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EGER ADVENT 2016

ADVENTI BESZÉLGETÉS AZ EGRI ÉRSEKKEL

ZENÉSZ „EGYSZÁLGITÁRRAL”

SÜSSÜNK MÉZESKALÁCSOT!

DR. VARGYAY ÉVA, A GYERMEKEK GYÓGYÍTÓJA

ADVENTI HANGULATBAN
Nem tudom, ki hogy van vele, de én képtelen vagyok komolyan venni a karácsonyt. Gyermekké válok, izgulok és kacarászok, még a balul sikerült bejglim fölött is, és ha már leszakad a derekam a sok házi munkától, akkor sem tudok elkenődni. Van az adventnek és a
karácsonynak valami gyermeki lelke, ami megérint, ami feltölti az egész decembert. Élvezem, teljes természetességgel, nincs bennem semmi színjáték, semmi erőlködés, színlelt vidámság, egyszerűen csak jó benne lenni az adventben, a karácsonyi hangulatban.
Ez magától jön, nem az üzletek korai támadásától, nem az októberben feldíszített műfenyőfától. Csak úgy van, valahogyan, valamikor megszületik, és finoman átadom magam
az advent minden kísértésének. Ez az időszak nekem erről szól: a gyermeki izgalomról, a
tökéletes, vagy épp elrontott mézeskalácsról, az ügyetlenkedésről és a magamon nevetésről, az izgatott készülődésről, a ferde karácsonyfáról, a konyhai felfordulásról, a találó
vagy félresikerült ajándékozásról, és a lényegről: az együttlétről, a nem hétköznapi ölelésről. Igen, gyerek akarok maradni, mert ezekből nem érdemes kiöregedni.
Munkatársaim nevében kívánok mindenkinek nyugodt adventi készülődést, és békés,
boldog karácsonyt!
HARSÁNYI JUDIT / főszerkesztő
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HÍREK

FIATAL VÁLLALKOZÓK
HETE
Több mint százan pályáztak

NOVEMBER 16–17.
Politikusok és sikeres cégvezetők részvételével zajlott
a Fiatal Vállalkozók Hete a Megyeháza dísztermében. A
kétnapos konferenciára azokat várták, akik érdeklődnek a
vállalkozások iránt. Az esemény célja, hogy kedvet csináljon a fiatalabb generációnak a cégalapításhoz.
fotó: nemes róbert

ÉFOÉSZ-SZÜLETÉSNAP
35 éves a szervezet

NOVEMBER 18.
35 éves lett az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
megyei szervezete. A tagok partnerekkel, segítőkkel, szakemberekkel ünnepeltek közösen a Városházán. A szövetség
szülői szerveződésből alakult meg 1981-ben, nem sokkal később Heves megyében is létrejött a helyi szervezet. Jelenleg
közel húsz intézmény munkáját segítik.
fotó: berán dániel

A KIVÉTELES AMERIKA

ADVENTI VÉRADÁS

Könyv jelent meg az amerikai életérzésről

Segítség a kulisszák mögött

NOVEMBER 21.

DECEMBER 5.

Honnan ered és miből táplálkozik az amerikaiak életérzése, magabiztossága, erős nemzeti tudata? Ezekre a
kérdésekre kereste a választ kutatásai során dr. Peterecz
Zoltán, az Eszterházy Károly Egyetem oktatója A kivételes Amerika címmel megjelent könyvében. A szerző több
mint két éve kezdte el írni művét, és tavaly öt hónapon át
kutathatott a témában a Yale Egyetemen. A könyv megjelenését az Eszterházy Károly Egyetem támogatta. 

Ismét megszervezi évek óta rendszeres Adventi véradását a TV Eger. A donorokat december 5-én, hétfőn 15
órától várják a Tv Eger szerkesztőségébe. Az eseményen
nemcsak a tévéstúdiót láthatja bárki, de az este 17 órától
jelentkező élő műsor készítésének kulisszái mögé is
bepillanthat. A stáb minden véradónak ajándékkal készül.
A véradók ne felejtsék el magukkal vinni TB kártyájukat és
személyi igazolványukat. Adventi véradás a TV Egerben
(Törvényház utca 15.) december 5-én, 15 órától.
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BIROS GÓLOK ÉS
VESZPRÉMI GYŐZELEM

EGY LÁMPA,
EZER ÚJ ESÉLY

Biros erősítette a hazai csapatot

Együtt a gyermekekért

NOVEMBER 21.

NOVEMBER 22.

A férfi kézilabda NB I-ben a Veszprém vendégjátéka mindig nagy
esemény. A Paris Saint-Germain elleni meccs után egy nappal
már Egerben léptek pályára Ancsinék. Ez a meccs nem csak ezért
volt különleges, hanem azért is, mert az egri kézilabdázóknál
pályára lépett az olimpiai bajnok vízilabdázó Biros Péter is, aki
ifjúsági játékosként épp a veszprémieknél kézilabdázott. A végeredmény: Eger SBS Eszterházy–Veszprém 20-28.
fotó: lénárt márton

Gyűjtést szervez az Egri Városi Diáktanács csapata. Az újszülötteknél fellépő sárgaság káros kockázatait csökkenti az
a lámpa, amelyre nagy szükség van az egri kórház gyermekosztályán. Ezért a „Gyermekeink Egészségéért” Közalapítvány közreműködésével összefogtak a város középiskolás
fiataljai. Kérjük, támogassa Ön is az alapítványt!
Adószám: 18571224-1-10
Számlaszám: OTP 11739009-20131100-00000000

KAMARAZENEKAR

JUTALOMUTAZÁS

Új zenekara van Egernek

A Felvidéken és Dél-Lengyelországban jártak
a szilágyisok

NOVEMBER 15.
A táncdalfesztiválok hangulatát idézi fel az Egerben megalakult Minaret Kamarazenekar. Gonda László, az együttes
művészeti vezetője elmondta: a zenekart – mely hiánypótló
nemcsak a városban, hanem a megyében is – az együtt
zenélés öröme és a táncdalfesztiválok zenei világa, az igényes
szórakoztató zene iránti vonzalom hozta létre. A húsztagú
Minaret Kamarazenekar megalakulásával új taggal bővült az
Egri Kulturális és Művészeti Központhoz tartozó művészeti
csoportok száma.

NOVEMBER 10–13.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
megrendezett „Gloria Victis” Kárpát-medencei történelmi
vetélkedőn az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 12. A osztályos csapata a 2. helyen végzett, így jutalmul
a három diák (Besenyei Márk; Pfeifer Tamás; Pilisy Bence) és felkészítő tanáruk (Antal Andrea) négy csodálatos
napot tölthetett el egy kirándulás keretében Felvidéken és
Dél-Lengyelországban a Rákóczi Szövetséggel.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

EGER ADVENT
TÖBB MINT EGY ÜNNEP
s z e r z ő : p ó c s i k at t i l a

Számos új elemmel gazdagodik az egri ünnepi kínálat advent idején: minden eddiginél
színesebb programokkal, és különleges látvánnyal, díszekkel, fényekkel várják az egrieket
és a városba látogatókat. A Dobó téren 30 nap alatt 100 fellépőt hallhat a közönség, de
egyedülálló kivilágítást kap a vár is.

egriek és a nálunk pihenő vendégek egymásnak üzenhetnek karácsonyi gondolatokkal, rajzokkal, fotókkal, karácsonyfadíszekkel.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is lesz egy kisebb méretű
korcsolyapálya a karácsonyi vásár közvetlen közelében, a Gárdonyi téren. Ez a pálya azok számára a legalkalmasabb, akik most
ismerkednek a korcsolyázással, ezért ez a lehetőség az óvodások
és általános iskolások számára nyitott, utóbbiak közül is a kisebbeknek ajánlják. (Természetesen lesz 1200 négyzetméteres műjégpálya is, méghozzá régi-új helyén, a Felsővárosban)
A Harlekin Bábszínház Egy jeles nap címmel különleges maszkajátékkal várja az érdeklődőket advent első vasárnapjától. Az
Egri Kulturális és Művészeti Központ is számos programmal, a
többi között koncertekkel, játszóházzal készül, de idén sem marad el a mézeskalács meseváros felépítése.
ÓRIÁSGÖMBBE ÜLHETÜNK A TÉREN
A látvány is egészen különlegesnek ígérkezik. A város karácsonyfája idén új díszbe öltözik és új fényeket kap. Az ünnepi
Dobó tér talán leglátványosabb eleme lesz az az új, háromdimenziós látványelem, amely nem más, mint egy öt méter átmérőjű,
fényekkel ékesített karácsonyfadísz-gömb. Az új elem alkalmas
arra, hogy abba a látogatók beüljenek, fotókat készítsenek a beltérben, vagy a gömb mellett. Az öt méter magas gömb tetejéről
a karácsonyi vásár faházainak tetejéig sugár alakban futófények
vezetnek, s ez a koncepció beborítja, egységessé teszi Eger ünnepi
főterét. A vár Dobó térről látható része pedig úgynevezett „élvilágítást” (sziluettvilágítást) kap. A Dobó téri fákon új, világító, organikus díszek pompáznak, a Városgondozás Eger Kft. emellett
összesen kilenc kilométernyi fényfüzért helyezett ki a közterületekre október közepe óta, illetve 400 kisebb-nagyobb motívumot.
A Dobó téri 12,5 méter magas ezüstfenyőre közel egy kilométeres
fényfüzér került. A Végvári vitézek terén a lépcső melletti falon
végighúzódó fényfüggöny mellett idén is lesz fényfestés.

Évek óta népszerű utazási célpont Eger a hosszú hétvégéken és az
ünnepi időszakokban – fogalmazott az idei adventi programokat
beharangozó sajtótájékoztatón Habis László. A megyeszékhely
polgármestere elárulta: ez az örömteli folyamat idén is folytatódik: a november 1-jei napokon Eger volt a legnépszerűbb vidéki
desztináció és volt olyan „egyszerű” novemberi hétköznap is,
amikor – szó szerint – megteltek a város szálláshelyei. Hozzátette: sokan dolgoztak azért, hogy Egeré legyen az ország egyik legvonzóbb karácsonyi vására, s hogy az adventi időszak egri programkínálata országosan is egyedülálló legyen.
Elhangzott: a 30 nap alatt csaknem 100 fellépőt hallhatnak az
egriek és az idelátogatók a Dobó téri színpadon. Ismert, nagynevű együttesek és énekesek látogatnak Egerbe, valamint városunk
amatőr zenészeinek, iskolás csoportjainak, civil kórusainak is
tapsolhatunk majd. Valamennyi fellépő vállalta, hogy – stílusától
függően – beépít a műsorába karácsonyi dalokat is. Koncertet ad
mások mellett Deák Bill Gyula, Kozma Orsi, a Trió á’la Kodály,
Gáspár Laci és Pély Barna.
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JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓK, 1552-ES TERMÉKEK
Varga Ottó, a város kulturális, turisztikai és marketing koordinációs szervezete, a KULTURMA vezetője elárulta: a vásárban
kimért forró innivalót idén egységes, „Eger Advent” dizájnnal
ellátott bögrékből lehet kortyolgatni. A bögre, melyhez jótékonysági akció is kapcsolódik, szuvenírként, emlékként, illetve ajándékként megvásárolható, de vissza is váltható. A befolyt összegből az egri Markhot Ferenc Kórház gyermekosztályának vásárol
a város egy nagyképernyős televíziót, valamint DVD lejátszót és
gyermekfilmeket.
Komoly szerep jut a Tourinform Iroda melletti boltból ismerős
1552-es termékeknek. A paletta ezúttal kibővül: az új ruházati
termékek az adventi vásáron debütálnak: kabát, mellény, sapka,
sál, baseball sapka, táska és kapucnis pulóver, valamint hosszú
ujjú póló lesz kapható a márka saját faházában, a Dobó téren.
Az adventi vásáron – két faházban – megjelennek Eger
testvérvárosai és határon túli partnertelepülések is, valamint külön faházat ajánlottak fel civil szervezeteknek, akik
jótékonysági akciók keretében saját termékeiket kínálják. A
Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület jótékonysági csereakciót szervez: komoly kedvezményt adnak termékeikből
használt, de még jó minőségű cseretermékek, így háztartási
gépek, ruhaneműk leadása esetén. Az összegyűlt, használt
termékeket jótékony célra ajánlják fel.
JÁTÉK IS JÁR AZ ÉLMÉNY MELLÉ
A #egeradvent (hashtag egeradvent) nyereményjáték egy Facebook és Instagram játékot takar. A mottó: „Lőj egy szelfit Egerben
és nyerj értékes ajándékokat”! A részvételhez csupán a #egeradvent megjelöléssel kell képeket feltölteni a közösségi oldalakra, a
legviccesebb, vagy éppen a legszebb kép készítője egri ajándékcsomagot nyer.

Amikor nincs élő program a színpadon, az újdonságként megjelenő Dobó téri óriás kivetítőn gyerekfilmeket, karácsonyi videoklipeket láthatnak az érdeklődők, esténként pedig karácsonyi, családi
mozifilmeket élvezhetnek. Helyi összefogás keretében a TV Eger
csapata kilenc esti koncertet rögzít teljes egészében. Ezeket a délelőtti és a kora délutáni órákban megismétlik a LED-fal segítségével, így azok is láthatják és átélhetik egy-egy egri, adventi este
hangulatát, akik az adott programon nem tudtak részt venni.
Martonné Adler Ildikó alpolgármester úgy fogalmazott: az idei
egri advent a harmónia, a meghittség és a hangulat hármasával írható le. Számos érdekességgel, vonzó programmal készül a város,
nemcsak a Dobó téren, de az egész belvárosban. A Végvári vitézek
terén mini karácsonyfák és az „Üzenj szeretteidnek akció” várja a
látogatókat. A nagy sikerű, nyári Olimpia Pikniknek otthont adó
téren Adventkor 30 darab, falapból kivágott karácsonyfa jelenik
meg. Ezek egy részét díszítésre felajánlották egy-egy óvodának,
vagy iskolának, a fennmaradó karácsonyfák pedig a tervek szerint
egyfajta „analóg” Facebook – üzenőfalként működnek majd: az
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JELENTŐS IPARFEJLESZTÉS
KÖVETKEZIK EGERBEN
Meglévő, konkrét beruházási igényekre alapozva indít nagyszabású iparfejlesztési programot Eger
Önkormányzata a város Területi- és Településfejlesztési Operatív Programjának (TOP) keretében.
A hevesi megyeszékhely kifejezetten jó munkát végez a TOP-programok előkészítésében, eddig nem
volt sikertelen beadványuk, s a beadott fejlesztési igények lefedik az Eger rendelkezésre álló eredeti forrás (11,073 milliárd Ft) immár 80,4%-át. A déli iparterület infrastruktúrájának komplex
fejlesztéséről szóló beruházási program támogatási szerződését a napokban írta alá Habis László
polgármester és Zay Ferenc, a Magyar Államkincstár Heves megyei igazgatója. Mint elhangzott:
a Területi és Településfejlesztési Operatív Programban Eger Önkormányzata 17 aláírt támogatási
szerződéssel rendelkezik, összesen 8,9 milliárd Ft-os támogatási összeggel.
Zay Ferenc elmondta: Eger Megyei Jogú Várost illetően 16
db fejlesztési témában jelent meg kiírás a TOP-keretében, s
ezekre a felhívásokra az aláírás pillanatáig 24 db támogatási kérelem érkezett az önkormányzat részéről. A benyújtott
kérelmek közül 22 esetében született már meg a támogatói
döntés és további támogatási döntések, illetve támogatási
szerződések vannak előkészítés alatt, összesen több mint
félmilliárd Ft értékben. A munka tehát igen intenzív, az Államkincstár és az önkormányzat kiváló együttműködésben
dolgozik.
Az aláíráson részt vett Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, a Heves megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos leszögezte: az iparfejlesztés célja a
munkahelyteremtés. Ebbe az irányba mutat az ipari terület
bővítése és fejlesztése, az M25-ös, Egert az autópályával ös�szekötő út megépítése és az egri intermodális közlekedési
csomópont-fejlesztés is. Mindennek a lényege a munkahelyteremtés – mutatott rá a politikus.
Habis László polgármester aláhúzta: kiemelt célra kiemelt
összeget fordít a város, hiszen ez az 1,2 milliárd Ft-os beruházási csomag egy Eger életét évtizedekre meghatározó fejlesztés lesz. Azok után, hogy az önkormányzat szisztematikus munkával, évek alatt jelentős területet vásárolt meg erre
a célra, a mostani projekt óriási előrelépést hoz: az egri iparfejlesztésre sok szempontból a város jövőjének zálogaként
tekintünk. Feltáró utak épülnek az ipari területen, közvilágítást létesítünk az eddig nem fejlesztett déli részeken, továbbá csapadékvíz-elvezető rendszert és energiaellátást
építünk ki. A fő cél a terület áram- és gázellátásának biztosítása, szennyvízvezeték építése, valamint alapvető hírközlési
kábelek lefektetése. A város a 23 hektárt érintő beruházással
biztosítja az alapot a későbbi, munkahelyteremtő magánberuházásokhoz, hogy a befektető, fejleszteni kívánó cégek az

fotó: nemes róbert

egri ipari területen gyártócsarnokokat, termelő üzemeket
hozhassanak létre, vagy épp irodaépületeket építhessenek.
„Eger nem kifejezetten iparvárosként szerepel a köztudatban, mégis igaz, hogy erős és fejlődő ipar nélkül Eger nem
volna ugyanaz a város. A több lábon állás mindig is meghatározó várospolitika célunk volt. Az iparnak hatalmas szerepe
van a megyeszékhely gazdálkodásában, az egri lehetőségek
kiszélesítésében, valamint – kenyéradóként – az egri fiatalok,
családok életében is. Azon vagyunk, hogy helyzetbe hozzuk
a magas hozzáadott értéket termelő egri cégeket és kiszolgáljuk a bővítési törekvéseiket. Számunkra nem kérdés, hogy
az iparnak, a munkahelyteremtésnek kulcsszerepe van Eger
jövőjének alakításában” – szögezte le Habis László polgármester.

ADOMÁNYDOBOZ EGERBEN!
Az országban több helyütt helyeztek ki adománydobozokat, ugyanabból a célból. 2016 októberében városunk egyik legforgalmasabb helyén, a
Katona téren az ABC előtt is felállított egyet az Egri Norma Alapítvány. Arra hivatott, hogy jóérzésű emberek tartós élelmiszert tegyenek bele
embertársaik számára. Mert van, akinek egy fél kenyér és egy májkrém az aznapi ételadagját jelenti.
Kérjük, segítse a kezdeményezést! Amennyiben arra jár, vásárol a piacon vagy az ABC-ben, pékségben, gondoljon arra, hogy milyen kevés
erőfeszítésbe kerül 1-2 termékkel többet berakni a kosárba és kifelé jövet behelyezni a dobozba. Higgye el, már sokan nagyon várják, hogy kivehessék és legyen mit enniük arra a napra! Segítsen, mert jót tenni jó! Váljon gyakorlattá Egerben az adakozás! KÖSZÖNJÜK!
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J O BB LÁ SZLÓ
1924–2002

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 Jobb László katonatisztről
szólunk, aki Eger 1956-os városparancsnoka volt.
Jobb László 1924. december 1-jén született Kolozsváron. Édesapja, Jobb János szíjgyártó munkás volt szülővárosában. Édesanyja, Simon Rozália négy gyermeket nevelt fel. Érettségi után
1946-ban illegálisan Magyarországra jött, ahol felvették a Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára. A második évfolyamról
1948 őszén a Kossuth Tüzér Tiszti Iskolára küldték. Itt avatták
alhadnaggyá 1949 júliusában. Ugyanebben az évben kötött házasságot Fuer Saroltával. Éva lányuk 1950-ben született. Feleségével kapcsolatuk megromlott, így 1954-ben elváltak.
Egerbe 1950 őszén került, s 1956. október 23-ig az egri laktanyában hadműveleti alosztályvezetőként teljesített szolgálatot
mint az ezred törzsfőnökhelyettese. Október 24-én a fővárosi
hírek hatására és a hadügyminiszter parancsára két zászlóalj Budapestre vonult. Ekkor Iványi János ezredparancsnok Jobb Lászlót bízta meg, hogy az Egerben maradt egységet vegye át. Ettől
kezdve a forradalmi események aktív részesévé vált. Október
28-án alakult meg Eger Város Forradalmi Nemzeti Tanácsa, ahol
beválasztották a 32 tagú tanács elnökségi tagjainak sorába. Még
aznap este a laktanyában összehívták az egész katonai állományt, ahol a katonák Jobb Lászlótól kaptak parancsot arra, hogy
hol kell nekik őrséget adni, s milyen középületeket kell őrizniük. A
Heves Megyei Kiegészítő Parancsnokságon 1956. október 29-én
fegyvereket adatott ki a nemzetőrség részére, s lefoglalta a kiegészítő parancsnokság tehergépkocsiját, valamint a parancsnok
személygépkocsiját.
Jobb László Eger város Forradalmi Nemzeti Tanácsa Védelmi Bizottságának parancsnokaként fenntartotta a város közbiztonságát. Megszervezte a
nemzetőrséget, amely
Eger fontosabb objektumait védelmezte
az esetleges provokációktól. Éjjelenként pedig a
lakosság fokozottabb biztonsága
érdekében járőrök
cirkáltak a város
utcáin.
November 4-én hajnalban, a szovjet csapatok fővárosi támadása
után egységeit visszarendelte a város pereméről. November 6-án Eger

bevezető útjaira tiszteket küldött ki azzal a paranccsal, hogy
fogadják az ide érkező szovjet csapatokat, adjanak tájékoztatást nekik a helyzetről, s közöljék velük, hogy nem állnak ellent.
Személyesen ment ki az andornaktályai útra, és tárgyalt Poljakov ezredessel az Egert megszálló orosz erők parancsnokával.
Közölte vele: „hogy senki sem fog rájuk lőni, tehát a város épségét
neki is szavatolni kell.” Az ezredes megfogalmazott egy felhívást
a lakossághoz, hogy akinek fegyvere van, az adja le. Kérte, hogy
Jobb László is írja azt alá, de válasza a következő volt: „Én nem
hívtam Önöket, tudomásul veszem, hogy itt vannak, de nem írok
alá semmit, mert katonai tevékenységemet befejeztem.”
Jobb Lászlót másnap letartóztatták, és bevitték az orosz parancsnokságra. Szabadulása után a városban egy erdélyi zsidó
családnál húzta meg magát. Tudatában volt annak, hogy a hatóság körözi, s ezért felhívta a rendőrséget: „Nem vagyok rablógyilkos, s ha Gyurkó vezérőrnagy, a pufajkások véreskezű parancsnoka,
Magyarország hóhéra elhagyja Egert, jelentkezem azonnal.” December 17-én a rendőrségen lediktálta, hogy a forradalom napjai
ban Egerben mit cselekedett. 1957. február 1-jén letartóztatták,
és börtönbe került.
Jobb László és társai ügyét a Budapesti Katonai Bíróság tárgyalta 1957. június 7-én. Tizenöt évre ítélték el. A koncepciós perben,
amelyet egy előre megtervezett politikai elképzelés alapján folytattak le, a súlyos ítélet elrettentésül szolgált. A Heves Megyei
Karhatalmi Század követelte a szerintük enyhe ítélet súlyosbítását. Büntetésének letöltését a Fővárosi Kozma utcai és a Fő utcai gyűjtőfogházban kezdte. Börtöntársai voltak többek között
Obersovszki Gyula költő, Mécs László mérnök, Darvas Iván és
Mensáros László színészek. 1963-ban az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) által kierőszakolt amnesztiával szabadult.
Néhány hónapot Felnémeten élt favágóként, majd a fővárosba
költözött, ahol a Filmtechnikai Vállalat műszaki előadónak alkalmazta. Ezen a munkahelyen egy évtizedig dolgozott. 1972-ben
megnősült, feleségül vette Dávid Máriát, a Heves Megyei Kórház intézeti főgyógyszerészét. Két gyermekük született, László (1972–) és Mariann (1975–). Mivel családja Egerben élt, így
megpróbált ő is a városban munkát vállalni, de nem járt sikerrel.
Az egri Háziipari Szövetkezet elnöke 1973-ban alkalmazta mint
energetikust és TMK-vezetőt. Innen ment nyugdíjba 1984-ben.
Jobb Lászlót 1990-ben rehabilitálták, ezredessé léptették elő.
1991-ben Eger díszpolgárává választották. 1999-ben pedig a Vitézi Rend tagjává avatták.
Egerben hunyt el 2002. január 4-én. Földi maradványait január
12-én, a református egyház szertartása szerint, katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra a Fájdalmas Szűz (Hatvani) temetőben.

Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
(Márai Sándor)

NYITRAI ZSOLT
MINISZTERELNÖKI
MEGBÍZOTT LETT
Orbán Viktor miniszterelnök 2016. november 15-i
hatállyal a stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízottá nevezte ki Nyitrai
Zsolt országgyűlési képviselőt.
A miniszterelnöki megbízott feladatkörében közreműködik a kormányzati társadalompolitikai feladatok ellátásában, részt vesz a kormányzat stratégiai társadalmi kapcsolatainak összehangolásában.
Nyitrai Zsolt társadalompolitikai tárgyú kérdésekben javaslatokat tesz a feladatkörökkel rendelkező miniszternek,
illetve a Kormánynak, fogadja és nyilvántartja a kormányzati cselekvésre irányuló társadalmi kezdeményezéseket,
továbbá összehangolja azok megvalósítását.
A miniszterelnöki megbízott kapcsolatot tart és egyeztet
a kormányzat kiemelt társadalmi partnereivel.
Nyitrai munkáját ötfős titkárság segíti, kinevezésével államtitkári juttatásokra jogosult.
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KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK
December 7-én, 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.
December 5-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as
választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka, valamint Szucsik György, a 2-es
választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.
Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett
helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/2180266, 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.
December 17-ig előzetesen megbeszélt időpontban és helyen tart fogadóórát Csákvári Antal, a 6. sz. választókerület képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja. Telefonos egyeztetés: 30/941-1397.
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-DKEgyütt), 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.) december 1-jén, csütörtökön 17.00
órától. Várja az érdeklődők megkeresését az alábbi elérhetőségen: 70/392-0127.
Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-EgyüttMSZP), 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.) december 1-jén, csütörtökön
17.00 órától. Várja az érdeklődők megkeresését az alábbi
elérhetőségen: 30/232-2427.

A JÁRMŰIPAR ÉLVONALÁBAN
Várhatóan az elmúlt 20 év egyik legjobb nyereséges évét zárja a ZF Hungária Kft.
2016-ban: érthető hát, hogy a ZF Hungária Kft. dolgozói bíznak a vállalat jövőjében. Egy közelmúltban végzett interjúsorozatból is az derült ki, hogy a munkatársak
közül sokan a stabil munkahelyet, a kiszámítható viszonyokat tartják a vállalat
egyik legfontosabb értékének. Idén ünnepelte alapításának huszadik évfordulóját a
ZF Hungária Kft., és a jubileumi ünnepségen mintegy száz olyan dolgozót köszöntöttek, aki az alapítás óta a cégnél dolgozik. Ez a magas szám is jelzi, hogy a ZF
Hungáriánál alacsony a fluktuáció, aki belép, maga is hosszabb távra tervez, lojális
a vállalathoz, illetve olyan körülményeket talál, amelyek maradásra ösztönzik.
A törzsgárdát alkotó munkatársak tudása a cég egyik legnagyobb értéke, amelyre méltán büszkék. Ezt a tudást természetesen megosztják a frissen bekerülő fiatalokkal is. Ők pedig új
látásmódot, lendületet hoznak a vállalat életébe, magas szintű
információtechnológiai tudással rendelkeznek, ami a cég működése, jövője szempontjából szintén nagyon fontos. A ZFH
felelősséget vállal az utánpótlás képzésében, partner mind a
duális szakképzésben, mind a duális egyetemi képzésben.
A vállalat részt vesz azokban az egri és régiós programokban,
amelyek célja a pályaválasztás előtt álló általános iskolás és
középiskolás fiatalok, illetve szüleik tájékoztatása, orientálása.
Rendszeresen lehetőséget biztosít a fiatalok részére szervezett
gyárlátogatásokon, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve, a vállalat gyártási folyamatainak
megismerésére.
A szakmunkás utánpótlás biztosítására, az ESZC Bornemis�sza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumával közösen immár tíz éve saját szakképzési rendszert működtet. A tanulók jól felszerelt tanműhelyekben sajátítják el a
forgácsoló szakma alapjait, gyakorlatukat a gyár termelőüzemében, tapasztalt szakmunkások felügyelete alatt végzik.
A stabilitás mellett a ZF Hungária másik nagy értéke a rugalmasság: a járműiparban dinamikusan változnak a trendek,
folyamatosan nőnek a vevők elvárásai, ezért sikerre csak az a
vállalkozás számíthat, amelyik folyamatosan fejleszti termelőeszközeit, javítja termékei minőségét, és nem utolsósorban
kiemelten figyel a kiszállítások pontosságára. A mai járműgyárak ugyanis alig tárolnak készleteket: az alkatrészek gondosan
megtervezett ütemezéssel, egyenesen a gyártósorokra futnak
be.
A vevők igényeinek úgy kell megfelelni, hogy közben a vállalat nyereséget termeljen, amiből finanszírozni lehet többek
között a technológiai fejlesztéseket. A gazdaságosság és a hatékonyság tehát szintén kulcsszavak a cég működtetésében. A

folyamatok rendezettségéről a gondosan felépített ZF Termelési Rendszer működtetésével, illetve minőség-, környezet- és
energiairányítási, valamint munkabiztonsági rendszerek használatával gondoskodnak. A költségtakarékosság és a készletszintek szabályozása ugyancsak fontos elemei a nyereséges
gazdálkodásnak. Az emberi erőforrás fejlesztése, a dolgozók
képzése, továbbképzése természetesen legalább ekkora fontossággal bír.
Őszi Csilla ügyvezető igazgatótól megtudtuk, 2017-ben
is mindent megtesznek a vállalat sikeres működtetéséért.
Több olyan üzleti tárgyalás zajlik, amelyek a következő néhány évben új termékek egri gyártását, és ezzel a termelési
volumen látványos növekedését eredményezhetik. Ez pedig
újabb munkahelyek létesítését teszi lehetővé fizikai: szerelde, gyártás, logisztika, minőségirányítás, valamint szellemi:
gazdasági, informatikai, beszerzés és mérnöki területeken is.
A vállalatnál várják a képzett, megbízható, szorgalmas szakembereket, akik jövőjüket egy világpiacra termelő, sikeres
cégnél képzelik el.
(X)
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PORTRÉ
– Mennyiben változott az ünnep jellege az elmúlt évtizedekben?
Merre tart az ünnep megélése a mai fogyasztói társadalomban?
– A fogyasztói társadalom rátelepszik az ünnepre, de a családban tudatosan kell figyelni arra, hogy az értékek megmaradjanak. Általános kísértés az, hogy a mennyiségre figyelünk, és ez
már egyfajta versennyé is vált: ki tud többet adni. Természetesen
fontos a tárgyak ajándékozása, de olyankor önmagunk helyett
nyújtunk valamit. A legnagyobb ajándék viszont az, ha önmagunkból, vagyis az időnkből adunk. A közös élmény, az együtt
eltöltött idő a fontos, én is ezeket őrzöm a gyermekkoromból,
ahogy például édesapám megtanított sakkozni, vagy együtt társasjátékoztunk. A hosszabb esték amúgy is kedveznek ahhoz,
hogy több időt ajándékozzunk egymásnak.
– Hol telt ez a gyermekkor?

szerző: harsányi judit

fotó: vozáry róbert

DR. TERNYÁK CSABA:

„A legnagyobb ajándék az,
amikor önmagunkból és az
időnkből adunk”
A keresztény hagyományban advent a megszentelt várakozás, az ünnepvárás
időszaka. Hogyan éli meg ezt az időszakot az egri egyházmegye főpásztora?
Dr. Ternyák Csaba egri érsekkel többek között gyermekkoráról, az advent
üzenetéről és az ünnep értékéről beszélgettünk.
– Advent idején sok emberben él a vágy arra, hogy lelkileg
feltöltődhessen, az ünnepeket a maga teljességében élhesse
meg. Mire taníthat minket ez az időszak?
– Az évszakok változása egyfajta ritmust ad az életünknek,
ősszel elmélyültebbé válunk, magunkba fordulunk, ahogy a
természet, úgy mi is elcsendesedünk. Ugyanakkor, akik hajlamosak rá, késő ősszel, november táján depresszióba is eshetnek. Ezekre a természetes folyamatokra szinte gyógyírt
kínál az adventi időszak, mert lelkileg segít, hogy túltegyük
magunkat a legkomorabb heteken. Az advent konkrét célt
ad elénk, megjelenik egy új elem az életünkben: a várakozás időszaka. Ilyenkor többet imádkozunk, jócselekedeteink
pedig megtanítanak másokra figyelni. Számolni kezdjük a
napokat, várjuk a karácsony eljövetelét, a karácsonyét, mely
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az egyik legszebb ünnepünk. Azzal, hogy az Isten ember lett,
méltóságot adott nekünk: fontosak vagyunk az Istennek. A
hívő ember úgy tekint az Istenre, mint a Teremtőre. A vele
való kapcsolatunk a Teremtő és a teremtett kapcsolata, tőle
való függőségünk teljes, hiszen nélküle nem is léteznénk, Istentől függ a létünk. Ezért olyan különleges kiváltság, hogy
az Isten egy lett közülünk.
Valójában az ember egész élete is készülődés, állandó tanulás. Benne élünk az időben, új impulzusok érnek minket,
öregszünk, és közben abban reménykedünk, hogy bölcsebbek leszünk. Az ünnepek ciklikusan visszatérnek, de minden
év, minden ünnep más, így a karácsonyok sem egyformák.
Úgy élem meg ezeket az ünnepeket, hogy abban bízom: talán ilyenkor még több emberhez jutunk el, még több embernek segíthetünk, elsősorban lelki békéje megtalálásában.

– Fertőszentmiklóson születtem, a Kisalföldön. A családban és a
faluban is vallásos légkör vett körül, testvéremmel és szüleimmel
rendszeresen jártunk templomba. Karácsonykor mindig pásztorjáték volt a templomban, a nagyobb gyerekek eljátszották a
kis Jézus születését, ilyenkor a templom tele volt gyerekekkel.
Ezalatt szüleim otthon feldíszítették a karácsonyfát, s mire hazaértünk, megjött a Jézuska. Általában ruhát és könyvet kaptam
karácsonyra, de volt olyan ünnep, hogy például tangóharmonikát kaptam, amely még ma is megvan édesanyámnál. Közösen imádkoztunk, énekeltünk a karácsonyfa alatt, ezek mindig
különleges családi élmények voltak számomra. Később már én
is szerepeltem a pásztorjátékban, és egyre több időt töltöttem
templomban, ministráltam a szentmiséken, és nagyon jó kapcsolatban voltam a településen szolgáló papokkal. Valószínűleg
ezek az ünnepek is hozzájárultak ahhoz, hogy a papi hivatást választottam.
– Gyakran van lehetősége arra, hogy hazautazzon?
– Igen, olyan szerencsés vagyok, hogy édesanyám még él. Egy
húgom van, hat évvel fiatalabb, és szoros testvéri kapcsolat van
közöttünk. Ő édesanyámmal együtt él a családjával, így amikor
hazamegyek, mindannyian együtt tudunk lenni. Olykor, ha hos�szabb idő marad ki, édesanyám már hív, hogy mikor jössz legközelebb… A karácsonyi ünnepek szolgálattal telnek, de mihelyst
tudok, hazamegyek hozzájuk.
– Éveken át szorosan kötődött Rómához, hiszen tanult és dolgozott is az olasz fővárosban. Mennyiben volt más ott megélni
a karácsonyt?
– Meglehetősen… mások a liturgikus szokások, mások az énekek, az illatok… Az ünnep lényege persze ott is ugyanaz. Sőt, a
Szent Péter teret advent idején szépen feldíszítik, II. János Pál
pápa óta karácsonyfát állítanak, megépítik a Betlehemet. Így
mivel a hivatali ablakom a térre nézett, már karácsony előtt
megérintett az ünnepi hangulat. A pápai szentmisék különleges
élményt jelentettek. Vele találkozni, a közelében lenni mindig felemelő volt.
– Említette, hogy a családi körben töltött ünnepek különleges
élményeket adtak önnek. Felnőttként melyik volt a legemlékezetesebb karácsonya?
– A kétezres év ünnepe. A nagy jubileumi évben hatalmas tömeg
jött Rómába, és a szentmisét nem a Bazilikában, hanem a Szent

Péter téren tartották. Hideg volt, esett az eső, a szertartás alatt
pedig egy katona-élményem jutott eszembe, amikor egy egész
éjszakát szakadó esőben töltöttünk a szabadban, teljesen bőrig
ázva. Éjszakai gyakorlatra küldtek minket. Amikor annak vége
volt, az emberi ostobaság miatt továbbra is kint kellett maradnunk az esőben. Ekkor félrevonultam, és úgy sikerült a lelkemben megbékélni ezzel az értelmetlen helyzettel, hogy egy fa alatt
imádkozni kezdtem. Egy idő után olyan belső öröm, melegség és
béke töltötte el a lelkemet, ami igazi istenélménnyé emelte azt a
fagyos és ázott éjszakát… Ez az élmény jutott eszembe a Szent
Péter téren. Milyen érdekes, hogy amikor az ember a legjobban
érzi a nyomorúságot, akkor egyszer csak megszületik egy kegyelmi pillanat. Amikor a legmélyebben van az ember, az Isten
szeretete akkor is megérintheti, és ha van benne nyitottság, el is
éri, sőt, olyan belső energiákat szabadít fel, amelyekről az ember
nem is tudta, hogy benne lakoznak.
– Az ünnep szolgálattal telik. Ez mit jelent a gyakorlatban, érsekként hogyan tölti az karácsonyt?
– Főképp lelki felkészüléssel, de megszaporodnak hivatali feladataim is. Ilyenkor sokan keresnek fel személyesen, telefonon,
vagy az interneten, és több száz képeslapot írok alá. Ragaszkodom ahhoz, hogy saját kezűleg írjak alá minden képeslapokat, ez
számomra fontos; nem szeretem a sokszorosított, vagy pecsételt aláírást. Kell, hogy legyen valami személyes jellege ezeknek
az ünnepi jókívánságoknak, egyébként nem lenne semmi értelme. A karácsonyfákat a munkatársaim díszítik fel, ez mindig szép
meglepetés számomra. Az ünnepet megelőző napokban tartunk
egy közös karácsonyt, ahol együtt énekelünk, verseket olvasunk.
Karácsony délutánját és estéjét a szemináriumban töltöm a
kispapokkal, utána hazajövök, imádkozom és dolgozom még az
ünnepi szentmise prédikációján. Ilyenkor mindig leírom a beszédeimet, tudatosabban készülök ezekre az alkalmakra.
– Az adventi időszakra milyen lelki útravalót „ajándékozna” az
olvasóknak?
– Használják ki nagyon jól ezt az időszakot arra, hogy egy kicsit
önmagukkal is törődjenek. Otthon, vagy még inkább egy csendes templomban, kinek-kinek a lelki igénye szerint. Ha kissé magukba tudnak mélyülni, le tudnak csendesedni, teljesebb emberként tudják majd megélni az ünnepet szeretteik körében.
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KULTÚRA

Szövegközpontúság,
„egyszálgitár”,
animáció:

Barkóczi
Noémi

„AZ ÜRES
LAPPAL
NEHÉZ MIT
KEZDENI”
utána nem maradt benne, de az a szó elindított valamerre. Inkább az üres
lappal nehéz mit kezdeni. Jó ha van kiindulási alap.”
Noémi jelenleg főállásban grafikusként dolgozik, a koncerteket szabadidejében szervezi.
„A grafikuskodás mellett próbálok dalt írni, meg fellépéseket szervezni.
Néha elég nehéz ezeket összeegyeztetni, de még ha úgy tűnik, hogy sűrű a
program, akkor is vállalni szoktam, mert ez az, ami igazán feltölt.”

Barkóczi Noémi az egri főiskolán befejezett mozgóképkultúra és médiaismeret tanulmányai után a Budapesti Metropolitan Egyetem animáció-rendező szakán végzett. Zenéléssel több mint tíz éve foglalkozik. A Bikavér
Ünnep Egri Csillag Színpadának visszatérő vendége több kislemeze után 2016 áprilisában jelentette meg első
nagylemezét Nem vagyok itt címmel.
f o t ó : f ü l ö p d á n i e l m át yá s

A Békéscsabán született, de Egerbe is hazatérő, jelenleg Budapesten élő énekes-dalszerző gyermekkora óta zenél – először
zongorázni tanult, később gitárra váltott. A feldolgozások után
egy jó barátnője hatására kezdett saját számokat szerezni.
„14-15 évesen tipikus kamaszlányos szívfájdalmas dalokat írtam. Nagyon jó volt, hogy rengeteg szám született – rosszabbnál
rosszabbak (nevet) –, de imádtam és akkor tényleg azt éreztem,
hogy fantasztikusak.”
Később a ’60-as, ’70-es évek folkénekes-dalszerző mozgalma
hatott rá. Ez legutóbbi lemezén is érezhető.
„Nem kifejezetten törekszem stílusjegyek megtalálására; nekem nagyon szimpatikus, amikor egy énekes kiáll egy hangszerrel és nagyon személyes, amit csinál. Szerintem a dalírás akkor
működik igazán, ha már előtte pörgette magában a témát és a
dallamot az ember, így amikor leül, valahogy együtt jön a kettő –,
nyilván ez mindenkinél más, de nálam egymásra hatással születik
egy-egy szám.”
Noémi szólóanyagai mellett, különböző megkeresések útján,
koprodukciókban is részt vett. Szőke Barnával a MYGL elektroni-
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kus projekten dolgoztak, majd Németh Róbert, a Heaven Street
Seven volt basszusgitárosának szólólemezén is közreműködött.
A zömében budapesti koncertek mellett gyakran játszik vidéken,
például Eger egyik visszatérő fellépője.
„A saját dalaim elég szövegközpontúak. Azok a kedvenc fellépéseim, ahol azt érzem, hogy figyelnek, érdekes, ha nagy csönd
van egy koncerthelyzetben. Az „egyszálgitár” sokszor még mindig furcsa az embereknek, nem feltétlenül tudják, hogyan viselkedjenek.”
A többek között animáció szakot is végzett Noémi Green Apple
című számához maga készített klipet, amelyben a hagyományos,
kézi rajzanimációk mellett pixillációk is megtalálhatók. Mozgóképes alkotások többször is sarkallták dalszerzésre.
„A Green Apple-t egy cseh film ihlette, az Indián nyár, az Üzenet
a nyúlnak című számot pedig Az illuzionista, ami egy animáció.
Ezt dalszerzésnél még nem feltétlenül tudtam, de valószínűleg
olyan hatással voltak rám, hogy beleíródtak. Jók egyébként a
kötöttségek, ha adott egy-egy dolog, akkor könnyebb elkezdeni.
Legutóbb úgy írtam egy dalt, hogy papírra vetettem egy szót, ami

borító: rumi zsófi

szerző: veres petra

BEFEJEZETLEN
– molnár ferenc írása –
December 8. Édesapám
2001-ben ezen a napon
Hévízen járt. Az utcán
sétálva összeesett, és
meghalt. Teljesen váratlanul ért mindenkit.
Sokkolt volna akkor is,
ha tudjuk, mikor, milyen
folyamatok indultak el
láthatatlanul a szervezetében, ami ide vezetett.
1956. december 8. Az
új hatalom pufajkásai Salgótarjánban minden felszólítás nélkül belelőttek a rendőrség épülete előtt
összegyűlt emberekbe. Váratlanul ért mindenkit.
Volt, akit a saját pincéjében talált el egy eltévedt,
gyilkos golyó. Tudjuk, milyen folyamatok indultak
el, akkor már közel egy évtizede Magyarországon,
Kelet-Európában. Magyarok álltak a hatalom mellett, és álltak a hatalommal szemben is.
1944. december 8. Kis Pál budapesti fényképészt ezen a napon tartóztatták le. Ismerjük a folyamatokat, karácsony másnapján érkezett meg
Buchenwaldba. A sikertelen kiugrási kísérlet kapcsán naplójában a „Horthy kormányzó urunk” kifejezést használja. Később, saját sorsa kapcsán már
magyarokról és zsidókról kell, hogy beszéljen, és a
„szegény bajtársaim” többes szám első személye
már nem az, mint a „kormányzó urunk” esetében.
Magyarok az egyik oldalon és magyarok a másik oldalon.
Kis Pál vécépapírra írt, javított sorai közt olvassuk: „Keresztények és [áthúzva: zsidók egyformán]
reszketnek a bizonytalan jövő miatt. Ők attól rettegnek, amitől a zsidók felszabadulnak…Mi zsidók
semmit se várunk már, csak a felszabadulást az
állati sorból, jogainkat az emberséges élet folytatásához.” Kis Pál nem élte túl. A felszabadításból megszállás lett.
Elkövetők, be nem avatkozók és áldozatok.
A szociálpszichológiai kutatások szerint, ha a különböző csoportok nem dolgozzák fel és zárják le a
traumákat, akkor a trauma emléke dominálni fog az
identitásukban. Ekkor az elkövetők, a be nem avatkozók és utódaik identitásfenyegetésként élik meg
egykori tetteikkel való szembenézést, és igyekeznek
hárítani azt. A hárítás működhet úgy, hogy a csoport próbálja igazolni valamivel egykori tettét, vagy
próbálja más tragédiákhoz hasonlítani. De bevett
stratégia az is, hogy az elkövető és eltűrő csoport
azt hangoztatja, s ezzel próbálja magát felmenteni,
hogy ők is nagy szenvedéseket éltek át a múltban.
Így marad a trauma feldolgozatlansága és a szembenállás.
Szívesen hordom az édesapámtól örökölt, általa
készített, ötvenéves zakót. Egymáshoz simulunk.
Nincs apakomplexusom. Úgy példaképem, hogy
nem tagadom le a hibáit sem. Ez az én munkám volt.
A mi munkánkkal kapcsolatban Kis Pál naplójának
utolsó szava jut eszembe: befejezetlen.
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MÉZESKALÁCS
A-TÓL Z-IG
Adventi készülődés
A mézeskalács hozzátartozik az ünnephez, mindan�nyiunk asztalára került már a mézes édességből a
karácsonyt várva. Hogy mi a titka az igazán finom
mézeskalácsnak, azt D. Szűcs Rita osztja meg velünk.
szerző: puzsár zsófia

fotó: vozáry róbert

Kellemes télillat, fahéj és gyömbér elegye lengi be a lakás minden
zegzugát. Ismerős lehet az érzés, amikor a konyhába toppanva
mézeskalács-halmok jelzik szerető édesanyák, gondoskodó háziasszonyok ünnepvárását. A legszebb elismerés nem is lehet más,
mint a család jóízű falatozása.
D. Szűcs Rita is így vágott bele a mézeskalács-készítésbe. Baráti,
rokoni kéréseknek tett eleget eleinte, az óhajok sora pedig egyre
csak nőtt. Mára páratlan mézeskalácsházak, díszek és édességek
tanúskodnak hozzáértéséről, odaadó munkájáról. A mézes édességnek régre visszanyúló hagyománya van, már Mária Terézia
idején hódított a méhészkedés, rajongtak a mézért, majd az abból
készült ínycsiklandó mézeskalácsért is. Ezen túl a Grimm-testvérek is mesét kanyarítottak egy „gasztronómiai gyilkosság” köré;
Jancsi és Juliska történetét bizonyára sokan ismerik, azt azonban
csak kevesen tudják, hogy van valóságalapja a mesének. Egy XVII.
századi történetről szól a fáma, mi szerint egy különleges mézes-gyömbéres finomság készítőjét saját kemencéjében égették el
félte őrzött receptje miatt.
Sokan nem tudják, hogy a téli időszakban az immunrendszert is
erősíti az aromát adó gyömbér, citrom, szegfűszeg, fahéj és ánizs.
Még egy jó ok, hogy nekilássunk tésztát gyúrni!
Mindenki másként csinálja… minden egyes mézeskalács magán
hordozza készítője egyedi stílusát, nincs két egyforma tészta és
díszítés sem – meséli Rita. Ráadásul, aki kicsit beleássa magát a
mézeskalács történetébe, rájön, hogy minden egyes formának és
vonalnak jelentése van, komplex szimbólumrendszer fedezhető fel
a díszítésben.
A tükrös szívet például általában szerelmi ajándéknak szánták, a
benne lévő tükör az érzelem visszatükröződését jelentette, őszinteséget és összetartozást feltételezett. A keretező hullámvonal
az élet folytonos változását jelképezi, a huszár pedig kisfiúknak
ajándékként azt jelentette, hogy legyenek erősek, hasznos férfijai
a falunak.
Ami a színvilágot illeti… a piros-fehér színkombináció a legnépszerűbb, de egyre többen készítenek matyómintás harsány, erőteljes, intenzív színösszeállítással is mézeskalácsot. Ki-ki saját szájíze
szerint!
A nagy kérdést is felteszem Ritának: illik-e, szabad-e egyáltalán
megenni a nagy gonddal készített mézeskalács kompozíciókat?
Rita: Illik, hogyne! Bár a vásárokban kapható mézeskalácsokat
nem minden esetben ajánlom, de a hazai, otthoni mézeskalács
akár hat hónapig is eláll! Egy a lényeg, hogy ne érje túl nagy hőingadozás, szobahőmérsékleten sokáig „rájárhatunk”! (mosolyog … )
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Rita bevált
mézeskalácsreceptje
Mézeskalács tészta
1 kg liszttel összekeverek 20 dkg olvasztott margarint és 40 dkg
olvasztott mézet. A masszába beleteszem a fűszereket (gyömbér, fahéj, szegfűszeg, ha pedig barnább tésztát szeretnék, akkor
jöhet kávé vagy kakaó is bele). 4 db tojást és 30 dkg kristálycukrot
keverek hozzá az így kapott tésztához, habverővel jól felverem. 2
adag sütőport is teszek bele, aztán jól összegyúrom homogénre az
összetevőket.
Ha ez megvan, akkor kis (maroknyi) gombócokat formázok belőle
és egy éjszakán át hagyom pihenni a hűtőben. Másnap kiveszem
a hűtőből és pici lisztet szórok a gyúródeszkára, amin kinyújtom a
kézmeleg gombócokat és formázom őket.
A formákat kivajazott tepsibe teszem, mérettől függően 10-15
percig hagyom a sütőben. Megvárjuk, míg kihűlnek, ekkor emelem csak ki a tepsiből őket, hogy ne törjenek. Tálra rakom őket
már kihűlt állapotban, a „mázazást” célszerű másnap elvégezni.
Díszítés/írókázás:
Miután megkentem 1 tojással és az megszáradt a formákon, 2
szobameleg(!) tojásfehérjét kemény habbá verek, majd egy kis
citromlevet teszek bele és egy fél kilós porcukor felét adom hozzá.
Miután felvertem, a maradék porcukor fele még mehet bele,
figyelve az állagát! Akkor elég sűrű, ha nem úszik szét, hanem
meghagyja a formáját. Az így elkészült masszát nyomózsákba
teszem és lehet is díszíteni! Ha terülőmázat készítek (pl. egy havas
hátteret), akkor kicsit vissza kell hígítani, plusz citromlével.
Fontos, hogy a nyomózsákba összekészített massza legfeljebb
három órán át használható fel higiénikus körülmények között.
Színezéshez természetesen lehet használni különféle ételszínezéket, abban az esetben azt is hozzákeverem a díszítő mázhoz.
Mézeskalács házikóhoz a korábban részletezett tésztából jó
előre meg kell tervezni és ki kell vágni a ház formáit, a ragasztáshoz pedig sűrű cukormázat használok!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

„Ha egy beteg
gyermeket
meg tudok
gyógyítani, az
hatalmas öröm”

Pillangók és madarak sokasága fogad, csupa kedves,
mesebeli figura mosolyog rám a falakról. Mintha a legbarátságosabb óvodában lennék, pedig az ajtók mögött
most még beteg, de gyógyuló gyerekek fekszenek akikre
igazi angyalok vigyáznak. Nemcsak a falra festett képek mosolyognak, hanem mindenki a nővérpultban és a
főorvosnő is, aki meleg kézfogással üdvözöl. Pedig most
is szabadságon van, de mint mondja, neki ez nem fáradtság, a gyermekosztály is az otthona. Erről az állításról
akkor bizonyosodom meg először, amikor az irodájába
invitál, a főorvosi szoba ajtaja egy bevetett ágyra nyílik.
– Szóval, sokszor alszik itt – mondom…
s z e r z ő é s f o t ó : a n ta l a n e t t

– Ma már azért kevesebbet. Régebben nagyon sokat ügyeltem.
Vége lett a napi műszaknak, kezdődött az éjszakai ügyelet, aztán reggel ugyanúgy folytatódott bent a munka, 36 órás műszak
után mehettem haza. Idén kereken negyven éve, hogy gyermekorvosként kezdtem dolgozni. A múltkor kiszámoltam, ha az
ügyeletben eltöltött időt is hozzáadom – pedig azt nem szokták
számolni –, az még hét év. Tehát mókás, de 1976-ban kezdtem
dolgozni itt a kórházban, összesen 47 éve vagyok gyermekorvos.

DR. VARGYAY ÉVA,
az egri kórház
gyermekosztályának
főorvosa
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Mosollyal az arcán ül le az ágy szélére és azonnal mesélni kezd. A
szeme végig csillog, ahogy visszaemlékszik a kezdetekre.
– Én nem voltam az a fajta gyerek, aki már akkor tudta „mi
lesz ha nagy lesz” amikor kibújt az anyukája hasából. Engem gyerekként minden érdekelt, ami zene. Tíz évig zongoráztam, nyolc
évig baletteztem, néptáncoltam is, és az akkor létező összes
kórusban, kamarakórusban benne voltam. Mai napig nagyon
szeretem a zenét. Meg az állatokat és a növényeket is. Egyikből
sincs olyan, ami ne lenne kedves a szívemnek. Sokat foglalkozom
velük, otthon igazi dzsungel van, ha találok egy magot rögtön elültetem és nevelgetem.
– Akkor mondhatjuk, hogy az egész életét a gondoskodás,
a törődés tölti ki.
– (elmosolyodik) Igen, tulajdonképpen igen.
– Mégis, hogyan lett gyermekorvos?
– Mindig bennem volt, hogy segíteni akarok. Gyerekkoromban a szomszédunkban egy orvos élt, dr. Hódy Álmos. Sokat
jártam át hozzá. Együtt rendeltünk. Kislányként én hívtam be a
betegeket a váróból a doktor úrhoz, nyugtattam őket amíg sorra nem kerültek, hogy mi majd a doktorbácsival meggyógyítjuk
őket, ne féljenek. Ez a mondat sokszor elhangzott. Mégis csak az
egyetemen döntöttem el, hogy gyermekgyógyász leszek, bár a
belgyógyászat és a pszichiátria is tetszett. 1970-ben vettek fel
a Szegedi Orvostudományi Egyetemre, ’76 október 1-jén pedig
el is kezdhettem dolgozni az egri kórház gyermekosztályán. Később, mivel nagyon érdekelt a neurológia, azt is elvégeztem, így
már annak is 30 éve, hogy neurológiából szakvizsgáztam.
Amikor kezdtem, 120 ágyas volt az osztály, plusz tatozott
hozzá egy hatvanágyas újszülött osztály. Azóta sokat fejlődött
az alapellátás, elterjedtek a korszerű antibiotikumok, elkezdték
csökkenteni az ágyszámot és a dolgozói létszámot is, mára már
csak 35 ágy van az osztályon.
A kórházunk gyerekosztálya kettes szintű, ez azt jelenti, hogy
a súlyos, életveszélyes állapotban lévő kis betegeket tovább kell
küldenünk egy hármas szintű centrumba.

JÖVŐRE ÚJ
NAGYBERUHÁZÁS
INDULHAT EGERBEN
Ahogy hallgatom, egyre kevesebbet írok, csak a
diktafon van bekapcsolva. Csak mesél és mesél, jót
is, rosszat is, nem tudom róla levenni a szememet,
mert valami megfoghatatlan sugárzik belőle. Végig
az jár a fejemben, milyen érzés lehet, amikor egy beteg gyermek meggyógyul a kezei között, a gondoskodásnak és a szakértelemnek köszönhetően.
– Amikor egy gyerek sír, az nagyon rossz érzés.
De nem igaz, hogy csak egy anya tudhatja miért
sír a gyermeke. Én valahogy ösztönösen megérzem azt, hogy mi indítja el a gyerekek könnyeit.
Mikor okozza ezt fájdalom, vagy fáradtság, vagy
félelem. Annyi féle sírást hallottam már, de ha a
könnyeket el tudom apasztani, ha egy beteg gyermeket meg tudok gyógyítani, az hatalmas öröm és
sikerélmény. Persze van nehéz része is. Az, amikor
minden erőfeszítésem ellenére nem tudom megmenteni egy kisgyermek életét. Szerencsére nem
volt sok ilyen szomorú eset az elmúlt 40 évben,
de akadt. Nemcsak végig nézni szörnyű ezt, hanem közölni a szülővel, hogy nem tudok segíteni,
kimondani, hogy nincs megoldás és búcsúzzon el
a gyermekétől. Ez örökre nyomot hagy, az ember
meghal minden beteggel együtt.
Nézem ezt a szelíd hangú, törékeny hölgyet, akinek mindene itt van, körülötte. A gyógyítás az élete.
– Nekem nincs saját gyermekem – folytatja.
Nem azért, mert nem akartam, hanem mert így
hozta az élet. Nem mentem férjhez. Bár nem is
nagyon volt időm foglalkozni a magánéletemmel.
Folyton itt voltam, dolgoztam, vagy ügyeltem, ha
visszagondolok egy kezemen meg tudom számolni,
hogy hány karácsony volt, amit otthon tölthettem.
De szeretem a hivatásomat. A napokban például
kaptam egy levelet egy régi betegemtől. Az esküvői
képe volt benne, és egy ultrahangkép a kisbabáról,
akit várnak. Hatalmas boldogság nekem, hogy úgy
gondolta, hogy az életének ezt a fontos állomását
megosztja velem. De több olyanról is tudok, aki valaha a betegem volt, ma pedig már végzett orvos.
Most sem leszek otthon az édesanyámmal karácsonykor. December 25-én épp ügyeletes leszek,
de ez nem számít. Ha újra kezdhetném, akkor se
csinálnék másképp semmit. Talán a saját család,
egy saját gyermek… igen, az hiányzik. Viszont
rengeteg szeretetet kapok az itt gyógyuló gyerekektől, minden érzékszervemmel igyekszem rájuk
figyelni, segíteni nekik, s ezt ők mosollyal hálálják
meg. Nem lettem anya, de mégis nagyon sok gyerekem van.

Jövőre az elmúlt évtizedek legnagyobb munkahelyteremtő beruházása kezdődhet el Egerben – jelentette be Nyitrai Zsolt azon
a sajtótájékoztatón, amelyet közösen tartott Ésik Róberttel, a
Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnökével Egerben.
Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, stratégiai kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott hangsúlyozta: a kormány
mindig is fontosnak tartotta a párbeszédet a munkavállalókkal és a munkaadókkal az újabb munkahelyek megteremtése érdekében. Ezt bizonyítja Orbán Viktor miniszterelnök mostani nagy jelentőségű bejelentése
is, amely a vállalati nyereségadót egységesen 9 százalékra csökkenti! A
változtatás tehát minden vállalkozást kedvezően érint, amely 2017 januárjától életbe léphet, s mintegy 140 milliárd forint marad a cégeknél.
Ez az adócsökkentés Európa legkedvezőbb vállalati környezetét teremti
meg Magyarországon. Mindez azt jelenti – folytatta –, hogy az eddigi 2-3
százalékos növekedés helyett a következő években a GDP 3-5 százalékos
bővülésére számíthatunk.
Nyitrai Zsolt szólt arról is, hogy az országok versenye ma az Európai
Unióban az adókulcsok versenye is, ezzel a lépéssel pedig ideális lehetőségeket teremtettünk a befektetőknek, legyenek azok hazaiak, illetve külföldiek. Így Ésik Róbert és a HIPA segítségével az elmúlt évtizedek legjelentősebb munkahelyteremtő beruházása indulhat el Egerben – jelentette
ki a miniszterelnöki megbízott.
Ésik Róbert hozzátette: fokozott befektetői érdeklődés tapasztalható
Magyarország iránt. Jelenleg is több mint 140 befektetési projektet vizsgálnak, amelyek közel 4,5 milliárd eurót és több mint 30 ezer új munkahelyet jelenthetnek az ország számára.
Felidézte: idén már 64 esetben összesen mintegy 3 milliárd euró értékben született Magyarország szempontjából pozitív befektetői döntés az
első tíz hónapban, ami közel 16 ezer új munkahelyet jelent. Ez 30 százalékkal magasabb arány, mint az előző év hasonló időszakában.
Ésik Róbert szavai szerint igen jellemző adat, hogy Egerben 2014-től
hét befektetővel sikerült szerződést kötni, s 2600 munkahelyet teremteni. Jelenleg további öt céggel várható megegyezés 1300 álláshely létesítésére. Köztük van az említett nagy egri beruházás is.
Habis László egri polgármester szólt arról, hogy az elmúlt hetekben
több fejlesztési szerződést kötöttek az egri ipartelepek – s egyben új munkahelyek – létesítésére és bővítésére, most pedig a megvalósítás időszaka
kezdődhet el. Ehhez kéri a város a kormány és a HIPA további segítségét.
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ELÉGEDETT BETEGEK ÉS
ORVOSOK AZ UROLÓGIAI
OSZTÁLYON
A Markhot Ferenc Kórházban az utóbbi két évben lezajlott fejlesztések eredményei az urológiai szakellátásban is megmutatkoznak. Korszerű műtőblokk,
sürgősségi és intenzív osztály, a modern röntgendiagnosztika (új CT, MR és
egyéb képalkotó eszközök) segítik az urológiai betegek gyógyítását. A fejlesztésekkel párhuzamosan az osztály civil segítséggel és összefogással korszerűsítette a kórtermeket, a vizesblokkokat, komfortosabb környezetet alakítottak
ki a betegek és a gyógyítók számára.
A harminc ággyal rendelkező megújult Urológiai osztályon korszerű eszközparkkal hét szakorvos végzi a gyógyító munkát. A műtői fejlesztések mellett
korszerű húgycső-, hólyag- és vesetükröző műszerek, optikák segítik az orvosok munkáját.
Fiatal orvos csapat, lendületes és hatékony gyógyító munka
Dr. Mansour Bassel osztályvezető főorvos büszke a munkatársaira, orvosokra és ápolókra egyaránt, akik jól képzett szakemberek, legtöbbjük fiatal. Az
osztályvezetőn kívül hat orvos: dr. Kovács István, dr. Kovács Péter, dr. Monyók
Ádám, dr. Sereg Róbert, dr. Szabó József és dr. Vass István fogadják a betegeket az osztályon és a szakrendeléseken. A Markhot Ferenc Kórház ellátási területén Heves megyében több helyen találkoznak a betegek szakrendeléseken
a kórház urológusaival. Az egri kórházban korszerű eszközök állnak rendelkezésre a húgyúti szervek és a vese vizsgálatához vagy a beavatkozások elvégzéséhez, és folyamatosan bővül az eszközpark.

Cím: Eger, Széchenyi u. 43.
Ajándékutalvány is kapható!
JÁTÉK! Nyerjen alakformáló kezelést vagy egyórás mas�százst! Kérdés: minek a jelképe a jade kő? A helyes választ
2016. december 9-ig várjuk a Média Eger Nonprofit Közhasznú
Kft. címére: 3300 Eger, Törvényház utca 15. A megfejtés mellé
kérjük, adják meg telefonszámukat is, melyen értesíteni tudjuk
a nyerteseket!

Bőr- és szőrmeruházat

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

Liszt F. u. 19.

(36) 314 492 • (30) 903 8546
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Nincs előjegyzés, mindenkit aznap ellátnak
Jól szervezett a szakellátás, mind a személyzeti mind az eszközök kihasználtságát illetően. Komoly eredménynek számít, hogy megvalósulhatott az
előjegyzés nélküli szakrendelés a Markhot Ferenc Kórház urológiai betegellátásában. A betegek mentesülnek minden előjegyzés, várakozás sokszor kellemetlen rendszerétől. A Rendelőintézetben ugyanis naponta párhuzamosan
két szakrendelés fogadja a betegeket. Aki 13 óráig bejelentkezik, még azon a
napon biztosan szakorvosi ellátást kap.
Igazi csapatmunka
Az osztályvezető főorvos kiemelten fontosnak tartja az eszközök, műszerezettség fejlesztésén túl a folyamatos szakmai továbbképzéseket is, melyeken
az orvosaik és a nővérek is részt vesznek. Dr. Mansour Bassel hangsúlyozta:
a betegek együttműködése a gyógyításukban elengedhetetlen, mely nélkül
nem lehet sikeres a gyógyítás. Bizalom, tisztelet jellemzi az orvos-beteg, nővér-beteg kapcsolatot az Urológiai osztályon, s ezt számos pozitív visszajelzés
bizonyítja.

EGER ÉS VIDÉKE

COOP ZRT.

Folytonos megújulás és magas minőség
Az 1990-es évek elején gombamód szaporodó multinacionális élelmiszerkereskedelmi cégek rendkívül nehéz helyzetbe hozták a magyarországi fogyasztási szövetkezeteket (ÁFÉSZ-ek). A tőkehiány néhány éven
keresztül megakadályozta, hogy a versenyképességük megtartása érdekében elengedhetetlenül szükségessé vált nagyvolumenű fejlesztéseket
végrehajtsák. Az Eger és Vidéke ÁFÉSZ is ebben az időszakban vesztette
el – többek között – egri áruházainak jelentős részét.
Ebből a rendkívül nehéz jogi- és gazdasági helyzetből jelentett kiutat a coop-franchise rendszer elindítása, a Coop Hungary Zrt. és
a kilenc – területi alapon szervezett – pro-coop-nagykereskedelmi
társaság megalakítása. 1995-től újjászervezett keretek között, egységes szabályok mentén működik az országot teljes mértékben lefedő Coop élelmiszer-kereskedelmi hálózat.
Az Eger és Vidéke ÁFÉSZ a kezdetektől részvényese a Coop-Hungary Zrt.-nek és a szolnoki székhelyű Tisza-Coop Zrt.-nek. Ez utóbbi társaság látja el áruval az Egerben és a húsz Eger környéki településen lévő Coop üzleteket.
A Szövetkezet vezetése 2010-ben két fontos stratégiai cél megvalósítását határozta el. Még abban az évben hozzákezdett egy viszonylag
gyors ütemű hálózatfejlesztéshez, amelynek részeként a mai napig 16
élelmiszerüzletet újított fel, hozzávetőleg 500 millió forint ráfordítással.
Időközben a Szövetkezet 2014. május 31-én részvénytársasággá alakult, ettől kezdve Eger és Vidéke Coop Zrt. néven működik tovább. A
részvénytársaság tulajdonában lévő 19 Coop-üzletet 2016 közepéig kizárólag bérlők üzemeltették.
A 2010-ben kialakított stratégia második fontos célkitűzése a saját
üzemeltetésű Coop-bolthálózat kialakítása. Ennek keretében 2016-ban
három élelmiszerbolt, az elkövetkező néhány évben pedig további 6-7
bolt kerül vissza a társaság saját üzemeltetésébe. Augusztus 22-én nyílt
meg teljesen új bolti berendezéssel az Andornaktálya, Rákóczi út 275.
szám alatti MiniCoop ABC, októberben és novemberben pedig Ostoroson került két üzlet a részvénytársaság üzemeltetésébe. Az Ostoros,
Széchenyi út 13. szám alatti épület eladóterét 210 négyzetméterre növelték, a padlótól a mennyezetig teljesen felújították és korszerűsítették.
Bár nem létezik már az úgynevezett „ellátási kötelezettség” fogalma, a
részvénytársaság törekvése az, hogy a kisebb lélekszámú településeken
is megfelelő műszaki színvonalú, korszerű üzletekben kultúrált kereskedelmet, szolgáltatást nyújtson az ott élő embereknek.
A cég ügyvezetése úgy látja, hogy a folyamat végén egy „egészséges”
üzemeltetési szerkezet alakulhat ki, amelyben marad 8-10 bérbeadott
üzlet, és körülbelül ugyanennyi Coop boltot fog a társaság saját üzemeltetésben működtetni.
Felelős magyar gazdálkodó szervezetként – 2010-től kezdődően –
rendszeresen támogatja a körzetébe tartozó civil szervezeteket, szociális
intézményeket, folyamatos és korrekt kapcsolatot ápol a települések önkormányzataival. Rászoruló gyermekek segítése, ebédosztás hajléktalanok számára, kulturális csoportok és sportegyesületek működésének
finanszírozása; mind-mind olyan tevékenység, amelyet szívesen felvállalnak, természetesen a meglévő anyagi-pénzügyi források figyelembe
vételével. Hosszú ideje névadó szponzora a társaság az egri asztalitenisz
klubnak is.
(X)

Az újjáépített bélapátfalvi CoopSzuper ABC

A napokban átadott ostorosi MiniCoop ABC eladótere

Peter Shaffer:

Ünnepi
hulladékszállítás
rendje

BLACKEDY
COM

y György
Fordította: Baráth

A Városgondozás Eger Kft. és az Egri Hulladékgazdálkodási Nonproﬁt Kft.
értesítik az egri lakosokat, hogy a hulladékszállítás és az ügyfélfogadás rendje a karácsonyi ünnepek idején az alábbiak szerint módosul:

víg játék

• 2016. december 24-én, szombaton a december 26-án, hétfőn esedékes
szemétszállítást végezzük
• 2016. december 26-án szemétszállítást nem végzünk.
Az Építési és Bontási Hulladékfeldolgozó Telep 2016. december 24–26. között ZÁRVA tart.
Az Eger, Homok u. 26. szám alatti Hulladékudvar valamint Központi Ügyfélszolgálat 2015. december 23-tól 2016. január 08-ig ZÁRVA tart.

Minden Kedves Ügyfelének Áldott Karácsonyt és
Boldog Új Évet kíván a Városgondozás Eger Kft.
valamint az Egri Hulladékgazdálkodási Nonproﬁt Kft.

Rendező: Kiss József
Bemutató:2016.
2016. december 9.
Nagyszínpad
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JEGYEK VÁLTHATÓK A SZERVEZŐIRODÁBAN! Eger, Széchenyi u. 5. (tel.: +36-36/518-347, tel/fax: +36-36/518-348) hétköznapokon 9-17.30 óráig, szombaI
ton 9-13 óráig és az előadások előtt 1 órával a JEGYPÉNZTÁRBAN (Eger, Hatvani kapu tér 4., tel.: +36-36/510-732), interneten az
országos jegyirodai
hálózatán, a www.gardonyiszinhaz.hu címen, valamint a www.jegy.hu címeken online bankkártyás és mobil-telefonos fizetéssel. Mobiltelefonra letölthető iziSHOP üzletben online bankkártyás fizetéssel (letöltés: „izishop” kódszó küldése a +36-70/7060-500 telefonszámra). A SZÍNHÁZ A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJA!

MÉDIA

„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. december 1. csütörtök 17.00
Bodor Sarolta — Szíki Károly: Az akasztófa árnyékában — Ítélet Jobb László és
társai perében
2016. december 5. hétfő 15.00
Játékﬁlmek ’56-ról — ﬁlmnézés és kötetlen beszélgetés Ponyi Lászlóval,
a Nemzeti Művelődési Intézet kutatójával
2016. december 14. szerda 17.00
Sorsfordulók — Sorsfordítók Történelmi szemelvények
Dr. Valuch Tibor: Hétköznapi élet a Kádár-rendszerben
2016. december 15. csütörtök 17.00
Szíki Károly: Eger 1956 című ﬁlm (A ﬁlm befejező részeinek vetítése.)
2016. december 16. péntek 17.00
Szecskó Károly: Emberi sorsok 1956 című kötetének bemutatója
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 forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójára létrehozott Emlékbizottság” támogatta és „A magyar szabadság éve” elnevezésű
programsorozat keretében valósul meg.

FISH&CHIPS
ZÖLDBORSÓPÜRÉVEL

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

TÉLI
VESZÉLYEK
Közeleg a tél és ezzel együtt a hidegebb idő, a hó és a tartós fagy.
Házi kedvenceink számára is nehézséget jelent a zord téli idő
„átvészelése”. Tévedés azt gondolni, hogy a hideg időjárás csak
a kinti kutyákra nézve jelent kockázatot. Furcsa, de azoknak az
állatoknak akik folyamatosan kint élnek a hidegtűrő képességük
is sokkal jobb, mivel a szervezetük ősszel a fokozatosan hidegebbé váló időjárással együtt fel tud készülni a legkeményebb télre
is. Tömöttebbé válik a bundájuk, több kevesebb zsírt halmoznak
fel a bőr alatti kötőszövetben, így mozgás közben az izmok által termelt hő nem veszik el olyan gyorsan. A kerti kutyák közül
a rövid szőrű, kistestű, kevésbé jól izmolt kutyafajták vannak a
legnagyobb veszélynek kitéve. Minden kutyának szüksége van
télire zárt menedékre, lehet ez egy melléképület vagy akár egy
jól szigetelt kutyaház. A ház ne legyen túl nagy, hiszen a benne
lévő levegőt a kutya testének kell felfűteni. Ne legyen nedves helyen, a bélését érdemes vízhatlan anyagból készíteni, vagy rendszeresen szárazra cserélni. Ruhát legfeljebb a kistestű állatokra
érdemes adni, de figyelni kell, hogy az ne legyen a hótól, jégtől
nedves, nehogy a hideg, nyirkos ruha miatt legyen beteg az állat.
Természetes, hogy a hidegben a kutyák kalóriaigénye megnő, így
a táplálék mennyiségét növelni szükséges. A vízfogyasztás a hidegben ugyan kevesebb, de folyamatosan biztosítani kell a megfelelő mennyiségű ivóvizet. Nagy hidegben a kutyák edényében
a víz akár órákon belül megfagy. A kutya naponta többször kapjon friss, langyos vizet. A fagyos víz, a fagyott étel vagy a hóevés
könnyen torokgyulladást okozhat.
A javarészt lakásban élő kutyák alkalmazkodása a hideg időjáráshoz kevésbé látványos, így a sétáltatás során a hideg főként
enyhébb-súlyosabb légúti tüneteket okozhat. Célszerű a sétáltatáshoz a kutyát felöltöztetni. A ruha legyen megfelelő méretű.
Ha túl nagy nem szigetel jól, ha szoros akkor korlátozza a kutyát
a mozgásban. Fontos szempont a vízállóság is, mert a hosszabb
séta közben átnedvesedett ruha problémát okozhat. A mancsok
védelme már nehezebb kérdés. A hideg a sózott utak károsítják a
talppárna bőrét. Bár készülnek kutyák számára cipők én személy
szerint feleslegesnek tartom, ugyanis kevés kutya tűri megfelelően. Elegendő séta után megtörölni a kutyák talpát, hogy a rárakodott sós nedvességtől megszabadítsuk.
Csak néhány apróság, amire érdemes odafigyelni és a kellemetlenségek megelőzhetőek.
Dr. Balogh Gábor állatorvos

egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Kreatív
Nyelvtanulás

EGER, SZÖVETKEZET U. 4.
(36) 312-460
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DR. HANÁCSEK RICHÁRD (20) 3842 891
DR. BALOGH GÁBOR (30) 5823 389
H–P: 8.30 – 16.30, SZ: 8.00 – 12.00
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FRAKK ÁLLATELEDEL BOLT
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Mindenféle állattartással
kapcsolatos eledelek,
felszerelések, kiegészítők

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

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

TANULJ
TANULJ
TOVÁBB

ISKOLÁNKBAN!
ISKOLÁNKBAN!

Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági,
Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola

3300 Eger, Mátyás király út 165.

KÍNÁLATUNK:
KÍNÁLATUNK:
GIMNÁZIUM

Fakultáción belül szakmai
érettségire való felkészítés
(informatika, közgazdaságtan,
nyomdaipar, művészet,
turisztika- vendéglátás, ügyvitel)

SZAKGIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA
Rendvédelmi
szakmacsoport

Valamennyi képzés célja, hogy
felkészítsünk a közép és emelt
szintű érettségire, valamint az
azt követő munkaerő
piaci igényű szakképzésre.
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Tel/Fax.: 36/516-068, e-mail: igazgato@iqpont.hu, honlap: www.iqpont.hu

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

Angol

Dán

Eszperantó

Francia

Holland

Horvát

www.kreativnyelv.hu
Német

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek
bemutatója Egerben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó! ANGOL,
NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD,
DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND,
ESZPERANTÓ, HORVÁT tananyagok megtekinthetők
és 21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:
December 5. és december 12. 17-től 19 óráig
Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház – 104-es terem
(Eger, Bartók Béla tér 6.)

Norvég

Olasz

Orosz

Portugál

Spanyol

Svéd

KIÁLLÍTÁS

SZÍNHÁZ

MACIKIÁLLÍTÁS

EGY JELES NAP

Bernátné Murányi Zsuzsanna kézzel
varrott mackóiból nyílik kiállítás a Forrásban (Bartók Béla tér 6.).

Karácsonyi mese-maszkajátékot mutat
be a Harlekin Bábszínház Egy jeles nap
címmel. Az előadást rendezte: Éry-Kovács András. Az előadások időpontjáról érdeklődjön a www.harlekin.hu
weboldalon.

A tárlatot megnyitja Császi Irén néprajzkutató, muzeológus. Közreműködik: Szuromi Szonja és Szuromi Lara
(ének).

FILM

KÖNYV

ZSIVÁNY EGYES – EGY STAR
WARS-TÖRTÉNET
A lázadók egy csoportja összefog és
vállalkozik, hogy ellopja a Halálcsillag,
vagyis a Birodalom készülő szuperfegyverének a tervrajzát. A történet
időben a Sith-ek bosszúja és az Egy új
remény című rész között játszódik.

KONCERT

SZABÓ T. ANNA: TÖRÉSTESZT

ADVENTI KONCERT

Szabó T. Anna első felnőtteknek szóló
prózakötete a Törésteszt. Novellái kíméletlenül és együttérzően szólnak a
magányról, a párkapcsolatok szívszorító hidegháborújáról, a szenvedélyről
és a szeretetről. 242 oldal, kiadás: 2016.

Az Egri Szimfonikus Zenekar adventi
koncertjére december 12-én este 7
órától várják a közönséget a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A koncert
ingyenes!

SZABADIDŐ
ÜNNEPVÁRÓ CSALÁDI
HÉTVÉG
Színházi előadással, kézműves foglalkozással és játékkuckóval várja
többek között a családokat az Egri
Kulturális és Művészeti Központ a
Forrásban (Bartók Béla tér 6.) december 17-én.

Rendező: Gareth Edwards. Főszerepben: Felicity Jones, Mads Mikkelsen,
Donnie Yen, Forest Whitaker

A macikiállítás 2017. január 7-ig látogatható.

Bemutató: december 15.

VARRÓ DÁNIEL: MI LETT HOVA?
HARANGGÁ JAJDULUNK

AMATŐR MŰVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA
Megyei amatőr tárlat nyílik 2016. december 17-én a Vitkovics Alkotóház
és Galériában (Széchenyi u. 55.) A kiállítás 2017. január 14-ig látogatható.

A Haranggá jajdulunk… – 1956 Budapesten, Poznanban és máshol
címet viselő művészeti produkció a
magyar és lengyel történelemben
fontos esztendőnek állít emléket.
Egerben 2016. december 9-én,
pénteken 19 órától kerül sor Álmosdi Phaedra, Pintér Gábor és Troján
Tünde előadására, a Bartakovics Béla
Közösségi Házban.

VÁRATLAN SZÉPSÉG
Egy sikeres New York-i cégvezetővel (Will
Smith) szörnyű tragédia történik, melynek hatására megváltozik az élete…
Rendező: David Frankel. Főszerepben:
Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton.
Bemutató: december 22.
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Ebben a kötetben minden tiszta sor,
mindent ki lehetett mondani, minden
olyan mint minden, és Daniból közben Dániel lesz, mi pedig megtudjuk,
hogy az ő korában / egy rendes költő
meg van halva már. Azonban ő konokul ragaszkodik magánemberi rendetlenségéhez, miközben ha a rímek és
ütemek rendjéről van szó, a nyelv és
a forma úgy engedelmeskedik neki,
ahogy nagyon keveseknek a kortárs
költészetben. 113 oldal, kiadás: 2016

ST. MARTIN-KONCERT A
MINORITA TEMPLOMBAN
A fogyatékos emberek világnapja alkalmából adventi koncertet szervez az
ÉFOÉSZ.
A koncert időpontja: december 1.
18.00 óra. Közreműködik: Magda Dávid orgonaművész és Hegyesi Hudik
Margit énekművész. A rendezvény
ingyenes!

GÖRÖG TÁNCHÁZ A
BARTAKOVICSBAN
Élvezze a görög táncot és zenét az
EKMK programján december 22-én
18 órától a Bartakovics Béla Közösségi Házban!

TOVÁBBI PROGRAMOK: WWW.EGRIPROGRAMOK.HU
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Eger Advent – az ünnepvárás barokk csodája

Eger Advent – Program- és koncertkavalkád

Eger Advent – több mint egy ünnep!

Eger Advent – Több mint zene!

Az Eger Advent programsorozat 2016 legjobb vidéki ünnepváró rendezvénye. Valódi családi kikapcsolódás és feltöltődés karácsony
előtt. Csodás fények, igényes zenei programok, igazi egri gasztroörömök, különleges forralt borok, kézműves vásár egy varázslatos barokk belváros hangulatával!

27 nap alatt közel 100 fellépő szórakoztatja a látogatókat a Dobó téri
színpadon. Az egri iskolák, a zeneiskola, a civil szervezetek kórusai
mellett esténként egy zenei fesztivál hangulatát idézik meg a fellépők. Köztük Deák Bill Gyula, Gáspár Laci, Pély Barna, Váczi Eszter,
Kozma Orsi, Balázs Elemér Group és sokan mások.

Eger Advent – Stílusos bögrével a beteg gyermekek szebb
karácsonyáért!

Az idei Eger Advent idején különleges bögrében is kérhető a forralt
bor, a tea vagy a puncs. A bögre különleges, mert egyedi és mert
ezzel segíthetünk is! Hogyan?
• Vásároljon bögrét 900 forintért bármelyik
árusnál, és kérje ebben forró italát!
• Ha már nincs szüksége a bögrére,
akkor váltsa azt vissza az EVAT Zrt.
1552-pavilonjában (Zalár utca, 1. pavilon),
és 800 forintot visszakap, 100 forinttal
pedig a kórház gyermekosztályát
támogatja.
• Ha megtartja, vagy ajándékba
vásárol (akár több) bögrét, akkor
darabonként 250 forinttal támogatja
a nemes célt.
Az Eger Advent bögre akcióban összegyűlt pénzből az egri Markhot
Ferenc Kórház gyermekosztálya egy nagyképernyős televíziót, egy
DVD-lejátszót és 20 darab mesefilmet kap ajándékba karácsonyra.
Tegye szebbé a beteg gyermekek karácsonyát!

Eger Advent – több mint jótékonyság!

1552 Eger – A te történeted, a te márkád!

Eger Advent – csodás fények , különleges látványosságok!

Elkészültek az 1552 ajándékbolt saját márkás ruházati termékeinek
első darabjai, amelyeket – korlátozott számban – az adventi vásárban lehet elsőként megvásárolni. Szeretnénk, ha az Egerben élők
kötődésüket, összetartozásukat azzal is kifejezhetnék, hogy a város
márkáját viselik. Szeretnénk, ha az Egerbe látogató turisták – az élményeken kívül – minőségi és használható emlékeket vinnének magukkal. Szeretnénk, ha minél többen magukénak éreznék Egert, és
az 1552 márka viselésével is megmutatnák, hogy bennünk él az egri
hősök szelleme. 1552 Eger – Vedd magadra, viseld büszkén!

Eger Advent – több mint egy képeslap!

www.egeradvent.hu

Az ünnepi fényárba öltöztetett belváros igazi különlegességekkel
várja a látogatókat. Óriási fényattrakciók, gyönyörű karácsonyfa, kivilágított egri vár, világító fénygömbök százai és fényfestés!
A gyerekeket jégpálya, körhinta, a családokat 30 kicsi fenyőfaüzenőfal várja, ahol kézzel fogható jókívánságokkal lehet üzenni.

