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IZGALMAS PROGRAMOK 

A MÁRAIBAN

Önkéntes  
állatmentők

Jubilál az 
EGRI MAJORETTE

A MÉDIA EGER KFT. INGYENES KIADVÁNYA
10. ÉVF. 7. SZÁM / 2017. JÚLIUS

Érzékeny nő komoly ambíciókkal

ÁGOSTON KATALIN
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VÁSÁROLJ JÚLIUS 11-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 JÚLIUS 11.

30%
2017 JÚLIUS 11.

Megjelölt termékekre.

10-
50%
2017 JÚLIUS 11.Megjelölt termékekre.

20-
50%
2017 JÚLIUS 11.

Megjelölt termékekre.

10-
50%
2017 JÚLIUS 11. Megjelölt termékekre. 2017 JÚLIUS 11.

10-
50%

20%
2017 JÚLIUS 11.

Teljes árú termékekre. 
Ajándékutalvány vásárlásra nem vonatkozik.

20%
2017 JÚLIUS 11.

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

20%
2017 JÚLIUS 11.

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

20%
2017 JÚLIUS 11.

Minden könyvre és hangoskönyvre.

20%
2017 JÚLIUS 11.

20%
2017 JÚLIUS 11.

20%
2017 JÚLIUS 11.

Teljes árú Retro termékekre. 
Gift Card vásárlása nem vonatkozik. 

20%
2017 JÚLIUS 11.

15%
2017 JÚLIUS 11.

Teljes árú termékekre, kivéve LEGO. 

20%
2017 JÚLIUS 11.

Hajvágásra.

15%
2017 JÚLIUS 11.

15%
2017 JÚLIUS 11.

A vásárlás végösszegéből
(kivéve rendelések és előrendelések).

10%
2017 JÚLIUS 11.

10%
2017 JÚLIUS 11.

10%
2017 JÚLIUS 11.

5.000 Ft vásárlás felett ajándék kávé, vagy öngyújtó.

AJÁNDÉK

2017 JÚLIUS 11.

15%
2017 JÚLIUS 11.

2017 JÚLIUS 11.

10-
50%

Megjelölt termékekre.

Teljes árú termékekre, kivéve ruházat.

15%
2017 JÚLIUS 11.

Nálunk már tombol a nyár! Folyamatos 
„LAST MINUTE” ajánlatokkal várjuk Önöket. Ingyenes reptéri 
parkolás Budapesten a Shopping Day napján történő foglalásokra.

2017 JÚLIUS 11.

AJÁNDÉK

A teljes árú termékekre. 

20%
2017 JÚLIUS 11.

Lakberendezési termékekre.

20%
2017 JÚLIUS 11.

20%
2017 JÚLIUS 11.

10%
2017 JÚLIUS 11.

Megjelölt termékekre.

Megjelölt termékekre. 2017 JÚLIUS 11.

10-
60%

Ezüst ékszerekre 20%, 
megjelölt termékekre egyéb kedvezmény.

20%
2017 JÚLIUS 11.

15%
2017 JÚLIUS 11.

Teljes árú termékekre.Teljes árú termékekre.

15%
2017 JÚLIUS 11.

Minden ruházati termékre. 
Az ajánlat kiegészítőkre és 
Clubkártyás vásárlásra nem vonatkozik. 

20%
2017 JÚLIUS 11.

Kiállított mintakészletű notebookokra.

2017 JÚLIUS 11.

5%

Minden teljes árú termékre.

20%
2017 JÚLIUS 11.

20%
2017 JÚLIUS 11.

2017 JÚLIUS 11.

990 FT

20 perces hátmasszázs.
2017 JÚLIUS 11.

1.500 FT

Bőrfeszesítő arckezelés.
2017 JÚLIUS 11.

1.900 FT

Alakformálás.

2017 JÚLIUS 11.

4.500 FT

5 alkalmas bérlet 5 000 Ft helyett 4 500 Ft. 

25%
2017 JÚLIUS 11.

2017 JÚLIUS 11.

2.000 FT

1 fi lm 2 fő részére 2 400 Ft helyett 2 000 Ft.

40%
2017 JÚLIUS 11.Minden kerékpárra. 

A kedvezmény az eredeti árból kerül 
levonásra, online vásárlás esetén nem érvényes.

Herbária C vitamin+Rutin fi lmtablettára.

2017 JÚLIUS 11.

20%

Minden Bellinda termékre.

2017 JÚLIUS 11.

10%

2017 JÚLIUS 11.Az ÁFA a termék árából a kasszánál kerül 
levonásra, mely a nettó ár 27%-a, a bruttó 
ár 21,26%-a. Az akció nem vonatkozik a kerékpárokra 
és online vásárlás esetén nem érvényes. 

ÁFA-
MENTES!

A TARTALOMBÓL

4–5 / HÍREK
VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEIBŐL

7 / SZABADTÉRI SZÍNPAD
IZGALMAS NYÁRI PROGRAMOK A MÁRAIBAN

10–12 / PORTRÉ
BESZÉLGETÉS ÁGOSTON KATALINNAL

13 / JUBILEUM
15 ÉVES AZ EGRI BORBARÁT HÖLGYEK EGYESÜLETE

14–15 / KULTÚRA
POPMÉTER – AMI A ZENÉT MÉRI

22–23 / SPORT
A KISPÁLYA IS PÁLYA!

(EL)KÖSZÖNET
Júliusban nem szokás búcsúzni. 
A diákok is májusban, júniusban köszönnek el alma materüktől, a színészek az évad-
tól, a tanárok a tanévtől… Júliusban igenis nem búcsúzkodunk. Családok jönnek 
össze nagy, nyáresti beszélgetésekre, szerelmek születnek vagy kapnak életerőre 
újra, unoka borul össze a nagyszülővel… Mintha egész évben a júliust várnánk. A tel-
jességével, a vidámságával, az életörömével költözik belénk, és addig tombol, míg 
az augusztus szép lassan újra letompít mindent, s kezdődik újra a búcsúzkodás… 

Szóval, júliusban nem szokás búcsúzni. Én most mégis megteszem. Így hozta az 
élet, más munkára fogott. 

Búcsúzom öntől és tőled, drága olvasóm, megköszönve az évekig tartó együtt-
létet. Mindegy, hogy a lépcsőházban maradtak a gondolataim, vagy beengedte(d) 
őket a lakásba, az is lényegtelen, ha csak a krumplihéj áztatta a soraimat, vagy el is 
olvasta(d) őket, netán szépen bekötözve sorakoznak a magazinok fent a padláson. 
A lényeg: hónapról hónapra megadatott az esély egy rövid találkozásra, hogy a min-
dig szeretettel – hol jól, hol kevésbé – megírt soraim eltaláljanak önhöz, elérjenek 
hozzád. Mert vagyok olyan bátor, hogy higgyek abban: van olvasónk.

Ha kialakult, maradjon is meg ez a jó szokás: olvassák, olvassátok továbbra is az 
Egri Magazint nélkülem, de mégis velem, mert olvasónak azért még maradok…

Éljen a július, meg a krumplipucolás, meg az Egri Magazin! 
És éljen az olvasó  HARSÁNYI JUDIT / főszerkesztő

7. 10–12.

13. 22–23.

Játsszon az Egri Magazinnal és nyerjen páros belépőket a Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont nyári 
rendezvényeire: RÚZSA MAGDI koncertjére (július 14.), a NEOTON SZTÁRJAI koncertre (augusztus 4.) és az EXPERIDANCE 

NOSTRADAMUS című produkciójára (augusztus 9.). Keresse a játékszelvényeket a programajánlónkban (30–31. oldal)!
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ELISMERÉSEK
Díjazták a város kiváló pedagógusait

JÚNIUS 8.
Díszoklevelekkel, emlékérmekkel, polgármesteri elismeré-
sekkel, és Pro Agria díjjal jutalmazták Eger kiváló pedagó-
gusait. Közel 15700 tehetséges gyermekkel foglalkoznak 
városunk tanítói, az ő munkájukat ismerték el pedagógusnap 
alkalmából. Pro Agria díjat kapott: Kovács Lászlóné, a Szivár-
vány Óvoda Dr. Hibay Károly Tagóvodája óvodapedagógusa, 
Holzerné Válóczi Éva, az Egri Lenkey János Általános Iskola 
matematika-kémia szakos tanára és Bodnár Gábor, az Egri 
Közszolgáltatások Városi Intézménye igazgatója.

HÍREK

14. CSALÁDBARÁT 
DONORNAP
Több mint 130-an jelentkeztek véradásra

JÚNIUS 12.
Idén is népszerű volt a Vöröskereszt, a Vérellátó Szolgálat és 
a Média Eger Kft. Családbarát Donornapja. Összesen 136-an 
jelentkeztek véradásra, többen, mint tavaly. A szervezők 
szándéka az, hogy a véradás fontosságát erősítsék, a szü-
leiket elkísérő gyerekek pedig látva a jó példát, felnőttként 
rendszeres véradók legyenek.

JUBILEUM
45 éves az Egri Csillagok Népdalkör

JÚNIUS 12. 
„Palócország az én hazám” címmel tartott jubileumi 

gálaesttel ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját az 
Egri Csillagok Népdalkör. A jelenleg 24 tagot számláló 

népdalkör 1973-ban alakult. Fennállásuk óta számos arany 
minősítést szereztek, a gálaesten a palóc vidékre jellemző 

népdalokkal, népzenével ünnepeltek.

ÓVODAI FEJLESZTÉS 
Három intézmény konyhája kapott új eszközöket

JÚNIUS 23.
Három óvoda konyhája kapott új eszközöket a „Család-

barát óvodai közszolgáltatások fejlesztése Egerben” 
elnevezésű projektben, Top-os keretből. Ötmillió forintból 
valósult meg a fejlesztés, melyet Eger pályázott meg. Az új 

konyhai eszközök a Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvo-
dájába, a Benedek Elek Óvoda Ovi Vár Tagóvodájába és a 
Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvodájába kerülhet-

tek, korszerűsítve ezzel az óvodás gyermekek mindennapi 
ellátását.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Megteltek a múzeumok az év legövidebb éjszakáján

JÚNIUS 24.
Június 24-én valamennyi egri múzeum is nyitva tartott 
egész éjszaka, az ingyenes belépés mellett pedig igazi 
csemegékkel várta a látogatókat. A Dobó István Vármú-
zeum a megszokott  érdekességeken túl valódi ritkaságot 
is bemutatott, a vizsolyi biblia egyik eredeti példánya is 
látható volt, de fáklyás kazamatavezetéssel is várták az 
érdeklődőket. A Kopcsik Marcipániában maga a mester, 
Kopcsik Lajos tartott tárlatvezetést, a Líceum Varázstor-
nyában pedig előadásokkal készültek.

FIATALOK SEGÍTÉSE
Megnyílt Eger első közösségi irodája

JÚNIUS 20.
Egy szolgáltató iroda és egy közösségi tér összevegyítése az 
az új iroda, amelyet nemrég adtak át a Jókai Mór utcában. A 
megnyitón elhangzott: a beruházás célja az, hogy megfelelő 
szakmai és technikai segítséget nyújtson a környékbeli fiata-
loknak. Fiatal vállalkozók, egyetemisták munkáját kívánják 
így segíteni, workshopokat, előadásokat, személyes foglalko-
zásokat szerveznek itt a jövőben. 

AVENTICS-KUPA
Ezüst és bronzérem az egrieknek

MÁJUS 23.
A vakáció első napjaiban kis futballisták lepték el a várost 

és a felsővárosi focipályákat: huszonnegyedik alkalom-
mal rendezték meg a Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó 
Tornát. Az Eger SE két csapata is bejutott a legjobb négy 
közé. A 2007-es korosztály a második, míg a 2009-es csa-

pat a harmadik helyen végzett.
fotó: lénárt márton

ÉVADZÁRÓ  
A HARLEKINBEN

Számos sikerrel zárt a bábszínház

 JÚNIUS 26.
Hét új darabot mutattak be a Harlekin Bábszínház 2016-

2017-es évadjában, emellett repertoárszínház lett az 
intézmény. Az évadzárón Éry-Kovács András igazgató azt 

mondta, tízezerrel növekedett a fizető nézők száma és 
kétszáz fővel növelték a bérleteseket az előző idényhez 
képest. Hozzátette: A dzsungel könyve című előadásra 

megkapták az örökjogot, így továbbra is láthatják a nézők.
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M25: letették az alapkövet

MEGVALÓSUL AZ EGRIEK 
ÁLMA

Letették az M25-ös 2×2 sávos gyorsforgalmi autóút alapkövét Andornak-
tálya határában. Az épülő M25-ös autóút közvetlen összeköttetést biztosít 
Egernek az M3-as autópályával, így megvalósul a hevesi megyeszékhely 
bekötése a gyorsforgalmi úthálózatba az eredeti terveknek megfelelően, 
késedelem nélkül. Nyitrai Zsolt Eger és térsége országgyűlési képviselője 
elmondta: ennek köszönhetően az Eger–Budapest távolság legalább ne-
gyed órával csökken, valamint biztonságosabbá válik a közlekedés, és te-
hermentesítik a környező településeket az átutazó forgalomtól. Az északi 
szakasza 2018 őszére készül el, míg a teljes út 2020-ra. 

Habis László polgármester elmondta: az M25-ös út kapcsán indított pe-
tíciót sok ezren támogatták a lakosság részéről. Ezáltal kifejezték az irá-
nyú óhajukat, hogy ne másik útvonalon építsék meg az utat, valamint ne 
csússzon éveket a kivitelezés. A polgármester hozzátette: a gyorsforgalmi 
út megléte előnyt jelent a turizmusban és a gazdaságban egyaránt.

Pajtók Gábor, Heves megye kormánymegbízottja kiemelte: minden eset-
ben határidőre születtek meg a hatósági döntések, így elkezdődhet a kivi-
telezés.

AMIRŐL BESZÉLNEK

Közgyűlés
Harminckilenc napirendi 
pontot tárgyaltak június 

22-én a képviselők az egri 
közgyűlésen

Megemeli az önkormányzat azt a jö-
vedelemhatárt és előtakarékossági 
mércét, ami a Garzonházba való beke-
rüléshez szükséges. Egy szabályozási 
terv módosításának köszönhetően 
új társasház épülhet a Kertész úton. 
TOP-forrásból egy napelempark épül-
het, amely az önkormányzati intézmé-
nyek energiaellátását biztosítja majd. 

Bemutatkozott a Városgondozás 
Eger Kft. új igazgatója, Forgó János, aki 
elmondta, növelni szeretnék a köztéri 
munkások számát. Napirenden volt egy 
vállalkozásösztönzési és munkahely-
teremtési helyi támogatási program. 
Habis László elmondta: 770 új munka-
helyet teremt a város legnagyobb mun-
káltatója, a ZF. Az előterjesztés egy 400 
millió forintos berendezés vásárlásához 
ad 150 milliós támogatást. 

Fiatal vállalkozók mentorprogram-
jának beindításához és egy tanácsadó 
iroda megnyitásához nyújt 15 millió 
forintos támogatást a közgyűlés. Zárt 
ülésen döntöttek az Egri Kulturális és 
Művészeti Központ intézményvezetői 
megbízásáról, az új vezető Kiss Re-
náta lett. 

A közgyűlés végén a képviselők meg-
választották a Magisztrátus borát.

 „Városmarketing 
gyémánt” díjat 

hozott  
az Egri Advent 

Amilyen nehezen vitatható az a böl-
csesség, amely szerint „jó bornak is 
kell a cégér”, legalább annyira igaz az 
a megállapítás is, hogy még a legélhe-
tőbb, legszebb, a helybéliek és a vendé-
gek által egyaránt kedvelt települések 
esetében is nélkülözhetetlen a jó város-
marketing, amely nemcsak az ott élők 
mindennapjaira lehet pozitív hatással, 
de a hely ismertségére, megítélésére 
nézvést is. 

Ezt ismerte fel néhány esztendeje a 
Magyar Marketing Szövetség is, ami az-
óta évről évre különféle módokon – töb-
bek között „A marketing fővárosa” és a 
„Marketingaktív megye” címmel, vala-
mint „Városmarketing gyémánt” elis-
meréssel díjazza azon helyeket, amelyek 
saját elismertségük és jó hírük növelése 
érdekében sikeres marketingprojekte-
ket valósítottak meg. 

Nos, e téren a 2017-es év is rendkívül 
szép eredményt hozott a hevesi megye-
székhely számára, ugyanis azt a pályá-
zatot, amit a Média Eger Nonprofit kft. 
KULTURMA csoportja nyújtott be a ki-
írókhoz, a neves szakemberekből álló 
zsűri „Városmarketing gyémánt” díjjal 
jutalmazta. 

Eger városa az értékes elismerést – 
amelyet május legvégén, a Márkaépítés 
konferencia város- és turizmusmarke-
ting szekciójának ülésén adtak át – egy 
2016-os eseménnyel, jelesül a már na-
gyon komoly hagyományokkal bíró „Egri 
Adventtel” érdemelte ki, vagyis azzal a 
karácsonyváró rendezvénnyel, amely 
mind a helyiek, mind a városba látogató 
turisták körében rendkívüli népszerű-
ségnek örvend. 

Eger városa egyébként a pályázatok 
első éve, azaz 2015 óta igen szorgalma-
san gyűjtögeti az eredményes város-
marketingért járó gyémántot, amelyből 
idén immáron az ötödiket szerezte meg. 
Mindez azt jelenti, hogy e versengésben 
olyan megyeszékhelyeket is sikerült 
megelőznie, mint amilyen Debrecen 
vagy épp Szeged. 

Jövőre pedig akár újabb „drágakövek-
kel” is bővülhet a már eddig is gazdag 
kollekció.

Rúzsa Magdi,  
Hooligans, ExperiDance
Izgalmas nyári programok a Márai-központ szabadtéri 

színpadán

Bár az egri Szépasszony-völgybe elsősorban a gasztronómiai élvezetek miatt láto-
gatnak ki a helybeliek és a városba érkező turisták, idén nyáron az izgalmas, sokszínű 
események miatt is érdemes lesz felkeresni a Márai-központ szabadtéri színpadát 
– derült ki abból a sajtótájékoztatóból, amelyet Antal Anett, a Média Eger Nonprofit 
Kft. ügyvezetője tartott az elkövetkező hónapok programkínálatáról.

Mint elhangzott, az „étlap” összeállításakor az egyik legfőbb szempont az volt, 
hogy az összes korosztály találjon a maga számára tartalmas időtöltést, legyen szó 
a nyugdíjasokról vagy a legkisebbekről. Utóbbiak szórakozását szolgálja majd egy 
gyermekfesztivál (ennek az időpontját még keresik a szervezők), akárcsak a Verdák 
című film legújabb epizódja, amely bizonyára sok kislányt és kissrácot csábít a Kert-
moziba. Június 22-én a színpad az ExperiDance-é volt, amelynek Fergeteges című 
előadásában nemcsak énekesek és táncosok sokasága gondoskodik a remek han-
gulatról, de a 100 tagú cigányzenekar jó néhány szólistája is. Június 23-án pedig újra 
útjára indult a Kertmozi, izgalmas, érdekes premierfilmek is várják az érdeklődőket 
az idei évadban.

Nincs hiány igényes zenében sem. Erről június 30-án a Hooligans gondos-
kodott, míg július 14-én az idei nyár talán leginkább várt programjára, Rúzsa 
Magdi élő nagykoncertjére kerül sor. De ezzel még messze nincs vége a kínálat-
nak, hiszen ellátogatnak majd a Szépasszony-völgybe a Neoton Família tagjai 
is, hogy a legendás P-Mobil együttes élő koncertjét már ne is említsük. Augusz-
tusban pedig ismét az ExperiDance lép színpadra, amely ezúttal a Nostrada-
mus című produkciót hozza Egerbe.

Ami a jegyvásárlásokat illeti, a belépőket nemcsak az egri Tourinform-irodá-
ban vagy a helyszínen lehet megvenni, hanem online is, a www.jegy.hu portálon. 
Mindazok, akiket az említett események bővebben is érdekelnek, tájékozódhat-
nak a Best of Márai című kiadványból, avagy a www.marai-eger.hu és a www.
egriprogramok.hu oldalakról, amelyek a legfrissebb információkat is közlik.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a város társadalmi-gazdasági fejlődé-
sének támogatására, a humánerőforrás 
fejlesztésére, a vállalkozások erősítésére, 
új munkahelyek teremtésére, valamint a 
munkavállalók elhelyezkedésének segíté-
sére létrehozta az Eger Megyei Jogú Város 
Foglalkoztatási Paktuma Konzorciumot a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program „TOP-6.8.2-15 – Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város 
területén és várostérségében” elnevezéssel. 2016. október 10-én 22 paktumszervezeti 
tag részéről aláírásra került az Együttműködési megállapodás, mellyel létrejött „Eger Me-
gyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma”. A Foglalkoztatási Paktumot aláíró gazdasági 
szervezetek, intézmények, nonprofit szervezetek (paktumtagok) összefogása – igazodva 
az Európai Unió elvárásaihoz, országos és helyi foglalkoztatáspolitikai elvekhez – azzal 
a céllal jött létre, hogy

–  megismerjék a város és térsége foglalkoztatási nehézségeit, a munkanélkü-
liség okait,

–  foglalkoztatást elősegítő programokat valósítsanak meg,
–  összehangolják a városi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési 

elképzeléseit, céljait és megoldást keressenek a problémákra,
–  összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredmé-

nyes megvalósításának érdekében.

A projekt célcsoportjai:
–  Az alacsony iskolai végzettségű személyek
– 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
– 50 év felettiek
–  GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 

felnőttek
– Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT-ben) részesülők
– Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
– Inaktívak
– Megváltozott munkaképességű személyek
– Roma nemzetiséghez tartozó személyek

INFORMÁCIÓ:
Az Egri TISZK Nonprofit Kft. 
Paktumiroda elérhetősége:
3300 Eger, Kertész u. 128. 2. 
em. 211–214. iroda
(+36 36) 516 092
paktumiroda@egertiszk.hu
www.egertiszk.hu

Paktum honlap: 
www.evkft.hu/paktum

Európai Szociális
Alap

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMA
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„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, 
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: 

mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember – 
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”

(Babits Mihály)

szerző: szecskó károly

IVÁNYI SÁNDOR
(1917–1983)

Iványi Sándor 1917. július 7-én Jászteleken született. Édesap-
ja, Ivanincs János napszámos, édesanyja Kiscsatári Veronika 
volt. Nevét teológus korában változtatta meg. A tehetséges 
parasztfiú az elemi népiskola négy osztályának elvégzése 
után beiratkozott a jászapáti római katolikus főgimnázium-
ba. Az 1933–34. tanévben Egerbe jött, ahol a Ciszterci Rend 
egri Szent Bernát Gimnáziumában folytatta tanulmányait a 
6. osztályban, úgynevezett kisszeminaristaként. Tanulmá-
nyait Rigó Mátyás, szülőfalujának plébánosa tette lehetővé, 
aki 600 pengőt juttatott neki. 1936-ban  kitüntetéssel érett-
ségizett, s teológiai tanulmányait Egerben kezdte el. Elöljárói 
a Központi Papnevelő Intézetbe küldték, és a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Karán tanult. 1941. no-
vember 1-jén szentelték fel.  

Főpásztora 1942-ben Kenderesre káplánnak nevezte ki. Rö-
vid ideig Jászladányban, majd Jászberényben, később Heve-
sen szolgált. Czapik Gyula érsek 1946 szeptemberétől a Dobó 
István Gimnáziumba küldte hitoktatónak, s egyben megbízta 
a Szent József Internátus tanulmányi felügyelői teendőinek 
ellátásával. Október 17-én addigi megbízatásainak megha-
gyása mellett szentszéki jegyző lett, s 1948 novemberétől a 
főplébánián kapott segédlelkészi beosztást. 1948 októberé-
ben megvádolták, hogy a Dobó István Gimnázium október 
22-i, Mária kongregációs ülésén „az ott megjelent tanulók 
a demokratikus államrend ellen izgattak… Ezzel kapcsolat-
ban sajnálattal kell közölnöm, hogy a kongregáció vezető-
jét Iványi Sándor rk. hitoktatót a tanítási munkából azonnali 

hatállyal ki kellett vonnunk.” A 
koholt vádak a sajtóban is 

napvilágot láttak, lejára-
tására törekedtek.

Érseke 1953. márci-
us 28-án érseki könyv-
tárosnak nevezte ki, s 
a könyvtárosi munka 
jobb ellátása érdeké-
ben 1955. augusztus 

végén felmentették a 
belvárosi kápláni teendők 

alól.1956. október 1-jétől 
Brezanóczy Pál káp-

talani helynök-
től két év 
t a n u l m á -
nyi sza-
badságot 
k a p o t t , 
hogy a 
k ö n y v t á -

rosi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi karán megszerezhesse. A nagyműveltségű 
káptalani helynök korszerűsíteni kívánta a Főegyházmegyei 
Könyvtárat, amelyet 1959. július 10-én Iványihoz küldött le-
velében is megfogalmaz:. „Elhatároztuk, hogy az ömlesztett 
állapotban lévő líceumi könyvtári anyag felkerül a kápolnába. 
Katalogizálunk mindent, és azután jön a többi… Könyvtá-
runkba központosítanánk a plébániai könyvtárakban poroso-
dó és a pusztulás veszélyének kitett értékes anyagot is. Ha 
nem futná a férőhelyből, akkor legalább regisztráljuk azokat 
és őrizhetjük otthelyt.”

Iványi Sándor 1956 őszén a fővárosba költözött, s 1959 
nyarán tanulmányainak befejezése után visszatért Egerbe. A 
főegyházmegyei könyvtárban irányításával, kezdetben csak 
egy-két személyzettel, szakadatlanul folyt a feldolgozó mun-
ka. Elkészült a csillagászati különgyűjtemény, a régi magyar 
könyvek gyűjteménye (RMK), több mint 100 periodika hely-
rajzi és betűrendes katalógusa. Közben folyamatosan készült 
az alapkatalógus. Különválasztotta a helytörténeti munkákat, 
s rendszeresen építette a helytörténeti bibliográfiát. A szűkös 
anyagi keretből fokozottan ügyelt a hiányok pótlására is. Több 
esetben saját pénzén vásárolta meg a fontos könyveket.

Iványi Sándor szakmai szempontból a legjobban felkészült, 
legműveltebb egyházi könyvtárosok közé tartozott. Három 
évtizedig állt a Főegyházmegyei Könyvtár élén. Vezetése 
alatt az intézmény olyan eredményeket, sikereket és megbe-
csülést ért el, mint a korábbi évtizedekben soha. Lelkes mun-
kájának fontos eredménye volt a bibliotéka életre keltése, s 
a szolgáltatások lényeges bővítése. Miután kezdetben még 
nem volt kiépített katalógus, könyvek ezreinek adatait tar-
totta fejében, s azokról perceken belül adott tájékoztatást. 

A rendkívül sok elfoglaltsággal járó könyvtárosi tevékenysé-
gén kívül lelkipásztori munkát is végzett. 1959. október 20-án 
az apostoli kormányzó főszékesegyházi hitszónoknak nevez-
te ki, s engedélyezte neki a lila öv viselését. 1960. szeptember 
23-án Brezanóczy Pál szentszéki ügyvédnek léptette elő, és 
1966. március 1-jén megbízta a Főegyházmegyei Templomel-
látó igazgatói tennivalóival is. 1967 decemberében érseki ta-
nácsosi címet kapott. 1979 végén elnyerte a Boldogságos Szűz 
Máriáról nevezett monostori apáti címet. 1974-ben a kulturális 
miniszter dicséretben részesítette: „a muzeális értékű gyűjte-
mény gondos őrzéséért és feldolgozásáért, valamint az állami 
könyvtárakkal való eredményes együttműködésért”. 

Iványi Sándor 1983. augusztus 4-én hunyt el, életének 67. 
évében. A bazilika kupolája alatt ravatalozták fel, ahol élet-
művét érseke méltatta. Földi maradványait a Fájdalmas 
Szűzről elnevezett (Hatvani) temetőben helyezték örök nyu-
galomra. 

Drága Sándor bácsi! Nyugodj békében!

MEGÚJULHAT A BERVA-VÖLGYI IPARTERÜLET
Félmilliárd forintos támogatásra pályázik Felsőtárkány: ebből az összegből fejlesztenék a Berva-völgyi Iparterületet, 
amely a település gazdasági központja – jelentette ki Nyitrai Zsolt azon a projektismertető és vállalkozói fórumon, 
amelyet a térség gazdasági szereplői és önkormányzati szakemberei számára tartottak kedden.

Jó úton halad Felsőtárkány vezetése, 
hiszen összehangolt munkával raj-
zolódnak ki azok a konkrét elképze-
lések, amelyek a település fejlődését 
célozzák. A három pilléren nyugvó 
terv első részében TOP-os forrásból 
valósulna meg a Berva-völgyi Ipar-
terület fejlesztése – mondta a fóru-
mon Nyitrai Zsolt miniszterelnöki 
megbízott, Felsőtárkány és térsége 
országgyűlési képviselője.

Hozzátette: az itteni adók híján 
nagyon nehezen valósulna meg bármi is Felsőtárkányban, 
ugyanis a község helyi bevételének 85 százalékát az ipari park 
adja. Szerepe azért is meghatározó, mert a 40 vállalkozás több 
mint 600 embernek biztosít munkahelyet. Ezért is lenne na-
gyon fontos, hogy a fórumon jelenlévő gazdasági szakembe-
rek elmondják véleményüket, észrevételeiket a jövő kapcsán, 
hogy a reális igények felmérése után kialakuljon a végleges 
elképzelés, ami 1-2 év múlva valósággá válhat majd.

Nyitrai Zsolt bejelentette: Juhász 
Attila Simon polgármesterrel egyez-
tetve az a döntés született, hogy 
Felsőtárkány a TOP keretében nettó 
460 millió forintos pályázatot nyújt 
be. A projekt két részből áll, egyrészt 
a Berva-völgyi (360 millió), másrészt 
a déli iparterület (100 millió) fejlesz-
tése a cél, a pályázat elnyerésére pe-
dig igen jó esélyeink vannak – fejtet-
te ki az országgyűlési képviselő.

A fórum további részében a pol-
gármester részletesen is bemutatta a projekt tartalmát, majd 
szólt a fejlesztési terv második és harmadik pilléréről, amely 
sok tekintetben összefonódhat az elsővel a helyi adottságok 
és szinergiák kihasználása révén. Így szó esett az energetikai 
beruházá sokról, a belső villamosenergiahálózat fejlesztéséről, 
az ivó- illetve szennyvízhálózat korszerűsítéséről, a csapa-
dékvíz elvezetéséről, útpályák építéséről és fel újításáról, 
valamint a Berva-völgy középtávú fejlesztési tervéről is.

BIKAVÉR ÜNNEP FILMSZTÁRRAL ÉS CSÚCSBOROKKAL
Franco Nero lesz a rendezvény díszvendége, aki filmet is forgat Egerben, Egerről

Július 6-tól négy napon át minden az egri borvidék immár hun-
garikummá minősített zászlósbora körül forog Egerben, a 21. 
alkalommal szervezett Egri Bikavér Ünnepen. Pál Sándor, az Egri 
Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke elmondta: idén 30 borászat 
több mint 100 féle borát kínálja majd az érsekkerti pavilonokban. 
A pincészetek most a csúcsboraik több évjáratát is bemutatják, 
így lesz lehetőség azok összehasonlítására, és minden eddiginél 
szélesebb képet nyerhetnek az érdeklődők a borvidékről. A bo-
rokhoz 16 étterem készít ételeket, az egri séfek mellett debreceni, 
hajdúszoboszlói és budapesti éttermek is megmutatják, szerintük 
mi illik leginkább egy jó egri bikavérhez. Mindeközben két színpa-
don egymást érik a fellépők. 

Pál Sándor hozzátette: a borvidék és az egri bikavér egyre elis-
mertebb a borfogyasztók mellett a szakértők közt is, amit jelez, 
hogy idén Egerben zajlott az Országos Borverseny, jövőre pedig 
a Vinagorának adhat otthont a város. Az is komoly siker, hogy 
az Országos Borverseny legeredményesebb pincészete az egri 
Thummerer Pincészet lett, két nagy 
aranyéremmel, 4 arany- és 2 ezüs-
téremmel.  A megmérettetésen egy 
nagy arany és 5 aranyéremmel tette le 
a névjegyét az egri bikavér Magyaror-
szág legjobb borai között.

Thummerer Vilmos ezzel kapcsolat-
ban elmondta: ezek az az eredmények, 
valamint az, hogy a borszakírók is egy 
egri bikavért választottak „Magyaror-
szág Legjobb Vörösborává” (Thumme-
rer Egri Bikavér Nagy Eged grand supe-

rior), és a hungarikummá minősítés is jelzik, hogy ebben a borban 
komoly lehetőségek rejlenek a jövőben is. Azért kell sokat tenni 
a borászoknak, hogy ez valóban így is legyen. Nyitrai Zsolt, Eger 
országgyűlési képviselője hozta a nagy hírt: az idei Egri Bikavér Ün-
nep sztárvendége lesz Franco Nero színészlegenda. A több mint 
200 filmben szereplő színész, a Django, a Keoma, a Mussolini vég-
napjai és persze a Honfoglalás sztárja már a csütörtöki megnyitón 
is részt vesz, másnap pedig egész napját Egerben tölti, és amellett, 
hogy a 15.52-es díszlövést leadja, egy Egerről szóló reklámfilm fel-
vételein is részt vesz. Nyitrai Zsolt hozzátette: túl azon, hogy egy 
ilyen nemzetközi hírű vendég messze viszi Eger jó hírét, más fela-
datot is vállalt a magyar filmekből is ismert színész. 

Erről már Habis László Eger polgármestere beszélt. Elmondta: 
Eger megpályázta az Európa Kulturális Fővárosa címet, és a pá-
lyázat tervezete már el is készült. Ennek része az is, hogy nemzet-
közi sztárok is kiállnak Eger mellett, köszönhetően Koltai Lajos 
rendező-operatőr, az egri pályázat szakmai igazgatója kapcsola-

tainak és elkötelezettségének. A már 
említett reklámfilm is a pályázathoz 
készül és természetesen Koltai Lajos 
is szerepet kap benne. Mindemellett 
– tette hozzá a polgármester – Eger 
EKF pályázatának fontos része a bor-
kultúra és a gasztronómia, illetve ezek 
kapcsolódása a többi fontos művészeti 
ághoz. Bízunk benne – mondta Habis 
László – hogy mindez elég meggyőző 
lesz ahhoz, hogy 2023-ban Eger legyen 
Európa Kulturális Fővárosa. 
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Olyan légiesen könnyednek tűnt, hogy én pár perc után úgy éreztem magam mellette, mintha súlyok nehezednének a 
vállaimra. Irigységgel figyeltem kecses, finom, nőies mozdulatait, de aztán azzal nyugtattam magam: ez a dolga. Hogy 
elkápráztasson, hogy iriggyé tegyen, hogy kisugárzásával férfiakat és nőket elvarázsoljon. Elvégre színésznő, ráadásul 
ízig-vérig. Ő Ágoston Kati, az egykori egri lányka, aki ma már budapesti is, hiszen hat éve a Centrál Színház művésze. 

szerző: harsányi judit fotó: vozáry róbert

– Genetikailag kódolva van benned a művészet, szüleid 
zenész-pedagógusok. (Ágoston Ottó, az Egri Farkas Ferenc 
Zeneiskola ütőtanára, Ágostonné Kugler Zsuzsanna, a Tinódi 
Sebestyén Általános Iskola magyar- és ének-zene szakos pe-
dagógusa – a szerk.). Gondolom, már gyerekkorodban éne-
kelgettél, szavalgattál…

– Igen, állítólag már kétéves koromban többet énekeltem, 
mint beszéltem… Egerben születtem, itt tanultam a Tinódi-
ban és a Szilágyiban, de tanultam az Egri Farkas Ferenc Ze-
neiskolában is: furulyáztam kilenc évig, hegedültem öt évig, 
és itt kezdtem énekelni 14 évesen. A zenesuliban éreztem 
meg először, milyen egyedül lenni a színpadon, milyen, ha 
az ember hibázik, mekkora felelősség kiállni a közönség elé. 

– És a színház varázsa mikor kapott el?
– Kicsi voltam, talán hatéves, amikor születésnapi aján-

dékként szüleim színházba vittek. A torta felszeletelése után 
közölték: vegyek harisnyát, szoknyát, húzzam fel a kopogós 
cipőmet, mert színházba megyünk. A Lili bárónőt néztük 
meg, az előadás számomra egy csoda volt, egy varázslat, és 
azt hiszem, ez a varázslat még ma is tart annak ellenére, 
hogy szakmai szemmel is látom a színházat… Általános is-
kolásként sokat szerepeltem különböző programokon, ün-
nepségeken, nagyon szerettem énekelni, számomra egybe-
fonódott az éneklés a színházzal. Gimnazistaként kezdtem 
játszani különböző előadásokban, először a János vitézben 
statisztaként, majd a Valahol Európában című darabban – az 
öcsémmel együtt – már komolyabb szerepben. Sokáig, talán 
három évadon keresztül ment az az előadás, és valahol az 
alapozta meg a színészi pályafutásomat. Kiskoromban apu-
kám végigvezetett a jelmeztáron, megnézhettem, hogy var-
rják a jelmezeket, hogy készül a paróka… Itt tapasztaltam 
meg, milyen egy társulattal együtt dolgozni, milyen érzés 
tagja lenni egy igazi összetartó csapatnak. Nagy hatást vál-
tottak ki belőlem azok a művészek, akik mellett színpadon 
lehettem Egerben, figyelhettem őket előadás közben, a taka-
rásban, a büfében… Komoly alázatot tanultam tőlük, és ez 
elkísért Budapestre is.

– Mégsem felvételiztél a Színművészetire…
– Valahogy sosem fogalmaztam meg magamban, hogy 

színész leszek, de sosem gondolkodtam másban. Öcsém 
elhatározta, hogy színész lesz, erre tett föl mindent, és fel 
is vették elsőre. Nekem egy kicsit kacskaringósabb volt a 
pályám. Nem felvételiztem a Színművészetire, és ez vala-
hogy sokáig nyomasztóan hatott rám, állandó kételyeim 
voltam… A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművésze-
ti Intézetében magánénektanár, ének- és kamaraművész 
szakán szereztem diplomát, számomra ugyanis természe-
tes volt, hogy az éneklés is a színészet felé visz, meg se 
fordult a fejemben, hogy a Színművészeti hiánya akadály 
lehet. Az Operettszínház akkori karigazgatója, Kéringer 
László meghallgatott, hozzá kezdtem hangképzésre járni, 
és azóta is ő a mesterem. Neki köszönhetően kerültem 
be az Operettszínházba, ahol először az Operettakadémia 
tagja lettem, majd az énekkaré… 2008-ban költöztem Bu-
dapestre.

– Milyen érzés volt belecsöppenni a nagyszínházba?
– Nagyon jó volt megtapasztalni, milyen egy nagyszín-

ház, saját zenekarral, balettkarral, operett- és musicaltago-
zattal… Ugyanakkor nagyon a helyemen éreztem magam. 
Először csak kis megszólalásaim voltak, vizsgaelőadásokat 
csináltunk, majd egyszer csak azt éreztem: jó lenne a prózai 
világban is kipróbálni magam. 2011-ben kitettek az Operett-
színház faliújságjára egy hirdetést: a Centrál Színházba sze-
replőket keresnek egy Sondheim-musicalbe, az Egy nyári éj 
mosolyába. Kicsit hadilábon állok a castingokkal, az izgalom-
tól, a megfeleléstől nem mindig tudom kihozni magamból 
a legtöbbet, de ez a meghallgatás más volt… Azt éreztem, 
hogy kíváncsiak rám, hogy akarják látni, mi van bennem. 
Megkaptam a főszerepet, és onnantól kezdve egyértelmű 
volt számomra, hogy tovább kell lépnem. Az igazgató, Pus-
kás Tamás leszerződtetett, én pedig bekerültem a Centrálba, 
egy kisebb, családiasabb társulatba, egy szintén nagyon jó 
csapathoz. 

– Említetted a kételyt… Ma is van benned?
– Nehéz szembesülni a hibáimmal, gyengeségeimmel. 

Meg kellett tanulnom azt is, hogyan fogadjam el, ha valaki 
más jelzi vissza ezeket. Meg kellett, meg kell értenem, hogy 
az utamon haladok és ez az út néha göröngyös, néha fájdal-
mas, de visz valahová. Persze, felmerül bennem a kétely, 
hogy mi van, ha mégse vagyok elég jó… Próbaidőszak alatt, 
sőt, később is ott motoszkál bennem egy kérdés: át tudom-e 
adni hitelesen a nézőknek azt, amit igazán szeretnék? Meg-
vannak-e az eszközeim technikailag, szakmailag, hogy al-
kalmas legyek erre? Érdekes volt megtapasztalni, milyen, ha 
egy-egy szerep túlságosan magával ránt és észnél kell lenni, 
hogy visszakerüljek a saját világomba. Ez inkább a próbafo-
lyamat alatt nehéz, mikor még nincs készen a karakter, és 
azzal kelek, azzal fekszem, állandóan ott motoszkál a gondo-
lataimban. És egyszer csak megszületik.

– A lepkegyűjtő például egy ilyen darab?
– Igen… Érdekes, úgy hozta az élet, hogy szépen, lép-

csőzetesen jutottam el a komolyabb, nehezebb darabokig. 
A New York-i komédia című darabban Básti Juli és Puskás 
Tamás, Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter mellé kellett 
beugranom, egy napom volt megtanulni a szerepet… 
Nem volt időm agyalni azon, hogyan oldom meg a fela-
datot, egyszerűen meg kellett oldanom, és szerencsére 
– hála a segítő kollégáknak is – nagyon jól sikerült. Ek-
kor úgy éreztem, talán valamit bizonyítottam, és nagyon 
sok bizalmat is kaptam a kollégáktól. A Machbeth volt az 
a darab, ahol azt éreztem: nem biztos, hogy meg tudom 
oldani a feladatomat.  A három vészbanyából kellett egy 
boszorkányt csinálnom, aki álomszerű lényként jelent 
meg, olyan tudathasadásos személyiségként, akiben több 
karakter lakik. Ráadásul egy dizőz és a Kapus testébe is 
a boszorkány bújt. Na, ott ijedtem meg, hogy egy öreg, 
részeges, sánta férfialakot hogyan tudok én hitelesen lét-
rehozni… De ott volt Ádám, aki jobban hitt bennem, mint 
én saját magamban és úgy tudott engem vezetni, hogy vé-
gül, azt hiszem, sikerült.

„Eger mindennek
az alapja 

az életemben”

PORTRÉ
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– Milyen céllal alakult az egyesület 15 évvel ezelőtt?
Gál Tiborné: – A cél az volt, hogy a borokon keresztül új 

embereket, új barátokat vonzzunk a bor közelébe, és még 
több emberrel megismertessük az egri borvidéket és borait. A 
90-es években már volt Spanyolországban és Magyarországon 
is hasonló szervezet, amely nagyon megtetszett. Akkor még 
főleg olyan nők csatlakoztak az egyesületetekhez, akik vagy 
borászfeleségek voltak, vagy valamilyen kapcsolatuk volt a 
borokkal. A férjem 1998-ban az év borásza lett, ez még jobban 
felgyorsította az eseményeket, ő ösztönzött, hogy miért nem 
alakítjuk meg az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületét. Ezután dr. 
Busák Károlyné Ági vállalta az elnöki tisztséget, majd 2002-
ben 80 fővel ünnepélyesen, és hivatalosan is megalakultunk. 

Vasné Ignácz Katalin: – Gál Tibor azt vallotta, hogy a 
nők plusz értéket képesek hozzáadni az adott borhoz: 
érzékenységet, a női kapcsolatteremtés képességét. Fontos 
célunk a kulturált borfogyasztás, a borgasztronómia és az egri 
borvidék borainak népszerűsítése, a helyi szőlőtermesztés és 
borászati hagyományok felelevenítése és ápolása.

– Az alakulást követően milyen visszhangja volt az 
egyesületnek?

Gál Tiborné: – A borkóstolások alkalmával elég sok 
információt kaptunk a különböző borokról, és lett egy kisebb 
fajta rálátásunk, aminek köszönhetően tudtunk azonosulni 
ezzel a tevékenységgel.

Az elején nagy volt a lelkesedés, ez egy nagyon új terület 
volt mindenki számára. Akkor kezdődtek el a magán 
borászatok, maga a bor kuriózumnak számított, ez egy más 
fajta lehetőséget adott, ami sokakat inspirált. 

Ellátogattunk a borászokhoz, és megismertük őket. 
14 évvel ezelőtt az Egri Borok Bálja volt az első komoly 
rendezvényünk, aztán szépen sorban haladtunk, a Bikavér 
Fesztiválon vettünk és veszünk részt a mai napig, fontos 
küldetésünk az Emlékfa ültetés, amellyel a helyi szőlészet-
borászat nagyjainak állítunk emléket. 

Vasné Ignácz Katalin: – 2010 óta évente megválasztjuk 
a Borbarát Hölgyek borát, néhány éve már az Egri Csillagok 
közül, ezzel is népszerűsítjük ezt a brandet.

Tavaly a 20. Bikavér Ünnepre hívtuk el más borrendek, 
egyesületek hölgyeit, illetve az önkormányzat, valamint 
a borászok felkérésére szoktunk ellátogatni más országos 
rendezvényekre, ahol népszerűsítjük az egri borvidék nedűit. 

– Sikerült a 15 év alatt segíteni a borászokat? Hogyan 
értékelik?

Vasné Ignácz Katalin: – Reméljük az egri borászok úgy 
értékelik, hogy sikeres a munkánk. A bálon eddig 400 fő volt 
a legtöbb résztvevő aki eljött, és közöttük vannak visszatérő 
vendégek is, ami azt mutatja megszeretik az egri borokat. 

– Van-e kedvenc boruk?
Gál Tiborné: (nevet) – Az egri borok. Fehérek közül az Egri 

Csillag, vörösek közül pedig az Egri Bikavér.
– Mit tegyen az, aki szeretne borbarát hölgy lenni?
Vasné Ignácz Katalin: – Folyamatosan várjuk azokat 

az aktív tagjelölteket, akik segítenek az egri borvidéknek, 
és nekünk is, hogy a helyi borok még népszerűbbek és 
kedveltebbek legyenek.

Egy borfelismerési teszten kell részt venni, illetve a borbarát 
hölgyek részéről két ajánlóval kell rendelkeznie, és ezt 
követően szavazással döntenek a tagok, hogy megválasztják-e 
a jelentkezőt.

– Mivel koronázzák meg a 15 éves évfordulót?
Vasné Ignácz Katalin: – A jövő évi Egri Borok Bálján 

szeretnénk méltóképp megünnepelni az elmúlt 15 évet. 
Nem az a cél, hogy magunkat ünnepeljük, hiszen mi csak a 
munkánkat tudjuk adni, és az sem kevés – ahogy szoktam 
mondani. Egyszerűen csak tovább szeretnénk dolgozni 
azért, hogy a számunkra fontos egri borvidék méltó helyen 
maradjon, illetve várjuk a felkéréseket is a borászok és az 
önkormányzat részéről, ha szeretnék a segítségünket kérni, 
a különböző rendezvényeken.

15 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPLI 
AZ EGRI BORBARÁT HÖLGYEK 

EGYESÜLETE
Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete 2002-ben alakult, Gál Tibor borász kezdeményezésére. Gál Tibort a magyar bor utazó 
nagykövetének is nevezték, hiszen az Egri borvidék népszerűsítésén túl szívügyének tekintette a magyar bor széles körű 
megismertetését. Vallotta, hogy a nők plusz értéket képesek hozzáadni az adott borhoz, nevezetesen az érzékenységet, a 
női létből fakadó együttműködés-teremtés képességét. Gál Tibornéval, az egyesület titkárával, és Vasné Ignácz Katalinnal, 
az egyesület elnökével beszélgettem.

szerző: tóth beáta

– Kiktől tanultál a legtöbbet?
– Nehéz erre válaszolni, egészen az iskolai tanáraim-

tól kezdhetném sorolni. Engem minden próbaidőszak, 
minden karakter, minden kolléga tanított valamire… 
Vannak persze olyan személyek, akiktől annyi mindent 
kaptam szakmailg és emberileg is, hogy nélkülük nem 
tartanék itt. Szerencsém van, mert a Centrálban egy na-
gyon erős csapatban dolgozom. Nagyon sok barátságot 
is kötöttem a társulaton belül, ez erőt ad. Otthon érzem 
magam. És nem csak a színészek, hanem a háttércsapat 
tagjai miatt is.

– Milyen típusú rendezővel szeretsz dolgozni?
– Aki úgy vezet, hogy bizonyos szabadságot ad. Sok ren-

dező nagyon jó emberismerő… Szeretem, ha kizökkent a 
megszokott formámból, ha partnernek tekint, és ha konk-
rét elképzelései vannak, de azon belül kapok némi sza-
badságot. Szeretnék minél több rendezővel dolgozni, most 
már érzem azt a biztonságot, vagy erőt, hogy képes legyek 
magam több műfajban is kipróbálni. Korábban nem volt 
meg az az egészséges önbizalmam, ami szükséges ehhez a 
pályához, erősítenem kellett és kell ma is azt, hogy higy-
gyek magamban akár nőként, akár színészként. Budapest 
erre nagyon jó iskola. Magamat mindig egy kislányos al-
katnak gondoltam, és emiatt nem igazán tudtam határo-
zott nőként tekinteni magamra, de a színpad, a különböző 
szerepek sokat segítettek abban, hogy ez megváltozzon. 
Régebben kapaszkodtam bizonyos formákba, melyek-
ről azt hittem, működőképesek, de aztán rájöttem arra, 
hogy nem a formákat kell keresni, hanem mindennek a 
miértjét. Ezért jó az, ha egy próbaidőszak mélyelemzéssel 
kezdődik, meg kell értenünk ugyanis a karaktert ahhoz, 
hogy át tudjuk adni a lényegét a nézőnek. Pályám elején 
nem tudtam, hogyan nézhet ki egy külső szemlélő, vagyis 

a néző számára az, amikor megélek valamit… egyébként 
ezen a hétköznapokban is szoktam gondolkodni. Az em-
ber nem érzi azt, hogy egy társaságban mit közvetít mások 
felé… 

– Ha a saját karakteredet kellene jellemezned, mit 
mondanál?

– Rettenetesen érzékeny vagyok, ami bizonyos szem-
pontból jó, bizonyos szempontból nehézséget okoz. Van-
nak bennem nagyon komoly ambíciók, vágyak, erős élet-
szeretet, nyitott vagyok a világ felé… Az önbizalmamat 
kell erősítenem, sokszor érzem magam fusztráltnak, fő-
képp a hétköznapi helyzetekben… 

– A színpadon bátrabban kérsz tíz deka párizsit, mint 
a boltban?

– Pontosan (nevet). Épp ezért élvezem, ha olyan karak-
tert tudok megformálni, amilyen talán soha nem leszek 
az életben. A színpadon egy kicsit elhiszem, hogy olyan 
vagyok. A szerepek formálnak is, nemcsak magamat te-
szem bele a karakterbe, hanem a szerep is át tud jönni egy 
kicsit belém. Dolgozom magamon, hogy tudjak örülni a 
saját életemnek, tudjam élvezni, és bátran felmerjem vál-
lalni a gondolataimat. 

– Mennyire otthonod ma Eger, és mennyire otthonod 
Budapest?

– Eger mindennek az alapja az életemben. Idekötnek 
a gyökereim, a családom, innen indult a pályám. Mindig 
jó hazajönni, számomra Eger a béke szigete. Akkor is, ha 
rosszabbul vagyok, akkor is, ha jobban, akkor is, ha vidám-
ságra van szükségem, vagy éppen elvonulásra… Budapest 
viszont a jövőmet jelenti, az önálló életem felépítését. 
Úgy kerültem oda, hogy igazán nem volt munkám, kere-
setem, albérletem, a kaland vonzott… de így, majdnem tíz 
év után már Budapest is otthonommá vált. 
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KULTÚRA

Pontozás
Új érettségi. Ilyenkor vál-
toztatni kell azon is, amin 
nem. Legyen értelme az 
íróasztalnak. Történe-
lem. A hosszú esszé pon-
tozásakor 5 szempontot 
kell pontozni, összesen 
13 darab pontot kell adni. 
A szóbelin szerezhető 50 
pontnál is 5 szempontot 
kell pontozni, de itt 19 da-
rab pontot kell kiosztani. 
Ez eléggé szabályozottnak tűnik.

A 20. század és Foucault alaposan elemezte a 
hatalom természetét. Ez számára szorosan össze-
függött a diskurzussal. A diskurzus legegyszerűbb 
definíciója a netes szótár szerint: intézményesült 
gondolkodási mód, amely megszabja, hogy egy 
adott témáról mit lehet mondani. De azt is, hogy 
hogyan, és azt is, mi lehet a téma, ki beszélhet róla. 
Nem véletlenül nem értették Mendelt a 19. sz.-ban. 
Más nyelven beszélt az élővilágról, mint ami akkor 
hitelesnek tűnt. Vagyis a diskurzus meghatározza 
egy téma leírására használt fogalmakat, szavakat, 
a stílust, ezzel meghatározza az adott dologhoz 
való viszonyunkat, és így a cselekedeteinket. Ez 
tehát mindig hatalmi kérdés. (A hatalomhoz nem 
feltétlenül kell erőszak, ehhez a modern kor igen 
kifinomult eszközöket tud alkalmazni.) Ugyanazt 
a harcost az egyik diskurzusban terroristának ne-
vezik, a másikban szabadsághősnek. Ha az utcán 
dübörgő koncertet utcazenészek előadásának ne-
vezzük, más lesz az értelmezési keret.

Visszatérve az érettségihez: az sem véletlen, hogy 
a követelményrendszerből II. Andrást és az Arany-
bullát veszik-e ki, vagy IV. Bélát és a tatárjárást. Az 
elsőt vették ki. Ez sokat elmond arról a szemléletről, 
ami a történelemhez való viszonyunkat uralja. Jo-
gokat körülbástyázni akaró (nagyon jól elemezhető, 
társadalmi folyamatokat, problémákat jól megra-
gadó) Aranybulla mehet, a mongolok/tatárok ellen 
harcoló, magát megvédeni tudó közösséget bemu-
tató téma marad. Nem mondom, hogy jó vagy rossz. 
Csak azt, hogy a történelemképünkre jellemző.

A történelmet használhatjuk pusztán arra, hogy 
az identitásunkat erősítsük. Ha az identitásunk kí-
vülről megtámogatott, de szerves része lesz, akkor 
a pozitív énkép fenntartása érdekében maradnia 
kell a dicső, hősi múltnak, és mennie, ami ezt az én-
képet, identitást veszélyezteti. De viszonyulhatunk 
úgy is a történelemhez, hogy nézzük meg mi volt, 
mindent, ne tagadjunk le semmit. És próbáljuk 
megérteni! 

A vizsgán (általában egy vizsgán) nem elég érte-
ni és tudni a történelmet. Valahogyan kell tudni. 
Tehát nem a történelem működéséről kell valami 
lényegeset tudni, hanem az adott feladatot kell jól 
megoldani. Ha ez megvan, jöhet a sok pont. Pont, 
pont, pont. MOLNÁR FERENC

Interneten szerveződött közeg

Popméter, ami a zenét méri
szerző: veres petra fotó: bilku krisztián

Kistermes bulik, heti rendszerességgel jelentkező rádióműsorok, blogok és közösségi oldalak csetcsoportjai jellemezték 
az idén tízéves Popméter indulását. A hatfős csapat ősszel Budapesten és Egerben tervezi születésnapi buliját. A jubi-
leumra egy weblapot is terveznek, ahol megmutatnák, mi történt az elmúlt tíz évben a csapattal és a velük bulizókkal. 
Legközelebb a Bikavér Ünnep Egri Csillag Színpadára szervezik a koncerteket és játsszák a legfrissebb dalokat.

– A Popmétert Tóbi Balázs és Bók Tamás indította az EGAL 
Cult Club kisterméből. Ehhez csatlakozott Szerencsi Dániel, 
Kovács Dávid, Hanyi Norbert és ifj. Ködöböcz Gábor. Főleg 
független gitárzenéket, indie- és elektroújdonságokat ját-
szottatok/játszotok, honnan ismertétek ezeket a zenéket?

Bók Tamás: – Igazi zenebolond társaság vagyunk, korábban 
is és most is mindig kell, hogy szóljon valami – akár a hát-
térben. Úgy építettünk közösséget, hogy zenéket mutattuk 
egymásnak és a tágabb baráti körnek, a kedvenceinket válo-
gattuk, ajánlottuk, ez a lényege a Popméternek. Házibuli jel-
leggel működtünk, de hogy éppen mit játszottunk, az nagyon 
erős szelekción ment át – nem zenegépként funkcionáltunk. 
Elődként, példaképként a budapesti Gumipop csapatára te-
kintünk. Az EGAL-ban tematikus bulikat rendeztünk, ezeket 
szórólapokon hirdettük. A kisteremben párosban DJ-ztünk, 
a közösségi jellegre koncentráltunk, nem az egyéncentri-
kusságra, de igazából soha nem vallottuk magunkat DJ-nek. 
A kisteremben a bulik alatt filmet vetítettünk, főleg a ’80-as 
VHS-korszak szuperprodukcióit, például David Lynch műveit.

A bulik után a második nagy lépés a koncertszervezés volt. 
Éreztünk, hogy ehhez kell mögénk egy szervezet, így kerül-
tünk kapcsolatba a Part Egyesülettel és Törőcsik Gáborral.

– Milyen koncerteket álmodtatok meg, mi az, amit azóta 
is szem előtt tartotok a szervezésben?

B. T.: – Mindenképpen új zenekarokat szerettünk volna be-

mutatni, olyan formációkat, amik Budapesten talán már be-
járatottak, de vidékre még nem igazán mozdultak ki, illetve 
nagyon fontos szempont volt, hogy ingyenesen látogathatók 
legyenek a koncertek. Az első ilyen szervezésünk a Part Fesz-
tiválon volt, majd minél több koncertet tudhattunk magunk 
mögött, annál inkább erősödött az igény egy állandóbbnak 
mondható helyszínre. Ekkor jött a képbe a Bikavér Ünnep és 
az érsekkerti pavilonnál megvalósult Egri Csillag Színpad.

– Mi alapján válogatjátok az Egri Csillag Színpad fellépő-
it? Antonia Vai, Barkóczi Noémi, illetve a Belau már akkor a 
vendégeitek között szerepelt, mielőtt befutott volna. Kicsit 
olyan, mintha a divat előtt járnátok.

B. T.: – Más a slágerfelfogásom, mint általában az emberek-
nek. Balázs (Tóbi Balázs) például tényleg tudja, mi az, ami két 
év múlva szólni fog. Jellemző, hogy előbb hallgatjuk azokat 
a zenéket, amik később ugyanúgy beszivárognak a rádiókba. 
Budapesten megvannak azok a helyszínek, amiket ha figyelsz, 
tudod, kiket mi érdekel. Egy idő után elkezdtünk nemcsak bu-
lizni járni a fővárosba, hanem felmértük, milyen zenekarok 
milyen közegben működnek jól. Itt figyeltünk fel a tematizált 
estekre, amik vonzották a közönséget.

A Belau esetében Kedves Péter (az együttes alapítója) kere-
sett meg minket, mert hallott a Bikavér Ünnepről. Nagyjából 
a semmiből jöttek, mára pedig minden fesztiválon fellépnek. 
Noémi mint egyszálgitáros énekes-dalszerző olyasmibe kez-

dett, amire volt ugyan példa (Hó Marci, Szabó Benedek), de 
nagyon kevesen csinálták – lányok pedig talán egyáltalán 
nem. Noémi Egerbe került főiskolára és az itteni zenei közeg 
szerves részévé vált, a Bikavér visszatérő vendégeként kö-
szönthette a közönség, annak ellenére, hogy egyfajta íratlan 
szabályunk, hogy kétszer ugyanazt a fellépőt nem hívjuk meg. 
Noémi kivételt képez ezalól. Idén annyiban változik a felállás, 
hogy zenekarral érkezik.

– Az egri közönségnek általában újdonsággal szolgáltok. 
Az Egri Csillag Színpadot a Bikavér Ünnep leglazább helyszí-
nének tartják. Kiket céloztok meg egy-egy koncerttel?

B. T.: Olyan zenekarokat „hozunk”, akik a saját számaikat, 
saját albumaikat mutatják be, nem feldolgozásokat játszanak. 
A közönség sokszor a barátainkból, ismerőseinkből tevődik 
össze. Ebben a stílusban ami Budapesten 200-400 embert 
mozdít meg, az itt jó, ha 40-50 főt. A Popméter kistermes, 
kisszínpados történet, nagyobb térben nem működne. Per-
sze a céljaink között szerepel, hogy formáljuk az emberek 
ízlését, de amikor az EGAL-ban tartottunk bulikat, sokszor 
játszottunk az üres teremnek. Nagyon szeretjük a popzenét, 
de akkoriban hangosan dübörgött a drum and bass és nagy 
közönséget vonzott. Meg kellett tanulnunk, hogy mindig slá-
geresebb, dallamosabb zenékkel kell kezdeni, persze a hangu-
latunktól is függött, hogy mit játszunk.

A Bikavéren négynapos programot kell összerakni, aminek a 
lebonyolítását Törővel (Törőcsik Gábor) ketten szervezzük. A 
pavilont szeretik az együttesek, egy nagy pikniket rendezünk 
ilyenkor a környékén, gyakran olyan zenészek is eljönnek, 
akik nem lépnek fel. A pavilonnál minden évben a négyből az 
egyik a Popméter-nap, ezt már nem is nagyon kell szervezni. 
Idén például három leegyeztetett zenekarból (Platon Karatev, 
Zombie Girlfriend, Barkóczi Noémi zenekara) kijön egy ne-
gyedik is, a Szabó Benedek és a Galaxisok – a tagjai ugyanis 
a három meghívott bandában is játszanak. Eléggé jellemző, 
hogy a zenészek mellékprojektekben is részt vesznek, így sok 
az átfedés. Leginkább a bandák révén lehet megismerni min-
denkit és ha valaki jó házigazda, legközelebb is könnyebben 
eléri az adott zenészt.

– Az általatok szervezett bulik és koncertek mindig in-
gyenesek, honnan kaptok rá támogatást?

B.T.: – Az Egri Ifjúsági Zenei Programban nemcsak albumra, 
illetve videoklipre lehet pályázni, hanem koncertszervezésre 
is. Az elmúlt pár évben ez nagyon sokat segített, enélkül – a 
Bikavéren kívül – nem igazán tudtuk volna megvalósítani a 
terveinket. Az elmúlt tíz évben a Popméter negyven helyszí-
nen fordult meg, több mint 220 bulit tudunk magunk mögött 
és 70-80 zenekart hívtunk meg. Rengeteget használtuk a kö-
zösségi oldalak minden formáját, főleg ezeken hirdettük meg 
az eseményeket, amire volt lehetőség és pályázat, azt meg-
valósítottuk. Azt tudni kell, hogy ennek a hobbinak van egy 
felső limitje, egy bizonyos árkategórián belül kell maradnunk, 
de amit eddig kitaláltunk és megígértünk, azt sikerült teljesí-
tenünk. Mivel főleg újdonságokat mutatunk be, nagyon kell 
figyelni, mert ebben a „barkácsszervezésben” előfordul, hogy 
egy-egy zenész gyorsan túlnő a költségvetésen – például ha 
kerítenek neki egy jó menedzsmentet. Mérlegelni kell, med-
dig várunk egy zenekar meghívásával, ha kap egy nagyobb 
hírverést, már nem biztos hogy anyagilag belefér a keretünk-
be. A költségvetésen kívül, a helyszín lenne nagyon fontos, 
hogy működjön Egerben is állandó jelleggel egy klub, ami be 
tudja fogadni ezeket a koncerteket, bulikat és az 50-100 fős 
közönségét.
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Fergeteges élményeket ígér 

A TISZA-TAVI
Noha a Tisza-tavat eddig is szívesen keresték fel mind 
a bel-, mind a külföldről érkező vendégek, nagyon való-
színű, hogy az a hatalmas, 2400 négyzetméter alapterü-
letű vízi-játszótér, amelyet nemrégiben adtak át a sarudi 
strand területén, és amely a méretét tekintve Közép-Eu-
rópa legnagyobb ilyen parkja, további látogatókat vonz 
majd a tóhoz.

Mint azt Kücsön Gyula ötletgazda elmesélte, amerikai 
cégtől vásárolták meg a sarudi strandon kialakított léte-
sítményt, amely lényegében két játékpark család elemeit 
egyesíti, és amelynél egész Európában csak Franciaor-
szágban van nagyobb vízi-játszótér. Ám a sarudinak kü-

lön érdekessége, hogy azt a Tisza-tavon, azaz természetes, 
védett környezetben alakították ki. A park nem csupán 
valamennyi korosztály számára kínál tartalmas és izgal-
mas szórakozási lehetőségeket (mint kiderült, a játékokat 
egy a 110 centiméteres gyermek éppen úgy használhatja, 
mint egy 2 méternél is magasabb felnőtt), de családok, 
kisebb-nagyobb csoportok számára is, azaz nagyszerűen 
használható például csapatépítő programok során, esetleg 
baráti társaságok közös kikapcsolódásakor.

Minthogy a parkban több mint harminc játékelem ka-
pott helyet, így bizonyára mindenki megtalálja majd a 
kedvére való elfoglaltságot, legyen szó akár csúszdákról, 

akár trambulinokról, hogy a libikóka-jellegű és a nagyon 
sokak által keresett, akadálypálya-típusú játékokról már 
ne is beszéljünk. Amiként azoknak sem kell csalatkozni-
uk, akik például az egyensúlyérzéküket szeretnék felmér-
ni, ne adj’ isten továbbfejleszteni. 

Az üzemeltetők külön hangsúlyt helyeztek a biztonság-
ra. Bár a játékpark területén a vízmélység változó (160-
tól 250-280 centiméterig terjed), a mentőmellény állan-
dó használata mindenki számára kötelező. A vendégek 
testi épségére emellett 3-4 animátor is ügyel, akik közül 
az egyik mindenkor egy professzionális vízimentő, aki a 
Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának a tagja.

Ami már most a gyakorlati tudnivalókat illeti… Jólle-
het a minden nap reggel 9-től este 7 óráig nyitva tartó 
parkot egyszerre kétszázan használhatnák, a park gazdái 
száz főben maximálták a létszámot, ezért aztán a rendel-
kezésére álló egy óra alatt valamennyi vendég kényel-
mesen kipróbálhatja az összes játékot. Mint megtudtuk, 
noha az alapdíj személyenként 2500 forint egy órára, 
léteznek különböző kedvezmények is: a helybélieknek 
ugyanúgy 5 százalékkal kevesebbet kell fizetniük, mint 
a testvéreknek, míg azon csoportok, amelyek előzetesen 
bejelentkeznek, 10 százalék árengedményre számíthat-
nak.   

A sarudi strandon nyitott meg Európa második legnagyobb ilyen létesítménye

VÍZIJÁTSZÓTÉR
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EGY HÁLÁS SZEMPÁR, SZŰNNI NEM AKARÓ CSÓVÁLÁS, AJÁNDÉKKÉNT PÁRNA MÖGÉ REJTETT VELŐS-
CSONT – ÉS SZÁZ MEG SZÁZ ÉLMÉNY, AMIT CSAK EGY KUTYA ADHAT A GAZDÁJÁNAK. AZ ÁLLATOKAT 
VÉDJÜK EGYÜTT ALAPÍTVÁNY ÖNKÉNTES MUNKATÁRSAINAK NAPJAI TELIS TELE VANNAK HASONLÓ 
ÉLMÉNYEKKEL. TALÁLKOZÁSUNKKOR IS ÉPP FÜLIG ÉR A SZÁJUK. SZÉP LASSAN BELEVÁGNAK, HOGY EL-
MESÉLJÉK, HOGYAN TELNEK A NAPJAIK, MAJD EGYRE LELKESEBBEN, OLYKOR NOSZTALGIÁZVA ÉS EGY-
MÁS SZAVÁBA VÁGVA AVATNAK BE MINKET: MILYEN IS NAP, MINT NAP KÉTSZÁZ KUTYÁVAL AZ ÉLET?

szerző: puzsár zsófia fotó: bilku krisztián

– Nagy most körülöttetek a felfordulás, nem sokat unat-
koztok, az látszik a marokolók és betonkeverők menhelyi 
jelenlétéből. Mi folyik most körülöttetek?

Dia: – Összesen 240 állat van jelenleg a gondozásunkban, 
közülük 186-an a menhelyen élnek. Fontos, hogy fejlődjünk, 
és minden adott legyen 
ahhoz, hogy minél tel-
jesebb életet élhessenek 
itt a védenceink. Nem 
mellesleg az is fontos, 
hogy mi és az önkéntese-
ink, akik órákat, napokat 
töltünk itt a kutyusok 
között, komfortosabb 
körülmények között te-
gyük mindezt. Ennek az 
előszelét láthatjátok ti is 
most, tart a menhelyépí-
tés. Igazából az a célunk, hogy ne a sárban dagonyázzanak a 
kutyusok! Ebben segít például a betonozás.

– Sokan azt gondolják, ismerik a munkátokat. De milyen 
feladatokkal szembesültök a mindennapokban?

Mariann: – Minden évszaknak megvannak a maga kihívá-
sai, szépségei és nehézségei. Most például – törli meg a hom-
lokát a tűző napon Mariann is – az árnyékolás jelent kihívást, 

ezt kell megoldanunk. Sokat locsolunk is, mert kell a hőség-
ben a hűsölés. Ültettünk fákat is, de azoknak még meg kell 
nőniük (mosolyog).

Dia: – Van azonban egy állandó probléma is. Nagyon so-
kan hiszik azt még mindig, hogy a menhelyünk egyenlő a 

feneketlen kút fogalmá-
val. Sajnos ezt a tévhitet 
el kell, hogy oszlassam. 
Bármennyire is szeret-
nénk minden kutyusnak 
és cicának segíteni, egy-
szerűen nincs elegendő 
helyünk például a túlsza-
porulatoknak. Az életünk 
arról szól, hogy ránk szo-
ruló állatokat mentünk, 
de van egy határ, ami 
fölött már sajnos nem 

tudunk fizikailag helyet adni, így is telt házzal üzemelünk. 
Azt fontos megjegyeznem, hogy alapítványként működünk, 
karitatív tevékenységet végzünk és végesek a lehetőségeink 
pontosan ezért. Ez persze korántsem azt jelenti, hogy nem 
próbálunk segíteni minden körülmények között. Vannak 
más alternatívák is, például ideiglenes befogadók felkeresése 
vagy akár az internetes hirdetés. Sokan például arra kérnek 

Hétköznapi hősök

TÁRSY DIÁNA ÉS 
BÍRÓ MARIANN

minket, hogy segítsünk az ivartalanítást lebonyolítani, ter-
mészetesen erre is van lehetőség nálunk. Szomorú, de tény, 
hogy a hozzánk érkező kutyusok 98 százaléka nincs ivarta-
lanítva. 

– Egyre több állatvédő szervezet – így ti is – sokkal job-
ban kihasználja már a közösségi oldalak adta lehetőséget, 
kutyusok és cicák tömkelegének nevében kértek segítséget 
ezen oldalakon ti is. Csak nekem tűnik úgy, hogy egyre több 
a segélykiáltás?

Dia: – Sajnos mi magunk is azt tapasztaljuk, hogy egy-
re több állat köt ki nálunk. Ugyanakkor az igazsághoz az is 
hozzátartozik, hogy hatalmasak a különbségek, ugyanis van, 
aki nagyon-nagyon jól tartja házi kedvencét és olyan is bő-
ven akad, aki egy magnóért cserébe odaadná. Sajnos sokszor 
tapasztaljuk az utóbbi esetet is. Pedig minden védencünk 
maga a csoda! (mosolyog) Ismerjük mindannyiuk nevét, szo-
kásait… Hihetetlen öröm azt látni, ahogyan napról napra 
változnak ezek az állatok. Kinyílnak, megerősödnek lelkileg 
és fizikálisan is. Lassan begyógyulnak a sebek. Ezért vagyunk 
itt olyan régóta és csináljuk töretlenül. Minden percünk a ku-
tyáké és cicáké. Velük fekszünk, álmodunk és ébredünk!

Mariann: – Nagyon sokan nem töltenek elég minőségi időt 
a kutyájukkal, én ebben látom a problémát többek között. 
Pedig a kutyatartásba nagyon sok időt és energiát kell bele-
fektetni. Ami, persze hamar meg is térül.

Dia említette, hogy minden percetek a kutyusoké. Mióta 
mondhatjátok ezt el? Hogyan kezdődött ez a szerelem?

Dia: – Én speciel tizenegy éve csinálom. Akkor kezdtem el 
besegíteni menhelyen, otthont kerestem az eldobott kutyu-
soknak. Már akkor rájöttem, hogy nekem ez az utam!

Mariann: (jóízűen mosolyog) – Akkoriban egy telefonszol-
gáltató cégnél dolgoztam, Dia pedig rendre bejárt hozzánk a 
számláit rendezni. Emlékszem, feltűnt, hogy mindig olyan 
vidám! Sztorizgatott, jobbnál jobb történeteket mesélt. Ami-
kor ez már többször ismétlődött, én megfogadta, hogy legkö-
zelebb, ha bejön, közlöm vele, hogy én is szeretnék ebben a 
hivatásban segíteni neki. Ez hét éve volt. 

– Hogy van az, hogy megannyi kegyetlenséggel, emberi 
gonoszsággal találkozva, ti mégis mosolyogva végzitek ezt 
az embert próbáló munkát?

Mariann: – Sok önkéntes is változik az állatok közelsége 
következtében. Ezek az állatok nagyon sokat adnak, min-
den kegyetlenség ellenére. Boldogság látni, hogy ők tényleg 
jól érzik itt magukat! Amikor pedig gazdisodnak – akár hat-
nyolc év után, az az ő „nagy pillanatuk”.  Igazi családtaggá vál-
nak idővel nekünk. Elképesztő érzés azt látni és tudni, hogy 
honnan jöttek és hová jutnak el a segítségünkkel. Hisszük, 
és nem egyszer tapasztaltuk már, hogy a kilátástalanságból 
boldogság lehet! (mosolyog)

Dia: – Egyébként sokan nem innék, de velük minden egyes 
nap más. Van, ami változik, persze, nagyon nehéz megszok-
ni a nagyon jót és a nagyon rosszat is. Ha igazi sikertörté-
netre vagy kíváncsi, akkor azt gondolom, egyet érthetünk 
bene, hogy erre jó példa Jucuska története! (egyetértően össze-
néznek) Ő például viszonylag idős korában, tizenegy évesen 
érkezett hozzánk, egy vet töltött nálunk és ez után találtak 
egymásra egy csodálatos családdal! Azóta a szemében is lehet 
látni, hogy végre elhiszi, hogy neki saját családja van! És most 
igazán csak ő a fontos és szeretik!

– Sokszor gyarapítják sajnálatosan a menhelyek létszá-
mát a nem megfelelő kutyaválasztások. Hogyan találhatja 
meg az ideális „örök barátot” az ember?

Dia: – Mindig az első megérzés a legjobb! Ha megvan kutya 
és leendő gazdija között az a láthatatlan kapocs! A cél minden 
esetben az, hogy a megfelelő kutyus a megfelelő gazdihoz ke-
rüljön! Volt már, hogy azzal gyanúsítottak meg minket, hogy 
nem is akarjuk odaadni az adott kutyát. Pedig dehogynem. 
Mi csak jelezni szoktuk, ha valamilyen körülmény miatt nem 
látjuk ideálisnak, jónak a választást. Ez mind a kutya, mind 
pedig a gazdi érdeke.

– Hogyan történik nálatok az örökbefogadás?
Dia: – Azt gondolom, hogy fontos tudni, hogy nálunk hét 

hónap fölött már ivartalanítva vannak a kutyusok, úgy ke-
rülnek az új gazdihoz. Persze nagyon sokan elsősorban a fi-
atalabb kutyákat keresik, de Jucuska története is bizonyítja, 
hogy sokszor más igények is találkozhatnak. 

Mariann: – Mi a lelki dolgokra is nagyon odafigyelünk! Ér-
tem ezt úgy, hogy szinte minden esetben olyan visszajelzés 
érkezik a gazdiktól, hogy a beilleszkedés ment, mint a kari-
kacsapás, semmi gond nem adódott a kutyussal. Általában 
már itt, nálunk is nagyon jól vannak szocializálva, sétáltatjuk 
őket, játszunk velük és egészséges lelkületű állatokat adunk 
át a gazdiknak. Így szinte minden esetben flottul megy az új 
családba beolvadás. (mosolyognak)

– Mit üzentek a leendő gazdiknak?
Dia: – Mindenképpen fontolják meg, hogy mennyi idejük 

lenne foglalkozni az új családtaggal? Egy határozott döntés 
kell, hogy legyen. Ilyenkor fontos számba venni persze az 
anyagi lehetőségeket is és azt, hogy mennyire állunk készen 
az új jövevény fogadására? 

Mariann: – Arra kérünk mindenkit, hogy telefonon érdek-
lődjön, így mindig megtalálnak bennünket hétköznapokon 
hat óráig vagy akár hétvégén is.

Dia (mosolyogva): – Aki pedig esetleg szeretne és tudna is 
segíteni nekünk a menhely építésében, azt sok szeretettel 
várjuk, minden szorgos kéz és felajánlás ahhoz járul hozzá, 
hogy szebbek legyenek a mindennapok a több mint kétszáz 
védencünk számára!

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK
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– Mikor csöppentél a majorette világába?
Kovácsné Bretus Éva: – 1992-ben középiskolásként láttam elő-
ször ilyen formációt, akkor újdonságnak számított Magyarorszá-
gon. Kipróbáltam és megtetszett, ezzel a sporttal való találkozá-
som szerelem volt első látásra. Az edzéseknek az akkori Ifjúsági 
Ház adott otthont, városi szintűvé ezután kezdtem el fejleszteni. 
Először egy csoport működött, majd gyerekekkel is kipróbáltat-
tuk a figurákat, így jött létre az első utánpótláscsoport. A majo-
rette népszerű lett a városban, jó pár éve már korosztályonként is 
tudunk dolgozni. Nemrég a teremproblémánk is megoldódott, 
aminek nagyon örülünk, de ehhez kellett egy nagyon erős kö-
zösség, ami elő tudja teremteni a pénzt a felmerülő költségekre.

– Kaptok valahonnan támogatást?
K. B. É.: – A rendezvényekre igen, de mivel az eszközök, az uta-

zások és a ruhák is költségekkel járnak, örülnénk, ha valaki felka-
rolná az egyesületet. A szülők nagyon sokat segítenek – anya-
gilag és a részvételükkel is –, legutóbb például májusban négy 
csapat utazott Kiskunfélegyházára, a családok pedig buszokkal, 
autókkal követték a lányokat, hogy láthassák a fellépést. Ez egy 
fantasztikus dolog, hogy nem azt mondják, „ülj fel a buszra és 
érezd jól magad!”, hanem érdeklődnek és együtt örülnek a gye-
rekekkel.

A támogatás másik formája az elismerés, ami szintén nagyon 
fontos, hiszen mindenkit örömmel tölt el, ha méltatják a mun-
káját. Június elején Kiváló Munkáért Kitüntetést vehettem át az 
önkormányzattól a városházán rendezett pedagógusnapon. 
Emellett a közönség szeretete is nagyon fontos, a visszajelzések, 
hogy a lányok jól csinálják, amibe belekezdtek. A szakma is sok-
szor elismerte a munkánkat, rengeteg oklevelet és minősítést 
szereztünk az évek alatt.

Én például a növendékek részéről is kapok támogatást. Ami-
kor bejönnek edzésre és becsukom az ajtót, az egyfajta kikap-
csolódás, mert bár dolgozni kell, de a gyerekek olyan örömet, 
szeretetet adnak, hogy közöttük nem érzi az ember a munka ne-
hézségét. Úgy gondolom, ha velük valami teher, akkor azt nem 
szabad csinálni. Számomra egy óvodás csoport első fellépése 
is ugyanolyan élmény és ugyanúgy feltölt, mint amikor tízezer 
ember előtt vonulunk, igazából mindennek megvan a varázsa.

– Mivel készültetek az egyesület alapításának jubileu
mára?

K. B. É.: – A 25 éves fennállást zenés parádéval ünnepeltük. Ezt 
1999 óta minden évben megrendezzük, ami tulajdonképpen 
egy tanévzáró, ahol az összes csoport bemutatja, mit tanult az 
elmúlt időszakban. A kétnapos programon felvonulással, világí-
tó botos bemutatóval és gálaműsorral készültünk, ahol nemcsak 
az aktívan működő csoportok léptek fel, hanem a régi tagok is 
– a kicsik nagyon várták, hogy együtt szerepelhessenek a nagy-
lányokkal.

Egy ilyen fesztivált óriási munka megszervezni, de szerencsé-

25 éves az Egri Majorette Egyesület
Az Egri Majorette Egyesület számos megyei és országos sport, illetve kulturális rendezvényen megfordul, rendsze
res fellépője a Magyar Honvédség programjainak, valamint gyakran hívják külföldi fesztiválokra, nemzetközi verse
nyekre. Az 1992ben alakult szervezet hét korcsoportban várja a jelentkezőket – a négyévesektől a felnőttekig. A 25. 
évfordulót felvonulással és jubileumi gálával ünnepelték; az elmúlt évekről Kovácsné Bretus Éva az Egri Majorette 
Egyesület művészeti vezetője mesélt.

szerző: veres petra

re olyan szülők állnak mögöttük, akik mindenben segítenek; 
megteremtik a színvonalas munka feltételeit, például a gyerekek 
mindig időben az adott helyszínen vannak.

A parádé egyébként évről évre megújul, hiszen a lányok 
igénylik, hogy újat tanuljanak – ez a változatos munka lénye-
ge. A koreográfiáknál a zeneválasztás is fontos, mert amit 
nem szeretnek a gyerekek, abból nem születik jó munka. 
Úgy dolgozunk, hogy ők is elmondják az elképzeléseiket, be-
leszólhatnak a figurákba. 

– A fellépések, meghívások alapján mennyire mondható 
nemzetközinek az egyesület?

K. B. É.: – Igyekszünk kihasználni a lehetőségeket, számos 
fesztiválon, versenyen megfordultunk már, például Spanyol-
országban, Portugáliában és Olaszországban, vagy két éve 
Lengyelországban. Az utóbbi helyszínen a Szihalmi Fúvósok 
közreműködésével szerepeltünk, akikkel azóta is szoros a kap-
csolatunk, szívesen megyünk a rendezvényeikre és ők is kész-
séggel részt vesznek a mi programjainkon. A fúvószenekar nél-
kül félkarú óriás lennénk. 

– Hogyan lehet hozzátok bekerülni? Milyen gyakoriak az 
edzések?

K. B. É.: – Sokan látják a fellépéseket és jelentkeznek hozzánk, 
de toborozni tanév elején szoktunk, a kezdők akkor tudják el-
sajátítani az alapokat. Év közben a heti két edzés általánosnak 
mondható, de a fellépések előtt ezek sűrűsödni szoktak, de azért 
a kikapcsolódásra is szakítunk időt, például kézműves foglalko-
zás, játszóház, paintball, bowling, vagy épp mozi formájában. A 
vakáció alatt pedig nyári napközit működtetünk, mivel ilyenkor 
is kapunk felkéréseket és készülnünk kell a fellépésekre. A na-
gyobb csoportok készenlétben állnak, hiszen év közben is a sze-
replésekért dolgoznak.

100%-OS BÉRTÁMOGATÁS 9 HÓNAPIG 
A GYAKORNOKI PROGRAMBAN

Az észak-magyarországi régióban már 135 vállalkozás nyert támoga-
tást a Gyakornoki programra, ebből Heves megyében 53 a nyertesek 
száma. A magyar kormány által meghirdetett program célja a 25 év 
alatti szakképzett pályakezdők munkához jutásának és munkatapaszta-
lat-szerzésének támogatása.

A GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki programra a mikro- kis- és középvál-
lalkozások pályázhatnak. A konstrukció lényege, hogy 9 hónapig teljes 
bér- és járuléktámogatásban részesül a 25 év alatti pályakezdő fiatalt 
foglalkoztató vállalkozás, mellyel szemben 4,5 hónap kötelező tovább-
foglalkoztatás áll. E mellett elszámolhatók a pályázatban egyéb szemé-
lyi jellegű költségek, továbbá anyag- és eszközbeszerzés is.

Mindazon fiatal jelentkezhet a gyakornoki programba, akik még nem 
töltötték be a 25. életévüket, és rendelkeznek legalább egy OKJ-s 
szakmával. További elvárás, hogy a fiatal regisztráljon a lakóhelye sze-
rinti illetékes járási hivatalban az Ifjúsági Garancia Programba.

A két célcsoport – vállalkozók, pályakezdő fiatalok – egymásra ta-
lálását segítik elő a szakképzési centrumok. Az Észak-magyarországi 
Régióban az Egri Szakképzési Centrum koordinálja a projektet, együtt-
működő partnerként bevonva a régió más szakképzési centrumait.

A munkahelyet kereső fiatalok és a szakemberhiánnyal küzdő vállal-
kozások kapcsolódását több szervezet együttműködése is segíti, mint 
pl. a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és az iparkamarák. A ha-
tékony együttműködés eredményeként a pro-
jekt indulása óta közel 400 fiatal tudott 
elhelyezkedni a régióban.

A lehetőség 2020. március 
31-ig él a pályázni kívánó vál-
lalkozások számára. Az ér-
deklődők az Egri Szakkép-
zési Centrumtól (www.
egriszc.hu) kaphatnak 
bővebb tájékoztatást a 
pályázat részleteiről.

Európai Szociális
Alap
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A kispálya is pálya!
szerző: turay zoltán fotó: lénárt márton

Az Egri Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság zárása minden szezonban két részre osztható: először az adott bajnoki 
osztályokban befejeződik a küzdelem, eldől a dobogós helyek sorsa; másrészt ezek után az egyes osztályok bajnokai külön 
is megmérkőznek egymással a szezont hivatalosan is lezáró Bajnokok Tornáján. Az elmúlt húsz év ilyen csatározásai közül 
nem egyet magam is láttam és közvetítettem a TV Eger csatornáján. Már előtte, gyerekként, édesapám révén is láttam, mi-
lyen volt a kispályás foci a 70-es évek közepén Egerben, aztán a 90-es évek végén magam is belekósoltam egy kicsit, majd 
kívülről láttam a „csúcsot”, az Egri Fiúk országos sikereit, ezt követően pedig a városi bajnokság fokozatos átalakulását, a 
csapatok csökkenését. Közben eltűnt több vállalati kispálya (az üzemekkel együtt), lett helyette néhány központi sporttelep. 
A salakot sok esetben már műfű váltotta fel. Hogy is mondta László József, az Egri Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 
szervezője az idei Bajnokok Tornája után? „Itt az öregfiúk azok, akik a régi foci hangulatát próbálják visszaidézni. Példát 
kellene venni a fiataloknak az öregfiúkról, akik minden héten jönnek, küzdenek, győzni akarnak minden áron! Ez a köve-
tendő példa!” Barangolás következik az egri kispályás foci világában – erősen szubjektív megközelítésben…

Amiről nincs emlékem, de olvastam, hallottam róla az a 
hőskor. Az egri nagypályás labdarúgás 1907 előtti idő-
szaka sokat köszönhet az egyes iskolák tornaudvarain, 
kispályán focizó diákoknak. Az országos futball-láz aztán 
Egert is elérte és sorra alakultak a nagypályás labdarúgó 
csapatok. A fiatalok kispályás focija a második világhá-
ború után vált igazán a felnőttek egyik kedvelt szórako-
zásává, tömegsporttá. Az 50-es, 60-as évek üzemi, szak-
szervezeti, iskolai, lakótömbi!!!, vagy éppen meghívásos 
versenyeiből lett aztán a városi, járási kispályás bajnok-
ság. Egerben 1964-ben indult az első városi bajnokság. 

Megyénkben az első városi (települési) kispályás labda-
rúgó bajnokságot Gyöngyösön, 1962-ben rendezték. Ezt 
követte Eger, Füzesabony és Heves 1964-ben. Az első 
egri, 1964-es városi kispályás labdarúgó bajnokság vég-
eredménye: 

1. Pedagógus  20 18 0 2 65:31 36
2. Főiskola  20 13 2 5 47:32 28
3. Dohánygyár  20 10 4 6 27:33 24
4. Honvéd  20 10 2 8 44:30 22
5. AKÖV  20 9 4 7 47:43 22
6. Lakatosárugyár  20 9 2 9 44:32 20
7. Bervai Vasas  20 8 4 8 33:48 20
8. Olajbányász  20 7 3 10 14:33 17
9. Hajtóműgyár  20 7 0 13 26:26 14
10. Bútorgyár  20 5 1 14 22:26 11

Eredetileg 12 csapattal, 1964. május 18-án, hétfőn indult 
az egri bajnokság, amit végül 10 csapat fejezett be októ-
ber 26-án. A mérkőzéseket a népkerti salakoson, vagyis a 
régi MOVE-pályán játszották. Ma, 2017-ben már csak egy 
csapat létezik – igaz más névvel – ezek közül az együtte-
sek közül: az Agria Volán. Akkoriban AKÖV (Autóközleke-
dési Vállalat) volt a neve. Más kérdés, hogy az Agria Vo-
lán, mint cég, ma már megint csak más néven szerepel...

A gyárak, üzemek területén sok helyen épült kispályás 
meccsek lejátszására alkalmas focipálya, ahol nem csak 
a többi gyárból érkező csapatot fogadták, hanem eseten-
ként üzemegységeken belüli tornákat is rendeztek. 

„Kultikus pálya“ volt a Berva, a Mezőgép, a VÖCSI (Vörös 
Csillag, később Csepel Autó) vagy éppen a Dohánygyári 
salakos. Az utóbbin lejátszott egyik 1970. októberi bajno-
kiról olvasható egy szűkszavú tudósítás.

Egri Dohánygyár - BM öregfiúk 4:3. Kispályás bajnoki lab-
darúgó-mérkőzés. Eger, 300 néző. V.: Marmoly. G.: Domán, 
Czeglédi, Szabó, Nagy F., illetve Usztöke 2, Csizmadia. A 
helyzeteit jobban kihasználó csapat győzött.

Azt a 300 nézőt simán elfogadnánk ma egy megyei I. 
osztályú, nagypályás labdarúgó mérkőzésen is. A gólszer-
ző játékosok a megyei, egri labdarúgást ismerők körében 
biztos ismerősek. Abban az évben az I. osztályban 14, míg 
a II. osztályban 11 csapat indult.

1970. I. osztály végeredménye

1. Kinizsi 26 21 2 3 111:30 44 
2. BM KISZ 26 21 1 4 76:31 43
3. Kolacskovszky 26 17 2 7 81:40 36
4. VOLÁN 26 14 6 6 69:41 34
5. Bervai Vasas 26 14 4 8 60:33 32
6. Vendéglátó 26 12 4 10 40:41 28
7. Pedagógus 26 12 3 11 38:46 27
8. Lakatosárugyár 26 6 7 13 30:51 19
9. VÖCSI 26 6 6 14 36:48 18
10. Spartacus 26 7 5 14 35:48 17
11. Dohánygyár 26 5 7 14 39:75 17
12. Iparcikk 26 8 0 18 27:63 16
13. Lendület 26 5 4 17 36:91 14
14. Olajbányász* 26 7 1 18 19:51 13
* –2 büntetőpont levonva

Mennyit lehetne ezekről az 1970-ben az I. osztályban 
szerepelt egyesületekről mesélni! A Kolacskovszky a 
Megyei Tanács egyesülete volt, később asztaliteniszben 
és ritmikus sportgimnasztikában volt országosan is a 
legjobbak között. Nagypályás fociban a Bervai Vasas és 
az Egri Spartacus játszott fontos szerepelt az egri lab-

darúgásban. A kórházi gárda, az Egri 
Lendület pedig később a női nagypá-
lyás NB I-es csapat révén lett ismert. 
Az üzemek? A Dohánygyár a 80-as 
években az ESE fő támogatója volt, 
egyidőben nagypályán, a körzetiben is 
megfordultak. Ma a bevásárlóközpont 
van a helyén a Törvényház utcában. A 
Pedagógus – korábban Haladás – az 
egri főiskola csapataként más labdajá-
tékokban az első osztályig jutott. Nem 
mellesleg, ők nyerték az első, 1964-es 
városi kispályás labdarúgó bajnoksá-
got. A VÖCSI – ahogy azt említettem 
– a Vörös Csillag Gép(Traktor)gyár, 
majd Csepel Autó, aztán ZF Hungá-
ria néven vett részt a városi kispályás 
bajnokságokban. A Lakatosárugyár 
abban az időben a mai strand észake-
leti sarkát foglalta el. 1976-ban költöz-
tek ki a Kistályai útra, de akkor már 
KAEV-ként (Könnyűipari Gépgyártó 
Vállalat) bukkant fel a táblázatokban. 
A VOLÁN pedig – talán egyetlenként 
– mind a mai napig létezik, de erről 
majd később…

Első saját – halvány – emlékem még 
a 70-es évek közepéről valók. Adott 
napon – hétfőn? – Apu fogta a stop-
lis csukát és ment a stadion melletti 
régi földes-salakos pályára focizni a 
többiekkel az akkor még létező válla-
lati csapat, a KAEV tagjaként. Az 5-ös iskola diájaként lé-
nyegében a szemem előtt épült meg a Körcsarnok és lett 
aztán salakos edzőpálya a régi MOVE-sporttelep helyén, 
ahol a 90-es évek végén az ott felfestett pályákon én is 

játszottam mérkőzéseket a „0“ FC 96 
tagjaként. 

Aztán átnyergeltem a TV-be, ahol 
már kívülről láthattam, hogyan vál-
tozik a kispályás foci. 1979-ben négy 
felnőtt és két öregfiúk osztáyban 
összesen 73 csapat versengett. Ez 
az évek során erősen lecsökkent. A 
2016/17-es bajnokságban lényegé-
ben egy-egy felnőtt és öregfiúk osz-
tály maradt, ami az őszi szezon, az 
első kör után kettévált felső- és al-
sóházra. Így lett 2-2 bajnok ebben a 
szezonban. A csapatok összelétszáma 
36 volt. Fontos év volt 2008 a városi 
kispályás bajnokságok történetében, 
hiszen ekkor tértek át a tavaszi-őszi 
rendszerrről az őszi-tavaszi lebonyo-
lításra. Ez a szezont lezáró Bajnokok 
Tornájára is hatással volt, hiszen 
2008-ig télen, teremben, míg utána 
nyáron, kinti környezetben rendez-
ték az egyes osztályok győzteseinek 
tornáját. Míg régen, a Körcsarnokban 
7-8 csapat, addig az idei tornán – az 
öregfiúk alsóházban győztes Bogács 
Thermálfürdő Old Boys távollétében 
– mindössze három együttes mérkő-
zött a Bajnokok Bajnoka címért. A 
gólkülönbség döntött az idei tornán, 
ugyanis a legutóbbi két kiírás győzte-
se, az Eger Kapu (1-0) és az Agria Vo-

lán (3-1) – a régi VOLÁN – egyaránt legyőzte a Szilvás-
váradot. A két győtes összecsapása nem hozott gólt, így 
a bajnoki címek mellett először lett Bajnokok Tornája 
győztes az Agria Volán. 

Az elmúlt 20 év Bajnokok 
Tornájának győztesei:

 2017  . . . . . . . .Agria Volán
 2016  . . . . . . . . .Eger Kapu
 2015  . . . . . . . . .Eger Kapu
 2014  . . . . . . . . . Imola Bau
 2013  . . . . . . . . .Egerszólát
 2012  . . . . . . . . .Eger Kapu
 2011  . . . . . . . . . Imola Bau
 2010  . . . . . . . . . Imola Bau
 2009  . . . . . . . . .Eger Kapu
 2008  . . . . . . . . . Imola Bau
 2007  . . . . . . . . . . .Autósuli
 2006  . . . . . . . . .Eger Kapu 
 2005  . . . . . . . . .Eger Kapu
 2004  . . . . . . . . . . .Autósuli
 2003  . . . . . . . . Medimetál
 2002  . . . . Omya-URFA FC
 2001  . . . . . . . . . Imola Bau
 2000  . . . . . . . . . Imola Bau 
 1999  . . . . . . . . . . . . . Gyros
 1998  . . . . . . . . . Imola Bau

Bajnokok Tornája 2017
2017. június 24., Kemping Sporttelep, műfüves pálya

Szilvásvárad – Agria Volán 1-3 G.: Fónagy Cs., ill. Baji Á. 2, Hajdu Zs.
Eger Kapu – Szilvásvárad 1-0 G.: Gulyás G. (bünt.)
Agria Volán – Eger Kapu 0-0

Végeredmény

1. Agria Volán (I. oszt. Felsőház) 2 1 1 0  3-1 4 pont
2. Eger Kapu (Örefiúk Felsőház) 2 1 1 0 1-0 4 pont
3. Szilvásvárad (I. oszt. Alsóház) 2 0 0 2  1-4 0 pont
4. Bogács Thermál OB (Öregfiúk Alsóház) nem indult

A 2017-es bajnokok bajnoka, az Agria Volán – ma… … és régen
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Tisztelt Egri Lakosok!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2017. július havi 
időpontjairól és változásokról

A sárga kukaedényeket ill. zöld zsákokat a meg-
hirdetett szállítási napokon reggel 6.00 óráig szí-
veskedjenek kihelyezni.
Kérjük, hogy a szelektív gyűjtőedénybe vagy 
zsákba csak a felsorolt csomagolási hulladéko-
kat helyezzék. Fontos! A szelektív hulladékok 
vegyesen gyűjthetők, mert válogatásra kerülnek 
(kivéve az üveg hulladék).

Vegyes papír hulladék
–  Újság, folyóirat, szórólap, füzet, könyv, írógép-

papír
– Kartondoboz (lapítva)
– Csomagolópapír
A papírhulladék kihelyezhető zsák nélkül összekö-
tözve is. Kérjük, ne tegyenek bele zsíros, olajos 
illetve mérgező anyaggal szennyezett hulla-
dékot.
Műanyag hulladékok 
– PET (műanyag) italos palackok
–  Kiöblített tisztító és kozmetikai szerek flakon-

jai (pl. tusfürdő, testápoló, mosogató)
–  Fóliák (pl. reklámszatyrok, zacskók, zsugorfó-

liák)
Italos karton doboz
–  Üdítő italos, gyümölcslés, tejes többrétegű 

italos kartondobozok
Fémhulladék
– Italos fémdoboz
– Alufólia, alumínium tálca
– Konzervdoboz

Kérjük, csak tiszta, „laposra taposott” hul-
ladékokat tegyenek, mert ez a hasznosítá-
suk egyik alapfeltétele.
A házhoz menő gyűjtés mellet továbbra is mű-
ködnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és 
hulladékudvarok. Az üveghulladék kizárólag 
ezeken a helyeken adható le!

1. Napsugár köz
2. Mátyás király u. – Aradi u. sarok
3. Nagyváradi u.
4. Bartók B. tér 
5. Malom u.
6. Szarvas G. u.
7. Kárpát utcai ltp.
8. Vallon u.
9. Berva ltp.
10. Leányka u. – Sport centrum
11. Szépasszonyvölgy pavilonsor
12. Homok u. 26.
13. Építési és bontási hulladékfeldolgozó telep

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálati irodáiban a térítésmentesen 
biztosított szelektívhulladék-gyűjtő zsákok ill. 
kukaedények nyitvatartási időben átvehetőek. 

Amennyiben az általunk biztosított zsákok 
elfogynak vagy az edény megtelik, a szelek-
tíven gyűjtött hulladékok bármilyen átlátszó 
műanyag zsákban kihelyezhetők. 

A gyűjtési időpontokra kihelyezett szelektív 
hulladékgyűjtő kuka és tartalmának birtokosa a 
közszolgáltató. 

Ezúton is kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ha 
azt tapasztalják, hogy nem a cég munkatársai 
végzik a begyűjtést, akkor azt jelezzék az elérhe-
tőségek valamelyikén. 

A szelektív hulladékgyűjtéssel védi környeze-
tét és munkahelyet teremt ! Együttműködését 
köszönjük!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Eger, Homok u. 26.

Hétfő–Szerda: 07:00–15:00
Csütörtök: 07:00–19:00
Péntek: szünnap

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.
Telefon: (06 36) 513-200

Fax: (06 36) 513-211
E-mail: ugyfelszolgalat@egrihulladek.hu,  

 szelektiv@egrihulladek.hu
Honlap : www.egrihulladek.hu

A szelektív hulladékgyűjtés időpontjai családi házas övezetek utcái szerint – 2017. július

Társasházi szelektív hulladékgyűjtés – 2017. július

Ady Endre u. 13 27
Ágas u. 11 25
Agyagos u. 4 18
Akácfa u. 14 28
Albert Ferenc u. 5 19
Állomás tér 4 18
Almagyar köz 4 18
Almagyar u. 4 18
Almárvölgyi u. 14 28
Almási P. u. 5 19
Alvégi u. 14 28
András bíró u. 11 25
Ankli u. 7 21
Apátfalvi u. 14 28
Aradi u. 5 19
Arany János u. 7 21
Árnyékszala u. 14 28
Árok köz 14 28
Árpád u. 7 21
Árva köz 6 20
Attila u. 5 19
Babocsay u. 5 19
Bajcsy- Zs. E. u. 6 20
Bajza u. 13 27
Baktai u. 7 21
Balassi Bálint u. 6 20
Bálint pap u. 11 25
Bárány u. 6 20
Barkóczy u. 6 20
Bartakovics u. 6 20
Bartalos u. 6 20
Bartók Béla tér 7 21
Bástya u. 11 25
Béke u. 14 28
Bem u. 6 20
Bérc u. 6 20
Bercsényi u. 7 21
Bervai ltp. I., II. 14 28
Bervai u. 14 28
Berze Nagy János u. 5 19
Berzsenyi D. út 13 27
Bethlen G. u. 7 21
Blaskovics u. 5 19
Bocskay u. 6 20
Bolyki u. 11 25
Borházsor u. 5 19
Bornemissza u. 11 25
Boross Endre u. 14 28
Borsitz u. 6 20
Borsod u. 14 28
Brassói u. 13 27
Breznai u. 13 27
Bródy Sándor u. 6 20
Buzogány u. 11 25
Bükk sétány 14 28
Cecey Éva u. 11 25
Ceglédi u. 6 20
Cifrakapu tér 14 28
Cifrakapu u. 14 28
Cifrapart u. 13 27
Cinca u. 14 28
Csákány u. 4 18
Csákósor u. 13 27
Csalogány u. 14 28
Csiky Sándor u. 6 20
Csokonai u. 7 21
Csordás u. 5 19
Csurgó u. 6 20
Darvas u. 6 20
Dayka Gábor u. 6 20
Deák Ferenc u. 4 18
Deméndi u. 5 19
Déva u. 5 19
Dézsmaház u. 6 20
Diófakút u. 4 18
Dobó tér 6 20
Dobó u. 6 20
Domokos J. u. 11 25
Dónát u. 10 24

Dr. Bakó Ferenc u. 14 28
Dr. Hibay Károly u. 6 20
Dr. Kapor Elemér u. 14 28
Dr. Nagy János u. 6 20
Dr. Sándor Imre u. 6 20
Egészségház u. 4 18
Egri Csillagok u. 11 25
Egri út 14 28
Endresz u. 5 19
Eötvös u. 13 27
Eperjesi u. 5 19
Epreskert u. 7 21
Erdélyi É. u. 14 28
Érsek u. 6 20
Eszterházy tér 6 20
Fadrusz u. 13 27
Faggyas u. 11 25
Faiskola u. 13 27
Farkasvár u. 7 21
Farkasvölgy u. 5 19
Fazola Henrik u. 6 20
Fecske u. 14 28
Fejedelem u. 7 21
Félhold u. 11 25
Fellner Jakab u. 6 20
Felvégi u. 14 28
Fenyő u. 14 28
Fertőbánya u. 5 19
Fiumei u. 5 19
Foglár u. 6 20
Folyás u. 4 18
Frank Tivadar u. 4 18
Fügedi u. 6 20
Fürdő u. 4 18
Fűzér u. 11 25
Galagonyás u. 5 19
Garay u. 7 21
Gárdonyi u. 11 25
Gerinc u. 6 20
Gerl Mátyás u. 6 20
Gerle u. 14 28
Gólya u. 4 18
Gorové u. 6 20
Görög u. 6 20
Grónay u. 7 21
Gyóni G u. 7 21
Gyöngy u. 5 19
Gyulafehérvári u. 13 27
Hadnagy u. 4 18
Hajdúhegy u. 7 21
Harangláb u. 14 28
Harangöntő u. 6 20
Hársfa u. 14 28
Hatvanasezred u. 7 21
Hatvani kapu tér 7 21
Hell Miksa u. 4 18
Hétvezér u. 7 21
Hevesi S. u. 7 21
Hild J. u. 13 27
Homok u. 4 18
Honfoglalás u. 7 21
Hontalan u. 4 18
Hóvirág u. 14 28
Hősök u. 7 21
I. István király u. 5 19
Ifjúság u. 5 19
Iglói u. 5 19
Íj u. 11 25
Ipolyi A. u. 13 27
Iskola u. 14 28
Ív u. 13 27
Janicsár u. 11 25
Jankovics D. u. 6 20
Jókai u. 6 20
Joó János u. 11 25
József A. u. 14 28
Kacsapart u. 7 21
Kalcit köz 4 18
Kádas G. u. 13 27

Kallómalom u. 14 28
Kálnoky u. 7 21
Kandra Kabos u. 6 20
Kapás u. 7 21
Karéj u. 6 20
Károlyi M. u. 13 27
Kárpát u. 13 27
Kassai u. 6 20
Katona István tér 7 21
Kazinczy u. 13 27
Keglevich u. 13 27
Kelemen I. köz 11 25
Kertalja u. 14 28
Kertész u. 4 18
Kilián u. 7 21
Király u. 7 21
Kis Merengő u. 4 18
Kisasszony u. 7 21
Kisdelelő u. 14 28
Kis-Eged u. 11 25
Kisfaludy u. 7 21
Kiskanda u. 6 20
Kistályai u. 13 27
Kisvölgy u. 7 21
Klapka György u. 4 18
Knézich Károly u. 7 21
Kocsis B. u. 4 18
Kodály Z. u. 4 18
Koháry u. 7 21
Kolozsvári u. 6 20
Kossuth Lajos u. 7 21
Koszorú u. 6 20
Kovács Jakab u. 14 28
Kovács János u. 7 21
Kő u. 14 28
Kőkút u. 6 20
Kölcsey tér 13 27
Kőlyuk u. 13 27
Könyök u. 14 28
Kőporos tér 4 18
Körmöcbánya u. 6 20
Kővágó tér 14 28
Köztársaság tér 5 20
Külsősor u. 6 28
Lágyas u. 14 28
Lájer D. u. 13 27
Laktanya u. 7 21
Leányka u. 11 25
Legányi u. 4 18
Lejtő u. 6 20
Lenkey u. 6 20
Liget u. 11 25
Liszt Ferenc u. 13 27
Litteráti u. 11 25
Lovász u. 14 28
Lőcsei u. 5 19
Ludányi u. 6 20
Maczky Valér u. 6 20
Madách Imre u. 13 27
Madárkút u. 14 28
Maklári út 4 18
Malom u. 14 28
Malomárok u. 14 28
Mályva u. 14 28
Mária u. 6 20
Markhot Ferenc u. 6 20
Mátyás király u. 5 19
Mecset u. 6 20
Meder u. 13 27
Mekcsey u. 4 18
Mély u. 4 18
Menház u. 4 18
Merengő u. 4 18
Mester u. 7 21
Mikes K. u. 7 21
Mikszáth K. u. 7 21
Mindszenthy G. u. 7 21
Mlinkó u. 6 20
Mocsáry u. 13 27

Móricz Zs. u. 7 21
Munkácsy u. 13 27
Nagy L. út 13 27
Nagy-Eged u. 11 25
Nagykőporos u. 4 18
Nagylaposi u. 14 28
Nagyrét u. 13 27
Nagyváradi u. 13 27
Napsugár u. 4 18
Neumayer u. 7 21
Nyíl u. 6 20
Nyitrai u. 5 19
Olasz u. 14 28
Orgonás tér 6 20
Ostorosi u. 4 18
Ostrom u. 11 25
Pacsirta u. 7 21
Pallos u. 6 20
Pápai S. u. 5 19
Paphegy u. 5 19
Papkert u. 6 20
Partos u. 11 25
Pást u. 6 20
Pásztorvölgy u. 14 28
Patakpart u. 13 27
Pázmány Péter u. 7 21
Pázsit u. 6 20
Pető Gáspár u. 6 20
Petőfi S. u. 7 21
Petőfi tér 4 18
Pirittyó u. 14 28
Pori sétány 6 20
Posta köz 14 28
Pozsonyi u. 5 19
Puky Miklós u. 13 27
Pyrker tér 6 20
Ráchegy u. 14 28
Ráckapu tér 14 28
Radnóti u. 7 21
Rajner K. u. 6 20
Rákóczi u. 14 28
Raktár u. 4 18
Régi Cifrakapu u. 14 28
Reményi Ede tér 7 21
Remenyik Zs. u. 6 20
Rezeda u. 14 28
Rigó u. 14 28
Rókus köz 4 18
Rókus u. 4 18
Rottenstein köz 6 20
Rozália köz 4 18
Rozália u. 4 18
Rózsa K u. 7 21
Rózsásdűlő u. 7 21
Rozsnyói u. 6 20
Rövid u. 4 18
Rudivár u. 14 28
Sánc köz 14 28
Sánc u. 14 28
Sáncalja u. 14 28
Sas u. 13 27
Sasvár u. 6 20
Sertekapu u. 6 20
Servita u. 6 20
Síp köz 6 20
Sóház u. 7 21
Sólyom u. 14 28
Stadion u. 4 18
Sugár István u. 14 28
Szabadkai u. 13 27
Szabó Sebestyén u. 11 25
Szaicz Leó u. 7 21
Szala köz 14 28
Szalapart u. 14 28
Szálloda u. 4 18
Szalóki u. 6 20
Szarvas Gábor u. 7 21
Szarvas tér 4 18
Szarvaskői út 14 28

Széchenyi u. 6 20
Szederkényi u. 5 19
Székelyudvarhelyi u 13 27
Szélpart u. 14 28
Széna tér 5 19
Szénáskert u. 5 19
Szent János u. 6 20
Szent Miklós u. 6 20
Szépasszony-völgy 7 21
Szépasszonyvölgy u. 7 21
Szérűskert u. 14 28
Szeszfőzde u. 4 18
Szolárcsik u. 7 21
Szőlő u. 5 19
Szövetkezet u. 13 27
Szúnyog köz 6 20
Szüret u. 5 19
Szvorényi u. 7 21
Talizmán u. 11 25
Tavassy Antal u. 7 21
Tavasz u. 14 28
Tárkányi Béla u. 4 18
Tárkányi u. 14 28
Tátra u. 5 19
Telekessy u. 7 21
Telepi u. 14 28
Temesvári u. 13 27
Tetemvár u. 7 21
Tévesztő köz 7 21
Tiba u. 6 20
Tibrik dűlő u. 4 18
Tihaméri u. 4 18
Tímár u. 4 18
Tinódi u. 13 27
Tinódi Lantos tér 6 20
Tittel P. u. 4 18
Tizeshonvéd u. 7 21
Tompa M. u. 13 27
Tordai u. 7 21
Torok köz 6 20
Torony u. 6 20
Tölgy u. 14 28
Törvényház u. 6 20
Töviskes tér 14 28
Töviskes u. 14 28
Trinitárius u. 6 20
Tulipánkert u. 7 21
Tündérpart u. 6 20
Türk F. u. 6 20
Tűzoltó tér 6 20
Újsor u. 4 18
Váci M u. 7 21
Vadrózsa u. 14 28
Vajda u. 13 27
Vak Bottyán u. 7 21
Vallon u. 14 28
Vámház u. 5 19
Városfal u. 6 20
Vasöntő u. 4 18
Vasút u. 4 18
Vécsey Sándor u. 6 20
Vécseyvölgy u. 11 25
Veres P. u. 13 27
Verőszala u. 14 28
Verseghy Ferenc u. 7 21
Vincellériskola u. 5 19
Vitkovics u. 6 20
Vízimolnár u. 14 28
Vörösmarty u. 7 21
Zalár u. 6 20
Zellervár u. 4 18
Zoltai u. 11 25
Zólyomi u. 13 27
Zombori u. 13 27
Zöldfa u. 11 25
Zúgó u. 13 27
Zseb köz 6 20

  M P M P M
Almagyar köz 4 11 18 25  
Arany J. u. 3 10 17 24 31
Árpád u. 3 10 17 24 31
Barkóczy u. 3 10 17 24 31
Bartakovics u. 3 10 17 24 31
Bercsényi u. 3 10 17 24 31
Bükk sétány 3 10 17 24 31
Cifrakapu  tér 3 10 17 24 31
Cifrakapu  u. 3 10 17 24 31
Csákány u. 4 11 18 25  
Csiky S u. 3 10 17 24 31
Csokonai u. 3 10 17 24 31
Deák F u. 4 11 18 25  
Diófakút u. 4 11 18 25  
Egészségház u. 4 11 18 25  
Faiskola u. 4 11 18 25  
Gólya u. 4 11 18 25  
Hadnagy u. 4 11 18 25  
Hatvanasezred u. 3 10 17 24 31
Hell M. u. 4 11 18 25  
Hontalan u. 4 11 18 25  
Kallomalom  u. 3 10 17 24 31
Kertész u. 4 11 18 25  
Kiskanda u. 4 11 18 25  
Klapka u. 4 11 18 25  
Kodály Z. u. 4 11 18 25  
Koháry u. 3 10 17 24 31
Kossuth u. 4 11 18 25  
Lőcsei u. 4 11 18 25  
Maklári u. 4 11 18 25  

  M P M P M
Malom u. 3 10 17 24 31
Malomárok u. 3 10 17 24 31
Mátyás kir. út 4 11 18 25  
Mekcsey u. 4 11 18 25  
Mikszáth K. u. 3 10 17 24 31
Napsugár u. 4 11 18 25  
Olasz u. 3 10 17 24 31
Ostorosi u. 4 11 18 25  
Pacsirta u. 4 11 18 25  
Pozsonyi u. 4 11 18 25  
Rákóczi u. 3 10 17 24 31
Remenyik Zs. u. 3 10 17 24 31
Rókus köz 4 11 18 25  
Rózsa Károly u. 3 10 17 24 31
Rövid u. 4 11 18 25  
Sertekapu u. 3 10 17 24 31
Szálloda u. 4 11 18 25  
Szarvas G. u. 3 10 17 24 31
Telekessy u. 3 10 17 24 31
Tímár u. 4 11 18 25  
Tittel P. u. 4 11 18 25  
Tizeshonvéd u. 3 10 17 24 31
Töviskes u. 3 10 17 24 31
Újsor u. 4 11 18 25  
Vallon u. 3 10 17 24 31
Vörösmarty u. 3 10 17 24 31
Zellervár u. 4 11 18 25  

M = műanyag gyűjtés
P = papírgyűjtés
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Új helyen a kórház igazgatósága

Új helyre, a kórház Hotel épületének első emeletére költö-
zött a Markhot Ferenc Kórház főigazgatósága, ápolási és gaz-
dasági igazgatósága. Ugyancsak itt találhatóak az intézmény 
kiszolgáló egységei, töb-
bek között a beszerzési, 
informatikai, pénzügyi, 
munkaügyi osztály és 
az ügyiratkezelés. Ha-
marosan a Tüdőbeteg 
Gondozó is új helyére, a 
Radiológiai osztály mel-
lé költözik, ezáltal meg-
valósulhat az egységes 
radiológiai centrum a 
Markhot Ferenc Kórház-
ban és folyamatban van 
az új, digitális telefon-
központ kialakítása is. 

Országos versenyre készülnek az egri ápolók

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szervezésé-
ben megtartott Hivatásunk mesterei vagyunk című terü-
leti vetélkedőn, melyen Heves megye szakápolói vettek 
részt, ismét első helyezést ért el az egri kórház csapata. 

KÓRHÁZI HÍREK
Ők képviselik Heves megyét az októberi országos meg-
mérettetésen. Az elmúlt évben szintén a Markhot Ferenc 
Kórház ápolói nyerték meg a szakdolgozói versenyt és az 
országos megmérettetésen is elhozták az első helyezést. 
Az egri ápolók Extrasystolék nevű csapata már készül a 

versenyre, többek kö-
zött egy különleges be-
mutatkozással, mellyel 
az elmúlt évben is nagy 
sikert aratott a győztes 
Markhot Ferenc Kórház 
csapata.

Nyári napközi a kórházi 
dolgozók gyermekeinek

A korábbi évek hagyo-
mányainak megfelelően 
az idei nyáron is meg-
szervezik a kórházban a 

dolgozók gyermekeinek nyári napközijét. Három egyhetes 
napközi várja a jelentkező gyerekeket július 3–7., július 
17–21. és július 31. – augusztus 4. közötti időszakokban. 
Hétfőtől csütörtökig reggel 7 órától 16 óráig szakembe-
rek foglalkoznak a gyerekekkel, különböző programokon 
vesznek részt, többek között strandolást, múzeumlátoga-
tást terveznek.

SAMSUNG 
GALAXY S8 HUAWEI P10

-25 000 Ft
OKOStELEFONOKRA
tELEKOM KEDVEZMÉNY MELLÉ

ÚJ MOBIL ELŐFIZETÉSSEL, 2 ÉV HŰSÉGIDŐVEL, A HŰSÉGIDŐ VÉGÉIG ÉRVÉNYES TELEKOM 
KEDVEZMÉNNYEL, MOBIL ELŐLEGGEL, ÜZLETEINKBEN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS ESETÉN.

TOVÁBBI FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDJ A TELEKOM ÜZLETEKBEN!

A kedvezményes készülékajánlatok 2017. június 1-jétől visszavonásig érvényesek. Egy előfizetéshez a készülékkedvezmény csak egyszer vehető igénybe. A 25 000 Ft kedvezmény  
a 2 év hűségidő vállalása miatt kapott készülékkedvezményen felül jár.

MAR184_Q2_HS_Generic_VEA_TPont.indd   1 2017. 06. 02.   13:17
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EGRI TERMÁL- ÉS 
STRANDFÜRDŐ

WWW.EGERTERMAL.HU

KORTALAN KIKAPCSOLÓDÁS

VII. EGRI
ÉRSEKKERTI
NYÁRI JÁTÉKOK

JÚLIUS 14-AUGUSZTUS 19.

KÖLCSÖNLAKÁS (vígjáték)
2017. július 14., 15., 16., 17., 20., 21., 22., 23.

STÍLUSGYAKORLATOK (variációburleszk)
2017. július 18., 19., 24., 25., 26., augusztus 19.

BOEING-BOEING - LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN (vígjáték)
2017. július 27., 28., 29., 30.

CSOPORTTERÁPIA (mjuzikelkámedi)
2017. augusztus 1.

MEZÍTLÁB A PARKBAN (vígjáték)
2017. augusztus 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 17.

                                         

MÉG EGYSZER VELED UGYANITT (vígjáték)
2017. augusztus 13., 14., 15., 16., 18.

ÁGACSKA (zenés mesejáték)
2017. július 15-21.

NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ (zenés mesejáték)
2017. július 22-29.

PINOKKIÓ (zenés mesejáték) 
2017. augusztus 5-11.

HOPPLÁDA (zenés mesejáték)
2017. augusztus 12-19.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

VI. EGRI
MUVESZTELEP

AUGUSZTUS 7-14.

WWW.PINCESZINHAZEGER.HU
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RÚZSA magdi KONCERT
Márai Központ - szabadtéri színpad

2017. JÚLIUS 14. 21:00
Jegyek kaphatók a jegy.hu-n, az Interticket országos
jegyirodai hálózatában, valamint az egri Tourinform irodában
Eger, Szépasszony-völgy

“A mai világban olyan sok a hamisság, de van néhány bolond, mint én is, akik 
még hisznek az őszinte, tiszta utakban, még akkor is, amikor már sokan kinevetik 
őket. Ők akkor is csak mennek és üldözik az igazságot...”

KÖVESS MINKET
www.marai-eger.hu
www.facebook.com/maraikozpont

Jegyek kaphatók Egerben
a Tourinform irodájában
Eger, Bajcsy-Zsilinszky Endre 9.

Online jegyvásárlás: www.jegy.hu
Jegyinfo: 06-30/353-42-30 
Hétköznap 9:00-17:00 között

Rúzsa Magdi
ÉLŐ NAGYKONCERT

A MÁRAI SZÍNPADÁN

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
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FILM ZENE KÖNYV SZÍNHÁZ SZABADIDŐ

TOVÁBBI PROGRAMOK: WWW.EGRIPROGRAMOK.HU

A MAJMOK BOLYGÓJA – HÁBORÚ
A majmok túlszárnyalták az embereket. Ami jó 
szándékú kísérletnek indult, az teljes hatalom-
átvétellé vált: immár az értelmes emberszabá-
súak a Föld urai. A városok elnéptelenedtek, 
a menekülőkkel nem tudni, mi történt, és a 
kevés életben maradt ember kis csapatokra 
szakadva bujkál... amíg bír. És készülődik. A 
háború ugyanis elkerülhetetlen. Caesar, a har-
cedzett és szuperintelligens óriásgorilla, aki na-
gyon sokat szenvedett az emberek rabságában 
nem tud felejteni és nem akar megbocsátani. 
Mindkét fél tudja, hogy az emberiségnek nincs 
több esélye. Ha most kudarcot vall, végképp 
eltűnik a Föld színéről.
Amerikai sci-fi akciófilm • Rendezte: Matt 
Reeves • Főbb szereplők: Judy Greer, Woody 
Harrelson, Andy Serkis • Bemutató: július 13.
Forrás: port.hu

DUNKIRK
A II. világháború egyik legtragikusabb emléke 
lehetne, ám egy különleges mentőakció tör-
ténete lett belőle. 1940 májusának végén a 
diadalmasan előretörő német hadsereg bevo-
nult Belgiumba, és a franciaországi Dunkerque 
közelében a tengerhez szorította a brit és 
francia katonákat. A legfeljebb 5 kilométeres 
szakaszon a szövetségesek több mint 300 000 
embere szorult össze, és nem volt merre me-
nekülniük. Az angol flottának különleges és 
váratlan akcióval, hatalmas veszteségek árán 
mégis sikerült véghezvinni a mentőakciót - és 
sikerrel juttatta ki a frontvonalból a szabad vi-
lág utolsó hadseregét. Film a menekülésről, a 
káoszról, a háborúról és a túlélésről...
Amerikai–angol–francia történelmi dráma • 
Írta és rendezte: Christopher Nolan • Főbb sze-
replők: Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth 
Branagh • Bemutató: július 20.
Forrás: port.hu

KEMÉNY ZSÓFI: RABOK TOVÁBB
Kemény Zsófi sodró lendületű regénye egy szen-
vedélyes szerelem és egy spontán szerveződő for-
radalom története. A humorral, metsző iróniával 
átszőtt könyv hősei és hősködői a jelen Budapest-
jén próbálják megváltani önmagukat és az orszá-
got. Ebben a regényben szinte semmi és senki 
nem az, mint aminek és akinek elsőre látszik. A 
Rabok tovább története rávilágít arra, hogy egy 
politikai mozgalom könnyen vakvágányra téved-
het alkalmas vezetők és koncepció híján.

279 oldal, 2017

TÓTH KRISZTINA: PÁRDUCPOMPA
Posta, trolibusz, orvosi ügyelet, plázasétány, isko-
la, végállomás, tömött vasúti kocsi, kutyafuttató 
- Tóth Krisztina ötven története a mi minden-
napi életünkben játszódik. Mintha mi állnánk 
saját magunk előtt a sorban. Gogol szelleméhez 
hűen: ha nevetünk, magunkon nevetünk. Már 
pedig abszurd humorból és empatikus iróniából 
itt nincs hiány. A Párducpompa elbeszélései gro-
teszken realista pillanatfelvételek, lírai lassítások, 
precíz megfigyelések arról, miképpen élünk és 
félünk a mai Magyarországon. Pontos történetek 
az útvesztésről út közben. A bevándorlásról és a 
kivándorlásról, a szegénységről és a betegségről. 

200 oldal, 2017

IDÉN IS SZÍNPADRA ÁLL A NÉPSZERŰ 
SZÍNÉSZHÁZASPÁR

Július 2-án, 4-én és 5-én, este fél kilenctől a Dobó 
Gimnázium udvarán újra látható a Kettős játszma 
című krimi-vígjáték,  melyet tavaly vitt színre 
Poczik Andrea és Tóth Levente színművész Nagy 
András rendezésében. Idén jótékonysági céllal 
játsszák újra  a darabot, az előadásra egy mosoly 
a belépő. Az előadásokra olyan hátrányos helyze-
tű nézőket várunk, akik egyébként nem tehetnék 
meg, hogy színházba menjenek. Ezt támogatóink 
jóvoltából tudjuk megtenni – mondja Tóth Leven-
te, színművész. Rees, Roger – Elice, Eric darabjá-
ban az elegáns Philippa egy Duncan nevű rongyos 
csavargót szed fel a londoni rakparton és hazaviszi 
luxuslakásába. Üzleti megállapodást kínál a férfi-
nak, aki – Philippa szerint – rendkívül hasonlít né-
hány hete balesetben elhunyt férjéhez. Richard, a 
szerencsétlenül járt férj egymillió fontot örökölt 
volna, ha negyvenöt éves koráig házas emberként 
életben maradt volna. Az egy hét múlva bekövet-
kező születésnapon Duncannek, a megállapodás 
szerint a vendégek előtt kell megszemélyesítenie 
Richárdot és ezért Philippától megkapja az örök-
ség felét... A feszültség egyre fokozódik a megdöb-
bentő fordulatig. 

ZENE

PÓKA EGON EXPERIENCE
Július 4-én, kedden este hét órától ad koncer-
tet a Póka Egon Experience a Zenepavilonban.
A 2007-ben alakult zenekar tagjai: Szakadáti 
Mátyás dobos, ifjabb Tornóczky Ferenc gitáros, 
és a már említett Póka Egon basszusgitáros. Ők 
hárman a Wroclaw-I Thanks Jimi fesztiválon 
debütáltak, és azóta is életben tartják a gitár-
virtuóz emlékét. 

MINARET KONCERT
Július 12-én, szerdán este fél kilenctől ad kon-
certet a Minaret Kamarazenekar a Végvári vi-
tézek terén. 
Énekel: Malek Andrea és Halmos András. 
Zene: Minaret Kamarazenekar, Horgas Eszter, 
Elisa Bliss, Hárs Viktor.

NEOTON SZTÁRJAI
Csepregi Éva és az egykori Neoton Familia 
tagjai jelenleg Neoton Sztárjai néven adnak 
koncerteket. A Neoton Sztárjai tagjai: Csepregi 
Éva, Baracs János Öcsi, Heatlie Dávid, Lukács 
Andi és Lukács Laci, Végvári Ádám.
Neoton Familia Sztárjai koncert – vendég: 
Dj Dominique
Helyszín: Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Tu-
risztikai Látogatóközpont
Időpont: augusztus 4.

FÜTYÜLŐS COLOR FESTIVAL
Augustus 19. – Szépasszonyvölgyi Márai Aktív 
Turisztikai Látogatóközpont

EXPERIDANCE –  
NOSTRADAMUS ELŐADÁS

Az ExperiDance Tánctársulat merész lépésre szánta 
el magát: sok év után újra egy önfeledten bolondo-
zós alkotást állít színpadra. A Nostradamus – Világok 
vándora igazi örömjáték, amely az ExperiDance-re-
pertoár leglátványosabb koreográfiáit csavarja 
meg úgy, hogy a darab egy nagy időutazássá válik 
országokon és korokon át. A világkörüli út egyik 
hangulatfelelőse és idegenvezetője Ganxsta Zolee 
zenész-színész. A történet szerint Nostradamus 
egy időutazós világkörüli útra viszi csalfa feleségét, 
hogy a kedvében járjon és megmutassa neki: lám, 
minden jóslata valóra vált. Nostradamus feleségét 
Rimár Izabella, az ExperiDance táncművésze ala-
kítja. Az úton velük tart Nostradamus két tanítvá-
nya, a feleséggel mindig kacérkodó néma bűvész, 
és a mindig stréber mitugrász tanítvány is. Eljut-
nak Ausztráliába, Indiába, a gésák és szamurájok 
országába, Japánba. A nagy utazás történelmi ko-
rokon is átível: Egyiptomban tanúi lehetnek Kle-
opátra és Julius Caesar szerelmének, találkoznak 
Kopernikusszal, Erdélyből Drakula miatt utaznak 
sietve tovább, Amerikában pedig Elvis énekel 
nekik. Végül természetesen Európa szívében, Ma-
gyarországon lelnek hazára főhőseink.

Nyerjen páros belépőt  
RÚZSA MAGDI koncertjére! 

(2017. július 14.)

Név:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Cím:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Telefonszám: � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Vágja ki és küldje be a játékszel-
vényt a Média Eger Nonprofit Kft� 
címére: 3300 Eger, Törvényház 
utca 15� Beküldési határidő, sor-
solás: július 10.

Nyerjen páros belépőt a 
NEOTON SZTÁRJAI koncertre! 

(2017. augusztus 4.)

Név:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Cím:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Telefonszám: � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Vágja ki és küldje be a játékszel-
vényt a Média Eger Nonprofit Kft� 
címére: 3300 Eger, Törvényház 
utca 15� Beküldési határidő, sor-
solás: július 31.

Nyerjen páros belépőt az 
EXPERIDANCE –  

NOSTRADAMUS előadásra!  
(2017. augusztus 9.)

Név:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Cím:  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Telefonszám: � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Vágja ki és küldje be a játékszel-
vényt a Média Eger Nonprofit Kft� 
címére: 3300 Eger, Törvényház 
utca 15� Beküldési határidő, sor-
solás: augusztus 4.

JÁTSSZON ÉS NYERJEN BELÉPŐT A MÁRAI KÖZPONT PROGRAMJAIRA!
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MIATTAD TALÁLTUK KI:

NeTezz MobILoN beLföLDöN bÁrMeNNyIT! 
MobIL L vAgy XL MeLLé, 2 év hűségIDőveL

KorLÁTLAN NyÁr
A TeLeKoMTÓL

További feltételekről érdeklődj a Telekom üzletekben!

Uton - UTFÉLEN

  NETEZHETÜNK

A korlátlan internet 2017. június 1. és augusztus 31. között érhető el, az akciós időszak végéig fenntartott Mobil L és XL díjcsomagokkal. Mobil L vagy XL díjcsomaggal 
már rendelkező előfizetők a korlátlan internetet a Telekom alkalmazásban tudják bekapcsolni. További feltételek: telekom.hu, üzleteink, 1414.
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