
A MÉDIA EGER KFT. INGYENES KIADVÁNYA
10. ÉVF. 3. SZÁM / 2017. MÁRCIUS



A TARTALOMBÓL

VÁSÁROLJ MÁRCIUS 14-ÉN KEDDEN, 10 VAGY AKÁR 
60% KEDVEZMÉNNYEL AZ AGRIA PARK ÜZLETEIBEN!
Amennyiben az adott üzletben más kedvezmény is érvényben van, a kedvezmények összevonhatóságáról az üzletek 
saját hatáskörükben döntenek. Egy vásárlás alkalmával kizárólag egy kupon váltható be az egri Agria Parkban. 
A kupon kizárólag a feltüntetett napon használható. A kedvezmény készpénzre nem váltható. További részletek az üzletekben!

A kuponokat a www.agriapark.hu weboldalról és a bevásárlóközpontban található információs terminálokról is kinyomtathatod!

Napijegyre és szolárium használatra.

50%
2017. MÁRCIUS 14.

30%
2017. MÁRCIUS 14.

Megjelölt termékekre.

10-
50%

2017. MÁRCIUS 14.

Megjelölt termékekre.

10-
50%

2017. MÁRCIUS 14. Megjelölt termékekre. 2017. MÁRCIUS 14.

10-
50%

20%
2017. MÁRCIUS 14.

Teljes árú termékekre. 
Ajándékutalvány vásárlásra nem vonatkozik.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

Minden teljes árú Douglas saját márkás 
termékre, kizárólag Douglas Törzsvásárlói 
kártyával. A törzsvásárlói kártya 
kedvezményeivel és más akcióval nem vonható össze.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

Minden használt játékszoftverre. 
Más akcióval nem összevonható, 
a kupon egy vásárlás alkalmával használható fel.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

Minden könyvre és hangoskönyvre.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

20%
2017. MÁRCIUS 14. Teljes árú Retro termékekre, 

Gift Card vásárlása esetén nem érvényes.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

15%
2017. MÁRCIUS 14.

Teljes árú termékekre, kivéve LEGO. 

20%
2017. MÁRCIUS 14.Teljes árú termékekre, kivéve LEGO. 

Hajvágásra.

15%
2017. MÁRCIUS 14.

15%
2017. MÁRCIUS 14.

A vásárlás végösszegéből
(kivéve rendelések és előrendelések).

10%
2017. MÁRCIUS 14.

10%
2017. MÁRCIUS 14.

10%
2017. MÁRCIUS 14.

10%
2017. MÁRCIUS 14.

5.000 Ft vásárlás felett ajándék kávé, vagy öngyújtó.

AJÁNDÉK

2017. MÁRCIUS 14.

15%
2017. MÁRCIUS 14.

2017. MÁRCIUS 14.

10-
50%

Megjelölt termékekre.

Teljes árú termékekre, kivéve ruházat.

15%
2017. MÁRCIUS 14.

Akár most elrepülhet télből a nyárba, vagy 
kiválaszthatja nyári üdülését! Ingyenes reptéri parkolás Budapesten 
a Shopping Day napján történő foglalásokra.

2017. MÁRCIUS 14.

AJÁNDÉK

A teljes árú, új kollekciós termékekre. 

20%
2017. MÁRCIUS 14.

Lakberendezési termékekre.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

20%
2017. MÁRCIUS 14.Az üzletben leadott 10.000 Ft feletti 

online rendelésekre. (a kedvezmény nem 
vonatkozik a MegaCountdownban lévő termékekre) 

10%
2017. MÁRCIUS 14.

Megjelölt termékekre.

Megjelölt termékekre. 2017. MÁRCIUS 14.

10-
60%

Ezüst ékszerekre 20%, 
megjelölt termékekre egyéb kedvezmény.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

Havi korlátlan bérletekre.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

2.000 Ft kedvezmény minimum 10.000 Ft 
vásárlás esetén a megjelölt termékekre.

2017. MÁRCIUS 14.

2.000 FT
KEDVEZMÉNY

15%
2017. MÁRCIUS 14.

Teljes árú termékekre.

Teljes árú termékekre.

15%
2017. MÁRCIUS 14.

Minden Dorko cipőre. 
Az ajánlat Clubkártyás vásárlásokra nem vonatkozik.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

25%
2017. MÁRCIUS 14.

Minden teljes árú Herbária teára.
2017. MÁRCIUS 14.

20%

A készleten lévő mosó- és szárítógépekre. 
2017. MÁRCIUS 14.

10%

Teljes árú budmil termékekre.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

20%
2017. MÁRCIUS 14.

Teljes árú termékekre, kivéve kerékpár. 

2017. MÁRCIUS 14.

990 FT
2017. MÁRCIUS 14.

1.990 FT

Kozmetika 3:1 - szemöldök szedés+festés
+szempillafestés, vagy 20 perces gyógymasszázs. 

Kánaán mézes komplex arckezelés

4–5 / HÍREK
VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEIBŐL

6–7 / BÜKKI NEMZETI PARK
A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN

10–12 / ÁGOSTON OTTÓNÉ BOGI
„SZERETEK SEGÍTENI”

16–17 / EGRI TAVASZI FESZTIVÁL
CSILLAGTÓL CSILLAGIG

18–19 / NEGYVENÉVES A LAJTHA
GÁLÁVAL ÜNNEPELT A NÉPTÁNCEGYÜTTES

22–23 / AZ EGRI JÉGKORONG TÖRTÉNETE
KORONGOZUNK, DE NEM AGYAGGAL!

6–7. 12–14.

18–19. 22–23.

EGRI MAGAZIN / 3

MITŐL NŐ A NŐ?
Az álbölcselkedőktől a bulvárszerzőkön át a kortárs írókig már mindenki tudja, mitől nő a nő. Persze, 
valamit minden ember sejt a dologról, (főképp a férfiak), és minél többet, annál jobb, pláne, ha ez a 
gyakorlatban is megmutatkozik. Ápoltság, finomság, érzékenység, gyöngédség, bujaság, anyaság... 
Mindenkinél más van hangsúlyban. 

A minap egy női magazin közzé tett egy listát, melyben felsorolták azt a húsz dolgot, amihez 
minden nőnek értenie kellene. No, gondoltam, végre csiszolhatok magamon. De erre nem 
számítottam. Tudnom kellene ugyanis tüzet rakni, kereket cserélni, térképet és iránytűt használni... 
Egyre lejjebb csúsztam a székben, miközben szembesültem a saját hiányosságaimmal. Én ugyanis 
bármilyen útirányt keresek, mindig az ellenkező irányba indulok el, ezek szerint nemhogy nőnek, 
de még egy értelmesebb gyereknek sem lennék jó. :) Azért megnyugtatott, mikor az egyik pontban 
ezt olvastam: néhány alapvető receptet is illene ismernem, úgymint rántotta, rizs, brownie... kissé 
visszaegyenesedtem... akkor én a bejglimmel egész jó vagyok.

A cikk végére bárgyún megkérdeztem magamtól: ha tüzet rakok, kereket cserélek, akkor mit 
csinál a férfi? 

No persze, értem én, egy nő legyen életrevaló és határozott, aki saját lábán is meg tud élni. 
Nem kétlem, fontos ez egy mai nőnek. Minden második házasság válással végződik, muszáj az 
önállóságra (is) nevelni a lányainkat. Na de azért uraim, ugye, nincs harag, ha a kerékcsere és a 
tűzrakás önökre marad? 

Hogy mitől nő a nő? Erről Karinthy jut eszembe: „Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember 
vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a 
szobába.” Hmmm... Hát, igen, ahogy mondani szokták: a kisugárzás a fontos, a hatás, vagyis az, 
mennyire tudok nőként hatni. 

Kívánom, hogy minden nő találja meg magában azt, amivel erre igazán képes, és legyen, aki 
észreveszi, értékeli. Nem csak nőnapon.   HARSÁNYI JUDIT / főszerkesztő



ELVITTÉK A MÚMIÁT
Véget ért a várban az egyiptomi kiállítás

FEBRUÁR 22.
Majdnem egy évig várta az érdeklődőket az egri várban a Szép-
művészeti Múzeum különleges gyűjteményéből összeállított 
tárlat. 2016 áprilisától több mint 52 ezren látták az Újjászületés 
kapujában című egyiptomi kiállítást. Közel 300 tárlatvezetést 
tartottak, a gyűjteményhez múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokat is kapcsoltak, ezeken közel kétezer gyerek vett részt. A 
tervek szerint most egy ideig ismét a pétervári kiállítás kerül a 
Dobó-bástyába. fotó: nemes róbert

ESE ÖSZTÖNDÍJASA 
2017
Havi 20 ezer forinttal támogatják a 
tehetségeket

FEBRUÁR 20. 
Idén négy ösztöndíjast támogat a 2015-ben alakult Eger 
Sikeréért Egyesület. A programra tizenegyedikes, illetve 
tizenkettedikes, szociálisan rászoruló diákok jelentkezhettek 
– osztályfőnökeik ajánlásával. Az egyesület ebben a tanévben 
Hajnal Dániel Konrád, Nagy Dániel, Petróczki Dalma és Tóth 
Noémi tanulmányait támogatja egy teljes tanéven át.

fotó: ebner béla

MEGÚJULT A 
VÁROSKÁRTYA
Már két évig lehet használni

FEBRUÁR 10.
Már igényelhetők az új városkártyák, a régieket ugyanis február 
végéig lehetett használni. Az új, Gárdonyi Géza arcképét viselő 
Eger-kártyák két évig lesznek érvényesek. A 2014-ben beveze-
tett kártya egyre népszerűbb, már közel 7000 kártyabirtokos 
van, és majdnem 200 elfogadóhelyen lehet felhasználni. Az új 
kártya beszerzésének legegyszerűbb és olcsóbb megoldása az 
online igénylés a varoskartya.eger.hu oldalon. A nyugdíjasok és 
a diákok féláron juthatnak hozzá. 

KEREKESSZÉKES VÍVÓ 
VILÁGKUPA
 3 arany-, 3 ezüst- és 2 bronzérem

FEBRUÁR 18–19.
Három arany, három ezüst és két bronzérmet nyert a 
magyar kerekesszékes válogatott az egri világkupán. 
Hajmási Éva tőrben, Veres Amarilla párbajtőrben, míg 
Osváth Richárd tőrben szerzett világkupa-győzelmet. A 
versenyen 19 ország 133 sportolója vett részt.

fotó: lénárt márton

FEJLESZTIK AZ ISKOLAI 
KÖNYVTÁRAKAT

Új könyveket, folyóiratokat kapnak a gyerekek

FEBRUÁR 24.
Idén indult el az Egri Tankerületi Központ és a Bródy Sándor 

Könyvtár közös projektje, az Iskolai könyvtárak fejlesztése 
program, melynek köszönhetően nyolc intézményben 
újítják fel az állományt: a Tinódiban, a Hunyadiban, az 

Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményben, a Szilágyiban, valamint hét hevesi, egy 

füzesabonyi és egy kiskörei általános iskolában. A gyerekek 
új könyveket, magazinokat kapnak.

USZONYOSÚSZÓ  
VILÁGKUPA 

Éremhalmozó magyarok

FEBRUÁR 27. 
Az uszonyosúszók idei világkupa sorozata az elmúlt évi 
hagyományokhoz hasonlóan most is Egerben indult. A 
kétnapos viadalon 22 országból 75 egyesület képvisele-

tében 460 versenyző vett részt. A magyarok 11 arany- 15 
ezüst és 3 bronzéremmel zárták a viadalt. Senánszky 

Petra az egri világkupa legeredményesebb felnőtt női 
sportolója lett.

fotó: lénárt márton

ÚJ GYÁR EGERBEN
Közel kétszáz embernek ad munkát a RUAG

MÁRCIUS 1.
Kétmilliárd forintos beruházással indított március elsejétől új 

gyárat Egerben a RUAG cégcsoport – jelentették be Budapes-
ten, a Külügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón. Év 
végéig 180 munkahelyet létesít Egerben a RUAG, repülőgé-

pekhez gyártanak géptörzs-elemeket. A svájci állami kézben 
lévő cégcsoport a világ száz legjelentősebb hadiipari vállalatá-

nak egyike, az egri gyárlétesítés a kedvező magyar befektetési 
környezet, a magyar szaktudás elismerése – hangzott el.

fotó: mti – komka péter
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 KISTÉRSÉGI BARTÓK 
ZONGORAVERSENY 

Tehetséggondozás az egri zeneiskolában

FEBRUÁR 22. 
Több mint negyven diák indult az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola 

által szervezett Kistérségi Bartók Béla Zongoraversenyen, melyet 
több mint tíz évvel ezelőtt szervezett meg először az intézmény. 
A produkciókat Eckhardt Gábor zongoraművész, a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem tanára értékelte, aki úgy fogalmazott: 
a legfontosabb a gyerek hozzáállása, az, hogy hajlandó-e közölni 

valamit a zenével és mennyire élvezi azt, amit csinál.



AMIRŐL BESZÉLNEK

6 / EGRI MAGAZIN

A TERMÉSZET 
SZOLGÁLATÁBAN

szerző: berta diána fotó: kozma attila

– Anya, vigyél el minket a bükki parkba! Tudod, abba a 
nemzetibe! – támadtak le kis iskolás csemetéim a minap. 
Kiderült, a suliban hallottak arról, hogy a Bükki Nemzeti 
Parkban élnek farkasok és sok más izgalmas állat, például 
denevérek, vagy a bödöncsiga. Magyarázatot kellett adnom 
arra, miért nincs a nemzeti park körül kerítés, és hogyan 
lehet anélkül is megvédeni a természetet. Lelkesedésük nem 
csappant, így nekiláttunk böngészni az igazgatóság idei 
programfüzetét. Kiderült, hogy bőven lesz miből válogatni, 
ugyanis ez jubileumi év! Később a 40 éves Nemzeti Park tör-
ténetéről az igazgatónőt, Rónai Kálmánnét faggathattam ki. 
Lesz mit mesélnem a gyerekeknek…

AZ ELSŐ „ERDŐS” NEMZETI PARK

Az 1970-es évek elején születtek meg hazánkban az első nemzeti par-
kok, a bükki hivatalosan 1977. január elsejétől létezik, mint olyan terület, 
melynek ökológiai egységessége megőrzendő a jelen és jövő generációi 
számára. Miskolci székhellyel, egy UAZ gépjárművel és tízfős szakember-
gárdával kezdték a munkát. A Bükki volt Magyarország harmadik nemzeti 
parkja, ugyanakkor az első olyan, mely jelentős méretű erdős területet 
foglal magába. Ma a nemzeti park megközelítőleg 43 ezer hektáros, de 
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe közel 900 ezer hek-
tárra terjed ki. 

Sok minden változott az alakulás óta – tudom meg Rónai Kálmánnétól, a 
mai igazgatótól. A terület növekedett, az igazgatóság székhelye már Eger és 
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közel 300 munkatárssal dolgoznak, de a legnagyobb változás a 
feladatok bővülése. Az élő és élettelen értékek megőrzése egy-
aránt feladatuk a fajmentési programoktól kezdve a kultúrtörté-
neti emlékek megóvásáig. 

A KULCS A NYITOTTSÁG

– Nincs kerítés, de nem csak ebből a szempontból nyitott ma a 
nemzeti park. A természeti, kulturális, régészeti értékek megőrzése 
ma is alapfeladat, de ahogyan a társadalom is egyre nyitottabbá 
válik a természetvédelem irányába, úgy a nemzeti park munkáját is 
a nyitottság kell jellemezze – magyarázza Rónai Kálmánné. – Na-
gyon fontosak a gyerekek, a jövő nemzedéke, ezért fontos feladattá 
vált az oktatás, természetvédelmi ismeretek átadása és az ökotu-
risztika területe. Csak a felsőtárkányi erdei iskolánkba évente több 
ezer gyerek jön el, hogy közelről ismerkedjen a természettel és an-
nak megóvásával. Azt, hogy hány családot, iskolai osztályt érünk 
el programjainkon keresztül, azt megbecsülni is nehéz, de százezres 
nagyságrendű látogatószámról lehet szó.

ÁLLATI SIKEREK!

Az elmúlt uniós ciklus programjai látványos eredményeket hoz-
tak a természetvédelemben. Élőhelykezelési, fajmegőrzési prog-
ramok valósultak meg és olyan ökoturisztikai beruházások, mint 
az ipolytarrnóci látogatóközpont. – A Kerecsen LIFE nemzetközi 
együttműködésben megvalósult programot 2015 legjobb ter-
mészetvédelmi projektjei közé választotta az Európai Bizottság, 
de a címnél is nagyobb érdem, hogy sikerült megmenteni a kiha-
lás szélére került csodás ragadozó madarunkat, a kerecsensóly-
mot – fogalmaz az igazgató. Büszkén mesél a hagyományos ál-
lattartás életre keltéséről is, a park védett gyepterületein ugyanis 

ma szép létszámban legelnek az ősi magyar fajtájú lovak (furio-
so-north star) és marhák (szürke szarvasmarha, kárpáti borzde-
res), a munkaállomásokon pedig magyar kutyafajták (puli, mudi, 
komondor) terelnek, őriznek, azaz dolgoznak együtt a szakem-

berekkel. A legeltetéses állattartásnak kettős haszna van, meg-
maradnak a majdnem eltűnt fajták, ugyanakkor a jószágok tö-
kéletes élőhelyet teremtenek más, szintén fontos fajoknak. Így 
sikerült újra élőhelyet teremteni olyan madaraknak, mint a szala-
kóta, kék vércse, túzok, vagy szirti sas. 

A Bükki Nemzeti Park védett területeinek kétharmada 
erdő, így komoly munka folyik azért, hogy a fás részek mi-
nél természetközelibb állapotba kerüljenek. A tájidegen fák 
helyett őshonos fafajok telepítésén dolgoznak, újra élőhelyet 
kialakítva védett erdei fajok számára. Az eddigiek megerősí-
tése, hogy a farkasok újra birtokba vették a bükki erdőket.

BARLANGOK ÉS KAPTÁRKÖVEK

A természetvédelemben minden mindennel összefügg – ezt a 
következtetést vonhatom le a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
munkájának megismerése során. A kaptárkövek például külö-
nös természeti értékek, ugyanakkor kultikus helyek is, hiszen a 
kúp alakú kőtornyok emberi kéz nyomát viselik. Sikerült ezeket 
védelembe helyezni és egy új program keretében hosszú távú 
megóvásuk, további kutatásuk is megvalósul. A több mint ezer 
bükki barlang védelme is hatalmas munka, fontos bemutatha-
tóságuk, látogathatóságuk megteremtése, ugyanakkor az ott 
élő denevérek életkörülményeit is fenn kell tartani – ebben is 
szép eredményeket értek már el a szakemberek. 

ÖKOTURIZMUS – SZOLGÁLAT ÉS 
SZOLGÁLTATÁS

A korábban említett nyitottság a jövő terveiben is megjele-
nik. Az igazgatóság újabb projekteken dolgozik, amiknek 
célja a természet- és értékvédelem, valamint a közönség 
kiszolgálása egyaránt. Látogatóközpontot terveznek Mát-
rafüreden, hogy a Mátra kincseit is minél többen megismer-
hessék. Program indul a földvárak és kunhalmok rehabilitá-
ciójára, Nógrádban pedig földtani értékeket mentenek meg, 
hogy azokat majd tanösvényeken bemutathassák. Tovább 
bővül a természetjáráshoz, környezeti neveléshez kapcsoló-
dó programok sora is. 

Horkai Zoltán állatkoordinátor, a Nemzeti Park tavalyi véd-
nöke nemrég átadta a stafétát a Kaláka együttesnek, így idén 
Gryllus Dánielék segítik a park népszerűsítését. Rónai Kálmánné 
azonban kiemelte: a gyerekek továbbra is találkozhatnak Horkai 
Zoltán jólnevelt vadállataival az igazgatóság rendezvényein!

SZÁRTALAN BÁBAKALÁCS, AVAGY A 
KÖVETKEZŐ NEGYVEN ÉV ÁLMAI

A jubileumot színes programsorozattal ünnepli a Bükki Nemzeti 
Park, jön a Barlangok hónapja, a Víz világnapja, a Csillagséták, a 
Föld napja, és persze a Kaláka fesztivál, valamint túrákon és ren-
dezvényeken mutatják be a sok-sok megőrzendő kincset. 

Az ünneplésen túl a szakmai munka is gőzerővel zajlik, szá-
mos pályázati projekt megvalósítása indul még idén. – Bőven 
van tennivaló – mondja Rónai Kálmánné igazgató, amikor 
a jövőről kérdezem. – Szeretném, ha negyven év múlva a 
Nemzeti Parkban olyan fajokkal találkozhatna a túrázó, amik 
most veszélyben vannak. Lásson olyan növényeket, mint a 
szártalan bábakalács (ez a növény a Nemzeti Park jelképe, 
a logóban is szerepel), a boldogasszony papucsa, vagy korai 
szegfű és olyan állatokat, mint a csíkos szöcskeegér, vagy a 
fekete bödöncsiga. Ezek élőhelyei kizárólag a Bükki Nemzeti 
Park területén találhatók, fontos a megmentésük!

mészáros györgy díjat alapított az egri közgyűlés. A díjjal annak a nyomtatott és elektronikus sajtóban dolgozó újságírónak, lap-
szerkesztőnek a munkáját ismerik el, aki a szabad sajtóban magas színvonalon tesz eleget hivatásának, rendszeresen, következetesen, 
pontosan és hitelesen tárja a nagyközönség elé az Egerrel, a város hétköznapi életével, hazai és nemzetközi sikereivel, eredményeivel 
kapcsolatos információkat. A díjból évente egy adományozható, melyet a  Magyar Sajtó Napjához kapcsolódó ünnepségen adnak át.

EURÓPA KULTURÁLIS 
FŐVÁROSA 2023

EGYSÉGGEL INDULHAT EL AZ EGRI PÁLYÁZATI MUNKA

Miután 2004-ben Eger kiváló eredményt ért el és nagy erőt mu-
tatott fel az „Európa Kulturális Fővárosa 2010” cím elnyeréséért 
folytatott küzdelemben, nem volt kérdés, hogy a város – élve a le-
hetőséggel – pályázzon az EKF 2023 címre. Az erről szóló bejelen-
tést követően 2016 őszén megtartották az első szakmai fórumot, 
elindult a közös gondolkodás és az egri Kulturális- és Közösségfej-
lesztési Koncepció kidolgozása. Miközben a kandidálni kívánó ön-
kormányzatok várták a pályázati kiírás megjelenését, januárban, a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott díszünnepségen Habis 
László polgármester és dr. Liptai Kál-
mán, az Eszterházy Károly Egyetem 
rektora stratégiai megállapodást írt 
alá, amely kifejezetten az EKF 2023 
pályázatban való szoros együttműkö-
désről szól. 

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma Kultúráért Felelős Államtitkár-
sága 2017. február 20-án tette közzé 
az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” 
pályázati felhívást. „Kijelenthetjük, 
hogy az egri munka nem többség-
gel, hanem egységgel, lendületből 
indul” – mondta el Martonné Adler 
Ildikó alpolgármester. Hozzátette: 
rendkívül fontos, hogy február 23-án a Közgyűlés teljes egység-
ben, egyhangú szavazással fogadta el a város Kulturális- és Közös-
ségfejlesztési Stratégiáját. „Nagy öröm ez számunkra, hiszen az 
átfogó dokumentum megléte önmagában is feltétele annak, hogy 

a megyeszékhely indulhasson az EKF 2023 cím elnyerését célzó 
pályázaton, az egységnek pedig egyértelmű üzenete van. Úgy vé-
lem, világlátástól, pártállástól függetlenül büszkék lehetünk – és 
vagyunk is – a városunkra és Eger kulturális értékeire. Hisszük, 
tudjuk, hogy a most induló pályázati folyamat során képesek le-
szünk mindezt méltó módon, európai szinten is megmutatni” – 
emelte ki az alpolgármester.

„Üzenetértéke van annak is, hogy a kulcsfontosságú straté-
giáról azon az ülésen született meg az egységes, támogató dön-

tésünk, melyen a Közgyűlés városi 
sajtódíjat alapított a 25 éve elhunyt 
író és publicista, Mészáros György 
emlékére. Az egri 56-os hős, közis-
mert kutató, kiemelkedő kulturális 
szakember és újságíró volt az, aki a 
rendszerváltást követően megalkotta 
Eger első Kulturális Koncepcióját” – 
hangsúlyozta Martonné Adler Ildikó.

„Eger tehát elindul: az eddigi, stra-
tégiai gondolkodás a részletek ki-
dolgozásával, gőzerővel folytatódik: 
márciusban találkozunk a környező 
települések vezetőivel, információs 
napot tartunk a sajtó és a kulturális 

ágazatban dolgozók, művészek számára. Nagyszabású nyitó 
eseményt is tervezünk az egri polgárok számára, melyre szintén 
nem kell sokat várni”– árulta el a pályázati munkát koordináló al-
polgármester.
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Nyitrai Zsolt kiemelte: minden nap meg kell becsülni az ápo-
lókat, és a köszönet mellett fontos az erkölcsi és anyagi meg-
becsülés is, a béremeléssel pedig régi adósságot törleszt a kor-
mány. Tavaly is volt már béremelés, idén újabb 12 százalékkal 
nőnek majd a bérek, 2018-ban és 2019-ben pedig 8-8 százalé-
kos emelés lesz – magyarázta.

Közölte: az ápolók egész évben felelősségteljes és embert 
próbáló munkát végeznek. 2014 óta ünneplik február 19-én az 
ápolók napját, idén pedig a 200. évfordulója van annak, hogy 
Kossuth Zsuzsanna, a magyar ápolásügy úttörője született – 
emlékeztetett.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára az eseményen hangsúlyozta: több 
embernek kell választania ezt a hivatást, hiszen sokszor ma 
egy ápoló másfél-két embernyi munkát végez egy nap, így fon-
tos az utánpótlás biztosítása. Ezért lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy háromezer középiskolát végzett diák OKJ-s ápolói 
tanfolyamot végezhessen ingyenesen – közölte. Hozzátette: 
emellett a diplomás egészségügyi szakdolgozók egyetemi kép-
zését is támogatják.

Az államtitkár kifejtette: 79 ezer ápoló dolgozik ma Magyar-
országon, és a munkájukért érzett köszönetnek meg kell nyil-
vánulnia szimbolikus gesztusokban és anyagi elismerésben is 

„A 2017-es költségvetés tervezésekor – első körben – csaknem 1,5 
milliárdos kiadási többletet kellett kezelni. Több körös egyeztetést 
követően az adóbevételi és a működési, kiadási előirányzatok vál-
toztatásával állítottunk össze egy félmilliárd forintos korrekciós 
javaslatot” – mondta el Habis László polgármester. 

Hozzátette: a költségvetési egyensúly megteremtéséhez 
500 millió forint előző évi maradvány igénybevétele mellett 
485 millió forint fejlesztési hitellel számolnak. Ezt a kormány-
engedélyhez kötött hitelt kötelező önkormányzati fejlesztésre 
kell fordítani. A hitelfelvétel mellett összességében 200 milliós 
nagyságrendű a törlesztésre fordított összeg a 2017-es költség-
vetésben. Eger Önkormányzata továbbra is mértéktartóan és 
felelősen gazdálkodik.

Habis László kiemelte: a beruházási oldalon hatalmas lehe-
tőségek vannak. Eger számára a 2017-es egy különleges esz-
tendő lesz, hiszen a költségvetés 50,5%-a, vagyis több mint 12 
milliárd forint fejlesztési, felhalmozási kiadást tartalmaz. Ön-
kormányzati felújítási kiadásokra 1,5 milliárd forint, beruházá-
sokra csaknem 9,5 milliárd forint szerepel a büdzsében.

Kiemelt feladat 2017-ben az uniós pályázatok, a Modern Vá-
rosok Program, valamint az infrastrukturális fejlesztések köz-
beszerzéseinek, kivitelezéseinek indítása.

Eger Terület- és Településfejlesztési Programjának (TOP) 
egyes elemeinél elkezdődik a megvalósítás. A TOP és más uniós 
pályázatok kapcsán az előlegeket a projektek többségénél még 
2016-ban megkapta a város.

A Modern Városok Programon belül régészeti munka indul 
a várban, s még az idén várható egy 309 milliós támogatás is 
a Zárkándy-bástya felújítására. A fejlesztésre már megvan az 
engedélyes terv.

Az egri közterületi infrastruktúra fejlesztésére egymilliárd fo-
rintos fejlesztési csomagot raktak össze és sikerrel nyújtották 
be az igényt a Miniszterelnökség „Területi infrastrukturális fej-
lesztések” című előirányzatára. Az egymilliárd forint bekerült a 
költségvetésbe: a beruházási-fejlesztési csomagban összesen 
31 elem szerepel. A valamennyi városrészt érintő és mindenütt 
nagyon fontos, több esetben régóta várt beruházásokat tartal-
mazó programban út-, járda- és parkoló építések, felújítások 
valósulnak meg, illetve csapadékvíz-rendezési munkákat vé-
geznek el. Emellett intézményi felújításokra további 272 millió 
forintot szánnak.

Jelentős sportfejlesztések is várhatóak saját erőből és a tár-
sasági adó kedvezményhez (TAO) kapcsolódóan. Mindez érinti 
majd a stadiont (II. ütem, 100 milliós összeggel), a sportcsarno-
kot (II. ütem, energetikai beruházások) és a Felsővárosi Sport-
telepet is, ahol egy nagyméretű, megvilágított műfüves pálya 
épül. A rekonstrukciók, fejlesztések összértéke meghaladja a 
470 millió forintot, az ehhez biztosított önerő több mint 100 
millió forint. A hosszú távú célokat szolgálja emellett egy ter-
málkút fúrása, amelyre 70 milliót költenek, s amely a termálfür-
dő vízellátását biztosítja majd.

„Nem túlzás azt mondani, hogy minden, amit ebben az évben 
elvégzünk, elkezdünk és előkészítünk, Eger gazdasági felemelke-
dését szolgálja és évtizedes jelentőségű, jövőt építő programmá 
áll össze. A fentiekkel együtt igaz azonban az is, hogy úgy kell 
felelősen jövőt terveznünk, hogy tudatosítjuk: a mostani költség-
vetés számos olyan, egyszeri tételt tartalmaz, melyekkel jól kell 
sáfárkodnunk” – jelentette ki a polgármester.

Eger központi költségvetési támogatása 2016-hoz képest 
összességében 250 millió forinttal csökken. Ebből 220 milliós 
tétel a város adóerő-képességének növekedéséből adódik. A 
központi támogatási összeg a 2017-es egri büdzsében 2,9 mil-
liárd forint, ebből köznevelési feladatokhoz egymilliárd forint 
kapcsolódik, amely hozzájárul a pedagógusbér-fejlesztés, a pe-
dagógusok minősítéséből adódó többletek finanszírozásához. 
Szociális, gyermekjóléti területen és a gyermekétkeztetésnél 
43 millió forint Eger támogatásának csökkenése, ugyanakkor 
az ingyenes étkeztetéssel érintett gyermekek száma folyama-
tosan növekszik. Az egri színházak állami támogatása 3,5 millió 
forinttal, a könyvtár támogatása 6 millió forinttal emelkedett. 
Tervezik kiegészítő támogatások igénylését, pl. a helyi közös-
ségi közlekedés, közművelődési és múzeumi feladatok, vagy 
éppen önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.

A működési költségeket részletezve: az önkormányzati költ-
ségvetési szervek működtetése – a Polgármesteri Hivatallal 
együtt – 7 milliárd forint, ebben szerepel a minimálbér- és a 
garantált bérminimum változása, a soros béremelések, a peda-
gógusok és a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér-
emelésének fedezete. 

A minimálbér és a kötelező bérminimum változása kapcsán 
180 millió forint jelentkezik a büdzsében plusz teherként. Ez a 
város által alkalmazott egriek közül 825 főt, 65%-ot érint. Mi-
közben komoly teherről beszélünk, örömteli, hogy a béreme-
léssel több száz egri család megélhetési körülményei javulnak.

A városüzemeltetési pozíciókat javítják és ehhez egyfajta pa-
radigmaváltás is kapcsolódik. A tavalyi évhez képest (220 millió 
forint) megduplázzák a felhasználható költségvetési keretet, s 
a megemelt keretből 100 milliónyi tőkeemelésre tettek javas-
latot az EVAT-ban, hogy a Városgondozásnál nettó 100 millió 
forint értékű gépbeszerzés váljék lehetségessé. A társasággal 
április 1-jével új szerződést köt a város.

Fontos kiadási tétel kapcsolódik a közösségi közlekedés 
sajnálatos veszteségnövekedéséhez. Idén 195 millió forintot 
tesznek be a rendszerbe, a busszal közlekedő egri polgárokat 
segítve.

„Elmondhatjuk, hogy jól alakultak a 2016-os gazdasági fo-
lyamatok, az eredményekből származó források jelentős részét 
bevontuk az idei költségvetésünkbe. Komoly, 1,2 milliárdos tar-
talékot is képeztünk, ebből 355 millió forint működési tartalék. 
Ezek az előirányzatok a gazdálkodásunk biztonságát, a válto-
zásokhoz való alkalmazkodásunkat szolgálják” – mutatott rá 
Habis László.

A 2017-ES KÖLTSÉGVETÉSRŐL
– Mértéktartás mellett hatalmas lehetőségek a városfejlesztésben –

Eger 2017-es költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 23 milliárd 875 millió Ft.  
A büdzsében szereplő működési kiadás 11,82 milliárd Ft, míg a felhalmozási, azaz beruházást, 

fejlesztést, felújítást célzó tétel 12 milliárd 50 millió Ft. 

MEG KELL BECSÜLNI  
AZ ÁPOLÓKAT
Erkölcsileg és anyagilag is meg kell becsülni az ápolók munkáját, ezért döntött úgy a kormány, hogy 2019-re 65 
százalékkal emelik a bérüket – mondta Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki 
megbízott a váci Jávorszky Ödön Kórházban az ápolók napján.

a kormány részéről. Az ápolók az élet minden szakaszában ott 
vannak, amikor egészségügyi segítségre van szükség, a beteg 
mellett állnak éjjel-nappal – fogalmazott.

Úgy vélte, korábban is igyekeztek segíteni az ápolóknak, 
ez folytatódik 2019-ig összesen 65 százalékos emeléssel, és a 
gazdaság többletének köszönhetően lehetséges a béremelés 
ezen a területen is.

Az idei költségvetésben az egészségügyre 325 milliárd fo-
rinttal többet fordítanak – közölte.

Nyitrai Zsolt és Rétvári Bence egy-egy szál virággal és cso-
koládéval is köszönetet mondott a jelenlévő ápolóknak.

Az Országgyűlés 2014-ben nyilvánította a magyar ápolók 
napjává Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos húgának születés-
napját, február 19-ét. Az idei év Kossuth Zsuzsanna-emlékév is.

A sajtótájékoztatón Nyitrai Zsoltot megkérdezték az Index 
egyik cikkéről, amely szerint egy Facebook-csoport bejegy-
zését – miszerint Sándor Mária, a kormányzati egészségügyi 
intézkedéseket ellenző fekete ruhás ápolónő öngyilkosságot 
kísérelt meg – egy salgótarjáni fideszes önkormányzati kép-
viselő, Kakuk Zoltán úgy kommentálta: „Kár, hogy túlélte.” A 
miniszterelnöki megbízott azt mondta: „nagyon helytelen” a 
képviselő nyilatkozata, a maga részéről pedig jobbulást kíván 
Sándor Máriának. (kormany.hu/MTI)
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PORTRÉ

ágoston ottóné bogi:

Szeretek 
segíteni

szerző:  h a r s á n y i  j u d i t  fotó:  v o z á ry r ó b e r t

Nyugdíjas éveimben óriási problémákkal 
szeretnék majd megküzdeni: milyen 
farsangi jelmezt varrjak az unokámnak, 
mit főzzek a nagy családi ebédre, hogyan 
irtsam le a rózsákról a lisztharmatot, 
melyik gyógyfürdőbe jussak el. No és 
persze mindezt fitten és egészségen. 
De azt, hogy ekkor legyek tagja 
egyletnek, szövetségnek, egyesületnek, 
bizottságnak, és a napjaim tele legyenek 
olyan programokkal, melyek nem 
a családnak, hanem egy nagyobb 
közösségnek, akár a városnak szólnak, 
és mindezt lelkesedéssel, önzetlenül, 
hát... Felnéznék magamra.
Ágoston Ottóné Boginak ez a nyugdíjas 
élet. A köz szolgálata, az értékek 
megőrzése, rendezvények szervezése. 
És persze mindezt szellemileg, fizikailag 
fitten, úgy, hogy jut idő a családra is…

– Hová köt a gyerekkorod?
– Nem vagyok egri, Miskolcon születtem, ott éltem húsz évig. 
A férjemmel korán összeházasodtunk, és mivel ő Debrecenben 
kapott állást, odaköltöztünk. Nagyon kemény tíz év volt, roko-
nok, ismerősök nélkül, nehezen tudtam beilleszkedni. Hálás va-
gyok a későbbi debreceni barátaimnak, hogy segítettek ebben. 
Én édesapám második házasságából születtem, az első házas-
ságból született nővéremmel nagyon jó volt a kapcsolatunk. Ő 
itt élt Egerben, és mihelyst volt rá lehetőség, ideköltöztünk. A 
Városházára kerültem, a műszaki osztályra, az átalakítás után a 
főmérnöki irodán dolgoztam közel harminc évet. Amikor átköl-
töztünk, úgy éreztem, egy kicsit hazajöttem, hiszen nem volt is-
meretlen a város. A debreceni nehéz évek után mintha itt kicsit 
megnyugodtam volna. Bár a férjemmel akkor elváltunk, a mai 
napig tisztelettel vagyunk egymás iránt, közös gyere keink kel és 
az ő második házasságából született gyerekeivel, valamint fele-
ségével együtt is szervezünk közös programokat. 

– Nyughatatlan nyugdíjas vagy, nagyon sok területen vállalsz 
aktív szerepet. Hogy jöttek létre ezek a megkeresések? Már a 
Városházán is ennyire szervezkedtél?
– 1992-ben kezdődött, akkor talált meg minket az Európai Virá-
gos Falvak és Városok versenye. Nagy kihívás volt, hiszen min-
denhol talajtakaró növényeket lehetett látni, virág alig volt a vá-
rosban. Kiírtuk a városi versenyünket, mely idén már 25 éves. Ez 
a verseny egy olyan kapocs volt a város felé, ami új szemléletet 
adott: virágbarátságok kötődtek, megszólítottak az emberek az 
utcán, úgy éreztem, hogy egy közösség részese vagyok, és mivel 
minden évben díjátadót kellett szervezni, belerázódtam a ren-
dezvényszervezésbe. 1996-ban Eger szervezte meg a nemzet-
közi díjátadót, ez újabb kihívás volt, a reptérről való transzfertől 
kezdve a szálláson át a programokig mindent mi szerveztünk. 
Megtanultam annak a trükkjeit, hogyan lehet minél kevesebb 
pénzből minél jobbat kihozni. Később, 2006-ban megnyertük a 
magyarországi versenyt, 2007-ben mi képviseltük az országot, 
ami szintén nem volt könnyű… Ezek a programok nagyon jó él-
mények voltak, és maga a Virágos Egerért Verseny is rendkívül 
népszerű lett, öröm látni, hogy a lakosságot mennyire megmoz-
gatja, és mennyire összefognak a célért, hogy Eger szebb lehes-
sen. Később elindítottuk a Nyitott Kertek programot is. 25 éve 
vagyok a zsűri tagja, és bár a szervezésben már nem nagyon ve-
szek részt, ha keresnek, a kollégák tudják, hogy rám számíthat-
nak. Idén tízéves az Eger Ünnepi Fényei pályázatunk is, de ebben 
is már csak zsűritagként veszek részt.

– Mi volt a következő állomás?
– Ötvenévesen beiratkoztam a Századvéghez, közpolitikát hall-
gattam kétszer egy éven át.

– Ez miért volt fontos?
– Nem a politikáért. Nem arra vágytam, hogy nyugdíjasként po-
litizáljak… Egyszerűen csak érdekelt a közpolitika, az, hogy ho-
gyan lehet szót érteni az emberekkel, hogyan lehet bánni velük. 
Ezért vagyok benne az Agria Universitas Egyesületben is.

– Ha már egyesületnél tartunk… A Városszépítő Egyesületnek 
mikor lettél a tagja?
– Ó, az még akkor kezdődött, mikor a Városházára kerültem, 
vezetőségi tagja már lassan tizenöt éve vagyok. Nagyon sok 
szép feladatunk volt, nekem az Érsekkert a gyengém… A Philip 
Morris Alapítvány 2000 őszén kereste meg az önkormányzatot 
azzal, hogy támogatná a tízhektáros barokk kert helyreállítását. 
Felfrissítették a növényzetet, ami teljesen el volt gazosodva, fel-



„„

DR. RINGELHANN BÉLA
1917–1999

Dr. Ringelhann Béla orvos, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, 1917. február 17-én született Egerben. Édesapja Ringel-
hann Béla gépészmérnök, édesanyja Fejér Julianna. Testvérei: 
György és Julianna. Az elemi népiskola négy osztályának elvég-
zése után tanulmányait a Ciszterci Rend Egri Szent Bernát Gim-
náziumában folytatta. Orvosi diplomáját a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem Orvosi karán szerezte 1941-ben.  Feb-
ruár 21-én katonai szolgálatra hívták be. Az I. Honvéd Harckocsi 
ezred orvosaként megjárta a doni hómezőket is. Visszaérkezése 
után Budapest mellett súlyosan megsebesült.  

1949-ben nősült meg, felesége Horánszky Gabriella (1924–), 
támasza, hű társa és segítője volt haláláig. Három gyermekük 
született: Gabriella (1950–), Ágnes (1952–) és Zsuzsanna (1957–). 

A budapesti Rókus kórházban, majd szakorvosként 1950-től az 
egri kórházba került. Először a belgyógyászaton dolgozott majd 
megszervezte és vezette a Heves Megyei Kórház Laboratóriu-
mát 1964-ig.. Ő javasolta először hazánkban a haematológiai 
betegek gondozását, ami elsőként az egri kórházban valósult 
meg. Kandidátusi értekezésének témája a vas anyagcsere volt, 
amellyel a tudományos fokozatot 1958-ban szerezte meg. Az 
1950-es évek végétől tudományos kutatási eredményei alapján 
nemzetközi hírnevet szerzett.

Az 1956 októberi egri eseményekre így emlékezett vissza: 
„1956-ban  jött a forradalom. Véletlenül éppen október 23-án kellett 
Budapestre utaznom. Késő este értem oda… végigjártam a híres 
helyeket… Persze dolgavégezetlenül kalandos utakon harmadnap 
hazaértem. Végigvittük a forradalmat a kórházban, de szerencsére 
ott is józan emberek voltak és hála dr. Joób Géza igazgatónak, sen-
kinek sem esett bántódása. 1956 december 11-12-én oktalan és cél-
talan gyilkolások áldozatait kezelték és kezeltük a kórházban. Póka 
László dr., Fülöp Béla dr., Kovács András dr. és én meglehetősen 
bátor elhatározásra jutottunk: kimondtuk, mi nem azért vagyunk 
orvosok, hogy céltalanul lövöldöző emberek áldozatait kezeljük. 
Négyen egy tolmácsnővel útra keltünk és bementünk az Orosz Fő-
parancsnokságra. Némi szóváltás alakult ki, de elengedtek minket. 
Ezután elmentünk a Heves Megyei Tanácsra és fogadott bennünket 
a Tanácselnök néhány társa kíséretében. Ugyanezt elmondtuk és 
itt is voltak szócsaták, de bámulatos módon itt sem tartóztattak le 
bennünket, mindnyájan hazamentünk.”

Az 1956. december 12-i egri sortűz áldozatainak pontos szá-
mát mai napig nem 

tudjuk. Számos do-
kumentumban az 
szerepel, hogy 
tizenketten hal-
tak meg. Rin-
gelhann doktor 
feljegyzésében, 
amely időköz-

ben elkallódott, összesen 24-en vesztették életüket, és a sebe-
sültek száma is több volt harmincnál. Amit biztosan tudunk, hogy 
december 11-én a nyomdánál vesztette életét: Dezsán József (22 
éves), Uza Sámuel (15).  December 12-én az áldozatok neve a kö-
vetkező: Bóta István (19), Bóta Antal (26), dr. Nagy József (36), 
Radó Gábor, Rezső Ferenc (29), Tóth József ((31), Tóth Sándor 
(36). 

A memorandumot szerkesztő orvosok ellen 1957 folyamán 
fegyelmi eljárást indítottak, s közülük dr. Kovács András osztály-
vezető főorvost állásából is elbocsátották. Ringelhann doktor 
emlékei szerint: „Nem is tudom hány esetben az Egri Pártbizottság 
megakadályozta, hogy a következő években külföldre mehessek 
orvosi tanulmányútra, vagy előadást tarthassak. Dániába, Svájc-
ba, Bécsbe hívtak (talán máshová is), és a hosszas előkészítések 
vége az volt: nem utazhat.”

Nagy változások dr. Ringelhann Béla és családjának az életé-
ben. 1964-1971 között a nyugat afrikai Ghánában Accra városa 
lett az otthonuk. Kezdetben a Ghanai Tudományos Akadémia 
Kutatóintézetében dolgozott majd aktívan részt vállalt az első 
ghanai orvosi egyetem megalapításában. 1968-ban Associate 
professzorrá nevezték ki az egyetem klinikai kémiai fakultásán. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatással elsősor-
ban a ghanai haemoglobinopathia helyzetét kutatta munkatár-
saival. Elsősorban a trópusi malária és az immunitást erősítő (ma-
láriát csökkentő) két betegséget, a sarlósejtes vérszegénységet 
és az un. thalassaemiat, amelyek akkor teljesen új betegségnek 
számítottak, tanulmányozta.

Hazatérése után a Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. 
Belgyógyászati Klinikája laboratóriumának vezetője lett. Később 
az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben (ORFI) 
vezette a laboratóriumot. Aktívan vett részt a gyógyszerészek 
valamint a laboratóriumi asszisztensek képzésében is. Ghánai 
kutatásai eredményeinek összefoglalásaként megírta akadémiai 
doktori értekezését, amelynek tárgya a haemoglobinopathiák 
számos aspektusa maláriás környezetben. Politikai és emberi 
okok következtében a szakmailag kitűnő dolgozatot a bírálóbi-
zottság, szabotálta és az akadémiai doktori címet csak a rend-
szerváltozás után kapta meg. 

Nyugdíjas éveiben orvostörténeti kutatásokat végzett. A He-
ves Megyei Levéltár igazgatójával Soós Imrével együtt, az első 
hazai orvosi iskola, a Scola Medicinalis történetét tárta fel. Alel-
nöke volt a Magyar Orvostörténelmi Társaságnak, aktív tagja a 
Semmelweis Egyetem Baráti Körének, és számos orvostörténeti 
rendezvény előadója. 

Dr. Ringelhann Béla Egerben hunyt el 1999. április 15-én. Áp-
rilis 21-én a Fájdalmas Szűzről elnevezett (Hatvani) temetőben 
helyezték örök nyugalomra, a család, a barátok, a kollégák, a 
ciszterci öregdiákok és az egriek szeretetétől kísérve. Sokoldalú 
munkásságának feldolgozásával még adósai vagyunk. 

„Az orvosok gyakran szembesülnek azzal, hogy egy-egy vizsgálat eredmé-
nye egészen más betegségre utal, mint amire számítottak, és ilyenkor jön 
a dilemma, hogy a tudománynak higgyenek-e vagy a szívüknek. Az idő 
múlásával egyre többet hagyatkoznak az ösztöneikre, és azt tapasztalják, 
hogy javul a hatékonyságuk.” (Pauo Coelho)

szerző:  s z e c s k ó k á r o ly fotó:  m o l n á r i s t vá n g é z a
újították a játszóteret, új virágágyásokat ültettek stb. Korábban szintén 
az alapítvány támogatásával és a Városszépítő Egyesület bevonásával 
megépült a Zenepavilon, ahol egy olyan kis közösségi kertet szerettünk 
volna létrehozni, ami kulturális programok megrendezésére is alkalmas. 

– Egri Lokálpatrióta Egylet? Egri séták nem csak egrieknek? Én csak 
sorolom, és sorolom, mi mindent csinálsz, és még nincs vége… 
– Amikor 2007-ben nyugdíjba mentem, rögtön kaptam egy felkérést, 
hogy csináljuk meg az Eger Ünnepi Fényei programot, ezt az egylet ta-
lálta ki. Miután ezt megszerveztem, kaptam egy másik felkérést, hogy 
segítsem a titkár munkáját, majd később én lettem a titkár. Már akkor 
is kedvencem volt az Eger Csillaga Díj, amelynek köszönhetően cso-
dálatos embereket ismerhettem meg. Fantasztikus érzés, hogy ilyen 
értékes embereket mutathatunk be az egrieknek. A díjra bárki tehet 
jelölést, a beérkezett nevekből egy választmány szavazza meg titkos 
szavazással, ki kerül be kategóriánként a három jelölt közé, akikre az-
tán a lakosság szavazhat.

Az egri sétákat Oszi bátyám (dr. Renn Oszkár – a szerk.) szervezte, de 
tavaly már én is besegítettem. Szeretnénk ismét eljutni már korábban 
bejárt helyekre, megmutatni, mi minden változott időközben, de ter-
vezünk olyat is, hogy kulturális intézmények kulisszatitkait fedezzük 
fel, ilyen lesz például a színház tereinek a bejárása. Öt könyv jelent meg 
eddig, ezeknek a szerkesztésében, illetve a fotók elkészítésében segí-
tettem. Ez a program, ami már kétszáz fölötti sétánál tart, és öt könyv-
vel büszkélkedhet, egyedülálló az országban. 

– Egri Értéktár Bizottság…
– Ez egy nagyon érdekes téma… Közgyűlési döntés alapján jött létre, 
Sós István volt az első elnöke. Nehezen indult be, talán úgy voltak vele 
az emberek, hogy látják a helyi értékeket, ott vannak, miért kell ennek 
bizottság… De valójában ez úgy működik, mint egy leltár. Rendszerbe 
vesszük a város értékeit, amelyeket sokan nem is ismernek igazán. En-
nek a bizottságnak a koordinátora vagyok. 

– Miből áll a saját, emberi értéktárad?
– A szüleim rendkívül szigorúak voltak, én akkor morogtam rájuk, 
mégis, amiket otthonról hoztam – pl. a kötelességtudat, vagy: amit 
elvállaltál, csináld meg –, azokat mindig szem előtt tartottam. Fontos 
számomra, hogy másokkal figyelmes, udvarias legyek. Az eltelt évek 
alatt pedig a kollegialitás, a csapatban való munka, az együttgondolko-
dás hangsúlya erősödött bennem. Nagyon jó csoportom volt a Város-
házán, a mai napig tartjuk a kapcsolatot.

– Miért fontos neked, hogy ennyi területen helyt állj? Tudom, nem a 
pénz motivál, hiszen ezekért – az értéktári munkát leszámítva – nem 
kapsz pénzt, viszont sok időt és energiát fordítasz rájuk.

– A gyerekeim, akikre nagyon büszke vagyok, gyakran tanácsolják: 
anya, tanulj meg nemet mondani! De nehezen megy. Tanulom, de ne-
hezen megy. Ez a titka. Szeretek segíteni és szeretek szervezni. Tele 
van a naptáram, igazából alig van szabadnapom. Maximalista vagyok, 
jó lenne néha nem ennyire sarkosan viszonyulni a dologhoz, kevésbé 
maximalistának lenni. Talán ami az erősségem, az valahol a negatív tu-
lajdonságom is. Jó lenne néha kiengedni…

– Mi tud ebben segíteni? 
– A séta. Reggelente tornázom, és mindennap sétálok. No és persze az 
unokák… Igazi nagymama vagyok, aki kúszik-mászik az unokáival. A 
lányomnak egy kislánya van, a fiamnak két kisfia. Bármire képes vagyok 
értük… Ha kell, húsz percig a sarokban ülök, mint igazi várkisasszony, 
aki várja, hogy a két vitéz kiszabadítsa…, de a lányunokám szemrebeg-
tetése is levesz a lábamról (nevet). Próbálok aktív és hasznos lenni ezen 
a téren is.

Fontos számomra,  
hogy másokkal figyelmes, 
udvarias legyek.
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Repül az idő, immár hetedik évjáratát ünnepelhetjük Eger 
új eredetvédett borának, az Egri Bikavér fehér párjának. Az 
Egri Csillagot csak a szüret utáni év március 15-éjén szabad 
először forgalomba hozni, ebből lett hagyománnyá mára 
az Egri Csillag „fellövés”, ami idén egyúttal az Egri Tavaszi 
Fesztivál nyitónapja is. Ettől kezdődően 

45 napon át, 90 program 
várja a kultúra szerelmeseit, a színháztól a jazzig, a cirkusz-
művészettől az irodalomig, a képzőművészettől a komolyze-
néig, a táncművészettől a filmen át a rockzenéig. A fesztivált 
végül az Egri Csillag Weekend és a hozzá kapcsolódó Food 
truck show zárja április 29–30-án. 

A programfolyam megvalósításában részt vesz szinte 
az egész város. Az Eszterházy Károly Egyetem, az EKMK, 
a Gárdonyi Géza Színház, a Harlekin Bábszínház, a Bró-
dy Sándor könyvtár, a Média Eger, az Agria Film, az Egri 
Vár, a Kepes Intézet, az Egri Szimfonikusok, a Broadway 
Produkció szervezéssel, rendezéssel, vagy épp a helyszín 
biztosításával járul hozzá a minél tartalmasabb fesztivál-
hoz. De része lesz a fesztiválnak a gasztronómia is, ebben 
az egri borászok, a Borút Egyesület és a város éttermei 
segítik majd a KULTURMA divíziót, amely igyekszik 
összefogni, egységessé gyúrni ezt a hatalmas kínálatot.

SZÍNHÁZ

Egy igazi különlegességgel találkozhatnak: Egerbe 
érkezik a legnépszerűbb hazai improvizációs színház, a 
Momentán Társulat. 

Az Egri Tavaszi Fesztivál másik különlegessége lesz 
az immár világhírűvé vált magyar újcirkusz társulat, 
a Recirquel lélegzetelállító előadása. Ez a fiatal 
artista-táncos-színész csapat egész estés műsoraival 
meghódította már a közöséget Franciaországtól, 
Kanadán, Hollandián és Kolumbián át Chiléig. Párizsban 
egy hónap alatt 18 ezren látták őket, Torontóban 
pedig a Cirque du Soleil alapította színház velük 
kezdte az évadját tavaly októberben.  Egerbe egy igazi 
különlegességet hoznak, három egész estés darabjuk 
legszebb, leglátványosabb részeiből összeállított, önálló 
életre keltett Trükkök című előadást. 

EGRI 
TAVASZI 
FESZTIVÁL 

2017.

CSILLAGTÓL CSILLAGIG –  
45 NAP ALATT 90 RENDEZVÉNY!

Idén a megszokottnál 
hosszabbra nyúlik 

Eger évnyitó kulturális 
programsorozata, a Tavaszi 

Fesztivál. Most először ugyanis 
összekapcsolódtak egymással 

a város kulturális életének 
szervezői és programjaik, 

az összetartó kapocs pedig 
– az igényes szórakoztatás 

mellett - nem más, mint Eger 
másik nagy értéke, a bor, 

pontosabban az Egri Csillag.

KÉPZŐMŰVÉSZET

A képzőművészet iránt rajongókat is igazi csemege várja. 
A Kepes Intézetben Szűcs Tamás műgyűjteménye ilyen gaz-
dagságban először mutatkozik be a nagyközönség előtt. Az 
egri kiállítás anyaga több mint száz évet ölel fel, több mint 
száz alkotás bemutatásával. Ugyancsak különlegességnek 
számít majd az a kiállítás, amely a XXI. század egyik leg-
fontosabb funkcionális művészeti ágát, a tipográfiát állítja 
középpontjába. A Typo Zone tárlaton idén az Eszterházy Ká-
roly Egyetem hallgatóinak és oktatóinak munkáit láthatjuk, 
a tervek szerint jövőre már országossá nő ez a rendezvény.

KOMOLYZENE

A zenekedvelők dúskálhatnak leginkább a programok közt 
az idei Tavaszi Fesztiválon. A komolyzenei kínálat közép-
pontjában természetesen Kodály Zoltán áll. Törekvéseinek 
kvintesszenciája a Székely fonó, amelyet az Egri 
Szimfonikusok és operaénekes vendégművészeik mutatnak 
be április 9-én a Gárdonyi Géza Színházban. Az Eszterházy 
Károly Egyetem zenei tanszékének tanárai, oktatói és 
hallgatói többször is megidézik még Kodály szellemét a 
fesztivál ideje alatt, lesz kórushangverseny, szimpózium, és 
egy hallgatói Kodály-hangverseny is. Ezen túl Gershwin-
estet, és ifjúsági hangversenyt is láthat az értő közönség, 
ahogy idén is megrendezésre kerül az Éneklő ifjúság.

KÖNNYŰZENE 

A műfaj minden ága jelen lesz a fesztiválon, a jazz, a rock 
és a popzene, de még világzenét is hallgathatunk. Igazi hú-
zónevek is jönnek Egerbe, mint Péterfy Bori, Csík János, 
Szabó Balázs bandája, vagy épp a Wellhello.

És ugyancsak itt lesz a hazai rockzene egyik nagy ikonja, 
Balázs Fecó, aki ezúttal egy rendhagyó előadóesten nyújt 
betekintést az 1960-as, 70-es, majd a 80-as évek hazai rock-
zenéjének kulisszatitkaiba. 

TÁNC

A Tánc Világnapja egy látványos, különleges előadást hoz 
az egri színpadra: Verdi, Traviata című operájának – vagy ha 
úgy tetszik a Kaméliás hölgy tánc átiratát állította színpadra 
az Inversedance és a GG Tánc Eger. Az együttműködésből 
született mű egyedisége a két koreográfus, Fodor Zoltán és 
Topolánszky Tamás eltérő látásmódjából is adódik, és persze 
a csodás táncosok látványos és elgondolkodtató előadásából.

Nem túlzás hát, ha azt állítjuk, az idei fesztivál ennek az 
együttműködésnek köszönhetően soha nem látott élmény-
dús tavaszt varázsol az egriek és ebben az időben Egerbe ér-
kező turisták számára. Válogassanak hát a kínálatból, vagy 
nézzenek meg minél többet, hogy ne csak napfénnyel, de 
élményekkel feltöltve várhassák majd a májust Egerben.

Részletes programajánló és eseménynaptár: 

www.egritavaszifesztival.hu
A rendezvény ideje alatt Fesztivál Iroda működik a Tourin-

form irodában (Bajcsy-Zs. u. 6.).



KULTÚRA

NEGYVENÉVES  
A LAJTHA

szerző:  v e r e s  p e t r a fotó:  m á r k u s at t i l a ,  a g ó c s l á s z l ó

A Lajtha László Néptáncegyüttes gálával ünnepelte negyvenedik évfordulóját a Gárdonyi 
Géza Színházban. Bécsi Gyula művészeti vezető felszabadult felkészülésről és előadásról 
számolt be. A színpadon az alapító tagok közel harminc fővel és négy koreográfiával jelentek 
meg. Rajtuk kívül az aktív Lajtha, három utánpótlás, két gyermek és az ifjúsági – csoszogó, 

csosszantó és a boróka csoportok léptek fel. A fináléban közel százhúszan vettek részt.

– A Lajtha László Néptáncegyüttes 1976-ban ala-
kult, célja a magyar folklór hagyományok, a nép-
zene, a néptánc, a népdal és a népviselet éltetése 
és átadása. A csoport a Matyóföldi Néptáncfesz-
tiválon szerezte meg az első Arany minősítését, a 
másodikat 1989-ben. 2014-ben Megyei Príma-díja-
sok lettek, valamint Nívó-díjban részesültek. Bécsi 
Gyula 2011 óta vezeti az együttest.
B. Gy.: – Negyven éve elindult Egerben a folklór iránti ér-
deklődés, majd erős lelkek összefogásával amatőr szinten 
megalakult egy csoport. Ehhez olyan neves koreográfusok 

csatlakoztak, mint Varga Zoltán és Sára Ferenc, akik felka-
rolták az együttest és biztosították azt a szakmai hátteret, 
amivel szép eredményeket érhettek el. Bár voltak nehe-
zebb időszakok, de mindig akadt valaki, aki átmenekítette 
az együttest. Maguk a táncosok is olyan erős identitással 
rendelkeztek, hogy akár öntevékeny módon is képezték 
magukat és továbbvitték a magyar kultúrát.

– A Lajtha megalakulása köthető a táncházmozga-
lom elindításához. Ennek virágzása a ’70-es évekre 
tehető.

– A megmozdulásnak gyorsan híre ment az országban, a neves ko-
reográfusok elindultak Erdély felé, eljutottak többek között Egerbe 
is. Itt rengeteg kiváló muzsikus tanult a főiskolán, akik alkalomadtán 
táncházat működtettek. Ekkor sok olyan koreográfus jelent meg, 
akik lelket öntöttek az itteni táncosokba. A csapat egyik erőssége, 
hogy a jelenlegi Lajthában dolgoznak még alapítótagok. Fontos, 
hogy legyen egy olyan háttér, amely szívén viselik ezt a műfajt. Ná-
lunk ilyen például Lisztóczki Mónika, de a művészeti vezetőnek is 
fontos szerepe van abban, hogy milyen irányba viszi az együttest. 
Nem vagyunk egyformák, de szerencsére azok az emberek, akik ed-
dig a Lajthát vezették, tartották a lelket az emberekben és tudtak 
olyat alkotni, ami reményt adott a jövőre.

– Ha már szóba került a jövő, az utánpótlás nevelése meny-
nyire elsődleges az együttesnél?
– Az elmúlt öt évben komoly figyelmet fordítottunk rá, és sikeres-
nek mondható, hiszen több csoportot is indítottunk, valamint el-
kezdtünk fesztiválra járni. Ezeken olyan művészekkel ismerkedtünk 
meg, akik országosan is elismertek, sokat fejlődhettünk, így amel-
lett, hogy rengeteget készültünk, nagy esélye volt, hogy pozitív 
eredményeket érünk el. A múlt és a jelen is nagyon fontos, de a 
jövőhöz kellenek a gyerekek. A régi, nem aktív Lajthásokkal együtt, 
százhúsz főt számol az együttes, ennek a fele gyermek, vagy ifjúsági 
csoportban táncol, – ebben látom a Lajtha jövőjét.

– Manapság a fiataloknak mi lehet vonzó a néptáncban, a 
hagyományőrzésben?
– Elsősorban a természetesség, a mondókáknak, kiszámolóknak 
mind-mind megvan a maga varázsa. Például képesek vagyunk egy 
papuccsal órákig eljátszani, – mindig a legegyszerűbb dolgok a 
legnagyszerűbbek. Az énekre, zenére, mozdulatokra mindenkinek 
szüksége van. A szülők közül többen is azt mondták, hogy miután 
megnézték a gálát, vagy akár a felkészülésből láttak részleteket, 
kedvet kaptak a néptánchoz, és ha 20-25 évvel fiatalabbak lennének, 
a látottak alapján szívesen elkezdenék. A természetesség, az őszin-
teség, az erő, a kitartás, a játékosság mind megtalálható a zenében; 
ki lehet énekelni, táncolni akár az örömünket, akár a bánatunkat. A 
mai gyerekeknek erre különösen szükségük van. Már óvodáskorban 
is mozdulatokat tanulunk, egyikről a másik lábra történő ugrásokat, 
lépéseket gyakorolunk a magyar népzenére. Ez egyértelműen bol-
dogsághormont termel a gyerekekben.

– Idén milyen tervek elé néz az együttes?
– 2017-ben a Busai-házaspárral egri és Eger környéki anyagokkal 
foglalkozunk. Egy éve elindult egy gyűjtés, felmérés, ide tartoznak a 
mondókák, énekek, játékok, szokások, a viselet, a zene. Ezeket feb-
ruár közepén elkezdtük tanulni, majd egy 20-30 perces műsort is 
összeállítanánk belőle. Ősszel pedig az együttes minősítését terve-
zem, illetve szeretnénk még fesztiválra eljutni, hogy 2018-ban ismét 
szerepelhessünk az antológián.”
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Épp újraolvas. Homé
roszt. Azt, mikor az 
Odüsszeuszt megmentő 
phaiákok földjén a ven
déget versenyre hívják, 
„mert hisz a férfiunak 
mi sem ad több hírt, 
amig élhet,/ mint mi 
dicsőséget lábbal, vagy 
kézzel elérhet.” (Nem 
véletlenül görög talál
mány az olimpia.) De 
mivel Odüsszeusz elhárítja a kihívást, azzal támad
ják (a P.S., vagyis a Phaiák Srácok le is hülyézi), 
hogy ő csak egy bárkás utazó, őt csak a rakomány, 
a haszon érdekli, „csak az árút tartja eszében,/meg 
rablott vagyonát”, s hozzáteszik, Odüsszeusz nem 
is látszik versenyzőnek. (Hogy a kettőnek mi köze 
egymáshoz, arról Homérosz nem szól.) Leleményes 
Odüsszeusz azzal válaszol, hogy van, aki jó alakot, 
van, aki jó észt kapott az istenektől: „mint ahogyan 
neked is kitünő alakod, kitünőbbet / isten sem ké
szíthet, azonban bárgyú az elméd.”  A phaiákok 
királya, aki nem szereti a melldöngetést, próbálja 
menteni a helyzetet, mégiscsak ő a házigazda, és 
a vendéggel udvariasan kell bánni. Birkózásban, 
ökölvívásban mi sem vagyunk túl kitűnők, mondja, 
de otthon mondd el, Odüsszeusz, hogy mi is dicse
kedhetünk erényekkel, még ha az nem is a birkózás. 
„Mindig az ünnep kedves, a lant minekünk, meg 
a körtánc, / tiszta ruhák bőven, s a meleg fürdők, 
puha ágyak.” Úgyhogy vegyük elő a lantot, és tán
coljon mindenki! 

Géza megtorpant az olvasásban, mert valami 
dezsavű élménye volt.

Katt egy linkre: tavaly 25 millió magyar irodalom 
fordítására, 35 milliárd olimpiára. Másik: Enyedi 
Ildikó filmje a Berlinálén megkapta az Arany Med
vét. Ám Gézában volt egy kis fanyalgás, jó, jó, de 
ez megint nem egyesíti a nemzetet úgy, mint a foci 
vagy az olimpia. Mert mi a legjobb film? Kinek ez, 
kinek az. A gól viszont gól, nincs vita (kivéve, mikor 
elvesztettük a vébét). A focinál az ebé alatt is egyér
telműen működött a szűrő, aki a tízes skálán nem 
örült legalább nyolcas szinten a továbbjutásnak, 
annak a nemzeti identitása problémás. Arról ne is 
beszéljünk, akit nem érdekel a foci. De ilyen magyar 
nincs, gondolta Géza. Jó, hátha mégis, az oktatás 
majd megoldja.

Azért a filmeket is szerette. A hosszútávfutó ma
gányosságát. 55 éves film. Most azon töprengett, 
egy éve az olimpián ki is nyerte ezt a számot. Nem 
ugrott be. Szertorna, evezés, birkózás, foci. Nem és 
nem. Nem baj, a tokiói nyerteseket megjegyzi. Az 
ezüstön még gondolkodik.

Vissza Homéroszhoz. „Ezt érjétek el, ifjak”, mon
dá Odüsszeusz, mikor mégis eldobta a diszkoszt. 
Géza megint megtorpant. Hát persze, Homérosz 
már ismerte az olimpiát. Csak a demokrácia volt 
még kétszáz évre.

GÉZA OLVAS
– molnár ferenc írása –
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– Sok út áll egy leendő édesanya előtt manapság. Te a ter-
mészetes szülés-kísérést támogatod, ezt képviseled. Azt hi-
szem, ez igazi hivatás. Mit jelent számodra?

– A szülés egy csodálatos dolog. Harminc éve dolgozom 
szülésznőként és húsz éve már, hogy változott a szemléletem, 
akkortól kezdve tekintek a szülésre úgy, mint a legmeghittebb 
belső folyamatra, mely során fontos szerepe van annak, hogy 
odafigyeljünk önmagunkra, saját működésünkre, testileg, lel-
kileg egyaránt. Persze, ha szigorúan szakmai megközelítésből 
kellene körülírni, akkor az élettani szülés a várandósság 38–41. 
hetében bekövetkezett, hüvelyen keresztüli folyamat, a burok 
megrepedését, és a méhszáj tágulását követően, ennél azonban 
jóval többet jelent, ha engem kérdezel. Minden leendő édesanya 
megérdemli, hogy csakis róla és babájáról szóljon a szülés. Az én 
feladatom, hogy teljesen ráhangolódjak az édesanya folyamata-
ira, hiszen az a természetes, ha egy kisbaba dönti el, mikor ér-
kezik.  Az anya kell hozzá, meg a babája. Jó esetben, szakember 
kísérni, nem pedig vezetni az élettani szülést! Erről szól az én hi-
vatásom: kísérni az édesanyákat a szüléshez vezető úton, s utána 
is, ahogyan azt, az Ő élettörténetük igényli.

– Mi a tapasztalat? Vevők az édesanyák erre az intim, meg-
hitt módszerre?

– Anyává válni 2017-ben kihívás!  Az élet több csatornáján 
tájékozódhatnak a kismamák, nehéz a döntés, úgy gondolom. 
Mégis azt látom, hogy egyre több édesanya készül tudatosan 
a gyermekáldásra, arra, hogy gyermeke születik. Fontos, hogy 
minél előbb rá tudjon hangolódni egy nő erre az élethelyzetre és 
gyermekére. Mert együtt kell végigcsinálniuk. Az alatt a kilenc 
hónap alatt, az édesanya az, akivel közvetlen kapcsolatban áll 
gyermeke, és ez hatalmas dolog. Ez az ő szövetségük. Természe-

tesen, a ráhangolódáshoz számos fórumon kaphat segítséget 
egy leendő édesanya, Egerben is.

– Az Összhang Közhasznú Egyesület alapító tagja vagy. Ti 
is segítitek a felkészülést.

– 2009 óta működik az Összhang Egyesület, Feithné, Krajcsik 
Ilona elnökletével. A cél pedig többek között, az optimális élet-
kezdetre való felkészülés megteremtése. Több út vezet a szü-
lésre hangolódásra, amik lehetőséget adnak az egyéni, egyedi 
felkészülésre. Az egyesület  szeretettel várja soraiba mindazokat, 
akiket megszólítanak az általa képviselt célkitűzések.

A várandósokat többek között, kettő ingyenes csoportot is tá-
mogatja a felkészülésben.  Ezek, a Szoptatást Támogató Anya-
csoport és a Pocaklakó találkozó. Mindkét csoport  arra szolgál, 
hogy a résztvevők egymástól tanulva, folyamatosan, hónapról 
hónapra készüljenek fel a leggyönyörűbb kihívásra, mely egy nő 
előtt állhat. A beszélgető körök, ahol anyák egymást támogat-
ják a saját történeteikkel, a leghatékonyabb módját nyújtják az 
anyasággal járó feladatok elsajátításának. A Pocaklakó találko-
zón szó esik a várandósság időszakáról, a vajúdásról, a szülésről, 
a születésről is, többek között. Bővül a résztvevők szemlélete, rá-
hangolódnak a szülésre és a szoptatásra is. Ebben segítségükre 
van Buzás Eszter meseterapeuta, aki a mesék világával próbálja 
eloszlatni a szüléssel kapcsolatos félelmeket. A Szoptatást Támo-
gató Anyacsoporton is négy fő témakör jelenik meg: a szoptatás-
ra való felkészülés lehetőségei a várandósság alatt, a szülés utáni 
első napok nehézségei, a hat hónapig tartó, kizárólagos szopta-
tás megvalósulásának történetei, valamint a szilárd táplálékok 
bevezetése. Érdekesség, hogy huszonnyolc hetesen, a második 
trimeszterben a legfogékonyabbak az ismeretek begyűjtései, 
hiszen a Várandós nőknek, ekkor nyílik meg egy „ablak”, a hite-

HASILLÓ 
ANNAMÁRIA:

„Szülni és 
születni jó!”

szerző: puzsár zsófia fotó: vozáry róbert

A legjobb, ha a baba dönti el, mikor érkezik. Csak ő kell 
hozzá és az édesanyja, a szakember feladata jó eseteben, 
csupán kísérni, nem pedig vezetni az élettani szülést – vall-
ja Hasilló Annamária szülésznő, az egri Markhot Ferenc 
Kórház szakembere. Harminc éve hivatása a születés segí-
tése, húsz éve talált rá saját útjára. 2016-ban Eger Csillaga 
díjjal köszönték meg munkáját az egriek. Születésről, érzé-
sekről, bizalomról beszélgettünk.

les információk befogadására. Kívánatosnak mutatkozik, ha egy 
Várandós kismamát a szülés-szoptatás útján az kíséri végig, aki 
ellátta Őt a hiteles információkkal és a gyakorlati megvalósulást 
is hatékonyan tudja támogatni.

– Laktációs, azaz szoptatási szaktanácsadóként is segíted 
a hozzád fordulókat. Mi az álláspontod az anyatejes táplálás-
sal kapcsolatban?

– Az anyatejes táplálás, a biológiai norma, nem lehet össze-
hasonlítani semmi más táplálékkal. Ahogy az egyik kedves kollé-
ganőm szokta említeni, az anyatejnek jelentősége van, hasonló-
képpen a levegővételhez.  Az idők változnak, de észre kell, hogy 
vegyük: mekkora védelmet is ad az anyatej. Akár arról az oldalról 
is megközelíthető a történet, hogy aki megfigyeli, mit eszik, ő 
maga, az, a tapasztalat szerint a gyermek táplálására is jobban 
fókuszál majd. A bélrendszerünk jól működése rendkívül fontos, 
hiszen a betegségek elleni védelem alapjául szolgál. Születést 
követően is, a bélrendszer, szintén fontos szerepet tölt be. Sze-
rencsés, az amikor egy édesanya készül ezekre az első napokra 
(is), mert az első védelmi rendszernek a megalapozása történik 
ekkor, a kolosztrum bevitelével. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) is, támogatja a ajánlásaival a sikeres szoptatást, már 1986 
óta. A tapasztaltak szerint nem kérdés, hogy ezen az úton kell jár-
ni. Hat hónapig kizárólag, egy éves korban kétharmad részben, 
majd akár kétéves koron túl is ajánlott az anyatejes táplálás. So-
kan esnek kétségbe, ha elapad a tejük, de hinni kell benne, hogy 
a kérdést megoldja a kereslet és kínálat kapcsolata. Akinek egy 
hónapig van teje, annak az édesanyának sikerülni fog hat hóna-
pos koráig is szoptatni gyermekét, vagy azon túl is! Tudom, ma, 
2017-ben nagyon sok tényező befolyásolja az édesanyákat a 
tekintetben, hogyan táplálják kisbabájukat. Tényező ilyenkor a 
saját édesanyja tapasztalatai és tanácsai, a barátok, helyi közös-
ségek, az édesapa támogatása, adott esetben ismeretei, és per-
sze szakember (pl: védőnő, gyermekorvos) véleménye. Ezen túl 
sokszor a tápszergyártó cégek reklámjai is hatással lehetnek az 
édesanya döntésére/választására. Látható, hogy anyai oldalról 
több összetevő van, ámde ha a kisbabát hívjuk „keresletnek” és 
ehhez képest az anyai oldal hozzá tudja adni, az esetek 98 % -ban 
a megfelelő anyatejet, nevezzük ezt „kínálatnak”, akkor ebben 
az esetben az anyatej mennyiségét, minden olyan tényező be-
folyásolja, ami a keresletet ( kisbabát) , megakadályozza a mellre 
tapadásban. Ilyenek a háromóránkénti etetés, a meghatározott 
ideig történő etetés, valamint, ha mást is adunk az anyatej mel-
lé(pl víz, tea) és a nyugtatócumi használata. Érdemes a kisbabát 
az édesanyjától karnyújtásnyi távolságra elhelyezni. Összességé-
ben elmondható, ha az édesanya, már várandósan a megfelelő, 
hiteles információkhoz hozzájut az anyatej termelődését illető-
en, akkor megtud születni az elköteleződés a gyermeke táplálá-
sának hogyanjáról, és mindezt a gyakorlatban történő szakmai 
támogatás fogja megpecsételni.

– A közvetlen közelséget (bőrkontaktust) sokszor hangsú-
lyozod a születés után közvetlenül, megszakítás nélkül. 

– Örülök, hogy ezt mondod! (mosolyog.) Ha belegondolsz… 
magzatként, méhen belül, pár perccel ezelőtt, éppen végigküz-
dötte a szülőcsatornát a kis jövevény, ezek után pedig a lehető 
legnagyobb ajándék számára az lehet, ha érintkezhet végre az 
édesanyja testével, érezheti bőrének illatát, hallhatja szívmű-

ködését, odasimulhat hozzá, belenézhet a szemébe. Ilyenkor 
egyfajta idegrendszeri lenyomat (imprinting) képződik az újszü-
löttben, miszerint jó kint! Anya és gyermeke szerelembe esnek… 
ez talán a legkifejezőbb fogalom rá. Ezt nevezik „arany órának”. 
Igazából annál jobb, minél hosszabbra nyúlik, és talán még az 
egy órán túli időpont is megcélozható. Az egri kórház – úgy gon-
dolom – büszke lehet, hiszen a hevesi megyeszékhelyen szülő 
édesanyák részesei lehetnek az „arany órának” egy bababarát 
kórházban.

– Tavaly év végén – számos elismerést követően – átvehet-
ted az Eger Csillaga díjat is. Mit jelent ez számodra? 

– A díjra az Egri Lokálpatrióta egylet nevezett, amire a város 
lakói szavazatokat adhattak le. Több visszajelzésből, úgy gondo-
lom, hogy a szavazatok többségét, anyáktól kaptam, ez azt je-
lenti számomra, hogy van igény, a természetes szülés kísérésére, 
és az anyatejes táplálásra. És ha van kereslet, akkor én vagyok itt, 
mint kínálat (mosolyog…)! Nőként, kijelölt életutamnak tűnik, 
nők mellett lenni, és egyfajta szövetséget kötni velük, a váran-
dósság, szülés, születés, és szoptatás időszakára, ami abban tá-
mogatja őket, hogy be tudják járni a saját útjukat. Hiszem, hogy 
ez mindenkinél más és más... Tapasztalataim szerint, amikor egy 
nő közelebb kerül saját teste működésének megértéséhez, ak-
kor ez, az önmagával való „együtt-működés”, segíti őt abban a 
megtapasztalásban, hogy szülni jó. Talán pont ez a megélés le-
het az, amit követően, egyre több nő fogalmazza meg magában: 
„amennyire tőlem telik, a várandósság alatti felkészüléssel igyek-
szem támogatni a gyermekemet azon az úton, ahol megtapasz-
talhatja, születni, érdemes!” Ezek azok a körforgások, ahol a női 
erők, ha úgy tetszik női energiák, az összetartozás megélésének 
kapcsán, képesek pozitívan fordítani egyéni életutakon.

HELYREIGAZÍTÁS Lapunk februári számában a dr. Cserhalmi Magdával készült beszélgetés kapcsán az alábbi helyreigazí-
tást közöljük: „Cserhalmi doktornő soha nem volt ügyelő. Ő mint pszichoterapeuta és klinikai szakpszichológus folytat gyógyító 
tevékenységet és ő a Szolgálat szakmai vezetője. E tény azért fontos, mert szolgálatunk alapszabálya az anonimitás, miszerint 
az ügyelő személyének (Hívónak is) titokban kell maradni. Ezt az IFOTES egy nemzetközi szervezeti szabályzata írja elő. Ezt 
kötelesek vagyunk betartani, így azonban a cikk téves információt közöl a világ felé.”
A lapunkban megjelent pontatlanságért az érintettek szíves elnézését kérjük!



KORONGOZUNK, DE 
NEM AGYAGGAL!

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

Az Egri Magazin előző, februári számában az egri jégsport – kiemelten a korcsolyázás – kialakulásáról ké-
szítettem egy összeállítást. Már akkor megemlítettem, hogy a jégkorongot illetően mai szemmel nézve 
nem egy meglepő dolgot „produkált” a város sportszerető, de kiváltképp a téli sportokat aktívan művelő 
közönsége. Ahogy azt már említettem, a Magyar Jégkorong Szövetség 1927-es megalakulásánál a 24 egye-
sület között ott volt a MOVE Egri SE. 1935-től – amikor a jégviszonyok engedték – városi jégkorongbajnok-
ságokat is rendeztek. A 2. világháború előtt 40 igazolt játékos, esetenként 6-8 csapatban szerepelt ezeken 
a mérkőzéseken. Lillafüreden, a befagyott Hámori-tavon pedig nem egyszer volt Eger – Miskolc találkozó 
és 1950-ben még hivatalos totó-meccsen is szerepeltek az egriek a fővárosban. Most egy kicsit korongo-
zunk, de ehhez nem agyagot, hanem a pakkot (de nem a Nyilas Misiét!) használjuk. 

Kezdetben az icehockey elnevezés itthon kétféle játékot jelen-
tett. Az egyiket gömb alakú gumilabdával, a másikat korong-
gal játszották. Előbbi jobban hasonlított a gyephokira, 7-9-11 
játékos volt egyszerre a jégen, míg a másik verzióhoz – amit 
kanadai hokinak is neveztek – kisebb játéktér és kevesebb já-
tékos volt szükséges. A gyephokihoz hasonló verzió nemzet-
közileg a bandy, vagy magyarul jéglabda nevet 
kapta, míg a másik a jéghok(k)i-jégkorong el-
nevezéssel lett itthon ismert. 

Nálunk a jéglabdát preferálták. Az első 
világháború előtt Közép-Európa legjobbjai 
voltunk, viszont később a környezetünkben 
mindenki átváltott a korong-hokira, nem 
maradt ellenfél, ezért itthon is váltottak a 
klubok. Ennek egyik élharcosa a már a febru-
ári cikkben is említett Budapesti Korcsolyázó 
Egylet volt. Míg az első jéglabda-mérkőzés 
1898-ban volt Budapesten, a jégkorongozók 
hazai bemutatkozására még várni kellett né-
hány évtizedet. Az első meccs 1925. december 
26-án volt a Városligetben. A ma is ismert Városligeti 
Műjégpályát a korábbi tó helyén 1926. november 26-án 
adták át. Egy évvel később a Magyar Korcsolyázó Szövetség 
égiszén belül megalakult a Magyar Jégkorong Szövetség. Ki-
lenc fővárosi és 15 vidéki egyesület adta a nevét a szövetség 
létrejöttéhez. Talán furcsa, de a kor legerősebb egri sportegye-
sülete, a MOVE Egri SE (MESE) is ott volt az alapítók között, no 
meg a Gyöngyösi Korcsolyázó Egylet!

A korábbi cikkben (2017. február) már írtam a korabeli egri 
korcsolyázás kialakulásáról, a jégkorongról viszont alig né-
hány sort. A MOVE Egri SE 1920. május 30-i megalakulásától 
kezdve működtetett korcsolya szakosztályt, folytatva a régi 
Egri Korcsolyázó Egylet akkor már majdnem öt évtizedes ha-
gyományait. A MESE vezetők és sportolók mindig is fogéko-

nyak voltak az újra. Amikor 1926-ban felhívás 
érkezett, hogy hamarosan megalakul a jég-
korong szövetség és várják a Magyar Korcso-
lyázó Szövetség tagegyesületeit, csatlakoz-
zanak a kezdeményezéshez, az egriek egy-
ből igent mondtak, holott akkor még nem 
volt igazi jégkorong csapat a városban. Erre 
még hét évet kellett várni, bár a különböző 
tanintézmények diákjai a maguk fabrikálta 
botokkal, ütőkkel és minimális védőfelsze-

reléssel (test köré csavart törölközők, egyéb 
ruhadarabok), amikor csak lehetőségük volt 

rá, nemcsak korcsolyaversenyeken, hanem a 
jéghoki terén is szorgalmasan gyakoroltak. Per-

sze, ehhez jég is kellett, ami – mivel az érseki uradal-
mi majorság természetes tavacskája volt az alap – nem 

mindig állt rendelkezésre. 1914-1921 között volt olyan tél, 
amikor egyetlen egy jégnap sem volt a pályán! Fontos válto-
zás volt, hogy 1921-ben megszüntették a tavacskában a kis 
szigetet, amelyet korábban az élőzene miatt a katonazene-
kar elhelyezésére meghagytak. A 30-as évektől voltak ismét 
olyan telek, amikor 30, netán 38 jégnappal is számolhattak. 

Ebben az időben a rádió már rendre közvetítette a Budapesti 
Korcsolyázó Egylet városligeti nemzetközi mérkőzéseit és nem 
egy MESE-sportoló, illetve középiskolai diák élőben is látott ilyen 
meccseket. Korcsolyázni jól tudtak, már „csak” a korongterelés, 
védés, összjáték és a felszerelés hiányzott. 1934 őszén indult a 
szervezkedés a városban, hogyha „jó tél lesz, akkor jégkorong-
mérkőzések, sőt városi bajnokságért kiírt meccsek is lesznek”! 

Az Eger-Gyöngyösi Újság 1935. január 10-i számában már azt ol-
vashattuk, hogy „A MESE most megalakult jégkorong csapata hol-
nap, csütörtökön reggel fél nyolc órakor tartja első edzését a jégpá-
lyán Szigeti Zoltán, Eger többszörös korcsolyabajnoka vezetésével.” 
A MESE mellett a Főgimnázium és a Tanítóképző állított még ki egy-
egy csapatot Eger első jégkorongbajnokságára. A felszereléseknél 
külön gondoltak a kapusokra. A Tanítóképző és a MESE jóvoltából 
az éppen a jégen levő hálóőrök vadonatúj mammutban (lábvédő), 
lepkéskesztyűben védhették a lövéseket. Sisak, testvédő ekkor még 
nem volt. A jégpálya közepén jelölték ki a hokipályát és állították fel 
a kapukat, a játékvezető pedig sokszor a MESE jégszakosztályának 
vezetője, id. Ringelhann György volt. Az 1935. februárjában leját-
szott első városi jégkorongbajnokság eredményei: Főgimnázium 
– MESE 1-0 G.: Takács; Főgimnázium – Tanítóképző 1-1 G.: Kovács, 
ill. Csomor; Tanítóképző – MESE 4-1 G.: Báthory 3, Csomor, ill. Kiss. 
A bajnoki címről döntő megismételt Főgimnázium – Tanítóképző 
mérkőzés végeredményéről nincs pontos információm, de a gólkü-
lönbség alapján a Tanítóképzőt tekinthetjük az első városi jégkorong 
bajnokság győztesének. Ehhez megjegyzésként csak annyit, hogy az 
első magyar bajnokság 1937-ben volt… A 2. világháború előtt – ami-
kor a jéghelyzet engedte - még többször is rendeztek városi bajnok-
ságokat. Időközben a Jogakadémia is csatlakozott a mezőnyhöz, így 
a második csapatokkal együtt 6-8 együttes is indult ezeken a meg-
mérettetéseken. A háború utáni törést viszonylag gyorsan kiheverte 
a városi jégkorongsport. 1950-ben még totószelvényen is szerepelt 
az egriek fővárosi mérkőzése. Miután a régi tó helyén 1954-ben elké-
szült a városi stadion, a jégkorongnak leáldozott Egerben. Az alkalmi 
csapatok 60 éve után 2006-ban jött létre boconádi, füzesabonyi és 
egri résztvevőkkel az Egri Vitézek Hockey Club. A téli műjégpálya le-
hetőségével 2010-ben úgy látszott, a mini korosztálytól kezdve foko-
zatosan újra fel lehet építeni egy jól működő egri jégkorong egyesü-
letet. Ahogy azt a korábbi cikkben is írtam, a pálya körüli herce-hurca 
megbosszulta magát. A gyerekek zöme abbahagyta vagy máshol 
folytatta a jégkorongot. Ha végre ismét nyugvópontra jut a dolog, 
akkor lehet ismét „Vitézkedni”! 

(Fent: Hevesy Sándor 1934–35-ös képei)
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SPORT

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG ALAPÍTÓI:

Budapesti BTE, Vívó és Athletikai Club, Ferencvárosi TC, Budapesti Lawn-Tennis és Korcsolyázó Egylet, Műegye-
temi AFC, Amateur Hockey Club, Budapesti Korcsolyázó Egylet, Kispesti AC, Erzsébeti TC, Debreceni EAC, 
MOVE Egri SE, Gödöllői MOVE TE, Gyöngyösi Korcsolyázó Egylet, Győri Korcsolyázó Egylet, Miskolci Korcso-
lyázó és Teniszező Egyesület, Nyíregyházi KISE, Nyíregyházi TVE, Orosházi Korcsolyázó Egylet, Pápai FC, Soproni 
Korcsolyázó Egylet, Székesfehérvári Korcsolyázó Egylet, Haladás VSE, Szombathelyi SE, MOVE Veszprémi SE.
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EGERBEN INDUL A 
FESZTIVÁL SZEZON
Már kevesebb, mint 100-at kell aludni és indul a hazai fesztiválszezon, méghozzá az egyik legizgalmasabb hazai fesztiválhelyszí-
nen, az egri borvidék dombokba vájt pincéi övezte Bolyki Völgyben. Június 1-én startol a Feszt!EGER, amit ezúttal is a hazai könnyű-
zenei szakma legfontosabb találkozója, a Music Hungary előz meg és ismét várja az ifjú talentumokat az ÉTER tehetségkutató is.

Dr. Papp Sándor főorvos, a Traumatológiai osztály vezetője: 
– Fontos megkülönböztetni a combnyaktörést a tomportáji 
töréstől, hiszen az előbbi mindig nehezebben gyógyul, mert a 
combnyaknak nincs olyan jó vérellátása. A tomportáji törés-
nél a combcsont alsóbb része törik el, nem maga a combnyak. 
Csaknem minden combnyaktörésnél szükség van műtétre, de 
van, amikor elég egy csavarozás, és van, amikor protézis szük-
séges, mert már nincs esély arra, hogy maga a törés meg tudjon 
gyógyulni. A tomportáji törés jobban igénybe veszi a beteget, 
nagyobb a vérveszteség, de ha nincs szövődmény, az biztosab-
ban meggyógyul, nem szokott törésgyógyulási zavar történni. 
Sokat javult a helyzet a combnyaktörés gyógyítása terén, mára 
jelentősen javultak a beteg gyógyulási esélyei, és olyan törése-
ket is tudunk kezelni,  amiről korábban lemondtunk. A műtétet 
követő második napon mobilizálás,  gyógytorna indul, fontos, 
hogy elkezdődjön az ízület mozgatása, a járókerettel való köz-
lekedés, majd átkerülnek a betegek a rehabilitációs osztályra, 
ahol szakemberek foglalkoznak velük.

Dr. Bora László főorvos, a Mozgásszervi Rehabilitációs osz-
tály vezetője:
– A rehabilitációs osztályon nagyon fontos, hogy a betegek 
együttműködjenek a gyógytornászokkal, ugyanis a beteg nem 
passzív elszenvedője, hanem aktív résztvevője kell, hogy legyen 
a folyamatnak. Ha a beteg részéről nincs akarat, nincs tudatos 
együttműködés, motiváció, akkor mi nem tudunk sokat tenni. An-
nak a betegnek, akinek megfelelő motivációja, családi háttere van, 
annak a gyógyulási esélyei sokkal jobbak, mint azoknak, akik fel-
adják. A kórházban eltöltött idő 4–6, néha 8 hét, ez sok mindentől 
függ: a beteg korától, állapotától, a kitűzött célok minőségétől, stb. 
Azt is látjuk az osztályon, hogy a betegek – főképp az idősebbek 
– nagyon kevés folyadékot fogyasztanak, pedig a kevés  folyadék-

bevitel például szédülést is okozhat, ami emeli az ilyen sérülések 
előfordulásának esélyeit.

Dr. Róth Péter főorvos, az Ortopédiai osztály vezetője:
– Combnyak-tomportáji törést követően csípőprotézis beültetést 
akkor javasolunk, ha a csavarozás – csontegyesítő műtét után a com-
bfej vérellátása sérült, a combfej a vérellátási zavar következtében 
elhal. Ilyen esetekben mondhatjuk, hogy sürgősségi indikációval 
történik a csípőprotézis beültetés. Az ortopédiai osztályon zömmel 
izületi kopás, veleszületett csípő fejlődési rendellenességek, illetve 
ebből adódó panaszok miatt a tervezhető protézis beültetéseket vé-
gezzük. Ritkán ugyan, de osztályunkon is végzünk combnyak csa-
varozást követően kialakult combfej elhalás okozta panaszok miatt 
protézis beültetést. Amennyiben a beteg beleegyezését adja a műtét 
elvégzésébe, a kivizsgálás megtörténik, a beteg minden szempontból 
alkalmas a műtétre, akkor végezzük el a protézis beültetést. Tervezet-
ten, megfelelő kivizsgálást és előkészítést követően elvégzett csípő-
protézis beültetések után azért mondhatjuk, hogy jobbak a betegek 
gyógyulás esélyei, mint a sürgősségi indikációval történő esetekben, 
mert lelkileg, fizikailag is fel vannak készülve erre a nagy beavatko-
zásra a betegek, nem egy váratlan, a szervezetet minden szempontból 
jobban megterhelő baleset következtében szükséges a műtétet elvé-
gezni. Csípőprotézis-térdprotézis beültetésre régebben éveket kellett 
várni szűk pátriánkban. A nagyizületi protézis műtétek mindig is 
várólista köteles beavatkozásnak számítottak. A számítógépes vá-
rólista rendszer generál egy várható sorra kerülési időpontot, ezáltal 
minden betegnek aki a várólistára felkerül értelemszerűen más-más 
műtéti időpont kerül a neve mellé. Csípő- és térdprotézisek esetében 
is ma már az elvárás Európai Uniós átlaggal nagyjából összhangban, 
hogy a műtétre való várakozási idő 165 nap körül legyen. Egerben fél 
év-egy év között van a reális várakozási idő, de természetesen arra 
törekszünk, hogy ezt még jobban lecsökkentsük. 

COMBNYAKTÖRÉS, CSÍPŐPROTÉZIS, 
REHABILITÁCIÓ

NEMCSAK A TÉLI HÓNAPOK JEGES ÚTJAI IDÉZHETNEK ELŐ OLYAN BALESETET, MELYNEK COMBNYAKTÖRÉS 
LESZ A VÉGE; AZ EGYSZERŰ HÁZTARTÁSI BALESETEK IS VÉGZŐDHETNEK COMBNYAKTÖRÉSSEL. AZ ÁTLAGEM-
BER SZÁMÁRA NAGYON VESZÉLYESNEK TŰNIK EZ A SÉRÜLÉS. A TV EGER EGÉSZSÉGTÁR CÍMŰ MŰSORÁBAN A 
MARKHOT FERENC KÓRHÁZ ORVOSAI ÚGY NYILATKOZTAK: MÁRA JELENTŐSEN JAVULTAK A BETEGEK GYÓ-
GYULÁSI ESÉLYEI, A GYÓGYULÁSHOZ VISZONT NAGYON FONTOS A BETEGEK HOZZÁÁLLÁSA, AKARATA, MO-
TIVÁCIÓJA. MEGELŐZÉSKÉNT A SOK FOLYADÉKBEVITEL, A MOZGÁS, A CSONTERŐSÍTŐ KÉSZÍTMÉNYEK SZEDÉ-
SE, A VÉRNYOMÁS KARBANTARTÁSA ÉS TERMÉSZETESEN A FOKOZOTT ÓVATOSSÁG SEGÍTHET. 

Immár ötödik alkalommal hívja össze 
a hazai zenészeket, menedzsereket, 
producereket, marketing szakembe-
reket és politikusokat – a Sziget Szer-
vezőiroda és a közös jogkezelőket tö-
mörítő ProArt szövetség által életre 
hívott – Music Hungary Konferencia, 
melynek célja, hogy a szakemberek 
megvitassák, hol áll most a magyar 
zeneipar, merre tart, milyen lehető-
ségek körvonalazódnak a hazai ipar-
ág részvevői számára. Ezúttal is több 
téma lesz terítéken. A meghívottak 
elemzik – egyebek mellett - a rádiós 
piac átalakulását és annak lehetséges 
következményeit. Szóba kerül, hogy 
a hazai produkciók számára milyen 
lehetőségek nyílnak a határainkon 
túl. Megvitatják a magyar zeneexport 
lehetőségeit: vajon van-e sansz Ma-
gyarországról befutni a nemzetközi piacon. És szóba kerül 
majd, hogy akár már az általános iskolai zeneoktatás kere-
tein belül teret kapjon a könnyűzene, mint a kortárs kultúra 
értékteremtő művészeti ágának oktatása.

Mi lehet jobb, mint egy hűs egri rozéfröccsel kísért 

poprock áradat? Ezt kínálja idén is a 
fesztiválszezon nyitó jamboree-ja, a 
Feszt!EGER, ami a „csakazértis zene!” 
felkiáltással csalogatja ismét a Boly-
ki völgybe a fesztiválozókat. A festői 
környezetből adódó speciális hangu-
latú fesztivál idén is a hazai zenei élet 
krémjét vonultatja fel, köztük már 
biztos, hogy ott lesz Egerben a Pun-
nany Massif, a Kiscsillag, a Vad Fruttik, 
a Belga, a Halott Pénz vagy a Honey-
beast de a szervezők hamarosan újabb 
nevekkel bővítik a felhozatalt. Az egri 
fesztiválhétvége nagy lehetőséget 
nyújt a feltörekvő fiatal zenészeknek 
is, hisz’ ismét indul az ÉTER, az ifjú te-
hetségek felkutatására szerveződött 
esemény, várhatóan számos izgalmas 
új produkcióval, akik közül remélhető-
en többekkel találkozunk majd a rádi-

ók hullámhosszán vagy fesztiválok nagyobb színpadain.
A Feszt!EGERre hamarosan indul egy Early Bird jegyakció: 

március 1–15. között mindössze 7 900 forintért válthatnak 
bérletet az érdeklődők. Bővebb információ folyamatosan 
itt: http://feszteger.hu
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Bőr- és szőrmeruházat 
• bélés- és cipzárcsere • 

• javítás • alakítás •
• tisztítás •

• festés • Eger
Liszt F. u. 19.
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

FRAKK ÁLLATELEDEL BOLT

KALLÓMALOM ÚTI PIAC

Mindenféle állattartással 
kapcsolatos eledelek, 

felszerelések, kiegészítők

Nyitva tartás: 
H–P: 0800–1200 • 1400–1700 

Szo: 0800–1200

TEL.: (06 20) 3290-188

EGRI MAGAZIN HIRDETÉSI AKCIÓ

Újsághirdetés (98x68 mm) az Egri Magazinban és 
25 nap képújság-hirdetés a TV Egernél 
csak 25 000 Ft + ÁFA! (bruttó 31 750 Ft)

Hirdetésfelvétel: egrimagazin@mediaeger.hu, 
(06 30) 254 0755.

Az akciós felületek 
korlátozottan foglalhatók, 

jelentkezzen mielőbb!

WWW.EGRIMAGAZIN.HU

2017. ÉVI LOMTALANÍTÁS 
EGERBEN

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a háztartásokban 
felhalmozott lomot a 2017. évben 10 alkalommal (alulírottan) 
gyűjti be a hulladékszállítási díjat megfizető és tartozással nem 
rendelkező lakossági ügyfelektől. 

1. március 30. / csütörtök
2. április 27. / csütörtök  
3. május 25. / csütörtök
4. június 8. / csütörtök
5. június 29. / csütörtök
6. július 27. / csütörtök
7. szeptember 14. / csütörtök
8. szeptember 28. / csütörtök
9. október 19. / csütörtök
10. november 9. / csütörtök

A házhoz menő lomtalanítást a cég internetes honlapján 
(www.egrihulladek.hu) vagy az ügyfélszolgálati irodában lehet 
egy adatlap kitöltésével igényelni. 

A bejelentést a lomtalanítási időpontot megelőző hét  
CSÜTÖRTÖK 12.00 óráig fogadjuk el.

A jelentkezést minden esetben visszaigazoljuk, és csak a visz-
szaigazolt címről szállítjuk el a kihelyezett lomot. Telefonon 
történő lomtalanítási jelentkezést Társaságunk nem fogad el!  

Évente egy alkalommal a szolgáltatás továbbra is térítés-
mentes a lakossági ügyfelek számára!

Családi házas övezetben 1 lakóingatlannál a kihelyezhető 
lom mennyisége maximum 3 m3 lehet.

A 3 m3 feletti lom elszállítását csak külön megrendelésre vé-
gezzük el, melynek díja m3-ként 3 100 Ft + ÁFA.

Társasházak esetében a közös képviselők jelentkezését vár-
juk. Abban az esetben, ha a társasházkelők egy időpontra több 
társasház (több, mint 10 lépcsőház) jelentkezését kérik, akkor 
előzetes egyeztetés szükséges, ezért kérjük, hogy a kollégákkal 
minden esetben vegyék fel a kapcsolatot!

1. Kihelyezhető hulladékok Az ingatlanokban keletkező 
olyan szilárd hulladék, melyek méretüknél fogva nem helyez-
hetőek el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás al-
kalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai hulladék, 
nagyobb kartondobozok, játékok, rongy bezsákolva, stb).

Nem kihelyezhető hulladékok Kommunális hulladék, épí-
tési törmelék, gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes hulla-
déknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulla-
dék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző 
dolgozók testi épségét, egészségét!

2. A hulladékok elhelyezése A lomtalanítási hulladékot 
a gyűjtési útvonalon (lakóingatlanok előtt) úgy kell elhelyezni, 
hogy az a begyűjtő gépjárművel jól megközelíthető legyen. A 
kihelyezett hulladék nem akadályozhatja a gyalogos- és gép-
járműforgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött 
zsákokban vagy dobozokban kell kihelyezni.

3. Mit kell tennie a lakosságnak, ha el szeretné szállíttatni 
a háztartásából a lomot?

• Jelentkezik az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálati Irodájában az alábbi elérhetőségeken – felkere-
si a Társasház kezelőjét/képviselőjét-, és kitölti a lomtalanítási 
adatlapot:

3300 Eger, Homok u. 26. sz.
Telefon: (+36 36) 513-200

Nyitva tartás: 
Hétfő–Szerda 8.00–15.00

Csütörtök: 8.00–19.00
Péntek: szünnap

• A cég honlapján elektronikusan elküldi a kitöltött adatla-
pot: www.egrihulladek.hu

Figyelem: Csak az időben bejelentett és visszaigazolt je-
lentkezés alapján szállítjuk el a lomhulladékot, melyet az 
adott napon reggel 6 óráig kell elhelyezni a lakóingatlanok 
elé!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, közös képviselőket és a társas-
házkezelőket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezé-
se illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék elhe-
lyezése hatóságilag tilos! A vonatkozó jogszabályok értelmében a 
szabálytalankodóknak bírságot kell fizetniük!

A lomtalanítás során a közterületre kihelyezett lom a köz-
szolgáltató tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón kívül 
más által történő elszállítása jogtalan elszállításnak minősül.

Köszönettel:
Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.



KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Csütörtökönként 16.00 és 17.00 óra között Császár Zoltán, az 1. szá-
mú választókörzet független képviselője, a Városképi és Környezet-
védelmi Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán (Dobó tér 2.), 
az I. emeleti képviselői szobában.

Március 6-án, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as választó-
körzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil tanács-
noka, 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 fo-
gadóórát. 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 Vá-
rosimázs Bizottság tagja tart fogadóórát előzetesen egyeztetett 
helyen és időpontban. Telefon: 30/488-7471, e-mail: kovacs-csatlos.
tamas@ph.eger.hu.

Csákvári Antal, a 6. sz. választókerület képviselője (Fidesz-KD-
NP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja fogadóórát tart, 
előzetesen megbeszélt időpontban és helyen. Telefonos egyeztetés: 
30/941-1397, e-mail: csakvari.antal@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 Környe-
zetvédelmi Bizottság tagja előzetesen egyeztetett időpontban és 
helyen tart fogadóórát. Telefon: 30/594-7853, e-mail: lombeczki.ga-
bor@ph.eger.hu.

Március 9-én, csütörtökön 16.00 órától Gál Judit, a 11-es vk. képvi-
selője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja 
teázással egybekötött beszélgetésre várja a körzet lakóit a Polgárok 
Házába (Rákóczi út 45.).

A Jobbik képviselője Bognár Ignác, a Városimázs Bizottság tagja 
képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői Irodában (Trinitárius u. 
2.) március 16-án, csütörtökön 17.00 órától. Várja az érdeklődők meg-
keresését az alábbi elérhetőségen: 70/392-0127.

Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DK-Együtt), a 
Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja előzetesen, telefonon 
vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. 
Tel.: 70/382-5203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.

Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), a 
Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon, 
vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. 
Telefon: 30/945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.com.

A Jobbik képviselője Tóth István, a Városgazdálkodási Bizottság 
tagja képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői Irodában (Trinitá-
rius u. 2.) március 16-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.

KÓSTOLTÁK MÁR AZ EGRI SZUROKLEVEST?
Na majd most tavasszal!
15 pionír vállalkozás megteremti az Egerre jellemző gasztronómiát, merthogy jelenleg nincs!

Mindenki ismeri a hortobágyi húsos palacsintát, a bécsi szele-
tet, és hallottunk már az ír kávéról is. De létezik-e kifejezetten 
Egerre jellemző étel? Egyáltalán mitől lesz egy fogás egri? A 
húsleves egri lesz-e attól, mert eperlevél van benne? Vagy en-
nél azért jobban is ki tudná fejezni magát a gasztronómiában 
a város? Pontosan ezek a kérdések foglalkoztattak a városért 
tenni akaró helyi  vendéglátósokat, akik közösen egy kísérlet-
be fognak. Ráadásul ez most Önnek izgalmas játékot tartogat, 
egész tavasszal.

Bár korábban is voltak ötletes kezdeményezések, mint pél-
dául az egri gömbpalacsinta, vagy a zöld béka desszert, de a 
folytatás híján nem váltak országosan ismertté. De most 2017 
tavaszán 15 egri vendéglátó vállalkozó összefogott, és úgy dön-

töttek, hogy helyi termékek felhaszná-
lásával új, Egerre jellemző fogásokat 
dolgoznak ki, és az étlapjukon tartják 
március 15-től május 1-éig. Főétel, desz-
szert és kávéital kategóriában találkoz-
nak majd a vendégek újdonságokkal, 
mi több a programban részt vevő vál-
lalkozások játékot hirdetnek. A közön-
ség szavazatára bízzák, hogy melyiket 
ítélik meg a legegribb fogásnak. Lesz itt 
szurokleves, bástya kocka, törökverő, mindenféle sós és édes 
kulináris élvezet. Az Ön dolga kedves Olvasó pedig nem más, 
minthogy végigjárja a programban részt vevő éttermeket, cuk-
rászdákat, kávézókat, és megkóstolja az étlapon megjelölt egri-
es fogásokat. Ezt követően pedig szavazzon arról, hogy melyik 
nyerte el a tetszését.  

A szervezők márciusban egy honlapon teszik majd közzé a 
fogásokat és fellelhetőségüket, és egy jópofa videó sorozattal 
mutatják be ezt a friss, tavaszi kezdeményezést.

Itt kóstolhat majd különleges egri fogásokat:
1552 Étterem és Amulett Kávézó,  Cafe Dobos, Falánk Fanny, 

Főtér Cafe,  G&D Kézműves Cukrászda, Görög Kávézó, Hotel 
Bambara, Hotel Senator,  Hotel Shiraz, Ízes Gofri,  Servita Ud-
varház, Update Egészségtudatos Üzlet és Kávézó, ZuzmÓ! Café 
& Burger, Zsálya Bisztró  +1 meglepetés étterem!

A program szervezője: 
Ábry Zoltán

fotó: simon judit



FILM

MARGARET ISLAND –  
BAKANCSLISTA 
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
Március 17-én, pénteken este 8 órától 
a Margaret Island koncertezik a Forrás 
Gyermek és Ifjúsági Házban. 

PÉTERFY BORI AND LOVE 
BAND KONCERT 
Március 17-én pénteken este 9 órá-
tól koncertezik Péterfy Bori and Love 
Band. Helyszín:  BRDWY.

EGRI SZIMFONIKUS 
ZENEKAR IFJÚSÁGI 
KONCERTJE 
Március 20-án, hétfőn délelőtt 11 
órától ad koncertet középiskolások 
számára az Egri Szimfonikus Zenekar. 
Helyszín: Kepes Intézet.

A zenekar egyik legfontosabb felada-
tának tartja az ifjúság zenei nevelését, 
művészi látókörének szélesítését. A 
Kepes-Zene tematikának tinédzser 
nyelvre lefordított változatát kínálják 
diákoknak a KÖSZI! előadássorozat 
keretein belül (zene, képzőművészet, 
irodalom).

T2 TRAINSPOTTING
Visszatér a mozikba Renton, Begbie, 
Spud és a Beteg Srác, vagyis a Train-
spotting lecsúszott, kétségbeesett, 
deviáns antihősei. Irvine Welsh első, 
azóta kultikussá vált könyve 1993-ban 
jelent meg, amiből Danny Boyle három 
évvel később filmet rendezett. A T2 
Trainspotting a drogos, nyers fekete 
komédia folytatása. 
Rendező: Danny Boyle. Forgatókönyv-
író: Irvine Welsh, John Hodge. Fősze-
repben: Ewan McGregor, Jonny Lee 
Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremner.
Feliratos angol dráma, 117 perc, 2017.
Bemutató: március 2.

 
A SZÉPSÉG ÉS A 
SZÖRNYETEG
 A szépség és a szörnyeteg Belle va-
rázslatos utazásának története; az 
eszes, gyönyörű és független ifjú höl-
gyet kastélyába zárja egy szörnyeteg. 
Félelmeit leküzdve a lány összebarát-
kozik új, kényszerű otthona elvarázsolt 
személyzetével és végül képes lesz 
arra is, hogy meglássa a gyöngéd, 
érző szívű herceget a szörnyeteg ret-
tentő külleme mögött.
Rendező: Bill Condon. Főszerepben: 
Emma Watson, Luke Evans, Ewan  
McGregor, Dan Stevens. Amerikai 
musical, 2017. Bemutató: március 23.
 Forrás: port.hu
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SZÍNHÁZ

RÖGVEST BOROZUNK
Március 18-án 18:00 órakor a Mo-
mentán Társulat improvizációs szín-
ház – interaktív előadása látható a 
Kepes Intézetben.  

LA MANCHA LOVAGJA
„Az életet nem olyannak kell elfogadni 
amilyen, hanem amilyen lehetne!” – ki-
áltja Cervantes-Don Quijote. Igen, ami-
lyen lehetne... Ha a szeretet, elfogadás, 
gyöngédség, szolidaritás uralkodna 
a világban. Jobbá tenni a világot! Ez 
Alonso Quijana, a La Mancha tarto-
mányban élő, idős vidéki nemes célja, 
mikor magára ölti a „búsképű lovag” 
jelmezét, mikor elindul megvívni harcát 
a jobbsorsra hivatott Emberért.
A történet keretjátéka az inkvizíció bör-
tönének pokla, amelyben a legalanta-
sabb emberi hierarchia törvényei szerint 
élnek gyilkosok, tolvajok, kurtizánok. Ide 
száll alá az író Cervantes, akit „eretnek” 
eszméi miatt vizsgál az inkvizíció. Tár-
gyalására várva először e lealacsonyult, 
az életből kiábrándult emberi közösség 
előtt kell megvédenie kéziratát, s főhő-
sének, Don Quijote-nak megelevenített 
történetével (színház a színházban) kell 
bizonyítania, hogy a hit és a szeretetbe 
vetett bizakodás kilátást adhat és visz-
sza tudja szerezni a kiábrándult ember 
számára az élet értelmébe és az emberi 
méltóság erejébe plántált reményt.
25 év után 2017. március 24-én tér vissza 
a Gárdonyi Géza Színház színpadára a 
szélmalomharcos-búsképű lovag meg-
hatóan szívbemarkoló története Blaskó 
Balázs rendezésében, Nagy Lóránttal a 
címszerepben, hogy e nagyszerű musi-
cal felejthetetlen dalaival, zenéjével és 
időtálló üzenetével új generációkat hó-
dítson meg.

KÖNYV KIÁLLÍTÁS SZABADIDŐ

RÖHRIG GÉZA: AZ EMBER 
AKI A CIPŐJÉBEN HORDTA A 
GYÖKEREIT
Röhrig Géza verseskötete egyszerre 
brutális és érzékeny, letaglózó és köz-
vetlen. Fő témája az identitás törékeny 
mivolta. Erre utal a cím is: az ember ott-
honosságát miképpen és hol találhatja 
meg, elsősorban saját magán belül? 
94 oldal, 2016

CELESTE NG: AMIT SOHASE 
MONDTAM EL 
Lydia halott. De ők még nem tudják. 
Így kezdődik az 1970-es években ját-
szódó regény, amelynek középpont-
jában egy ohióbeli kisvárosban élő 
kínai–amerikai család áll. Marylin és 
James Leenek három gyereke van, 
és Lydia a kedvencük: a szülők az ő 
életére vetítik rá minden félbemaradt 
álmukat, reményüket és nagyravágyó 
tervüket. De amikor Lydia holttestét 
kifogják a házukhoz közeli tóból, a 
család addig is törékeny egyensúlya 
végképp felborul.   320 oldal, 2016

.

ELŐADÁS
Tari Annamária pszichoanalítikus 
tart előadást, melynek témája: az 
online élet hatásai a párkapcsola-
tokra. 

Időpont: 2017. március 14., kedd 18 
óra.

Helyszín: Forrás Gyermek és Ifjúsá-
gi Ház.

ALKOTÓNAP
Az Egri Kulturális és Művészeti 
Központ alkotónapokat szervez 
márciustól novemberig a Vitko-
vics-Házban.

Egész napos műhelyek  a Vitkovics Ház kiállításainak tükrében

1. Alkotónap: 
2017. március 11., szombat, 10-16 óráig
A Grafika testközelből
Egyedi és sokszorosító technikák
Gál Krisztián grafikus művész kiállításán
A kiállítás látogatható:  2017. március 8. és  április 6. között.

2. Alkotónap: 
2017. június 3., szombat, 10-16 óráig
„Rapszódia” -  Az Üzenet testközelből - tematikus nap
Szépművészeti technikák fekete-fehérben, színesben, síkban és 
térben, csak az üzenet a fontos…
Magyar rapszódia, a Kőbányai Képző-, és Iparművészek 
Egyesületének kiállításán
A kiállítás látogatható:  2017. május 30. és június 23. között.

3. Alkotónap: 
2017. július 29., szombat, 10-16 óráig
Utazó alkotónap
Kirándulás a Bükkbe fényképezőgéppel és ceruzával, ecsettel.
40 év – 40 kép a Bükki Nemzeti Park fotókiállításán
A kiállítás látogatható:  2017. június 30. és július 28. között.
Előzetes jelentkezés szükséges! 
(k.fekete.maria@ekmk.eu, 20/247-1995)

4. Alkotónap: 
2017. augusztus 12., szombat, 10-16 óráig
„Szó és kép” 
Illusztrációs alkotónap
Kháron/ Kísérő Antall István emlékkiállításán
A kiállítás látogatható:  2017. augusztus 3. és szeptember 1. között.

5. Alkotónap: 
2017. november 11., szombat, 10-16 óráig
Szt. Mátrix projekt, összművészeti, tematikus nap
Mulandóság, a szakrális és digitális világ ellentmondásai: Szent 
Mátrix, egy fiktív, posztmodern szent, akinek életéhez, 
tevékenységéhez kötődő projekt folyamatosan bővül, változik és 
megújul.
Szt. Mátrix projekt, az NDK csoport kiállításán
A kiállítás látogatható:  2017. október 10. és november 17. között.

ALKOTÓNAP
  AVAGY A SZÉPMŰVÉSZETEK TESTKÖZELBŐL

A TE TÖRTÉNETED

Részvételi díj: 500 Ft / fő/ alkalom

Iskolák, csoportok részére, előre egyeztetett időpontban, hétköznapon, 
kb. 90 perces időtartamban, a kiállítás nyitvatartási ideje alatt állunk 
rendelkezésre. 
Kérjük, az igényelt műhelymunka előtt, legalább egy héttel jelentkezzen!

EKMK 
Vitkovics Alkotóház

3300, Eger Széchenyi utca 55.

„AZ IGAZAT MONDD, NE 
CSAK A VALÓDIT!” – SZŰCS 
TAMÁS GYŰJTEMÉNYE
Szűcs Tamás műgyűjteménye ilyen 
gazdagságban először mutatkozik 
be a nagyközönség előtt. Az egri 
kiállítás anyaga több mint száz évet 
ölel fel, több mint száz alkotás be-
mutatásával. Szűcs Tamás a magyar 
művészet olyan egyéni világlátású 
alkotóinak műveit gyűjti, akiknek al-
kotásai véleménye szerint csakis itt, 
Közép-Kelet-Európa e sajátos kultú-
rájú és múltú szegletében születhet-
tek meg.

Megnyitó: március 23. csütörtök, 
délután 5 óra, Kepes Intézet.

TYPO ZONE - TIPOGRÁFIAI 
KIÁLLÍTÁS
A XXI. század egyik legfontosabb 
funkcionális művészeti ágát, a ti-
pográfiát állítja középpontjába az 
Eszterházy Károly Egyetem alko-
tóinak többmint ötven, betűtípu-
sokat bemutató műve. Helyszín: 
Trinitárius utca 5. Időpont: már-
cius 16., csütörtök, délután 5 óra. 

(Képünk illusztráció.)
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10:00 óra Ünnepélyes zászlófelvonás és díszlövés az Egri várban, az  
 Ágyúdombon, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
  tiszteletére

10.00-16.00 óráig Sétáló Csillag Kóstoló a vár Kazamatájában,  
 négy turnusban, korlátozott létszámban  
 10.00, 11.30, 13.00, 14.30

10:00 óra Szentmise a Bazilikában

11:15-12:00 óráig Városi Díszünnepség a Gárdonyi Géza Színházban 
 Ünnepi beszédet mond: Takaró Mihály történész 

12:00- 12:25 óráig Térzene a Petőfi szobornál 
	 az	Egri	Obsitos	Fúvószenekar	közreműködésével

12:25 óra  Koszorúzási ünnepség a Petőfi szobornál 
 A	szónoki	beszédíró	pályázat	győztese 
 Klauzmann Nóra, az Andrássy György  
 Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium 
 és Gimnázium diákjának megemlékezése

Egri Tavaszi Fesztivál megnyitó – Egri Csillag 2016-os évjárat „fellövése”

17:00-17:30 óráig Ünnepi menet az Egri Várból a Líceumba,  
	 az	Egri	Vitézlő	Oskola	vitézeinek	kíséretével

17:30 óra Egri Tavaszi Fesztivál ünnepélyes megnyitója  
 a Líceum aulájában      
 Egri Csillag 2016-os évjárat „fellövése”

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja városunk polgárait 
Nemzeti Ünnepünk – Március 15-e – 
alkalmából rendezett ünnepi programjaira!

2017. MÁRCIUS 15. (SZERDA) 


