Sza-

badiskola fotográfus szakán folytattam
tanulmányaimat, ahol elsősorban a neoavantgarde irányzatokkal ismerkedtem
meg. Végül a Ring Művészeti Szakképző
Iskolában Drégely Imre osztályában is
fotográfus végzettséget szereztem.
– Van olyan téma, ami vissza-visszatér a munkásságában?
– Kezdetben csak fekete-fehér képeket
készítettem, nonfiguratív kompozíciós
képeket. Szeretem megtalálni és megörökíteni azon hétköznapi pillanatokat,
formákat, alakzatokat, kompozíciókat,
amelyek valahogy tökéletesen összeállnak egy képpé, műalkotássá az adott pillanatban. Nagyon kedvelem a fény-árnyék játékát, ahogy szinte újrateremti,
átértelmezi a látnivalót és új valóságot
teremt. Az emberek nagy többsége viszont a napi lótás-futás közben gyakran észrevétlenül elmegy mellettük.

– A könnyen elérhető digitális fényképezőgépek, kamerás telefonok világában mit jelent Önnek a fotográfia?
– Az biztos, hogy soha nem látott mértékben öntenek el bennünket a képek. Boldog-boldogtalan mindent és mindenkit
megörökít. Egyrészt jó, hogy mindenkinek megadatik a lehetőség, hogy képeket készítsen, viszont nagyon hasznos volna, ha
a vizuális kultúránk is fejlődne ezen a téren, és a képi látásmódunk erősödne. A kompozíciók ismerete ugyanolyan fontos a fotográfiai képalkotásnál, mint az egyéb képzőművészeti ágakban.
Egyébként a mobillal készült képek is kivívták maguknak a jogot,
és a legrangosabb fotóművészeti kiállításokon is gyakran lehet
találkozni mobillal készült képekkel.
– Milyen kiállításai voltak legutóbb? Egerben mikor láthatók
a képei?
– Amire nagyon büszke vagyok: nyár elején volt a Műcsarnokban a Fotográfiai Nemzeti Szalon. Az elmúlt tíz-tizenöt év legjelentősebb fotóművészeti alkotásait mutatta be a kiállítás. Erre
a tárlatra négy videó-installációmat is beválogatták. Egerben
tavaly ősszel, pont egy éve, Üveges Tamás költőbarátommal
állítottunk ki közösen az Agria Park Galériában. A képeket és a
képek által ihletett verseket együtt mutattuk be. Előtte a Bródy
Sándor Könyvár galériájában volt kiállításom. Remélem, hogy
hamarosan lesz Egerben is.

IRODALOM?
– molnár ferenc írása –
Száz éve, hogy Marcel
Duchamp elhelyezett
egy piszoárt egy kiállítóteremben. Ezzel egy
kérdést is feltett: Mi a
művészet? Mitől művészeti alkotás egy művészeti alkotás. Attól,
hogy bekerül egy kiállítóterembe, egy múzeumi térbe?
Arthur Danto Hogyan
semmizte ki a filozófia a művészetet c. könyvében
említ egy Rembrandt-festményt, amiről kiderült,
hogy hamisítvány. Erre átkerült egy másik terembe,
másik térbe, az ára pedig radikálisan leesett. Azt
írja: „művészetfilozófiám dióhéjban: rábukkanni
alapvető különbségekre a művészet és a mesterség,
műalkotás és puszta dolgok között”, amikor két
tárgy pontosan ugyanúgy néz ki, mégis két különböző osztályba tartozik. (Atlantisz, 1997., 171.o.) Őt
nem az érdekli, hogy a kérdés kapcsán (mi a műalkotás, melyik értékesebb?) kinek van igaza, hanem az
a diskurzus, aminek alapján valamit művészetnek
tekintünk, valamit értékelünk, s amely diskurzuson
belül eldöntjük, mi helyes és mi helytelen.
Bob Dylan irodalmi Nobel-díja kapcsán néhányan
meglepődtünk (én, természetesen, Nádas Péterre
szavaztam volna). De talán érdemes megint feltenni a kérdést, hogy mi is az irodalom. Mi a funkciója?
Van-e, lehet-e előírt funkciója? (A politikusi meghatározásoktól tekintsünk el!) Gondoljunk Petőfire
vagy Petri Györgyre (egyikük jelentősége sem kérdőjelezhető meg), akiknek a költészete radikálisan más
választ ad az irodalom kérdéseivel kapcsolatban. Értelmezésünkben Petőfi a nemzet költője, aki egy közösség nevében szólal meg, Petri pedig, saját maga
szerint, egy költő foglalkozású budapesti lakos. A
kettőt, mely más poétikát is jelent, nem játszanám
ki egymással szemben.
Van-e időtől független esztétikai érték, van-e
a szépnek időtől független tapasztalata? Rimbaud-nál olvassuk: „Egy este a térdemre ültettem
a Szépséget. – És keserűnek találtam. – És szidalmaztam. / Fölfegyverkeztem az igazság ellen.” (Egy
évad a pokolban). Ez az az ellenségesség a szépség
merev állandóságával szemben, melynek a szellemében Duchamp bajuszt rajzolt Mona Lisára, mondja
Danto.
Más-e Thomas Mannt, Kertész Imrét olvasni és
Bob Dylant hallgatni? Nekem más, minőségileg
más, még akkor is, ha Dylan szövegeinek egy része
tiszta költészetként is megállja a helyét. Kaphat-e
egy énekes irodalmi Nobel-díjat? Attól függ, hogyan
válaszolunk a kérdésre, mi az irodalom. De még
érdekesebb az, hogy mi rejlik a válaszunk mögött,
milyen tudattalanul is működő érdekek, milyen biztonságvágy, hogy eligazodjunk a világban. És mivel
legitimáljuk utólag a válaszunkat.
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FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

EURÓPAI
KUPAPORONDON
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN ELSZOKTUNK TŐLE, HOGY A ZF-EGER FÉRFI VÍZILABDA EGYÜTTESE MÁR A MÁSODIK
KÖRBEN BEKAPCSOLÓDJON A BAJNOKOK LIGÁJA KÜZDELMEIBE. EGYRÉSZT, MERT MAGYAR BAJNOKKÉNT
ELEVE A LEGJOBB 12-BEN KEZDTÜK A BL-T, MÁSRÉSZT AZ ELMÚLT ÉVEKBEN SZABADKÁRTYÁNK VOLT A TOP12 CSAPAT KÖZÉ. INNEN AZ ELMÚLT KÉT IDÉNYBEN SIKERÜLT IS BEJUTNI A HATOS DÖNTŐBE. IDÉN MÁR
NINCS SZABADKÁRTYA ÉS A BAJNOKI CÍM IS A SZOLNOKÉ, VAGYIS ISMÉT „LENTRŐL KELL FELKÜZDENÜNK
MAGUNKAT AZ ELITMEZŐNYBE!”
Az olimpia után Miloš Ćuk és Hárai Balázs is kisebb műtéten
esett át. A szerb idegenlégiós még nem, Hárai viszont már
pályára lépett a selejtezőben. Kezdésként az E-csoport házigazdájaként fogadhattuk a francia bajnok CN Marseille, az
olasz bronzérmes SM Verona és a horvát bajnokságban harmadik VK Mornar Split együtteseit.
CN Marseille ■ Ez a Marseille már nem az
a Marseille, akikkel korábban kétszer is döntetlent játszottunk. Nagyon sok fiatalt próbál
beépíteni a csapatba az olasz edző, Paolo Malara, egyelőre kevés sikerrel. A második negyedben,
6-0-ás egri vezetést követően lőtték a franciák az
első góljukat. Nem okozott különösebb nehézséget
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a Marseille legyőzése. Még egy kisebbfajta jubileum is fűződik ehhez a találkozóhoz. Hárai Balázs jóvoltából a meccs 10
egri találata volt a ZF-Eger 1552. európai kupamérkőzésen
szerzett gólja. 18-5-re nyert a ZF-Eger.
– Nem játszottunk jól, ellenben az Eger szerintem igen. Bármilyen általunk vétett kis hibát azonnal góllal büntettek a hazaiak. Ez is az egyik ismérve egy jó csapatnak, márpedig
az Eger az. Nem vagyunk egy súlycsoportban –
nyilatkozta a meccs után Paolo Malara, a CN
Marseille vezetőedzője.
SM Verona ■ Olasz, horvát és montenegrói
válogatottak – ez a Verona. Velük még sosem
találkoztunk. A klubot 2001-ben alapították és a

2014/15-ös bajnokságban szerepeltek először az olasz Seria
A1-ben. Akkor is és az elmúlt szezonban is a 3. helyen zártak.
A BL előző szezonjában a második körig jutottak, most egyértelműen a főtábla a céljuk, ezért be is vásároltak rendesen.
Salvador Marco Baldineti együttese már jóval komolyabb falatnak ígérkezett, mint a Marseille. Küzdelmes, szoros mérkőzést vívott egymással a két csapat. 5-2-es vendégvezetés
után a 3. negyed végén már 8-6 volt az egrieknek. Végül egy
találat döntött a fekete sapkás veronaiak javára. A horvát
válogatott Petkovics szabaddobás-góljával 10-9-re győztek
az olaszok. Az olimpiai ezüstérmes, világbajnok és Bajnokok
Ligája-győztes Valentino Gallo szerint a ZF-Eger benne van
Európa elitjében, éppen ezért nagy fegyverténynek tartják
ezt a sikert.
– Tudtuk, hogy az első félidőben kell jól tartanunk magunkat,
mert általában a magyar csapatok ekkor szoktak 3-4 gólos
előnyre szert tenni, amit aztán majdnem lehetetlen ledolgozni
az utolsó két negyedben. Jó volt a védekezésünk. Lazovic, a kapusunk jó napot fogott ki, a végén meg mi jöttünk ki jól a hajrából – értékelte a találkozót Valentino Gallo.
Mornar Split ■ A továbbjutáshoz így a vasárnapi horvátok elleni meccsen kellett
begyűjteni legalább egy pontot. Ez a csapat a JUG és a Primorje Rijeka mögött a
harmadik helyen végzett a horvát bajnokságban és jóval szerényebb játékerőt
képviselnek, mint a két topcsapat. Az addig mindkét mérkőzésüket elvesztő horvátok
egészen a harmadik negyedig tartották magukat. Az utolsó
játékrészt 5-0-ra nyerő egriek 15-8-ra győztek.
– Ami csak fiatal csapatomtól telt, azt megpróbáltuk. Jól szolgálta ez a meccs a bajnoki találkozóinkra a felkészülést. Jobb
volt az Eger, ez nem vitás – mondta a meccs után Zdeslav Vrdoljak, a horvátok trénere.
A 9 pontos Verona mögött így két győzelemmel a második
helyen jutott tovább a ZF-Eger a nyolc csapatot felvonultató
play-off körbe.
A csoportgyőztesek közül a horvát Primorje Rijeka az egriek ellenfele a főtáblára jutásért.
Az első meccs október 26-án Rijekában 126-os egri győzelmet hozott! Ezt megelőzően eddig hatszor találkozott egymással
a nemzetközi kupában a két csapat. Egy
döntetlen mellett mindig a horvátok győztek – egészen mostanáig! A remélhetőleg egri
továbbjutást hozó visszavágó november 9-én lesz
a Bitskey uszodában.

ÍGY LÁTTÁK AZ EGRIEK:
Dabrowski Norbert vezetőedző: – Ez
egy eléggé kettős érzés most bennem.
Kétszer nyertünk viszonylag simán, ha
a gólarányt nézzük, miközben egyszer
sem voltam igazából elégedett azzal,
amit láttam. Amikor meg elvesztettünk
egy mérkőzést, azt mondtam, nincsen
vele semmi problémám, mert egy ilyen
csapat ellen egy végjátékban egy lövés
ide-oda az általában egy napi dolog és úgy érzem a mi csapatunkban még több fejlődési lehetőség van, mint ebben a
Veronában, aki szerintem föl fog jutni a főtáblára.
Erdélyi Balázs, a torna legeredményesebb egri játékosa 10 góllal: – Elfáradt
a csapat a végére. Gyakorlatilag mégis
csak tízen játszottuk végig ezt a három
meccset, nagyon kevés pihenővel. Ez
azért megnehezítette a dolgunkat, de
megyünk tovább.
Kovács Gergő (először szerepelt a Bajnokok Ligájában): – A BL nagyon más a
bajnoksághoz képest. Ezek a csapatok a
saját bajnokságuk élmezőnyét képviselik.
Sokkal gyorsabb játékot játszanak, mint
az itthoni csapatok zöme. Ez különösen a
Veronára volt igaz, illetve a bíráskodás is
teljesen más, mint az OB I-ben.

Egri BL- és LEN-mindentudó...
Az Egri Vízilabda Klub férfi csapata először az
1999/2000-es szezonban mérettette meg
magát az európai kupaporondon. Első
nekifutásra a negyeddöntőig jutott
el a csapat, ahol a későbbi 4. helyezett Vasas búcsúztatta őket. Az új
időszámítás 2005-től indult. Azóta
mindig ott van az Eger vagy a LEN-kupában, vagy a Bajnokok Ligájában.
Az idei, 2016/17-os szezon a 13., amikor az
egriek valamelyik előzőleg említett sorozatban
érdekeltek. A BL-ben 2006-ban mutatkozott be a csapat.
11 BL-szezon mellett 4 LEN-kupa szereplést jegyezhetünk
fel. Egyszer, 2007/08-ban az akkori EL-ben kezdett a csapat,
majd a selejtezőből történő kiesést követően a LEN-kupában folytatták, ahol egészen a döntőig menetelt az Eger. Itt
az orosz Sturm Csehov mögött a második helyen végeztek
Birosék.
A BL-ben az elmúlt két szezonban a kvalifikációs körből egyaránt a 2. helyről jutott be a csapat a Final Six-be, Európa
legjobb hat csapata közé. Barcelonában az 5., míg legutóbb
Budapesten a 6. helyen zárt a ZF-Eger.
Amennyiben most sikerül túljutni a Rijekán, úgy a horvát
JUG Dubrovnik, az olasz Pro Recco, a spanyol CNA Barceloneta, a szerb Partizan Belgrád és a Hannover - Oradea páros
továbbjutója vár majd az egriekre a kvalifikációs szakaszban.
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SIKERES FIATAL VÁLLALKOZÓK
ÉRKEZNEK EGERBE
November 15–17-én rendezik meg a Fiatal Vállalkozók Hetét Egerben és Gyöngyösön, ahol a fiatal vállalkozói sikertörténetek mellett a digitális gazdasággal és pályázati lehetőségekkel ismerkedhetnek meg a vállalkozó kedvű fiatalok.
Balogh Lászlóval (képünkön), a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének (FIVOSZ) megyei elnökhelyettesével beszélgettünk a szervezetről és a tervezett programokról.
– A FIVOSZ Heves megyében szinte ismeretlen. Mi a célja
a szervezetnek?
– A FIVOSZ célja, hogy segítse a következő vállalkozói generá
ciót, és megteremtse azt a vállalkozói réteget, akik cégeiket hos�szútávon sikeresen tudják vezetni, és a magyar gazdaság leendő
gerincét képezik. A FIVOSZ a fiatal magyarországi vállalkozók és
vállalkozó kedvű fiatalok közössége és hivatalosan elismert érdekképviseleti szerve mind hazánkban, mind az EU-ban.
A szövetség érdemi segítséget nyújt a vállalkozásindításban és vezetésben a 18 és 40 év közötti fiatalok számára egyedülálló szolgáltatásaival (Mentor Program, Jogi, Üzleti terv, Adó-könyvelési
tanácsadás stb.) és nemzetközi kapcsolatrendszerével. Futballhasonlattal élve: a FIVOSZ a magyar gazdasági utánpótlás-nevelés
kulcsszereplőjévé vált.
– Miért fontos a fiatal vállalkozói réteg utánpótlása, a
KKV-k megerősítése?
– Egy jólműködő gazdaság gerincét a KKV-k adják, a mikro, a
kis- és a közepes vállalkozások. Tény, hogy az európai cégek 99%a KKV! A magánszektorban a foglalkoztatás kétharmadát biztosítják. A megtermelt új érték több mint fele ebben a szektorban
képződik. 10 éven belül ebben a szegmensben egy generációváltás fog végbe menni, ezért azok a fiatalok, akik most még a középiskola, vagy az egyetem padjaiban ülnek, sokan vállalkozók lesznek. Velük akarjuk megismertetni, megszerettetni a vállalkozói
lét kihívásokkal és örömökkel teli világát.
A Fiatal Vállalkozók Hetét kifejezetten nekik szervezzük, vagyis
olyan fiataloknak, akik még nem vállalkozók, de azok lehetnek.
– Mit kapnak a fiatalok a szervezettől?
– Elsősorban kapcsolatokat, vagyis újdonságra nyitott, fiatal vállalkozókkal üzletelhetnek. Rendezvényeinken egyedülálló hangulatot teremtünk, ahol új barátokra, üzlettársakra, mentorokra
találhat az erdeklődő, a FIVOSZ Üzleti Klubban pedig megtanulhatják a professzionális üzleti kapcsolatépítés praktikáit! A tagjaink számos olyan információkhoz és exkluzív lehetőséghez jutA FIVOSZ-ban 130 olyan tagvállalat van, amely saját termékével
vagy szolgáltatásával piacvezető.
A FIVOSZ számokban:
– 450 sztárvállalkozói előadás és konferencia
– Közvetlen kapcsolat 10 700 vállalkozóval
– 1222 cég elindulásának megsegítése
– 270 mentorált vállalkozás
– A Fiatal Vállalkozók Hetén keresztül évente 750 000 fiatal
elérése
A Fiatal Vállalkozók Hetét Egerben a Megyeháza Dísztermében
rendezik november 16-án szerdán, illetve 17-én, csütörtökön.
Szerdán 13 órától fiatal cégvezetők és az év fiatal vállalkozói mutatkoznak be, sikertörténeteikkel. Csütörtökön 13 órától a Digitális Gazdaság napja lesz, ahol a legújabb vállalkozói trendekkel
és pályázati lehetőségekkel ismerkedhetnek meg a fiatalok.
Részletek és programterv a fivoszheves.hu oldalon elérhetők.
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hatnak, amely segíthet a vállalkozásuk, fejlesztéséhez, következő
szintre emeléséhez. Mi azok a fiatalok vagyunk, akik egymást
segítve érjük el a sikert. Hisszük, hogy win-win módon, egymást
erősítve tudunk vállalkozni.
– Miről szól a fiatal vállalkozók hete?
– A szövetség legnagyobb rendezvénye a Fiatal Vállalkozók Hete,
mely az ország aktív fiatalságát és vállalkozó rétegét országszerte
megmozgatja. 2015-ben több, mint 7000 tudatos fiatal vett részt
országos szinten több, mint 50 rendezvényen, hazánkban. 110
előadónk volt, akik 10 országból jöttek Magyarországra.
Azért szervezzük, hogy a fiatalokhoz közelebb hozzuk a vállalkozás világát.
– Idén először Heves megyében is három napon keresztül
várják a fiatalokat. Milyen programokra számíthatnak?
– Gyöngyösön, a Kola Házban indul a megyei rendezvénysorozat kedden, ott egy sikeres inkubációs modellt mutatunk be, és
a helyi vállalkozók szólalnak meg. Szerdán már Egerben folytatjuk, vendégünk lesz a 2015-ös év fiatal vállalkozója, több, mára
milliárdos céget felépítő fiatal, és rengeteg sikertörténet inspirálja
majd az érdeklődőket. Ha elfogadja a felkérésünket, Halácsy Péter, a Prezi alapítója is előad majd. Csütörtökön szintén Egerben,
a Megyeháza Dísztermében várjuk a fiatalokat, a Digitális Gazdaság Napján, aminek főtámogatója az MKB Bank. Vendégünk
lesz több multicég vezér-helyettese, itt lesz az ország egyik legnagyobb IT-biztonsági cégének tulajdonosa, és több pályázati lehetőséget is bemutatunk a vállalkozni vágyóknak. Aki meglátogat
minket, annak számos kedvezményt kínálnak támogatóink, és a
szórakozás is garantált, mivel partnerünk az Agria Film. A konferenciát egyébként élőben közvetítjük a weben is, mert az előadásokra az ország számos pontján kíváncsiak.

2016. ÉVI ŐSZI LAKOSSÁGI
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. november 8-tól (kedd) november 29-ig (kedd) végzi a szokásos
évi őszi lakossági zöldhulladék gyűjtési akcióját a megadott időpontok szerint.
Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy a közterületen jól látható helyre, a megjelölt időpont reggelén 6 óráig szíveskedjenek
elhelyezni a zöldhulladékot, lehetőség szerint nem sokkal
korábban.
Kérjük, ne rakjanak ki kommunális hulladékot, veszélyes
anyagokat (olaj, festék, akkumlátor stb.), építési törmeléket és a leírtaktól eltérő módon zöldhulladékot, mert azt a szolgáltató nem
szállítja el és hatósági eljárást fog kezdeményezni!
A zöldhulladék (fű, lomb, lágyszárú növények) komposztálásra

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

A részletes időpontok
Ady Endre u.������������������������������11.14. (hétfő)
Ágas u.���������������������������������11.17. (csütörtök)
Agyagos u.�������������������������11.17. (csütörtök)
Akácfa u. ��������������������������������������11.29. (kedd)
Albert Ferenc u.��������������������11.11. (péntek)
Állomás tér����������������������������������11.14. (hétfő)
Almagyar köz����������������������������11.08. (kedd)
Almagyar u.��������������������������������11.08. (kedd)
Almárvölgy u.����������������������������11.29. (kedd)
Almási P. u.�������������������������11.24. (csütörtök)
Alvégi u. ��������������������������������������11.29. (kedd)
András bíró u.�������������������11.17. (csütörtök)
Ankli u.������������������������������������������11.21. (hétfő)
Apátfalvi u.����������������������������������11.29. (kedd)
Aradi u.��������������������������������������11.11. (péntek)
Arany János u. ����������������������� 11.16. (szerda)
Árnyékszala u.�������������������11.24. (csütörtök)
Árok köz �����������������������������11.24. (csütörtök)
Árpád u.����������������������������������������11.08. (kedd)
Árva köz���������������������������������������11.08. (kedd)
Attila u.������������������������������������������11.08. (kedd)

Bem tér������������������������������������11.18. (péntek)
Bérc u.����������������������������������������11.11. (péntek)
Bercsényi u.��������������������������������11.21. (hétfő)
Bervai ltp. I., II.����������������������������11.29. (kedd)
Bervai u.����������������������������������������11.29. (kedd)
Berze Nagy János u.������������11.11. (péntek)
Berzsenyi út����������������������������11.11. (péntek)
Bethlen G. u. ������������������������������11.22. (kedd)
Blaskovics u.����������������������11.24. (csütörtök)
Bocskay u.������������������������������������11.14. (hétfő)
Bolyki u.�������������������������������11.17. (csütörtök)
Borházsor u.��������������������������������11.08. (kedd)
Bornemissza u.�����������������11.17. (csütörtök)
Boross Endre u.��������������������������11.29. (kedd)
Borsitz u.��������������������������������������11.22. (kedd)
Borsod u.��������������������������������������11.29. (kedd)
Brassói u.����������������������������������11.11. (péntek)
Breznai u. ��������������������������������11.11. (péntek)
Bródy Sándor u.������������������������11.14. (hétfő)
Buzogány u.�����������������������11.17. (csütörtök)
Bükk sétány��������������������������������11.22. (kedd)

Darvas u.����������������������������������11.11. (péntek)
Dayka Gábor u.����������������������11.11. (péntek)
Deák Ferenc u.��������������������������11.08. (kedd)
Deméndi u.��������������������������������11.08. (kedd)
Déva u.��������������������������������������11.11. (péntek)
Dézsmaház u.������������������������11.11. (péntek)
Diófakút u.�������������������������11.17. (csütörtök)
Dobó köz ������������������������������������11.29. (kedd)
Dobó tér��������������������������������������11.08. (kedd)
Dobó u.����������������������������������������11.08. (kedd)
Domokos J. u.������������������������� 11.16. (szerda)
Dónát u.
(vasúttól északra)���������11.17. (csütörtök)
Dónát u.
(vasúttól a Tetemvár felé)��11.22. (kedd)
Dózsa György tér����������������������11.08. (kedd)
Dr. Hibay Károly u.��������������������11.08. (kedd)
Dr. Kapor Elemér u.���������11.24. (csütörtök)
Dr. Nagy János u.����������������������11.14. (hétfő)
Dr. Sándor Imre u.��������������������11.08. (kedd)
Dr. Bakó Ferenc u.�����������11.24. (csütörtök)

Babocsai u.�������������������������11.24. (csütörtök)
Bajcsy-Zs. E. u.����������������������������11.08. (kedd)
Bajza u.������������������������������������������11.14. (hétfő)
Baktai u.������������������������������������11.18. (péntek)
Balassa Bálint u.��������������������11.11. (péntek)
Bálint pap u.�����������������������11.17. (csütörtök)
Bárány u.����������������������������������11.11. (péntek)
Barkóczy u.����������������������������������11.14. (hétfő)
Bartakovics u.
(25-ös úttól keletre)��������������11.14. (hétfő)
Bartakovics u.
(25-ös úttól nyugatra) ����11.18. (péntek)
Bartalos u.��������������������������������11.18. (péntek)
Bartók Béla tér����������������������� 11.16. (szerda)
Bástya u.�����������������������������11.17. (csütörtök)
Béke u.������������������������������������������11.29. (kedd)

Cecey Éva u.�����������������������11.17. (csütörtök)
Ceglédi u.������������������������������������11.22. (kedd)
Cifrakapu tér��������������������������11.11. (péntek)
Cifrakapu u.����������������������������11.18. (péntek)
Cifrapart u.������������������������������11.11. (péntek)
Cinca u. ����������������������������������������11.29. (kedd)
Csákány u. ������������������������������� 11.16. (szerda)
Csákósor u.����������������������������������11.14. (hétfő)
Csalogány u.������������������������������11.29. (kedd)
Csiky Sándor u.
(25-ös úttól keletre)��������������11.14. (hétfő)
Csiky u.
(25-ös úttól nyugatra) ����11.18. (péntek)
Csokonai u.���������������������������������11.21. (hétfő)
Csordás u.������������������������������������11.08. (kedd)
Csurgó u.����������������������������������11.11. (péntek)

Egészségház úti ltp. �����11.17. (csütörtök)
Egri Csillagok u.���������������11.17. (csütörtök)
Egri út��������������������������������������������11.29. (kedd)
Endresz u.���������������������������11.24. (csütörtök)
Eötvös u.��������������������������������������11.14. (hétfő)
Eperjesi u.������������������������������������11.08. (kedd)
Epreskert u.��������������������������������11.21. (hétfő)
Erdélyi Éva utca������������������������11.22. (kedd)
Érsek u.������������������������������������������11.08. (kedd)
Eszperantó sétány�������������������11.14. (hétfő)
Eszterházy tér����������������������������11.14. (hétfő)
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Fadrusz u.��������������������������������11.11. (péntek)
Faggyas u.���������������������������11.17. (csütörtök)
Faiskola u.��������������������������������11.11. (péntek)
Farkasvár u.��������������������������������11.08. (kedd)

Farkasvölgy u.����������������������������11.08. (kedd)
Fazola Henrik u.������������������������11.08. (kedd)
Fecske u.��������������������������������������11.29. (kedd)
Fejedelem u.������������������������������11.22. (kedd)
Félhold u. ���������������������������11.17. (csütörtök)
Fellner Jakab u.��������������������������11.08. (kedd)
Felvégi u.��������������������������������������11.29. (kedd)
Fenyő u.����������������������������������������11.29. (kedd)
Fertőbánya u.����������������������������11.08. (kedd)
Fiumei u.����������������������������������11.11. (péntek)
Foglár u.����������������������������������������11.08. (kedd)
Folyás u.�������������������������������11.17. (csütörtök)
Frank Tivadar u.������������������������11.08. (kedd)
Fügedi u.��������������������������������������11.22. (kedd)
Fürdő u.����������������������������������������11.08. (kedd)
Fűzér u. �������������������������������11.17. (csütörtök)
Galagonyás u.����������������������������11.08. (kedd)
Garay u.����������������������������������������11.22. (kedd)
Gárdonyi u.������������������������11.17. (csütörtök)
Gerinc u.
(25-ös úttól keletre)��������������11.14. (hétfő)
Gerinc u.
(25-ös úttól nyugatra) ����11.18. (péntek)
Gerl Mátyás u.����������������������������11.08. (kedd)
Gerle köz�����������������������������11.24. (csütörtök)
Gólya úti lakótelep���������11.17. (csütörtök)
Gorové u. ��������������������������������11.18. (péntek)
Görög u. ����������������������������������11.11. (péntek)
Grónay u.���������������������������������� 11.16. (szerda)
Gyóni G u.������������������������������������11.21. (hétfő)
Gyöngy u.���������������������������11.24. (csütörtök)
Gyulafehérvári u.������������������11.11. (péntek)
Hadnagy u. ����������������������������� 11.16. (szerda)
Hajdúhegy u.������������������������������11.22. (kedd)
Harangláb u.���������������������11.24. (csütörtök)
Harangöntő u. ��������������������������11.08. (kedd)
Hársfa u.���������������������������������������11.29. (kedd)
Hatvanasezred u.������������������11.18. (péntek)
Hatvani kapu tér������������������� 11.16. (szerda)
Hell Miksa u.���������������������������� 11.16. (szerda)
Hétvezér u.����������������������������������11.22. (kedd)
Hevesi S. u.����������������������������������11.21. (hétfő)
Hild J. u.����������������������������������������11.14. (hétfő)
Homok u. ��������������������������������� 11.16. (szerda)
Honfoglalás u.����������������������������11.22. (kedd)
Hontalan u. ����������������������������� 11.16. (szerda)
Hóvirág u.������������������������������������11.29. (kedd)
Hősök u.�����������������������������������11.18. (péntek)
Ifjúság u.��������������������������������������11.08. (kedd)
Iglói u.����������������������������������������11.11. (péntek)
Íj u.�����������������������������������������11.17. (csütörtök)
Ipolyi A. u.������������������������������������11.14. (hétfő)
Iskola u.�������������������������������11.24. (csütörtök)
I. István király u.��������������������11.11. (péntek)
Ív u.������������������������������������������������11.14. (hétfő)
Janicsár u.���������������������������11.17. (csütörtök)
Jankovics u.����������������������������11.11. (péntek)
Jókai u.������������������������������������������11.08. (kedd)

Joó János u.�����������������������11.17. (csütörtök)
József A. u.����������������������������������11.29. (kedd)
Kacsapart u.��������������������������������11.14. (hétfő)
Kalcit u. ������������������������������������� 11.16. (szerda)
Kallómalom u. ����������������������11.18. (péntek)
Kálnoky u.������������������������������������11.22. (kedd)
Kandra Kabos u.��������������������11.18. (péntek)
Kapás u.����������������������������������������11.08. (kedd)
Karéj u.��������������������������������������11.11. (péntek)
Károlyi M. u.��������������������������������11.14. (hétfő)
Kárpát úti lakótelep������������11.11. (péntek)
Kassai u.������������������������������������11.11. (péntek)
Katona István tér����������������������11.08. (kedd)
Kazinczy u.������������������������������11.11. (péntek)
Keglevich u.����������������������������11.11. (péntek)
Kelemen I. köz �����������������11.17. (csütörtök)
Kertalja u.���������������������������11.24. (csütörtök)
Kertész u. ��������������������������������� 11.16. (szerda)
Kilián u. ������������������������������������11.18. (péntek)
Király u.
(25-ös úttól keletre)����������� 11.16. (szerda)
Király u.
(25-ös úttól ny.-ra)�������11.24. (csütörtök)
Kis Merengő u.����������������������� 11.16. (szerda)
Kisasszony u.���������������������11.24. (csütörtök)
Kisdelelő u.����������������������������������11.29. (kedd)
Kis-Eged u.�������������������������11.17. (csütörtök)
Kisfaludy u.����������������������������������11.22. (kedd)
Kiskanda u.������������������������������11.11. (péntek)
Kistályai u.������������������������������������11.14. (hétfő)
Kisvölgy u.
(25-ös úttól keletre)��������������11.14. (hétfő)
Kisvölgy u.
(25-ös úttól nyugatra) ����11.18. (péntek)
Klapka György u.����������������������11.08. (kedd)
Knézich Károly u.����������������������11.08. (kedd)
Kocsis B. u. ������������������������������� 11.16. (szerda)
Kodály Z. u.������������������������������� 11.16. (szerda)
Koháry u.�����������������������������11.24. (csütörtök)
Kolacskovszky u.������������������� 11.16. (szerda)
Kolozsvári u.����������������������������11.11. (péntek)
Kossuth Lajos u.������������������������11.08. (kedd)
Koszorú u.������������������������������������11.08. (kedd)
Kovács Jakab u.������������������������11.29. (kedd)
Kovács János u. ������������������������11.14. (hétfő)
Kő u. �������������������������������������11.24. (csütörtök)
Kőkút u.�������������������������������11.24. (csütörtök)
Kölcsey tér������������������������������11.11. (péntek)
Könyök u.���������������������������11.24. (csütörtök)
Kőporos tér ����������������������������� 11.16. (szerda)
Körmöcbányai u.����������������������11.08. (kedd)
Kővágó tér�������������������������11.24. (csütörtök)
Köztársaság tér����������������������11.11. (péntek)
Külsősor u.������������������������������11.11. (péntek)
Lágyas u.��������������������������������������11.29. (kedd)
Lájer D. u. ������������������������������������11.14. (hétfő)
Laktanya u.����������������������������������11.21. (hétfő)
Leányka u. �������������������������11.17. (csütörtök)
Legányi u.���������������������������11.17. (csütörtök)
Lejtő u.������������������������������������������11.14. (hétfő)

Lenkey u.��������������������������������������11.14. (hétfő)
Liget u.���������������������������������11.17. (csütörtök)
Liszt Ferenc u.������������������������11.11. (péntek)
Literáti u.�����������������������������11.17. (csütörtök)
Lovász u.�����������������������������11.24. (csütörtök)
Lőcsei u.������������������������������������11.11. (péntek)
Ludányi u.������������������������������������11.22. (kedd)
Maczky Valér u.�������������������������11.08. (kedd)
Madách Imre u.��������������������11.11. (péntek)
Madárkút u.��������������������������������11.29. (kedd)
Maklári út��������������������������������� 11.16. (szerda)
Malom u.����������������������������������11.18. (péntek)
Malomárok u.����������������������������11.21. (hétfő)
Mályva u.��������������������������������������11.29. (kedd)
Mária u.������������������������������������11.11. (péntek)
Markhot Ferenc u.����������������11.11. (péntek)
Mátyás király u.
páratlan oldal ��������������������11.11. (péntek)
Mátyás király u.
páros oldal������������������������������11.08. (kedd)
Mecset u.����������������������������������11.11. (péntek)
Meder u.��������������������������������������11.14. (hétfő)
Mekcsey u.�������������������������11.17. (csütörtök)
Mély u.��������������������������������������� 11.16. (szerda)
Menház u.��������������������������������� 11.16. (szerda)
Merengő u.������������������������������ 11.16. (szerda)
Mester u.����������������������������������11.18. (péntek)
Mikes K. u.������������������������������������11.21. (hétfő)
Mikszáth K. u. ������������������������� 11.16. (szerda)
Mindszenthy G. u.��������������������11.22. (kedd)
Mlinkó u.����������������������������������11.11. (péntek)
Mocsáry u.����������������������������������11.14. (hétfő)
Móricz Zs. u.��������������������������������11.22. (kedd)
Munkácsy u. ��������������������������11.11. (péntek)
Nagy L. út��������������������������������11.11. (péntek)
Nagy-Eged u.���������������������11.17. (csütörtök)
Nagykőporos u.��������������������� 11.16. (szerda)
Nagylaposi u. ����������������������������11.29. (kedd)
Nagyrét u.������������������������������������11.14. (hétfő)
Nagyváradi u.������������������������11.11. (péntek)
Napsugár köz������������������������� 11.16. (szerda)
Napsugár u.����������������������������� 11.16. (szerda)
Neumayer u.��������������������������� 11.16. (szerda)
Nyíl u.��������������������������������������������11.14. (hétfő)
Nyitrai u.��������������������������������������11.08. (kedd)
Olasz u. ����������������������������������������11.21. (hétfő)
Orgonás tér��������������������������������11.14. (hétfő)
Ostorosi u. ������������������������������� 11.16. (szerda)
Ostrom u. ���������������������������11.17. (csütörtök)
Pacsirta u.
(25-ös úttól keletre)����������� 11.16. (szerda)
Pacsirta u.
(25-ös úttól nyugatra) ��������11.08. (kedd)
Pallos u.������������������������������������11.11. (péntek)
Pápai u. ������������������������������������11.11. (péntek)
Paphegy u.�������������������������11.24. (csütörtök)
Partos u.�������������������������������11.17. (csütörtök)
Pást u.����������������������������������������11.11. (péntek)
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Pásztorvölgy u. ������������������������11.29. (kedd)
Patakpart u.��������������������������������11.14. (hétfő)
Pázmány Péter u.����������������������11.21. (hétfő)
Pázsit u.������������������������������������11.11. (péntek)
Pető Gáspár u.������������������11.24. (csütörtök)
Petőfi S. u.������������������������������������11.22. (kedd)
Petőfi tér��������������������������������������11.08. (kedd)
Pirittyó u.��������������������������������������11.29. (kedd)
Pori sétány����������������������������������11.14. (hétfő)
Posta köz��������������������������������������11.29. (kedd)
Pozsonyi u.����������������������������������11.08. (kedd)
Puky Miklós u.������������������������11.11. (péntek)
Pyrker tér ������������������������������������11.14. (hétfő)
Ráchegy u.�������������������������11.24. (csütörtök)
Ráckapu tér�����������������������11.24. (csütörtök)
Radnóti M. u.������������������������������11.22. (kedd)
Rajner K. u.�������������������������11.24. (csütörtök)
Rákóczi u.������������������������������������11.21. (hétfő)
Raktár u. ��������������������������������������11.14. (hétfő)
Régi Cifrakapu u.������������������11.18. (péntek)
Reményi Ede tér ������������������� 11.16. (szerda)
Remenyik Zsigmond úti
lakótelep �����������������������11.17. (csütörtök)
Rezeda u.����������������������������11.24. (csütörtök)
Rigó köz�������������������������������11.24. (csütörtök)
Rókus köz���������������������������11.17. (csütörtök)
Rókus u.�������������������������������11.17. (csütörtök)
Rottenstein köz������������������������11.14. (hétfő)
Rozália köz������������������������������� 11.16. (szerda)
Rozália u.����������������������������������� 11.16. (szerda)
Rózsa K. u.
(25-ös úttól nyugatra) ����11.18. (péntek)
Rózsa Károly u.
(25-ös úttól keletre)��������������11.14. (hétfő)
Rózsásdűlő u.����������������������������11.22. (kedd)
Rozsnyói u.����������������������������������11.08. (kedd)
Rövid u.������������������������������������� 11.16. (szerda)
Rudivár u.���������������������������11.24. (csütörtök)
Sánc köz��������������������������������������11.29. (kedd)
Sánc u.������������������������������������������11.29. (kedd)
Sáncalja u.������������������������������������11.29. (kedd)
Sas u.����������������������������������������������11.14. (hétfő)
Sasvár u. ��������������������������������������11.14. (hétfő)
Sertekapu u.
(25-ös úttól keletre)��������������11.14. (hétfő)
Sertekapu u.
(25-ös úttól nyugatra) ����11.18. (péntek)
Servita u.����������������������������������11.11. (péntek)

Síp köz������������������������������������������11.14. (hétfő)
Sóház u.������������������������������������� 11.16. (szerda)
Sólyom u.������������������������������������11.29. (kedd)
Stadion u.������������������������������������11.08. (kedd)
Sugár István u.�����������������11.24. (csütörtök)
Szabadkai u. ��������������������������11.11. (péntek)
Szabó Sebestyén u.�������11.17. (csütörtök)
Szaicz Leó u.���������������������������11.11. (péntek)
Szala köz�����������������������������11.24. (csütörtök)
Szalapart u. �����������������������11.24. (csütörtök)
Szálloda úti lakótelep���11.17. (csütörtök)
Szalóki u.��������������������������������������11.08. (kedd)
Szarvas Gábor úti ltp. ���11.17. (csütörtök)
Szarvas tér������������������������������� 11.16. (szerda)
Szarvaskői út������������������������������11.29. (kedd)
Széchenyi u.��������������������������������11.14. (hétfő)
Szederkényi u. �����������������11.24. (csütörtök)
Székelyudvarhelyi u.����������11.11. (péntek)
Szélpart u.������������������������������������11.29. (kedd)
Széna tér��������������������������������������11.08. (kedd)
Szénáskert u.������������������������������11.08. (kedd)
Szent János u.����������������������������11.08. (kedd)
Szent Miklós u.����������������������11.11. (péntek)
Szépasszonyvölgy u.�����11.24. (csütörtök)
Szérűskert u.������������������������������11.29. (kedd)
Szeszfőzde u. ����������������������������11.14. (hétfő)
Szolárcsik u.����������������������������11.11. (péntek)
Szőlő u. ������������������������������������11.11. (péntek)
Szövetkezet u.������������������������11.11. (péntek)
Szúnyog köz������������������������������11.08. (kedd)
Szüret u.������������������������������������11.11. (péntek)
Szvorényi u.
(25-ös úttól keletre)����������� 11.16. (szerda)
Szvorényi u.
(25-ös úttól nyugatra) ��������11.08. (kedd)
Talizmán u.�������������������������11.17. (csütörtök)
Tárkányi Béla u. ������������������������11.08. (kedd)
Tárkányi u. ����������������������������������11.29. (kedd)
Tátra u.������������������������������������������11.08. (kedd)
Tavassy Antal u.��������������������11.11. (péntek)
Tavasz u. ����������������������������������11.18. (péntek)
Telekessy u. ����������������������������� 11.16. (szerda)
Telepi u. ��������������������������������������11.29. (kedd)
Temesvári u. ��������������������������11.11. (péntek)
Tetemvár u. �����������������������11.24. (csütörtök)
Tévesztő köz��������������������������� 11.16. (szerda)
Tiba u.��������������������������������������������11.22. (kedd)
Tibrikdűlő u.�����������������������11.17. (csütörtök)
Tihaméri u.������������������������������� 11.16. (szerda)

Váci M u.��������������������������������������11.21. (hétfő)
Vadrózsa u.����������������������������������11.29. (kedd)
Vajda u. ������������������������������������11.11. (péntek)
Vak Bottyán u.����������������������������11.21. (hétfő)
Vallon u.������������������������������������11.18. (péntek)
Vályi u.������������������������������������������11.14. (hétfő)
Vámház u.���������������������������11.24. (csütörtök)
Vár bejáró������������������������������������11.14. (hétfő)
Városfal u.������������������������������������11.14. (hétfő)
Vasöntő u.��������������������������������� 11.16. (szerda)
Vasút u. ����������������������������������������11.14. (hétfő)
Vécsey Sándor u ������������������11.11. (péntek)
Vécseyvölgy u.�����������������11.17. (csütörtök)
Veres P. u.���������������������������������11.11. (péntek)
Verőszala u.�����������������������11.24. (csütörtök)
Verseghy Ferenc u.������������������11.21. (hétfő)
Vincellériskola u.����������������������11.08. (kedd)
Vitkovics u.����������������������������������11.14. (hétfő)
Vízimolnár u ������������������������������11.21. (hétfő)
Vörösmarty u.����������������������������11.21. (hétfő)
Zalár u.������������������������������������������11.08. (kedd)
Zellervár u.������������������������������� 11.16. (szerda)
Zoltay u.�������������������������������11.17. (csütörtök)
Zólyomi u.��������������������������������11.11. (péntek)
Zombori u.������������������������������11.11. (péntek)
Zöldfa u. �����������������������������11.17. (csütörtök)
Zúgó u.������������������������������������������11.14. (hétfő)
Zseb köz��������������������������������������11.14. (hétfő)

Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

www.egrihulladek.hu
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A Művelt Ifjúságért Alapítvány 2016. november 11-én 15.30 órai kezdettel
rendezi meg történelmi emlékülését, „Forradalom és szabadságharc a XX.
században: 1956” mottóval. A rendezvénnyel a Gyakorlóiskola kapcsolódik
a „Magyar Tudomány Ünnepe” programjaihoz. A közönség hat – történelmi
és irodalmi témájú – előadás keretében ismerkedhet a korszakkal.
A tervezett program a következő:
Az emlékülés elnöke: Pap József (Eszterházy Károly Egyetem)
15.30
Ünnepi műsor
15.40
Megnyitó
15.45
Kedves Gyula (Országgyűlés Hivatala)
A szabadságharc fegyverei
16.05
Balázs Géza (ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)
Az ötvenes évek és 56 frazeológiája
16.25
Horváth Miklós (Hadtörténeti Múzeum)
1956 hadtörténeti vonatkozásai
17.00
Rainer M. János (Eszterházy Károly Egyetem)
1956 és a világpolitika
17.20
Kozári József (Eszterházy Károly Egyetem)
Katonák az 1956-os forradalomban
17. 40
Bartók Béla (Eszterházy Károly Egyetem)
„Oly távol, messze van hazám” (A disszidenskérdés 1956-ban)

Újsor u.��������������������������������������� 11.16. (szerda)

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

3300 Eger, Homok u. 26.
Tel.:
(06 36) 411-144; (06 36) 513-200
Fax:
(06 36) 513-211

TÖRTÉNELMI EMLÉKÜLÉS

Tímár u.������������������������������������� 11.16. (szerda)
Tinódi u.����������������������������������������11.14. (hétfő)
Tittel P. u.����������������������������������� 11.16. (szerda)
Tizeshonvéd u.����������������������11.18. (péntek)
Tompa u. ��������������������������������11.11. (péntek)
Tordai u.����������������������������������������11.22. (kedd)
Torok köz��������������������������������������11.14. (hétfő)
Torony u.����������������������������������11.11. (péntek)
Tölgy u. ����������������������������������������11.29. (kedd)
Törvényház u.����������������������������11.14. (hétfő)
Töviskes tér ��������������������������������11.22. (kedd)
Töviskes u. ����������������������������������11.22. (kedd)
Trinitárius u.����������������������������� 11.16. (szerda)
Tulipánkert u.
(belterületi szakasz)�����11.24. (csütörtök)
Tündérpart u.����������������������������11.14. (hétfő)
Türk F. u.����������������������������������������11.22. (kedd)
Tűzoltó tér ����������������������������������11.08. (kedd)

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Barkóczy utcai
tornaterme, Eger, Barkóczy utca 5.

A programot a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány Emlékbizottság támogatja

„friss szelek, fényes szelek fújnak…”

kiállítás és
programsorozat

a bródy sándor könyvtárban az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére
A kiállítás 2016. december 17-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.
2016. november 3. csütörtök 16:00
VÁLOGATÁS HELYI SZERZŐK 1956-OS MŰVEIBŐL
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata közreműködésével
2016. november 10. csütörtök 17:00
FILMPREMIER! 1956 Heves megye — dokumentumﬁlm
Rendező: Szíki Károly színművész
2016. november 15. kedd 17:00
BAKACSI ERNŐ: 56-os mozaik — kötetbemutató
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata közreműködésével
2016. november 18. péntek 17:00
„EGY ŐSZ ÖRÖK EMLÉKE” — 56-os versek
Ungvári P. Tamás, Ungvári Zsóﬁa és Okos Tibor műsora
2016. november 21. hétfő 17:00
FILMVETÍTÉS 1956.
Beszélgetéssel, ﬁlmelemzéssel egybekötött ﬁlmnézés
2016. november 23. szerda 17:00
Sorsfordulók — Sorsfordítók történelmi szemelvények
Rainer M. János: 1956, a forradalom megtorlása
Decemberi előzetes:
Szíki Károly—Bodor Sarolta: Az akasztófa árnyékában — kötetbemutató
Valuch Tibor: Hétköznapi élet a Kádár-rendszerben — előadás
Cseh Zita: 1956 levéltári forrásai — előadás
A programok helyszíne a Bródy Sándor Könyvtár (Eger, Kossuth L. u. 16.).
A programokon a részvétel ingyenes.
TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!
Az emlékkiállítást és a programsorozatot az
„1956-os Emlékbizottság” támogatta és „A
magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósul meg.

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

TÖRÖK FÜRDŐ
SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG, TRADÍCIÓ

ŐSZI FIATALÍTÓ RITUÁLÉ
A TÖRÖK FÜRDŐBEN!
50 perces szőlőmagolajos hamam masszázs
belépővel 9000 Ft!
Ismerje meg a hidegen sajtolt szőlőmagolaj
jótékony hatását, próbálja ki a tradicionális
török masszázsunkat, a hamamot!
Masszázsfoglalás: 36/510-552
Eger, Fürdő u. 3-4.
www.egertermal.hu

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

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

ÁLLATELEDEL:
ÁLLATPATIKA:

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

VACSORASZÍNHÁZ
November 12-én 19.00 óra
Kálloy Molnár Péter:

Caveman vagyis
az ŐSEMBER
A Brodway legsikeresebb darabja Egerben
a Ködmön Csárda Borétteremben.
Kicsattanó humorú, fergeteges
előadás, valósághű sztori
a mindennapokból!!
Az előadást svédasztalos
vacsora követi.

Asztalfoglalás: 36-413-172

kodmoncsarda@szepasszonyvolgy.eu

Ködmön Csárda Borétterem

Eger - Szépasszonyvölgy Telefon: (+36 36) 413-172
www.szepasszonyvolgy.eu

Minőségi

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

Bőr- és szőrmeruházat

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

Liszt F. u. 19.

(36) 314 492 • (30) 903 8546

GÁBOR ESZMERALDA becsüs,
műgyűjtőnő legmagasabb áron
készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat,
órákat, aranyakat, bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat,
Kovács Margitot. Kiszállás díjtalan:
06/1/789-1693, 30/382-7020
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419-999, web: www.mediaeger.hu • Főszerkesztő: Harsányi Judit • Felelős kiadó:
Antal Anett ügyvezető igazgató • Marketing munkatárs, hirdetésfelvétel: Major
Ildikó, telefon: (06 30) 254-0755, e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu • Lapunk
következő száma 2016. november 25-én jelenik meg. • A szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • A lap megjelenik 30 000 példányban ingyenes terjesztésben Egerben, Egerszalókon és Felsőtárkányban. • ISSN 2060-3738 • Tördelés: Tömösközi Péter • Címlapfotó: Vozáry
Róbert • Nyomdai munkák: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út
18. • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

KIÁLLÍTÁS
IKONOK SZABADON –
efZámbó István kiállítása
A képzőművészként és zenészként
egyaránt a magyar alternatív kultúra meghatározó alakjának számító
efZámbó István új műveit mutatja be
a kiállítás. A szürreális festményeivel
nemzetközi hírnevet szerzett alkotónak nem idegen az opera műfaja sem:
a több mint két évtizeddel ezelőtt
létrehozott, nyolcvan tagot számláló
Planetáris Űrharmonikusok nevű társulatával annak idején négy űropera-előadást is tartott. Ezúttal inkább a
képeivel kíván hatni - ez lesz efZámbó
István eddigi legnagyobb egri kiállítása.

SZÍNHÁZ
RÖPÜLJ, LELKEM!
A K2 Színház előadása mindarról, amit
az új generáció gondol jelenről, múltról, hazáról, eszmékről….mai életünkről, ami sokszor abszurdabb, mint egy
operett. Őszinte, ötletes zene és szöveg, bátor dramaturgia, amely bőven
hagy időt a nevetésre és az elgondolkodásra.
Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem –
Moziterem
Időpont: november 6. 15.00

FILM
LEGENDÁS ÁLLATOK ÉS
MEGFIGYELÉSÜK
Göthe Salmander (Eddie Redmayne)
professzor, a bűvös fenevadak és bestiák szakembere New Yorkba érkezik.
A muglik között bujkáló varázslók és
boszorkányok közösségének segítségével keresi a városban élő szörnyeket. És talán meg is találja őket…
A Harry Potter-világ feltámad, a történet jó 70 évvel Potter születése előtt
játszódik: a nézők a varázslatos kalandok közben a varázsvilág múltját is
megismerhetik.
Rendező: David Yates; főszerepben:
Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin
Farrell – 140 perc
Bemutató: november 17.
(Forrás: port.hu)

PARASZTOPERA

IMPRESSZIÓK
Impressziók címmel nyílt kiállítás
Szendi Lajos fotóiból az Agria Park
Galériájában, amely november 16-ig
tekinthető meg.
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„A Parasztoperában egy balladisztikus történetet dolgoztunk fel opera
formában. Zenéjének alapja az erdélyi magyar népdalok, a barokk és a
rock bizarr, mégis homogén elegye.
A történet talán sokak számára ismerős lesz. Nekem a nagymamám úgy
mesélte, hogy Szabadszállás környéki
emberekkel történt ez meg nagyon
régen. Egyelőre csak annyit árulok el
belőle, hogy lesz benne néhány boldogtalan sorsú ember, szenvedély,
humor, vérfertőzés és gyilkosság.”
(Pintér Béla)
Helyszín: Gárdonyi Géza Színház
Időpont: november 6. 19.00

DOCTOR STRANGE
A világhírű idegsebész, Dr. Stephen
Strange élete tragikus fordulatot vesz
egy szörnyű autóbaleset következtében. Miután a kezeit attól kezdve használni képtelen orvosnak a hagyományos gyógymódok nem használnak,
valószínűtlen helyen talál segítséget
- egy titokzatos himalájai enklávé, a Kamar-Taj az utolsó reménye.
Strange hamarosan rádöbben, ez a
hely nem pusztán a gyógyításé, hanem
a hadviselésé is: láthatatlan, sötét erőket kell visszaverniük, melyek világunk
elpusztítására törekszenek. A doktor
rövidesen válaszút elé kerül: visszatér
régi, vagyonnal és népszerűséggel járó
életéhez, vagy hátat fordít múltjának és
újonnan szerzett mágikus képességeit
latba vetve a világ szolgálatába áll a valaha volt legerősebb mágusként.
Rendező: Scott Derrickson; főszerepben: Benedict Cumberbatch, Tilda
Swinton, Rachel McAdams
Bemutató: november 3. (forrás: port.hu)

KÖNYV

KONCERT

GERLÓCZY MÁRTON:
ELVONÓKÚRA

EGER ADVENT – NOVEMBER
27. VASÁRNAP, 17.30. DOBÓ
„Egy magyar pincér életének 12288. TÉR – JIMI HENDRIX NAP
napján elutazik egy thai szigetre, hogy Fellép: a DEÁK BILL BLUES
végre kipihenje magát és leszokjon BAND
az alkoholról. Útitársa, Márczy Lajos
(A csemegepultos naplója, Check-in),
napról napra dokumentálja titkos naplójában a pincér elvonókúráját, saját
küzdelmét és a thai sziget valóságát:
a kiábrándult helyieket és a nyugati
világ dőzsölő hordáit; a görcsösen és
kétségbeesetten nyugalmat és kalandot kereső nőket és férfiakat.
Az Elvonókúra a szerző első olyan regénye, amit mindvégig félmeztelenül,
zokni nélkül írt. Ez nagy segítség volt
számára, hiszen rengeteg manapság
a pulóverben és zokniban készülő regény, és látjuk az eredményét.”

„Lakik a hátamon egy fekete majom.
Nem tudom elkergetni, nem tudom
lerázni magamról. Az akarom-akarom
mindent felemészt, és mindenből kirekeszt. Én választottam, vagy engem
választott ez a kereszt?
Több hónapos ázsiai kalandba zárni
magad egyetlen társként és megfigyelőként egy aktív függővel művészi
perverzió. Személyes, intelligens utcai
humorral fűszerezett kaland a függőség tehetetlen holdudvarából. Szeretem.” (Kiss Tibi)
410 oldal
Megjelenés: 2016

SZABADIDŐ
NOVEMBER 18. PÉNTEK,
EKMK BARTAKOVICS BÉLA
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gajdos Táncházi és Koncertsorozat

„Szívem visszahúz, ez a Kőbánya-blues”. Deák Bill Gyulának ezt a
dalát az egész ország ismeri, sőt még
a határon túl is. Gyakran „a magyar
blueskirály” jelzővel illetik, de Bill Kapitánynak vagy egyszerűen csak Billnek is szokták szólítani. 1984-ben a
Budapest Sportcsarnokban Chuck
Berryvel közösen lépett fel, aki így vélekedett róla: „Ő a legfeketébb hangú
fehér énekes, akit valaha hallottam!”

EGRI VILÁGJÁRÓ KLUB
Iránból jelenti Cseh Zsombor
KÉKNYÚL HAMMOND BAND

November 23. szerda, 19.00, EKMK
Bartakovics

Műfaj: jazz, funk, blues
A hetvenes évek soul- és funkzenéjében gyökerező, urbánus tánczenét
játszó Kéknyúl egyedülálló színfoltja
a hazai klub- és fesztivál-körforgásnak. Bár a csapat korábbi hangzása
Premecz Mátyás zenekarvezető-billentyűs – védjegyének számító – Hammond orgonája köré épült, az új lemez
anyaga új koncepcióra épül: nyolc
egyenrangú muzsikus sző izgalmas
zeneszövetet telivér fúvósszólamokkal, vagány gitárokkal, sok vokállal és
Andy Hefler szenvedélyes, karakteres,
óceánon túli énekével.
Időpont és helyszín: november 16.,
szerda, 19.30, EKMK–Forrás.

A BOLDOGSÁG TITKAI
Dr. Dósáné Dr. Fekete Márta tiszti
főorvos előadása, szervező: EKMK,
EKE Egyesület.
November 23. szerda, 17.00, EKMK
Bartakovics
TOVÁBBI PROGRAMOK: WWW.EGRIPROGRAMOK.HU
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2016. NOVEMBER 27–TŐL
2016. DECEMBER 24–IG
LÉLEGZETELÁLLÍTÓ KARÁCSONYI FÉNYEK
KARÁCSONYI VÁSÁR, KÉZMŰVESEK,
GASZTRO KÜLÖNLEGESSÉGEK
30 NAP - 100 FELLÉPŐ
DEÁK BILL BLUES BAND / KÁLLAY SAUNDERS BAND
BLACKBIRDS / GROUP N SWING / MRS. COLUMBO
KOZMA ORSI QUARTET / BARABÁS LŐRINC QUARTET
VÁCZI ESZTER QUARTET / BALÁZS ELEMÉR GROUP
GARAMI FUNKY STAFF
ÉS SOKAN MÁSOK...

