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A tartalomból

Szépül a Szala

Amerikai foci

Életképek
Életkép a boltban: anyuka, karján kb. hároméves kislánnyal, oldalán kb. hét-nyolcéves kisfiú, babakocsiban csecsemő, állnak a tejes pult-
nál. A kisfiú komolyan, összeráncolt szemöldökkel böngészi a tejes dobozt, majd érdeklődve kérdezi: Mi az a parasztőrözött?

Anyuka halkan, bájosan nevet, vigyázva arra, nevetése ne váljon kinevetéssé. Leguggol a kisfiúhoz, karján megigazítja a három-
évest, és – megsimogatva a „nagyfiú” haját – magyarázni kezd: Nem parasztőrözött, drágám, pasztőrözött. Azt jelenti, hogy rövid ideig 
felmelegítik a tejet, aztán lehűtik, így bizonyos bacik elpusztulnak, hogy te ne betegedj meg.

Pillanatnyi csend, a kisfiú gondolkodik, de a hároméves le akar szállni, a baba mocorog, nincs idő az elmélkedésre. Talán úton 
hazafelé, vagy este, mese helyett, mikor a kicsik már alszanak. Mennünk kell, a húgod nyűgös…

Életkép, pár perc múlva: állnak a gyógyszertár előtt, a nagyfiú fogja a babakocsit, a hároméves farkasszemet néz az anyjával. 
Tessék, itt a nyalókád! Nem kejj a najóka, nem a sájgát kéjtem, a pijos kejj! Abból nem volt több, az utolsót előttünk megvették! De nekem 
az kejj!!!

A sárga nyalóka repül, a kislány a földön, éles hangja a levegőben. Anyuka körbenéz, határozottan felemeli a kislányt, kezét 
kissé megszorítja, hangszíne megváltozik. Azonnal fejezd be a hisztit, különben nincs több nyalóka, megértetted? Ezt pedig akkor 
odaadom Marcinak!

A gyerek feleszmél, még dühösebben üvölt, a csecsemő is felébred. „Nem, nem, a sájga az enyém, én akajom, nekem vetted!”
A lábával dobbant egyet, felkapja a nyalókát, szipogva bontogatni kezdi… Hagyja, hogy anyja megfogja a kezét, s némán 

tűri, hogy könnyes arcát finoman megtörölgesse… Szent a béke.
Életképek – jelenetek az anyaság mindennapjaiból, küzdelmeiből és örömeiből. E havi számunkban őket is köszöntjük, 

május első és utolsó vasárnapjának főszereplőit: az édesanyákat és a gyerekeket.  Harsányi Judit
  főszerkesztő

23–26

Ifjú egri tehetségek

Bordeaux-i sikerek

Játék a magazinban!  Rajzpályázat gyerekeknek, fődíj egy kerékpár! Részletek a 34. oldalon!
Múlt havi játékunkra közel nyolcszázan küldték vissza a játékszelvényeket. A Feszt!Eger játék nyertese (aki egy a rendezvényre szóló 
bérletet és egy üveg Bolyki-bort nyert): Sándor Dávid (Eger, Kiskanda út). Eger Városkártyát és ajándékcsomagot nyert: Bán Pálné 
(Eger, Deák Ferenc út). Köszönjük, hogy velünk játszottak!

38
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Nagy szükség volt már egy közösségi térre a 
Szalában, ahol a fiatalok lefoglalhatják ma-
gukat – fogalmaz Bécsi Márton. Most az új 
sportpályát és a játszóteret is használhatják 
már a gyerekek, így legalább nem az utcán 
játszanak, mint eddig – tette hozzá a Szalai 
Környezetvédő és Ifjúsági Egyesület elnöke.

Egy bokrokkal, fákkal körbevett létesít-
ményt alakítottak ki a kivitelezők. A mű-
szaki átadás után két pingpongasztal és egy 
mérleghinta áll a szalai fiatalok rendelkezé-
sére. A játszótér mellett egy salakos sport-
pálya is elkészült, ahol labdázni is focizni 
lehet. A helyiek által kamasztanyaként em-
legetett játszótér nagy lépés lehet a fiatalok 
hasznos időtöltéséhez – említi Bécsi Már-
ton.

A tizenkét millió forintból felépített ját-
szótér a Szala városrészt megújító pályá-
zat első megvalósult eleme. Közel ötszáz 
millió forint áll a város rendelkezésére, 
hogy élhetőbbé alakítsa a városrészt. Az Új 
Széchenyi Terv keretében kapott támoga-
tást az egri önkormányzat is kiegészítette 
százmillió forinttal. Az összegből közben 
készül a közösségi ház is. A tervek szerint 
májusban már birtokba vehetik a helyiek. 
Foglalkozásokat, táncházakat szeretnének 
itt tartani. Itt már nemcsak a fiatalok szóra-
kozhatnának, az idősebbeknek is terveznek 
programokat, összejöveteleket. Ez az épület 
lehetőség lenne különböző tanfolyamok in-
dítására is, ahol egy-egy hivatást, szakmát is 
elsajátíthatnának a Szalában élők. Ehhez az 
Érted Agria Alapítvány is segítő kezet nyújt 
majd a tervek szerint. A városrészt felújító 
projektben az infrastrukturális fejlesztések 
mellett az emberi tartalom is nagy hang-
súlyt kap – mondta Habis László polgár-

mester. Úgynevezett soft programok fogják 
színesíteni a Szalában élők mindennap jait, 
már el is kezdődött egy tehetségkutató ver-
seny rátermett helyi fiataloknak. A Ki mit 
tud?-ra rengetegen jelentkeztek. A több 
fordulós rendezvényen hagyományőrző 
roma táncokat, dalokat adnak elő a fiatalok. 
Mindenki megmutathatja, milyen terüle-
ten tehetséges. Csathó Csaba, a városrész 
képviselője szerint a beruházással a térség 
szociális körülményei is javulhatnak. Fon-
tos az itt élők bekapcsolása a város vérke-
ringésébe.

A városrész rehabilitációjához útfelújí-
tás is tartozik. Teljes betonozással hozzák 
rendbe a Verőszala és a Szalapart utcákat, 
amire szintén régóta volt már igény. A pa-
tak medrének kotrása már megtörtént, új 
híd is épült a Szalában, hogy megkönnyítse 
a közlekedést. Emellett a garzonház korsze-
rűsítése is hozzátartozik a rehabilitációhoz. 
Új szigetelést kap az épület, a nyílászárók 
cseréjével pedig energiatakarékosabban 
működhetnek a háztartások. 

A Szalában élők örülnek a városrész fej-
lesztésének. Azt mondják, mióta szépül a 
környezetük, mindenki jobban odafigyel a 
rendre.

„Felemelő érzés az embereket képviselni”
Nyitrai Zsolttal a választások után – kampányról, döntésekről, tervekről, munkáról

„Az első szavam mindenképpen a köszöneté 
kell, hogy legyen. Itt szeretném megköszönni 
minden egri és Eger környéki polgárnak aki 
elment választani és élt demokratikus jogával 
április hatodikán. Külön köszönöm azoknak, 
akik a Fidesz KDNP-t, és személy szerint en-
gem támogattak szavazataikkal. Köszönöm 
annak a több száz önkéntesnek is a munká-
ját, aki szabadidejükben segítették a kam-
pánymunkálatokat, és szeretnék gratulálni a 
versenytársaknak is. Nagyon felemelő érzés 
lesz mind a 27 település választópolgárát 
képviselni. A mi új választókerületünkben 
több mint nyolcvanezer ember él, azt gondo-
lom, hogy egy komoly és fontos feladat előtt 
állunk az elkövetkező négy évben.”

Így kezdi a beszélgetést dr. Nyitrai Zsolt, 
akinek a választók bizalmat szavaztak He-
ves megye 1. számú választókerületében 
április 6-án. 

AnTAL AnETT

– Kíváncsi vagyok hogy látta a kam-
pányt, mire helyezte a hangsúlyt, mi 
mindent szeretne megvalósítani képvise-
lőként Heves megye ezen kicsiny szelet-
ében?

– A kampányomat végig a személyes 
párbeszédre alapoztam. Ezek a találkozások 
voltak számomra a legfontosabbak, ezt min-
denképpen folytatni szeretném. A kampány 
véget ért, de a munka most kezdődik, illet-
ve indul el újra. Sok véleményt, javaslatot 
kaptam az elmúlt hetekben, hónapokban. 
Voltak pozitív észrevételek a munkánkkal 
kapcsolatban, kaptunk persze kritikát is, de 

ezekből tudunk igazán építkezni. A követ-
kező négy évben is az egyik legfontosabb fel-
adat a folyamatos párbeszéd lesz számomra, 
az, hogy odafigyeljünk az emberekre és 
tudjunk nekik segítséget nyújtani. Itt Heves 
megyében – és az 1. számú választókerület-

ben is – úgy gondolom azért szavaztak az 
emberek döntő többségben a folytatásra, 
mert úgy ítélték meg, hogy komoly munka 
folyt az utóbbi években. Persze nagyon sok 
áldozatvállalással is járt ez az emberek, a 
családok részéről, de az eredmények amik 
megszülettek azok közös eredmények. Az 
pedig, hogy kétharmados többséget is sike-
rült elérni, komoly választói felhatalmazás. 
Azt is gondolom, hogy mindez nem vá-

lasztási kampányos ígérgetésekre alapozott 
döntés volt, hanem az elmúlt négy év mun-
kája nyomán tették le voksukat a választók.

Hiszen ezzel ők igent mondanak a köz-
jogi rendszer átalakítására, arra, hogy egy 
új alaptörvénye van a magyaroknak, arra, 

hogy a gazdaság talpra állítása elkezdődött, 
hogy az energiaárakat igenis lehet csökken-
teni, és az Európai Unióban is ki lehet és ki is 
kell állni a magyarok becsületéért.

– Azt is tudni szeretném, hogy gondol-
ja, mitől lesz valaki jó képviselő? Milyen-
nek látja az egri választókerületet? Milyen 
problémákra szeretne megoldást találni 
képviselőként?

– Az egész kampányban úgy jártam a 
vidéket, hogy lássam azokat a feladatokat 
amelyek előttem, előttünk állnak, amelyek 
megoldásra várnak. Én három területet sze-
retnék kiemelni, ami nagyon fontos és nem-
csak ebben a választókerületben, hanem 
Heves megyei szinten is. Itt jegyzem meg, 
hogy a megye mind a három választókerü-
letében a Fidesz- KDNP jelöltje kapta meg 
a többségi bizalmat. Ezt arra fogjuk felhasz-
nálni, hogy a heves megyei érdek mindig 
jelen legyen az országos politikában, mert 
ez sajnos a rendszerváltoztatás óta nem volt 
mindig elmondható. Igenis, hogy létezik 
Heves megye, itt vannak a heves megyei 
emberek és nekik nagyon fontos terveik és 
céljaik vannak és ezt vegye figyelembe min-
dig az országos politika – ezt szeretném. De 

visszatérve a kérdésekre: a három fő meg-
valósítandó feladat között az első az inf-
rastruktúra fejlesztése, az úthálózat, az utak 
állapotának javítása. Az elmúlt időszakban 
nagyon sok kilométert megtettünk itt a 
választókerületben és néha tényleg úttalan 
utakon történt ez, ami tarthatatlan. Erre oda 
kel figyelni, megoldást kell találni. A másik 
a munkahelyteremtés, ami nagyon fontos 
feladat és ez szerintem minden kormány-
nak az egyik legfontosabb feladata kell, 
hogy legyen. Nyilvánvalóan folytatni kell 
az energiaárak csökkentését, valamint – és 
én ezt tűztem igazából a zászlómra itt a vá-
lasztási kampányban – egy új európai uniós 
fejlesztési és tervezési ciklusban nekem az 
a célom, hogy a heves megyei, egri, Eger 
környéki polgárok a következő hét évnek 
ilyen módon nyertesei legyenek. Nyilván-
valóan itt egy nagyon szoros egyeztetés és 
együttműködés szükséges a választókerület 
polgármestereivel, településeivel, hogy meg 
tudjuk határozni azokat a stratégiai fontos-
ságú célokat amelyeket a következő négy 
évben illetve a hét éves fejlesztési ciklusban 
meg akarunk valósítani uniós források be-
vonásával.

– Tudni szeretném tovább akarja-e 
folytatni a személyes konzultációt, tényleg 
be akarja-e vonni az itt élő embereket a 
döntéshozatalba? Mi vagy mik lesznek az 
első feladatok amelyeknek a megvalósítá-
sát elindítja?

– Szerintem egy győztes jelöltnek ugyan-
úgy kell viselkednie a mandátuma ideje 
alatt, mint ahogy tette azt a választási ciklus-
ban. Számítok mindenkinek a véleményére, 
azokéra is akik rám szavaztak és azokéra is 
akik nem rám voksoltak, vagy nem vettek 
részt a választáson. Nekem minden válasz-
tópolgárt képviselnem kell majd a magyar 
országgyűlésben, rendszeres képviselői be-
számolókat tervezek. Ezt a folyamatos kap-
csolattartást, folyamatos párbeszédet végig 
kívánom vinni.

Egerben a legfontosabbnak azt látom, 
hogy a már elindult és megnyert projektek, 
beruházások zökkenőmentesen tudjanak 
tovább menni. Habis László polgármester-
rel mondhatni szimbiózisban dolgozunk. 
Az elmúlt négy évben a feladatokat sikerrel 
tudtuk végrehajtani, a következő időszak-
ban is arra fogunk törekedni, hogy együtt 
tudjuk húzni a város szekerét. Amit a leg-
fontosabb kérdésnek tartok az az elkerülő 
út megvalósítása. A döntések tekintetében 
most járunk a legelőrébb.

Olyan képviselője szeretnék lenni ennek 
a választókerületnek, akire számíthatnak az 
emberek, szeretném ha Eger és térsége fej-
lődne és az emberek úgy érzenék, hogy jó 
itt élni.

„A következő négy évben is az egyik 
legfontosabb feladat a folyamatos 
párbeszéd lesz számomra, az, hogy 
odafigyeljünk az emberekre és tudjunk 
nekik segítséget nyújtani.”

Új játszótér épült a 
Szalában
Közel tizenkét millió forintból elkészült a Szala új játszótere. Mérleghinta, ping-
pongasztal, sportpálya kínál mostantól hasznos időtöltést az ott élő fiataloknak. 
A városrész fejlődése tovább folytatódik, a tervek szerint májusra elkészül a 
szalai közösségi ház és több útszakaszt is felújítanak.
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Választási eredmények
Egyéniben Nyitrai Zsolt, a Fidesz-KDNP országgyűlési képvi-
selője nyerte az országgyűlési választást az egri választókerü-
letben. Heves megye 1. számú választókerületében a részvételi 
arány 64 százalékos volt. Mindhárom választókerületében a 
FIDESZ-KDNP egyéni jelöltjei szerezték meg a legtöbb sza-
vazatot. Pártlistáról a Jobbik három, míg a Kormányváltók két 
megyei jelöltje jutott be a parlamentbe.

fotó: nemes róbert

Megnyílt a parkolóház
Az első héten tesztüzemmel működött a parkolóház, ez idő 
alatt javaslatokat is tehettek az autósok a parkolóház hatékony 
működése érdekében. Kilenc, úgynevezett félemeleten lehet 
parkolni, a legfelső szint, a tető is birtokba vehető.

Épül az új rendezvényterem
Felkerültek a helyükre a Városháza belső udvarában épülő új 
épületszárny födémelemei. A különleges, zöldtetővel ellátott 
rendezvényterem az átadás után esküvői fogadások, lakossági 
fórumok, fogadóórák, bizottsági ülések ideális helyszíne lehet.

Svájci támogatás a Cukorbetegek Egri 
Egyesületének
Életmódról, cukorbetegségről szóló előadássorozatot indított a 
Cukorbetegek Egri Egyesülete. Most derült ki az is: nyertes lett 
a Svájci Alaphoz benyújtott pályázatuk. Jakabné Jakab Katalin 
elnök elmondta: nemcsak több programot rendeznek majd, ha-
nem bővül azoknak a köre is, akiket el tudnak érni, kiemelten 
foglalkoznak a fiatalokkal és a romákkal.

A Föld napja
A világ számos pontjához hasonlóan Egerben is megrendezték 
április 22-én a Föld napi programokat. Az érsekkerti rendezvényt 
az egri önkormányzat civil szervezetekkel, közintézményekkel 
közösen szervezte meg. A kihelyezett sátrakban a háztartásban 
használható környezetbarát termékekkel, gyógynövényekkel, 
gyógyteákkal ismerkedhettek többek között az érdeklődők, de 
kiszámíthatták például egy család ökolábnyomát, vagy megismer-
hették az Eger-patak élővilágát is. Fát is ültettek a szervezők: ezúttal 
egy császárfával lett gazdagabb az Érsekkert.

Jubileum
A Bazilikában szentmisével em lé keztek meg a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 25, az Egri Csoport 15 éves jubileumáról. A 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egri Csoportja 1999-ben ala-
kult meg. A szervezet elsősorban adománygyűjtéssel, munka-
ügyi, jogi, szociális segítségnyújtással foglalkozik, aktívan részt 
vesz a város civil életében. Több egri középiskolával együttmű-
ködve a diákok közszolgálati munkáját is elősegítik. 

A máltaiak támogatják a Mónosbéli Gyermekotthon lakóit, 
állandó kapcsolatot tartanak a környékbeli települések család-
gondozóival.

Készül a szobor
Készül Rostás Bea egri szobrászművész köztéri alkotása, mely a 
Felsővárosba, a fényszobor helyén kialakított térre kerül. A mű a 
Generációk, a tér a Nemzedékek tere nevet kapja. A művész min-
den nap a 3-as iskola udvarán dolgozik a szobron, mely várhatóan 
május végére készül el. A négyméteres szobrot a tervek szerint jú-
nius végén avatják fel.

Költészet napi műsor a színházban
Irodalmi esttel köszöntötték a költészet napját a Gárdonyi Géza 
Színház művészei. A programon az első világháború kitörésé-
nek 100. évfordulójára emlékeztek azzal, hogy Gyóni Gézának, 
a hadifogolytáborban meghalt költőnek állítottak emléket.

Az Egri Szimfonikus Zenekar májustól a 
Kepesben is koncertezik
Nemcsak kiállító tér, hanem a társművészetekkel szorosan 
együttműködve kortárs művészeti központ szeretni lenni a 
Kepes-mondta Offenbacher Ferenc, a Kepes Intézet igazgató-
ja. Ennek első lépéseként májusban elindítják a Vizuál bérletes 
koncertsorozatot az Egri Szimfonikus Zenekarral. Különböző 
szimfonikus és kamaraformációk, érdekes hangszer-összeállí-
tások, zenei csemegék és ritkaságok, kép-, szöveg-, film illuszt-
rációk, izgalmas tematika jellemzik ezt a különleges sorozatot, 
mely a Kepes Intézet szellemiségéhez és aktuális kiállításaihoz 
is szorosan kapcsolódó világot mutat be. Május 26-án, az Orfe-
us a hallhatatlan címet viselő első hangversenyen a szimfoniku-
sok mellett fellép a H.V.R.Z. jazz trió is. 

Könyv jelent meg az egri borvidékről
Az egri bor – bikavértől a csillagig. Ezt a címet kapta az a bo-
ros kiadvány, amely a közelmúltban jelent meg. A könyvben 
megtalálhatóak az egri és környékbeli borászok, de a borvidék 
adottságairól és borairól is olvashatnak benne. A könyv egye-
lőre három nyelven jelent meg, magyarul, angolul és lengyelül.

fotó: nemes róbert

fotó: vozáry róbert

fotók: vozáry róbert
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tő Évadnyitó sportlövő verseny
Az Egri Polgári Lövészegylet évadnyitó sportlövő versenyén az 
idei granadai világbajnokságra készülő magyar női sportpisztoly- 
válogatott is versenyzett. Az egriek közül a szintén válogatott Ta-
kács Tibor két nemzetközi versenyszámban is első lett, ezen kívül 
több dobogós helyezést értek el a helyi versenyzők. A hazai ver-
senyzők közül a válogatott Takács Tibor a gyorstüzelő, illetve stan-
dard pisztoly versenyszámokban lett első.

Az Egri VSI Magyarország legjobb 
sportiskolája
Az Egri Városi Sportiskola 2009 és 2011 után harmadszor lett 
az év sportiskolája Magyarországon. A Sportiskolák Országos 
Szövetségének fővárosi díjkiosztó gáláján a 2013-as év legjobb-
jait értékelték. Az egriek 1082 pontot gyűjtöttek. Egyéniben az 
egri Török Zsolt lett az év sportiskolás birkózója.

Egri fotós sikere
Lénárt Márton, a Heves Megyei Hírlap fotósa, vízihokis felvé-
teleivel az Axel Springer idei sajtófotó-pályázatán, a sportfotók 
mezőnyében második helyezett lett. Ebben az évben nemcsak 
a legjobb tavalyi fotókat díjazták: Visszapillantás címmel pá-
lyázatot hirdettek, és annak a közel negyedszázadnak a képeit 
is értékelték, amióta a cég jelen van a magyar sajtópiacon. Lé-
nárt Márton ezen a pályázaton is sikeresen szerepelt: a három 
díjazott fotós közül ő volt az egyik. A Sajtófotó-pályázat 2014 
programra egyébként több mint 200 pályamunka érkezett, 
közel 500 fotóval. Pályázni a tavalyi évben készült, médiában 
megjelent képekkel lehetett.

Kun Zita emlékére
Április 25-én, a tavaly decemberben szén-monoxid-mérgezés-
ben elhunyt tehetséges egri atléta, Kun Zita emlékére ültetett fát 
családja és az Egri Városi Sportiskola Atlétika Szakosztályának 
tagjai. A Leányka úti sporttelep hátsó részén, a rekortán futó-
pálya mellett – ott, ahol a legtöbbet edzett és készült – ültettek 
el Zita születésnapján egy japán díszcseresznyefát. Ezen az esős, 
borús délutánon több mint kétszázan jelentek meg, hogy így is 
adózzanak a kiváló atléta emlékének.

A faültetés után Zita kedvenc virágából, a fehér orgonából 
egy nagy szívet formáztak a fa körül a résztvevők.

Tájékoztató
Közeledik a helyi iparűzési adó bevallásának határideje

Tájékoztatásunkban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága szeretné felhívni a Tisztelt Adózók és Tisztelt 
Könyvelőik figyelmét néhány fontosabb helyi iparűzési adót (Hipa) érintő bevallási és befizetési határidőre, adókötele-
zettségre, a teendőkre és egy változásra.

A 2013-as gazdasági évről mintegy nyolc-
ezer bevallást vár az adóhatóságunk – emel-
te ki Korsós László az önkormányzati adó-
hatóság vezetője. 

Egerben szeretnének az adófizetéssel kap-
csolatban minél nagyobb segítséget nyújta-
ni a vállalkozásoknak, így már áprilisban 
valamennyi Egerben regisztrált könyvelő-
vel, könyvvizsgálóval felvette a kapcsolatot 
az egri adóhatóság. Annak érdekében, hogy 
gyorsan és hibátlanul lehessen teljesíteni 
a bevallást a vállalkozások a helyi adókkal 
kapcsolatos bejelentkezéseiket, bevallásai-
kat 2014. január 1-jétől kizárólag elektroni-
kus úton nyújthatják be az adóhatósághoz. 
Jellemzően a nonprofit szférát érintő nyi-
latkozat („1387NY”) benyújtás is hasonló 
módon történik. Az elektronikusan intéz-
hető ügyekről bővebben a város honlapján 
(www.eger.hu illetve ado.eger.hu) az „Elekt-
ronikusan intézhető ügyek” menüpont alatt 
tájékozódhatnak, ahol megtalálják a szük-
séges nyomtatványokat is.

A 2013. évi Hipa-ról legkésőbb 2014. 
május 31-ig (hétvége miatt 2014. június 
2.) kell bevallást benyújtania a naptári év-
vel azonos üzleti év szerint működő adó-
alanynak az adókötelezettség helye, szék-
hely, vagy a Hatv. szerinti telephely szerint 

illetékes önkormányzati adóhatósághoz. A 
2013. évről benyújtandó Hipa adóbeval-
lást a „EGER1387” számú nyomtatványon 
teljesíthetik az érintettek. (A részletes kitöl-
tési útmutató a fent említett honlapokon 
megtalálható.) A helyi iparűzési adófizetést 
illetve az adóelőleg kiegészítést a bevallás 
benyújtásakor, de legkésőbb 2014. május 
31-éig kell az Eger Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Helyi Iparűzési Adó Számla 
javára (12033007-00102883-02200006) 
tel jesíteni. Az Ör. 4.§-a alapján az állandó 
jelleggel végzett iparűzési tevékenység ese-
tén az adó évi mértéke a Hatv.-ben megha-
tározott adóalap 2%-a. Az Ör. 5.§-a alapján, 
a Hatv.-ben meghatározott keretek között 
– 2,5 millió forint vállalkozási szintű adó-
alapig – igénybe vehető adókedvezmény 
mértéke 50%.

Az előző évek gyakorlatához híven az 
adózók ismét rendelkezhetnek az adó-
összeg meghatározott részéről. Erre az 
„EGER1387C” jelű kiegészítőlap, az ún. 
„Felhasználási Javaslat” szolgál, amely nem 
része a bevallási nyomtatványnak. Benyúj-
tásuk szintén elektronikus módon történik.

A Hipa bevallásokat – azok bonyolultsá-
ga és összetettsége okán – többnyire köny-
velők, pénzügyi szakemberek készítik el, az 

adóhatóság kéri, hogy a Hipa bevallásokat 
mindig a honlapokról (ado.eger.hu) frissí-
tett, legújabb verzióval töltsék ki.

Fontos még megemlíteni, hogy évek óta 
gyakori gondot okoz a bevallási nyomtat-
vány kitöltése során az adóelőlegek bevallá-
sa – teszi hozzá Korsós László. Kérik, hogy 
az érintettek a Hipa előlegek összegeit pon-
tosan tüntessék fel, hiszen ez alapján kell 
fizetniük a következő előlegfizetési időszak 
összegeit, illetve ehhez képest számolják el a 
végleges adójukat.

Az ügyfelek személyes érdekeinek védel-
mében az egyes adózók adataival, adófize-
tési kötelezettségével, számlaegyenlegével 
kapcsolatos információkat csak azon ügy-
felek részére tudják megadni, akik személy-
azonosságukat, képviseleti jogosultságukat 
a megfelelő okmányokkal igazolják. Konk-
rét adózási információkról (pl.: adóelőleg-
gel kapcsolatos tájékoztatás) ügyfélszolgá-
latunkon, illetve konkrét ügyintézővel való 
egyeztetett időpontot követően van lehető-
ség. 

2014. június 2-án 8.00-tól 17.00-ig rend-
kívüli ügyfélfogadás keretében várja az 
adóhatóság a bevallást utolsó napra hagyó 
adózókat. Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzati Adóhatósága

Az önkormányzati adóhatóság elérhetőségei
Ügyfélfogadási időpontok: kedd: 09.00–16.00 • szerda: 09.00–17.00 • csütörtök: 09.00–16.00 • Cím: Eger, Kossuth Lajos u. 10. • Levelezési cím: Eger 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda, 3300 Eger, Dobó tér 2. • Általános telefonszám: (+36 36) 523 700 • E-mail: ado@ph.eger.hu

Előre is köszönjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

Adatszolgáltatási kötelezettség!
A Központi Statisztikai Hivatal 2014-
től kezdődően a civil és egyéb nonprofit 
szervezetek körében is bevezeti az elekt-
ronikus adatszolgáltatási kötelezettséget, 
ami azt jelenti, hogy az adatokat a KSH 
ELEKTRA rendszeren keresztül kell be-
küldeni. A 2013-as vonatkozási évtől 
kezdődően valamennyi szervezetnek 
kizárólag az OSAP 1156 számú „Statisz-
tikai jelentés a civil és egyéb nonprofit 
szervezetek tevékenységéről” című kér-
dőívet kell benyújtania. Ha a szervezet 
2013-ban nem működött, szünetelt vagy 

megszűnt, akkor is szükséges regisztrálni 
és néhány alapinformációt megadni. Bő-
vebb információért látogasson el a http://
www.ksh.hu/elektra_tajekoztato oldalra.

Beadási határidő: május 31. 
– A közhasznúsági jelentés és köz-

hasznú kiegészítő melléklet letétbe he-
lyezése 

– A társasági adó 1329 jelű nyom-
tatványon való bevallása. A nonprofit 
szervezeteknek társasági adó előleg és 
feltöltési kötelezettsége nincsen, ezeket 
a tárgyévre vonatkoztatva a tárgyévet 

követő május 31-ig kell a bevallással egy-
idejűleg megfizetni.

– A tavalyi évben kiutalt 1% össze-
gének felhasználásáról a 12 KOZ jelű 
nyomtatványt kitölteni. (Megszűnt az 
október 31-i közzététel!) 

– Az iparűzési adó bevallásának határ-
ideje. (IPA nyomtatványt csak a székhely 
és telephely szerinti önkormányzatnál 
lehet beszerezni, illetve az önkormányza-
tok honlapjáról lehet letölteni.) 

 A beadással kapcsolatosan kérheti se-
gítségünket! 

www.egrinormaalapitvany.hu 

Erdélyi turnén az egri társulat
Május 5-e és 10-e között hét előadást játszik az egri Gárdonyi Géza Színház Er-
délyben. 
Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredán látható az Annuska, 
A fény éjszakája és a Megöltem az anyámat című előadás. 

Blaskó Balázs, a teátrum igazgatója úgy fogalmazott: a társulat számára mindig 
inspiráló új közönség előtt is bemutatkozni, ezen felül külön öröm a határon túli 
magyar nézők előtt játszani. 

Civil Sarok 2014/04.

fotó: vozáry róbert fotó: gál gábor
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Közgyűlés – röviden
Az április 24-i közgyűlésen 38 napirendi pontot tárgyaltak. Az alábbiakban a 
főbb témákból válogattunk. K
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Eger 2013-as zárszámadásáról

A költségvetésben tervezettnél kevesebb 
hitelt vett fel Eger a 2013-as évben, mi-
közben bővült a város vagyona: az ön-
kormányzati törzsvagyon megközelíti 
a 60 milliárd forintot, a forgalomképes 
vagyon pedig meghaladja a 8 milliárd 
forintot.

A tavalyi év jelentős változásokkal 
indult: új, az egyes feladatok ellátását 
finanszírozó központi támogatási rend-
szer lépett életbe. Az oktatási feladatok 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
ponthoz kerültek az óvodák kivételével, 
ugyanakkor az oktatási intézmények 
működtetése - a szakképzés kivételével 
- az önkormányzat feladata maradt. Né-
hány további, igen meghatározó változás: 
megalakultak a Járások, a Dobó István 
Vármúzeum Eger Önkormányzatának 
fenntartásába került, bővült Eger gyer-
mekétkeztetési feladata, a város átvette a 
Kistérségtől a Családok Átmeneti Ottho-
nát és a Családi Napközit.

2013. júniusában megtörtént a részle-
ges adósságkonszolidáció 4,8 milliárd fo-
rint értékben, az év folyamán a bevételi és 
kiadási előirányzat 18,7 milliárd forintra 
emelkedett. Eger felhalmozási kiadásai, 
azaz a fejlesztésre, beruházásra fordított 
összeg 4,7 milliárd forint volt 2013-ban.

Az önkormányzat saját bevételei 7,66 
milliárd forintot tettek ki, ez 223 millió 
forinttal több az előre tervezettnél. 2013-
ra tervezett kiadások 79,6%-ban telje-
sültek, a bevételek és a kiadások közötti 
különbözet csaknem 17%-os! Hiteltör-
lesztésre Eger Önkormányzata 913 millió 
forintot, kamatfizetésre 250 millió forin-
tot fizetett ki a tavalyi évben.

A jelentősebb megvalósult, illetve fo-
lyamatban lévő beruházások, felújítások 
2013-ra eső része: Dobó téri rekonstruk-
ció: 1.27 milliárd forint; Szépasszonyvöl-
gyi Márai Turisztikai Látogatóközpont 
építése: 493 millió forint; Szilágyi Erzsé-
bet Gimnázium Kollégiumának felújítá-
sa: 252 millió forint; Kármentesítés a déli 
iparterületen (KEOP pályázat II. ütem): 
306 millió forint; Szala-városrész rehabi-
litációja: 19 millió forint; Városi kerék-
párút-hálózat pályázati előkészítése: 36 

millió forint (500 milliós fejlesztés lesz); 
Útfelújítások, beruházások: 102 millió 
Ft; Parkolók, járdák, játszóterek felújítá-
sa, beruházása 168 millió forint; Futó-
pálya kialakítása a Felsővárosban: 20,6 
millió forint; Térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése: 12,5 millió forint; A déli ipar-
terület csapadékvíz-rendezése: 15 millió 
forint; Iparosított technológiával épült 
lakóépületek szigetelése, nyílászáró cse-
réje: 17 millió forint; Megkezdődött az 
Egri Vár és erődrendszer turisztikai célú 
fejlesztése is.

A 2013-as költségvetési 
megtakarítás (pénzmaradvány) 
felhasználásáról

A költségvetési szervek pénzmaradvá-
nya 484 millió forint, ebből 212,6 millió 
forint nem szabadon felhasználható. A 
központi költségvetéssel való elszámolás 
során az önkormányzatnak 81,4 millió 
forint visszafizetési kötelezettsége lett. 

Eger Önkormányzata komoly tartalé-
kokat is képez: az önkormányzati feladat-
ellátás tartalékát 12 millió, a közterület-
felújítási tartalékot 15 millió, a város 
vagyoni tartalékát 19 millió forinttal 
növeli. Telekvásárlással kapcsolatos tar-
talékra a 2013-as maradványból további 
35 millió forint, a munkahelyteremtést 
szolgálva a Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program pályázatainak 
előkészítésére fenntartott tartalékössze-
get 14,6 millió forinttal, míg a lakásérté-
kesítéssel összefüggő tartalékot 82 millió 
forinttal növelte meg.

Módosító indítványt nyújtott be dr. 
Misz Mihály képviselő arra vonatkozóan, 
hogy a pénzmaradványból a tinédzser lá-
nyok HPV-védőoltásához 4 millió forint-
tal járuljon hozzá a város. Hozzátette: két 
oltás beadásával megelőzhető az évente 
4-500 nő halálát okozó méhnyakrák ki-
alakulása. Az összeget az önkormányzat 
az Eger Város Védőnői a Családokért 
Alapítvány részére adja át működési tá-
mogatás formájában. 

Szintén a pénzmaradvány-felhaszná-
láshoz érkezett módosító indítvány befo-

gadásával született döntés arról, hogy az 
Eszterházy Károly Főiskola NB I-es női 
kézilabda csapatának 3 millió forint mű-
ködési támogatást juttat a város, hogy a 
lányok befejezhessék a bajnokságot.

Vagyonadó-mentes 
beruházási övezetek Egerben

„Vagyonadó-mentes beruházási öveze-
tek” kialakításáról fogadott el határozatot 
Eger Közgyűlése. A város ezzel is ösztö-
nözni kívánja az elsősorban termelő- és 
más munkahelyteremtő beruházásokat. 
A „vagyonadó-mentes beruházási öve-
zetben” a „betelepülőknek” 2015. január 
1-jétől a telkek után egy évig, az építmé-
nyek után két évig nem kell helyi vagyoni 
típusú adót fizetniük: a meghatározott 
időszakban az önkormányzat számukra 
„nulla forintos adókulcsot” állapít meg. 
A vagyoni típusú adó egy-, illetve két 
évre szóló elengedése az új építmények-
re, illetve a beépítetlen építési telkekre 
terjed ki.

A „vagyonadó-mentes beruházási öve-
zetbe” sorolásnál Eger Közgyűlése olyan 
barnamezős területeket jelölt meg, ahol 

– eddig is nagy értékű önkormányzati 
befektetések történtek,

– a terület fejlesztésére további pályá-
zati pénzek is lehívhatók,

– eddig a terület iparilag nem kellően 
hasznosult. 

Habis László polgármester előterjesz-
tésében hangsúlyozta, hogy folyamato-
san vizsgálják a lehetőségeket és a későb-
biekben más területeket is kijelölhetnek.

Az önkormányzat 2015. január 1-jétől 
a következő, az iparfejlesztés szempont-
jából fontos területeken beruházó vál-
lalkozások esetében alkalmazza a „nulla 
forintos adókulcsot”:

– az új déli-iparterület
– az Aventics (korábbi Bosch) terület
– az Agria Vállalkozói Park (korábbi 

mészkőőrlő telep)
Az Egerben, illetve Mezőkövesden mű-

ködő nagy járműipari cégek a beszállító-
ikat a gyártás mellé szeretnék telepíteni. 
Az egri önkormányzati rendelet módosí-
tásának elsődleges célja az, hogy felgyor-

sítsuk ezeket a folyamatokat: felkeltsük 
Eger iránt az érdeklődést, valamint mi-
előbb kedvező feltételeket teremtsünk az 
egri ipari területek iránt már érdeklődő 
vállalkozásoknak.

Eger város ösztöndíjasai – 
2014 (felsőfok)
Tíz egyetemi-főiskolai hallgató nyerte el 
az „Eger Város Ösztöndíjasa” címet 2014-
ben. Idén már második alkalommal nyílt 
lehetőség arra, hogy a Heves Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara (HKIK) támo-
gatásával több fiatal részesüljön ebben az 
ösztöndíjban. Ez a támogatás a meghatá-
rozott felsőoktatási szakokon hiányszak-
mát tanuló hallgatók számára adott. Az 
egri fiatalok így akár 600 000 Ft összegű 
ösztöndíjhoz is juthatnak.

Eger Város Ösztöndíjasai – 2014
(felsőfok)
1.  Bögös Barbara (Eszterházy Károly 

Főiskola, programtervező informati-
kus)

2.  Farkas Szabina Flóra (EKF, gazdálko-
dási és menedzsment)

3.  Kocsis Dorina (EKF, szabad bölcsé-
szet)

4.  Juhász Kata (Óbudai Egyetem, kör-
nyezetmérnök)

5.  Vladár Anita (Debreceni Egyetem, 
bio lógia)

Az ünnepélyes átadáson nem vesznek 
részt, tanulmányi elfoglaltságuk miatt:
6.  Tilk Bence (Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, mér-
nök informatikus)

7.  Elek Csaba (Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, ener-
getikai mérnök)

8.  Bóta Cyntia (Semmelweis Egyetem, 
Fogorvostudományi Kar)

9.  Tregova Anita (Eötvös Lóránd Tud. 
Egyetem, Pszichológia Msc.) 

10.  Jóna Lilla (Pécsi Tud. Egyetem, Mű-
vészeti Kar, Festőművész szak)

Eger Önkormányzata 12 évvel ezelőtt 
hozott létre egy ösztöndíj-rendszert, s 
az erről szóló rendeletet 2011. január-
jában több szempontból megújította. A 
program célja, hogy segítsen a tehetsé-
ges egri diákoknak a szakképesítés, az 
érettségi, a diploma megszerzésében, 
illetve hozzájáruljon ahhoz, hogy a kép-
zett fiatalok a városban telepedjenek le. 
Felsőfokú tanulmányok esetén a pályá-
zat alapján elnyerhető ösztöndíj havi ta-
nulmányi támogatásból, ami összértékét 
tekintve 200 000 Ft, és egyösszegű, szin-
tén 200 000 Ft összegű támogatásból áll, 
mindösszesen: 400 000 Ft.

– Az ösztöndíj 50%-át tanulmányi tá-
mogatásként 10 havi egyenlő részletben 
folyósítjuk az ösztöndíjat elnyert hallga-
tó részére. Tíz hónapon keresztül, a havi 
ösztöndíj összege: 20 000 Ft.

– Az egyösszegű támogatás abban az 
esetben fizethető ki a pályázat benyújtása 
óta folyamatosan egri lakóhellyel ren-
delkező hallgatónak, ha igazolja, hogy 
az államvizsgát követő 90 napon belül 
szerzett diplomával 180 napon belül a 
képzettségének megfelelő munkahelyet 
létesített Egerben, és ez a jogviszonya 
legalább 3 hónapja megszakítás nélkül 
fennáll. Az egyösszegű támogatás ösz-
szege ugyanakkora, mint a havonta utalt 
ösztöndíj összesen: 200 000 Ft.

Legközelebb 2014 szeptemberében 
írjuk ki az „Eger Város Ösztöndíjasa” 
pályázatot, akkor ismét középiskolások 
részére, majd 2015 februárjában jelentet-
jük meg a felsőfokú intézmények hallga-
tóinak szóló kiírást.

Eger: négy arany-, hat ezüst- 
és két bronzérem
Sikerrel szerepeltek az egri borászok a 
Bordeaux-ban megrendezett borverse-
nyen: a magyar borászatok 48 érmet hoz-
tak el, az egriek ennek negyedét. 

Arany
Demeter Pincészet – Egri Csillag Classic 

2012
Dula Pincészet – „Hegybíró Bora” Egri 

Bikavér 2006
Dula Pincészet – „Hegybíró Bora” Egri 

Bikavér 1999
St. Andrea Pincészet és Szőlőbirtok – 

„Napbor” Egri Csillag 2012

Ezüst
Gróf Buttler Borászat – Egri Viognier 

Nagy-Eged 2012
Bolyki Pincészet – „Ördöngös” Egri Kék-

frankos 2011
Demeter Pincészet – Franc de Franc 

2007
Thummerer Pincészet – Vili Papa Egri 

Cuvée-je 2009
St. Andrea Pincészet és Szőlőbirtok – 

„Örökké” Egri Cuvée 2011
St. Andrea Pincészet és Szőlőbirtok – 

„Áldás” Egri Bikavér 2011

Bronz
Egri Korona Borház – Grand Selection 

Egri Cabernet Sauvignon 2009
Besenyei Borház – Egri Csillag 2012

Egri eredmények borászatonként:
1. Dula Pincészet (2 arany)
2.  St. Andrea Pincészet és Szőlőbirtok (1 

arany, 2 ezüst)
3. Demeter Pincészet (1 arany, 1 ezüst)
4–6.  Gróf Buttler Borászat (1 ezüst) 

Bolyki Pincészet (1 ezüst) 
Thummerer Pincészet (1 ezüst)

7–8.  Egri Korona Borház (1 bronz) 
Besenyei Borház (1 bronz)

Más borvidékek összesített eredményei:
Szekszárd: 5 arany, 3 ezüst, 2 bronz
Villány-Siklós: 3 arany, 3 ezüst, 1 bronz
Tokaj: 2 arany, 3 ezüst, 4 bronz

Magyarország összesített eredménye: 
18 arany, 18 ezüst, 13 bronz.

fotók: nemes róbert



„Ha Istent őszintén keressük, akkor a hozzá vezető út mindig nyitva van.”
(Ward Mária)

Juhász Mária (1914–2001)
SzECSKó KáRoLy

Juhász Mária Eperjesen született 1914. 
január 26-án. A középiskolát a budapesti 
Szent Margit Leánygimnáziumban és az 
Angolkisasszonyok Egri Intézetében vé-
gezte. Érettségi után belépett az Angolki-
sasszonyok Rendjébe. A Congregatio Jesu 
(CJ) – ismert nevén angolkisasszonyok 
– alapítója Ward Mária (1585–1645). Az 
angliai katolikusüldözések idején azt az 
útmutatást kapta Istentől, hogy új apostoli 
női szerzetesközösséget alapítson. 

Mária nővér magyar–latin szakos taná-
ri diplomáját Szegeden szerezte, Sík Sán-
dor tanítványaként. Állami ösztöndíjjal 
1948-ban Franciaországba került, a Sor-
bonne-on tanult. Külföldön maradt, mert 
időközben a rendeket Magyarországon fel-
oszlatták. Párizsból Angliába ment, onnan 
pedig Argentínába. Az iskolák államosítá-
sakor (1948) több mint négyszáz angolki-
sasszony tanított Magyarországon. Az egri 
zárdából a nővéreket 1950. június 18-án 
éjjel Máriabesnyőre hurcolták.

Hazánkban a pedagógus apácák pályá-
juk elhagyására kényszerültek, de Juhász 
Mária taníthatott Dél-Amerikában. Rend-
je 1952-ben La Platanosba küldte, a Maria 
Ward Magyar Angolkisasszonyok Intézeté-
be. Itt alapította meg a Zrínyi Ifjúsági Kört, 
ahol a fiatalok nemzeti öntudatát táplálta 
és magyaros műveltségüket gyarapította. 
Olyan magas szinten készítették fel a fiata-
lokat, hogy 1960-ban már magyar érettségi 
vizsgát is tehettek. Juhász Mária hosszabb-
rövidebb ideig dolgozott még Franciaor-
szágban és Spanyolországban, így a latinon 

kívül az angol, a francia és a spanyol nyelvet 
is magas szinten bírta.

Hazatérése után Egerbe költözött, ahol 
a rendszerváltáskor már azon fáradozott, 
hogy újrainduljon az oktatás az Angolki-
sasszonyok Sancta Maria Leány gimná-
ziumá ban. Az angolkisasszonyok Egerben 
1852-ben kezdték meg a leánynevelést, 
Bartakovics Béla érsek hívására. Mater Ju-
hász odaadó munkája nyomán – hajdani 
rendtársai segítségével – 1990-ben meg-
kezdődött az oktatás. Az iskola igazgatói 
tisztét 1993-ig ő töltötte be. Öröm volt filig-
rán alakját látni a gyermekek között, akik 
szeretettel vették körül. Érezték, hogy kivé-
teles ember az igazgató néni, aki magyar-
ságra, Krisztus követésére és emberségre 
tanított. A törékeny testben nagy lélek és 
erő lakozott. Még nyolcvan esztendős ko-
rában is tele volt tervekkel, elképzelésekkel.

A magyar irodalomtörténet vázlatos 
rajza, ahogy Argentínában, a Zrínyi If-
júsági Kör beszélgetéseiben a lelkünkbe 
ivódott című könyvének első gépelt pél-
dányait az Argentínában élő magyar 
emigráns családok gyermekeinek készí-
tette. A kézirat 1997-ben Egerben jelent 
meg nyomtatásban, melyben együtt ta-
láljuk az irodalomtörténet és a szövegy-
gyűjtemény anyagát. Az ősköltészettől a 
középkor irodalmán át, a reformáció és 
ellenreformáció korán át végigköveti a 
magyar irodalom történetét egészen a 20. 
századig, a nyugat második nemzedéké-
ig. Méltatója, Cs. Varga István irodalom-
történész szerint: „A könyvből sugárzik a 
magyar literatúra, a magyarság és a ke-
reszténység iránti szeretet.” 

Juhász Máriát 1992. március 15-én a 
„magyarságtudat ápolása terén szerzett ér-
demeiért” a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Tiszti Keresztjével tüntették ki. 

A nagyszerű ember, a kiváló pedagógus 
Budapesten, a zugligeti rendházban hunyt 
el, 2001. április 9-én. Az egri bazilika al-
templomában helyezték örök nyugalomra. 
Szeretett tanáruk, igazgatónőjük emlékét 
tanítványai őrzik határokon innen és túl. 
Mária nővér úgy élt és dolgozott egész éle-
tében, ahogy Sík Sándor gyönyörűen meg-
fogalmazta:

„Szolgálatára embernek, világnak,
Nagy Istenemnek, kicsike hazámnak.”

Az Egri Városszépítő Egyesület szeretett 
iskolája falán, 2002. február 1-jén emlék-
táblát helyezett el tiszteletére.

Kis Dobó tér
TóTH LáSzLó

Városunk leghangulatosabb, legmeghittebb 
tere a Kis Dobó tér.

A Dobó tér keleti részét leválasztó Eger-
patakon már a középkorban is kezdetleges 
pallóborítású fahíd állt. 1731-ben a fahíd 
helyett a város boltozatos kőhidat építte tett. 
Minoriták hídjának is nevezték a közelben 
lévő templomuk miatt. Tervezője Giovan-
ni Battista Carlone itáliai építőmester volt. 
A város akkori legszebb barokk hídja volt, 
korlátját és védőfalát tíz szent kőszobra dí-
szítette. Sajnos az 1878-as árvíz megsem-
misítette a hidat és a szobrokat is, így már 
rekonstruál ni sem lehet azt, hogy milyenek 
lehettek ezek a szobrok. A város hídon túli 

része 1807-ig Borsod vármegyéhez tarto-
zott. Aki árut vitt és át akart kelni, annak 
vámot kellett fizetnie a híd bal oldali sarká-
nál lévő vámházban. A jelenlegi híd 1948-
ban készült el Hevesy Sándor egri építész 
tervei szerint neobarokk stílusban, mivel az 
előző hidat a második világháború végén a 
németek felrobbantották.

A hídon átsétálva szemben a trapéz ala-
kú háromhomlokzatos, egyemeletes Sena-
tor-házat láthatjuk, amely Eger egyik leg-
korábbi barokk polgári lakóháza. 1815-től 
Szvetics András városi szenátor tulajdona 
volt, akiről a „Szenátorház” elnevezést kap-
ta. Jelenleg kávéház, étterem és szálloda 
működik falai között. A Kis Dobó tér bal 
oldalán lévő későbarokk lakóházban az 
Offenbacher család étterme és szállodája 
üzemel. A Dobó tér felőli homlokzatán, 

a szoborfülkében Nepomuki Szent János 
szobra látható. Az Offi-házzal szemben 
lévő épületen emléktábla hirdeti, hogy itt 
lakott 1837 és 1838 között Reményi Ede, a 
világhírű hegedűművész.

A tér szintén nevezetesebb épületei közé 
tartozik a Panakoszta-ház, amely a 18. 
század első felében épült, igaz később több-
ször is átépítették. Panakoszta Sándor gö-
rög származású kereskedő volt, aki 1879-
ben Eger városára hagyta házát azzal a 
feltétellel, hogy az épület jövedelméből a 
város a közvilágítást finanszírozza. Ma az 
Egri  Farkas Ferenc Zeneiskola működik a 
falai között.

A belvárosi rekonstrució keretében meg-
újuló Kis Dobó teret is hamarosan birto-
kukba vehetik az egriek és az idelátogató 
turisták.

Eger – egykor és most
A képeslapok és fotók a 20. századi Egerről című könyv segítségével 
képzeletbeli sétát tehetünk a múltban. Tóth László egri képeslapgyűjtő 
és Molnár István Géza fotográfus gyűjteménye Eger egykori arcát mu-
tatja be.M
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fotó: vozáry róbert
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A Heves Vármegyei útfenntartás 
gépesítésének kezdete
Heves Vármegye 1925-ben a közutak fenntartását – az országban az elsők között – gépkocsikkal végezte. A szilárd bur-
kolatok megjelenéséig az utak gondozása folyamatos munkát igényelt. A fenntartás költségeit adóként vetették ki, az 
egyén vagyoni helyzete alapján és azt közmunkával lehetett teljesíteni, vagy pénzben megváltani. Vályogházak tulaj-
donosainak évenként négy, kő-, vagy téglaépületek tulajdonosainak hat ún. kézi napszámot kellett ledolgoznia. Fogat-
tulajdonosok minden igavonó állat után két igás napszámot, gépkocsik, gőzekék tulajdonosai a gép teljesítménye után 
lóerőnként két igás napszámot szolgáltak. 1918-ban négy, 1924-ben már kétszáz koronával lehetett egy kézi napszámot 
megváltani, a kétfogatú igásnapszám 1918-ban tíz, 1924 elején már kétezer koronát „ért”. 

HIDVÉgI JánoS

A vármegye területén Eger város kezelésé-
ben 5680 km törvényhatósági és ún. viciná-
lis út volt. A fenntartásához 1923–24-ben 
évenként 40  000 m3 kőanyagot kellett az 
utakra fuvarozni. A fogattulajdonosokat 
kötelezték a kőszállításra; robotfuvarnak 
nevezték ezt a munkát. A szállítások tel-
jesítéséhez nem egy esetben a hatóságok 
intézkedését is igénybe kellett venni. A 
szomszédos megyék ezt a munkát már bér-
fuvarosokkal végeztették. A probléma keze-
lésére a törvényhatóság a közutak fenntar-
tására teherautók beszerzését határozta el. 
A vármegye főispánja az 1924. december 
2-i tiszti értekezleten felvetette, hogy az iga-
tulajdonosok felmentésük ellenében fizes-
senek olyan összeget, amelyből a vármegye 
megfelelő teherautomobilokat szerezhet be. 
A számítások azt mutatták, hogy a befize-
tések a beszerzést és a későbbi fenntartást 
is biztosítják. A vármegye területén 34 000 

igavonóállat volt, egy-egy fuvarosra egy 
napi fuvar értékét el nem érő összeg jutott. 
Volt, ahol 5-6 napi robotfuvart kellett telje-
síteni a fuvarosoknak. A fogattulajdonosok 
a megállapított összegek legnagyobb részét 
még abban az évben befizették. A beszer-
zésére összesen 2 696 436 000 korona be-
fizetést állapítottak meg. A törvényhatóság 
1925. január 10-én a hazai gyártóktól és ke-
reskedésektől kért ajánlatott. A január 14-re 
beérkezett ajánlatokat aznap délután érté-
kelték. Az értékelő bizottságban Eger város 
részéről Puchlin Lajos alispánhelyettes, és 
Tóbiás József, Heves Vármegye Államépíté-
szeti Hivatalának főnöke vettek részt. 

A beérkezett hét ajánlatból a bizottság a 
Rába, a Fross Büssing és a Daimler gépko-
csik ajánlattevőivel folytatott további tár-
gyalásokat. 

A „gépes kocsinak” öt tonna hasznos ter-
heléssel és öt tonnával terhelt pótkocsival 
10 %-os emelkedőre fel kellett hajtania. 

A járműszerelvényekre billenthető pla-
tóval a Rába 314,7 millió, a Büssing 371,3 
millió, a Daimler pedig 377,7 millió koro-
nás ajánlatot adott. 

Február 7-én Okolicsányi Imre alispán 
hathetes szállítási határidővel megrendel-
te a Magyar Waggon és Gépgyár Rt.-nél a 

hat darab 35 lóerős Rába V típusú teher-
gépkocsit és hat darab öt tonna teherbírású 
pótkocsit. A alvázak átvétele már február 
25–26-án megtörtént. A karosszériák és a 
platók felszerelése után a gépkocsik szolgá-
latba álltak, és Heves Vármegye Államépí-
tészeti Hivatalának kezelésében végezték az 
útfenntartási munkákat.

Sajnos az üzem működéséről kevés adat 
maradt fenn, ezért ha valakinek erre vonat-
kozó információja van kérjük, hogy hívja fel 
a szerkesztőséget, vagy közvetlenül Hidvégi 
Jánost keresse meg a (06 70) 70-24-020-as 
telefonszámon.

(Az adatok forrása a Heves Megyei Levél-
tár.)
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Kiemelkedő sikereket halmoz két egri 14 éves fiatalember. Gledura Benjamin sakkmester és Komáromi-Nagy Márton 
zongoraművész nevét már-már a zseni kategóriában emlegetik. Kisgyermekként megismerték a kemény, kitartó 
munkát, az áldozatvállalást, ugyanakkor a siker ízét is. Mindennapjaik csak nyomokban hasonlítanak egy átlagos 
iskolás időbeosztására, mégis mindketten vidám, kiegyensúlyozott és minden tekintetben normális kamaszok. Ben-
jamin a befelé fordulás, a koncentráció mestere, míg Márton azon dolgozik, hogy minél többet adjon magából a 
közönségnek.

BERTA DIánA

Komáromi-Nagy Márton szinte minden 
felmenője foglalkozott valamilyen szin-
ten zenével, például anyai dédnagyma-
mája zenetanárként dalokat is szerzett, az 
egyik üknagypapa pedig zongoraművész 
volt. A családi nappaliban ott állt a pianí-
nó, de a használatát senki sem erőltette 
a kis Marcira, mintha hozzátartozói tud-
ták volna: az örökölt tehetség majd úgyis 
utat tör. Kedvtelésből klimpírozott, majd 
hirtelen elhatározásból a zongorát jelölte 
meg a zeneiskolai felvételi lapon. Azóta 
eltelt öt év, Komáromi-Nagy Márton 
neve pedig mára egyet jelent a zseniális 
zongorista tehetség kifejezéssel. 

Marci az általános tanulmányait a 
Pásztorvölgyiben végzi, ahol támogatják 
zenei törekvéseiben. Minden péntek a 
zongorázásé Budapesten, de akkor is ki 
kell hagyni egy-egy iskolai napot, ha ver-
senyen vesz részt. Több tanár is segíti a 
virtuózzá válását, de Lajos Katalin és Ma-
rík Erzsébet a mentorai is. Velük a tanu-
lás egyenlő a közös alkotómunkával, ami 
elveszi egy kicsit a kemény munka „élét”. 

Marci mindennap zongorázik, tudato-
san készül a hangversenyekre, fellépések-
re. Az iskolában is helytáll, kitűnő tanuló! 

– A legjobban a természettudományos 
tárgyakat szeretem. Az órákon igyek-
szem odafigyelni, megjegyezni az anya-
got, így otthon keveset kell tanulnom 
– mesél Marci, aki országos zongoraver-
senyek első helyezéseivel, számos díjjal 
és elismeréssel is büszkélkedhet. 

A 14 éves fiú nemcsak az ujjaiban hor-
dozza az őseitől kapott zenészi hajlamot, 
lélekben is a komolyzene rajongója. Már 
kisgyermekként is szerette Vivaldit, a 
Négy évszak máig a kedvence. Érdekes, 
hogy nem zongora-, inkább zenekari, 
vagy hegedűműveket hallgat szívesen. 
Bach, Mozart, Csajkovszkij jelenti a ki-
kapcsolódást ennek a kamasznak, de 
aki azt gondolja, hogy egy zseni különc-
ről van szó, bizony téved! Marcinak sok 
barátja van és igyekszik időt fordítani a 
velük való közös programokra. Fontos 
számára a néptáncos csapat is, akikkel 
hét éve ropja együtt. 

– Az a legjobb érzés, amikor a produk-
cióm végén látom a közönségen, hogy si-
került nekik élményt, örömet szereznem! 

Marci nemcsak a zenei versenyeken 
érezheti ezt, hanem az iskolában is. Az 
aulában lévő pianínón rendszeresen ját-
szik az osztálytársainak slágerdallamokat 
annak ellenére, hogy nem rajong a mo-
dern zenéért. 

Az ifjú zongorista egyelőre zeneszer-
zésben nem gondolkodik, ha érettebb 
lesz, talán előbukkan ez, a déditől örö-
kölhetett véna is. 

Az elmúlt három év kiemelkedő sike-
rei alapján könnyen jósolhatnánk fényes 
zongoraművész jövőt az ifjú tehetségnek, 
de ő még bizonytalan ezt az utat illetően. 
Mindene a klasszikus billentyűs hang-
szer, de szeretne később más hangadó 
eszközt is sikerrel megszólaltatni. Kivá-
ló elme a fizika, kémia területén is, nem 
kérdés, hogy lehetne belőle például or-
vos, kutató, netán vegyész. Hamarosan 
döntenie kell…

Marci nemsokára Csehországban és 
Lengyelországban is szerepel nemzetközi 
zongoraversenyen. Abban biztosak lehe-
tünk, hogy akármerre is veszi az irányt a 
tanulásban, a zongora mindig része lesz 
az életének, így a közönségnek sem kell 
majd nélkülöznie az egri zenei tehetsé-
get.

fotó: vozáry róbert fotók: vozáry róbert

Végtelen türelem – az ember azt hinné, 
ez a legfőbb tulajdonsága egy sakkzseni 
palántának. Gledura Benjamin kisgyer-
mekként sem volt nyugton maradó tí-
pus, de most, 14 évesen is folyamatosan 
mocorog, miközben kérdéseimre vála-
szol. Nehéz róla elképzelni, hogy képes 
mindennap egy felnőtt napi munkaidejét 
fegyelmezetten sakkozással tölteni, ráa-
dásul olyan minőségben, amivel korosz-
tályában a világ élvonalában van…

– A sakkhoz van türelmem, máshoz 
kevésbé. Ez érdekel, erre tudok koncent-
rálni – meséli Benji, akit édesapja taní-
tott meg sakkozni négyévesen. Nővére is 
kapott az oktatásból, de ő nem bizonyult 
érdeklődőnek a fekete-fehér tábla iránt. 
A folytatás Benji számára egy sakk-klub 
volt, ahová az egyik rokon gyerek járt, itt 
csillant meg először a fiú tehetsége. Mi-
után néhány versenyt megnyert, Bódi 
Tamás edző is felfigyelt rá, ekkortól fog-
lalkozik komolyabban a sakkal. 

Benjamin az úszásban is tehetségesnek 
bizonyult, sokáig párhuzamosan, mind-
két sportágban gyűjtögette a győzelme-

ket. Bekerült a budapesti Maróczy Géza 
Központi Sakkiskola növendékei közé, 
ami már fordulópontot jelentett, egyre 
nagyobb teret nyert a sakk. A speciális 
iskolában minden hónapban egy héten 
keresztül van oktatás, de a tehetségektől 
megkövetelik, hogy a lehető legtöbbet 
tegyenek a fejlődés érdekében a minden-
napokban is. A versenyszintű úszással 
felhagyott Benji, de kikapcsolódásként, 
testedzésként továbbra is rendszeresen 
látogatja az uszodát. 

Az Egri Kemény Ferenc Sportisko-
lai Általános Iskolában az 5–6. osztályt 
már félig magántanulóként végezte, két 
edzés között járt be az órákra. Már ek-
kor rengeteget utazott a versenyek miatt, 
ami nemcsak tőle, de az egész családtól 
komoly áldozatokat kívánt mind anya-
giak, mind idő és energia tekintetében. 
„Valóban akkora tehetség Benji, hogy eb-
ből megélni is képes lesz? Okoz hátrányt 
neki az életben, ha a hagyományos isko-
lai oktatásból kimarad?” Ezek a kérdések 
aggasztották a fiú szüleit, de a döntésben 
segítettek Benjamin edzői, sorozatos ver-

seny sikerei és nem utolsó sorban céltu-
datossága. Európa-bajnok lett tízévesen, 
amivel FIDE-mesteri címet is szerzett. 

– Nagyon sok országban jártam már, 
a legjobban Dubai tetszett. Brazília azért 
kedves számomra, mert ott lettem világ-
bajnok 2. helyezett – mondja Benji, aki 
egyébként az említett versenyen testsú-
lyának 10%-ától szabadult meg, egy ültő 
helyében. Nem idegeskedő típus, de az 
igazán tétversenyek olyan kemény kon-
centrációt követelnek, ami fizikailag is 
komoly megterhelést jelent. A sakkverse-
nyek előtt éppen ezért úszással fokozza a 
kondícióját.

– Naponta kb. 8 órát foglalkozok sak-
kal, edzőm Ribli Zoltán olimpiai bajnok. 
Legtöbbször interneten keresztül dolgo-
zunk együtt, vannak edzőpartik, elemzé-
sek… Szeretek filmeket nézni, focizni, de 
nem sok szabadidőm van. A célom, hogy 
nagymester legyek és megéljek a sakkból. 
Lehet, hogy később egyetemre megyek, 
mert érdekel a nemzetközi kereskede-
lem, de a sakk az első – jelenti ki Ben-
jamin határozottan. Csak olyankor sze-
retne átlagos iskolás lenni, ha rossz napja 
van, és nem megy olyan jól a sakk…

„A sakkhoz van türelmem, máshoz kevésbé. 
Ez érdekel, erre tudok koncentrálni…”

„Az a legjobb érzés, amikor a produkcióm 
végén látom a közönségen, hogy sikerült 
nekik élményt, örömet szereznem!”
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„A véletlen műve”
Új klipet készített az Extázis zenekar. A dalt a 2012-es albumukról, a „Most!”-ról választották ki. A tagok először meséltek 
a különleges hangulatú, személyes élményeket feldolgozó klipről, a forgatás kulisszatitkairól és egy tragédiáról, amely 
beárnyékolta a zenekar életét.
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KELLER RICHáRD

– Tavaly két klipet is készítettetek: a „Vi-
gyázz rám” 2013 januárjában, „A véletlen 
műve” pedig decemberben jelent meg. 
Az utóbbiról azt nyilatkoztátok, hogy na-
gyon egyedi. Miért? 

Szarka Endre (gitár): – Szerintem olyan 
klipet készítettünk, amilyet manapság nem 
sokan csinálnak. Az egész film ritmusa, 
hangulata, képi világa különleges, mert na-
gyon kevés vágás van benne, szóval igazi 
művészi alkotás. Ez egyrészt Király Gábor-
nak és Bátori Tamásnak köszönhető, más-
részt Robinak, aki nemcsak a dal szövegét, 
hanem a klip forgatókönyvét is megírta.

Tuza Róbert (ének, akusztikus gitár): 
– Igen, eredetileg egysnittesnek, vagyis vá-
gás nélkülinek terveztem a klipet, de végül 
három vágással lehetett csak megcsinálni. 
Így is nagyon egységes és egyedi lett, az 
sem „érződik” rajta, hogy sajnos kicsit el-
húzódott a készítése, ugyanis az utómun-
kálatokat is beleszámítva három hónap alatt 
készült el.

– Most egy lassúbb, lírai dalt írtál, mi 
inspirált, mi az üzenete? 

Tuza Róbert: – Nem szeretem boncol-
gatni a dalszövegeimet, mint ahogy a klasz-
szikus verseket sem. A nagy költők versei is 
úgy szépek, ahogy megíródtak. Nem hiszek 
a „költő azt akarta mondani, hogy” kezdetű 
belemagyarázásokban. Ha mindenképpen 
meg kell fogalmazni, akkor a dal üzenete 
talán az, hogy vannak sorsszerű dolgok, 
amelyeken az ember nem változtathat, de 
ha a test és a lélek egyesül, vagyis a tudat 
és a tudatalatti összhangba kerül, akkor 
talán minden olyan lehet, amilyennek sze-
retnénk. Én hiszek ebben, és örülnék, ha 
az emberek is így élnének, mert minden 
bizonnyal az álmainkon és vágyainkon ke-
resztül vezet az út a boldogsághoz.

Kérdezted, hogy miért különleges „A vé-
letlen műve”. A speciális, vágási-, forgatási 
technika mellett azért is rendhagyó, mert 
önmagunkat alakítjuk benne. A korábbi 
klipekben „csak” zenéltünk, hangszerekkel 
a kezünkben, most azonban egy sztorira 
épül az egész, amely által a közönség bepil-
lantást nyerhet a hétköznapjainkba és talán 
megismerhet minket egy kicsit más olda-
lunkról is.

– A helyszín Eger, néhány belvárosi 

„Eger hiányzik, úgy összességében” 
A 14. Egri Tavaszi Fesztivál egyik programjaként az Újvidéki Színház hozta el vendégjátékát. Szerbhorvát György da-
rabját, a De ki viszi haza a biciklit? című monodrámát Krizsán Szilvia adta elő, a színésznőt elkísérte a színház igazgatója, 
Venczel Valentin is. 

HARSányI JuDIT

– Ízelítőt kapunk a vajdasági színját-
szásból?

– A bemutatott darab egy „titkos terv” 
része. Azt szeretném elérni, hogy a má-
sodik hazámról, a vajdasági magyarokról 
kicsit többet tudjunk bemutatni. Úgy gon-
dolom, hogy itt az anyaországban a klisé-
ken túl nagyon keveset tudnak a határon 
túliakról, főképp a vajdasági magyarokról, 
az ismeretek elég hézagosak. Ez a monod-
ráma szerintem nagyon komoly informá-
ciókat nyújt arról a közegről, ahonnan 
származom, és ahová most visszakerül-
tem. Az előadás az első állomása annak a 
programnak, melyet az Agria Nyári Játé-
kok megnyitója után szeretnénk elhozni 
Egerbe. Bemutatkozna az Újvidéki Szín-
ház társulata, megismerhetnék azt, hogy 
mit gondolunk arról, mi a szerepe ma a 
világban egy színésznek, egy társulatnak. 
Próbálom a pozíciómat arra felhasználni, 
hogy társalkotói létet hozzak létre az egri 
és az újvidéki színház művészei között. 
A vajdasági színművész sokban külön-
bözik az anyaországitól. Sokkal többet 
képes felvállalni, ugyanakkor szerényebb 
és kevésbé bizonyos abban, amit csinál. A 
vajdasági művész még kételkedik, itt vi-
szont erős a magabiztosság. Ez egy olyan 
paraván, amit kint még nem alkalmaznak, 
ezért a játékmódjuk még elkerüli a klisé-
ket, a megalkuvást. A színészek még nem 
akarnak annyira megfelelni.

– Ezt hiányoltad itthon?
– Igen, de én is beléptem a kompro-

misszumok világába az itt töltött 22 év 
alatt, mert úgy gondoltam, mégis az a 
legfontosabb, hogy kiálljak a színpadra. 
A Vajdaságban sokkal nagyobb szabadsá-
ga van a színháznak és a művésznek, ke-
vesebb kompromisszummal dolgoznak, 
mint itthon.

– Mit tudtál megvalósítani a terveid-
ből?

– Elsődleges programon az volt, hogy 
a színház munkájának a kontinuitását 
fenntartsam. Bár nem volt olyan egyszerű 
feladat, de szerintem ezt maradéktalanul 
megtartottam. Etikai feladatnak tekintet-
tem, hogy a kontinuitás megmaradjon, 
ráadásul művészi ellenvetésem nem volt 
sem a darabokkal, sem az alkotókkal kap-

csolatban. Az én munkám abból állt, hogy 
ennek az évadnak minden mondatát tá-
mogassam. A következő évad alapjában 
folytatása lesz az előzőnek, a színház eddig 
elért vívmányait tovább szeretnénk vinni. 
A színház kritikai dimenziója és kísérle-
tező jellege megmarad. Ugyancsak meg-
marad a hétköznapok jelenségeire való 
reflexió, s talán az is, hogy előadásaink a 
jövőben is – a filozófiai-esztétikai és szín-
házi követelmények mellett – bizonyos 
politikai állásfoglalásokat is tanúsítanak, 
azzal együtt, hogy az előadásaink a koráb-
bi időszakhoz képest a problémafeltevés 
mellett valamilyen megoldást is nyújtanak 
majd. Ha változásról beszélünk, ezt jelöl-
ném meg a leginkább.

– Mikor kikerültél, voltak – finoman 
szólva – kétkedők a te pályázatod kap-
csolatban.

– Az első pillanattól kezdve világos volt 

számomra, hogy az én pályázati progra-
mom bírálata csak ürügy volt különböző 
színházon kívüli csoportosulások egymás 
közötti leszámolásához. Nem a szemé-
lyem, vagy a szakmai hozzá nem értésem 
a probléma, hanem különböző értelmisé-
gi körök egymás közötti szakmai, politikai 
csörtéjéről van szó.

– Mit csinál most Venczel Valentin, a 
művész, és mi hiányzik a legjobban?

– Eger hiányzik, úgy összességében. 
Nagyon-nagyon komolyan. Ez végérvé-
nyesen eldöntötte számomra, hogy pon-
tosan hol vagyok itthon. Mint művész 
Újvidéken Venczel Valentin nem csinál 
semmit. Sem mint művész, sem mint ren-
dező, sem mint pedagógus. Nyáron ját-
szok majd A fejedelemben, és Szarvason 
vállalok egy nyári produkciót. Boldogan 
vállalnék nyáron új munkát itthon is, de 
sajnos csak Szarvasra hívtak.

utca és egy szórakozóhely. Miért pont 
ezeket a helyeket választottátok? 

Nagy Dénes (basszusgitár): – Mert 
ezek voltak, amelyek megfeleltek a köve-
telményeknek, hiszen egymáshoz közeli 
helyeket kerestünk, és természetesen vala-
milyen szinten kötődünk is ezekhez a hely-
színekhez. Az éjszakai szórakozáson kívül 
is több nosztalgikus és szép emlék köt ide 
minket. Jó érzés az is, hogy a szórakozóhe-
lyet, ahol a klip kezdődik és végződik, mi 
örökíthettük meg utoljára, mert azóta már 
átalakították. A klip egyébként olyan egy-
ségesre, „egylélegzetvételre” sikerült, hogy 
talán még az egrieknek sem tűnik fel, több 
utcában, több helyszínen vettük fel a jelene-
teket. Rengeteg vicces helyzet adódott a for-

gatás közben, például, amikor a szerepem 
szerint utcazenészként álldogáltam a szóra-
kozóhely előtt, több járókelő pénzt dobott a 
kihelyezett gitártokba. 

– Van egy dalotok, amelyet korábban 
rögzítettetek, de csak most ismerhetett 
meg a közönség. Mi a története?

Tuza Róbert: – Március 11-én volt a Re-
public zenekar frontemberének Bódi László 
’Cipő’ elvesztésének egyéves évfordulója, és 
erről szerettünk volna megemlékezni egy 
dallal. Ez már lassan egy éve elkészült, de 
csak most szántuk rá magunkat, hogy meg-
mutassuk a közönségnek.

Szarka Endre: – A Dal egy barát és pél-
dakép emlékére született. Nagyon nehéz tíz 
nap állt mögöttem, mint mindenki mögött, 
aki szerette Lacit, és belőlem az érzelmek 
ezt hozták ki. Talán a véletlen műve, talán 
nem, de épp stúdióban dolgoztunk a zene-
karral március 23-án, és akkor rögzítettük 
ezt a dalt is. Nem volt vele tervünk, nem is 
játszottuk, sokáig én sem hallgattam meg. 
Teltek a hónapok, és úgy döntöttünk, hogy 
a nyilvánosság elé tárjuk. Egy dalnak – bár-
milyen szomorú is az apropója – az a fel-
adata, hogy eljusson az emberekhez, mert 
akkor él.

– Mik a terveitek? Új album, video-
klip?

Szarka Endre: – Rengeteg meglepetés-
sel készülünk, több új dal és videoklip fog 
megjelenni hamarosan a videómegosztó 
portálunkon. Arra biztatunk mindenkit, 
hogy rendszeresen látogasson el a közösségi 
oldalunkra, ahol értesülhet a fejlemények-
ről!

fotó: gál gábor
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VERES PETRA

A filmben végig mintha a főhős érzelmi 
állapotától függően változnának a szí-
nek. A mérgező, sárgás-zöldes világítás, 
a hideg színek gyakran elválasztják Mr. 
Morgant a környezetétől. Már az első be-
állítás nagyon erőteljes színdramaturgiai 
szempontból – érzékletesen fejezi ki a 
történteket. Még mielőtt látnánk a halott 
feleséget, sejteni lehet, hogy valaki el-
hunyt. A szoba hideg színe és a kép fóku-
szában lévő sárgásan megvilágított férfi 
zaklatottságot kelt a nézőben. Az ellenté-
tes színhőmérséklet feszültséget hordoz 
magában. 

Mr. Morgan élet iránti érdeklődése is 
csorbul szerelme elvesztésével. A meg-
szokás uralkodóvá válik tevékenységein, 
irányítja mindennapi teendőit. Az újsá-
gokat bár átveszi, de olvasatlanul dobja 
a többi közé, a kupacra. A telefoncsön-
gés is mintha a főhős életének szerves 
részét képezné. Csöng, miközben beviszi 
az újságot, csörög a reggelinél vagy épp 
mikor beveszi a gyógyszereit – de föl so-
sem veszi. A hét napjai már összefolynak 
előtte, az első öngyilkossági kísérletétől is 

„Az első óra ingyenes!”

Mr. Morgan utolsó szerelme
Hogyan dolgozható föl a gyász? Idővel elmúlik-e a fájdalom egy elvesztett szerel-
münk után és mivel pótolható a hiánya? Mr. Morgan ezekre a kérdésekre keresi a 
választ utolsó szerelmével.

csak a kopogás szólítja vissza. A felesége 
halála okozta űrt semmi sem feledteti. Eb-
ből a reményvesztett helyzetből próbálja 
kimozdítani egy új ismerős táncórákkal, 
vacsorákkal. A címszereplő első lépése a 
saját maga választotta bezártságból az 
addig gondosan elreteszelt fürdőszoba-
ablak kinyitása. Ezután kezd el érdeklődni 
a szabadidős tevékenységek iránt, mint 
például a bélyeggyűjtés. Bár felesége 
halála után elhagyta magát, új barátja 
kedvéért még borotválkozni is hajlandó a 
már nyitott ablaknál. De szerelme „szelle-
me” elkíséri, bárhová is megy.

A műben viszonylag későn derül ki, 
hogy a történet a feleség halálának idő-
pontjától három évvel később játszódik. 
Ám Mr. Morgan iránta érzett hiánya, sze-
retete azóta sem csökkent. A második 
öngyilkossági kísérlete arra utalhat, hogy 
bár a külvilággal elhitetheti, hogy jobban 
érzi magát, ez csupán a felszínen működ-
het. Ennek ellenére próbál felülemelkedni 
a történteken és képes humorral kezelni 
még az öngyilkosságra tett kísérletét is. Az 
önirónián felül a film poénjai mindig vala-
ki vagy valami kárára csattannak, mint az 
evezős jelenetnél mutatkozó generációs 

különbségek, vagy az európai kórházakat 
méltató leánygyermek esetében.

A filmben táncórák mellett nyelvlec-
kéket is kapunk a francia és angol nyelv 
hasonlóságairól. Mr. Morgan amerre jár, 
nyelvhelyességi hibákat javít az angol 
nyelven beszélő ismerősei körében. Kicsit 
önfejűségnek tűnhet a részéről, hogy bár 
évek óta lakik Franciaországban, sosem 
tanulta meg rendesen a nyelvet. A ma-
gyarázat azonban keserűen mar a néző-
be, miszerint a felesége volt a támasza, 
aki mindig szívesen fordított neki, s bár a 
férfinek lett volna lehetősége, hogy elsa-
játítsa a francia nyelvet, Mr. Morgan nem 
érezte szükségét a tanulásnak, mert soha 
nem tudta elképzelni az életét a szerelme 
nélkül.

Rendező: Sandra Nettelbeck. Szereplők: 
Michael Caine, Clémence Poésy, Justin Kirk, 
Gillian Anderson.

A FALNAK BESZÉLEK?
„ … – nem tudom, Életem. Lehet. Hogy? Áá! Mit képzelsz? Dehogyis! Csak si-

mán. Még szép! Úgy, ahogy szoktam. Persze. De drága vagy! No, majd meghálá-
lom neked, amiért ilyen cukor vagy. Istenbizony! Komoly, na! Miért nem hiszed? 
Most nem mondod?! Te kis piszok! Hát mondtam én ilyet? Akkor meg? Mindig 
hogyhívjákolsz! Még hogy én?! Pedig te is tudod, hogy egy szó sem igaz az 
egészből. Mit kell minden kis izéből ilyen nagy izét csinálnod? Perszee, tudod, mi-
kor?! Majd meg fogod látni a saját szemeddel. Mondom, na! Lapozzunk, Életem! 
Mi? Mondom, lapozzunk! Megakadt a tű nálad? Atyavilág, nem hiszem el. Nem 
tudnál másról beszélni vagy leginkább semmiről? Mondjuk egy lágy tojás és egy 
kis pirítós jól jönne így szombat reggel. Aha! Pontosan! Az ágyba! Kényeztess! 
Hogyhogy? Mi az, hogy máskor? Most! És amikor én viszem ágyba a kávédat? 
Az smafu? Na, látod! Úgyhogy hortyintok még egy picikét és aztán lécci! Miért 
ne? Még reggel fél nyolc. Mintha nem tudnád, hogy hajnalban 
kelek. Míg mondjuk te, Életem? Te akkor fordulsz a másik oldalad-
ra. Sőt, mit kell halljak? Hogy az órára sem bírsz felébredni? A ku-
tya húzza le rólad a takarót, amikor már nem bírja hallgatni a 
vekkert? No, szépen vagyunk! És még te pörölsz velem? No, szóval 
jöjjön az a lágy tojás meg az a pirítós! Let’s go! Szólj be a bocsnak, 
hogy hozza be nekem a friss sajtót! Már biztos odalökte a postás 
a buxusba! Annak is hiába beszélek. Rendszeresen bedobja a sö-
vénybe. Összecsikargatta a múltkor is a vezéroldalt, pedig hogyis-
hívjk volt rajta. Tudod! No, segíts már! Ki volt már rajta! Tudod! Jaj, 
ne tudd már! No, mondd már! Tudod, aki azzal az izével van most 
jóban. Azzal a lökött nővel. Nem tudod? Hát, Életem, vizsgáltasd 

meg magadat! Nem lehet, hogy meszesednek a nyaki ereid? Van arra az a jó 
krém, tudod! No, melyik is? Mi a neve, a kutyafáját, ez sem jut eszembe! No, mi 
a neve, te tudtad a múltkor is te mondtad. Dehogynem! Te mondtad, csak em-
lékszem rá, ne viccelj! Csak most épp nem jut eszembe. Életem, feltétlenül menj 
el a doktorhoz! Ez ma reggel már a második, ami nem jut eszedbe. Kicsit sok. És 
ez még csak rosszabb lesz. Atyavilág, Életem! Mivé lesz az ember?! Pedig még 
nem is vagy öreg. Már úgy értem, hogy egyáltalán nem vagy öreg. Sőt! Fiatal 
vagy. Ne aggódj azért nagyon, nem biztos, hogy agydaganat! Lehet ez egy pil-
lanatnyi elme izé. Vagy családi halmozódás. Mi? Kicsit hangosabban! Nem ér-
tem. Ja? Igen, családit mondtam, igen. Én nem anyáztam, hallod? Anyád nevét 
a számra se vettem! Csak azt mondtam, hogy örökölhetted is. Hogyhogy mit? 
Hát, hogy kezdesz felejteni. Példának okáért itt van ez a lágy tojás és a pirítós is. 

Ezer éve kértem. Jól van, életem, nem kötelező. Csak majd akkor 
te se csodálkozz, ha egyik fülemen be, másikon meg ki, amikor 
az ötvenedik cipőre kérsz tőlem pénzt. Az óra körbejár, Életem! 
Hogy? Hát dehogynem cipő! Cipő volt az! Ugye? Már megint az 
emlékezet. Milyen parfüm? Ja, vagy úgy? Nem is cipőre, hanem 
parfümre? És ezt csak most mondod? Szép, mondhatom. Hát, 
Életem, kezdek aggódni érted. 

No, így kell, Életem! Mindig megbeszélni a dolgokat. Mire való 
a hétvége? Nem? Szeretem, ha elmondod a véleményedet. Így 
kell. Szóból ért az ember. 

Csak miért érzem úgy, mint ha a falnak beszélnék?
– szelavi –

Juhász Julcsi blogja

Megnéztük!

Esélyegyenlőségi pályázat
Az új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Esélyegyenlőség oktatása 
az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán” 
című TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0023 azonosítószámú pályázati konstruk-
cióban pályázati program megvalósítása indult 2012. december 1-jén.

Tanfolyamok szervezésével lehetőséget nyújtunk a fogyatékkal élők illetve 
hátrányos helyzetű emberek információhoz való hozzáférését biztosító IKT esz-
közök használatának elsajátítására és a kapcsolódó módszerek megismerésére.

Akkreditált felnőttképzési program keretében közel 1000 órás képzést 
tartunk két témacsoportban:

• „Az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák” (60 óra)
• „Kommunikációs hídépítés ép-és fogyatékos emberek között” (30 óra)
A képzések 2014. április 30-ig mindkét témában összesen 19 csoportban 

valósultak meg, melynek során 185, a téma iránt érdeklődő személy kapott 
tanúsítványt. A tanfolyam elvégzésével olyan kompetenciák megszerzésére 
nyílt számukra lehetőség, mely képessé teszi őket akadálymentes webolda-
lak készítésére, speciális szoftver-és hardver eszközök használatára, külön-
böző fogyatékossági formák jellemzőinek felismerésére valamint készség 
szinten státuszuknak megfelelően kommunikálni a fogyatékkal élőkkel. A 
tréninggyakorlatok segítségével képessé válnak akadálymentesített kom-
munikációs terek kialakítására és hatékony eszközöket sajátítanak el az aka-
dálymentes kommunikáció megteremtéséhez.

A képzések a projekt futamideje alatt 2014. november 30-ig továbbra is 
térítésmentesen vehetők igénybe.

További információk: (36) 520-400/2254
 A projekt összege 100%-os támogatottság mellett: 19 799 418 Ft.
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rtAmerikai futball 

Mit ér a foci, ha amerikai?
Bármely más sportágnál, amiről eddig az Egri Magazinban írtunk, többnyire egy évszázad eseményeit kellett valahogy 
összefoglalni, mielőtt rátértünk volna az egri vonatkozásokra. A most következő amerikai focival más a helyzet. A hazai 
kezdetek – a „hőskor” -  a 90-es évek elejére tehetők. Ami meg ezt követően, már a 21. században történt, arra nyugodtan 
írhatjuk akár azt is, hogy „velünk élő (sport)történelem”, hiszen a szemünk előtt játszódott le minden és szerencsénkre 
Eger a magyarországi amerikai futball kialakulásának egyik fellegvára. 

TuRAy zoLTán

2006 februárjában – hóban és fagyban 
– a TV Eger stábjával mi is ott voltunk a 
maklári focipálya mögötti területen, ahol 
szemtanúi lehettünk az Eger Heroes, vagy-
is az Egri Hősök első „médianyilvános” 
edzésének. A tanítómesterek a Budapest 

Cowboys tagjai voltak. Mielőtt felidéz-
nénk az egri kezdeteket, előtte néhány ér-
dekesség a hazai amerikai fociról.

Aki azt hiszi, hogy a magyarországi 
amerikai foci az Árpa Attila-féle Budapest 
Wolves-tól indult, az téved. Jóval koráb-
ban, a rendszerváltás után, 1991-ben már 
létezett egy amerikai rögbisekből és focis-
tákból összeverbuvált alkalmi csapat, akik 
a Fradi Üllői úti fociszentélyében bemu-
tatóztak. A magyar szimpatizánsok a kö-
vetkező évben megalapították a Budapest 
Starforce, illetve a Budapest Lions csapato-
kat. 1992 végén a Starforce név alatt egye-
sítették erőiket, és 1993-ban elindultak az 
osztrák harmadosztályban, amit kétszer 
egymás után meg is nyertek. 1994-től már 
Budapest Cowboys a nevük és ’95-ben 
bajnoki címet ünnepelhettek az osztrák 
másodosztályban. Az évtized második fe-
lében a cseh bajnokságban gyűjtögették a 
babérokat (3 bajnoki cím és 4 kupagyőze-
lem), de ellenfél és megnyugtató pénzügyi 
háttér híján 2000-ben feloszlott a csapat.

Az újraindulás 2004 februárjában tör-
tént. A katalizátor pedig az a Superbowl 
(Carolina Panthers – New England Pat-
riots 29-32) volt, amit a Sport1 magyarul 

közvetített. Ez ösztönzőleg hatott a régi 
Cowboys tagokra és az új érdeklődőkre. 
2004 áprilisában megalakult a Józsefváros 
Dirty Dogs, ami aztán később Budapest 
Wolves, vagyis Budapesti Farkasok né-
ven vált ismertté. Mivel magyar bajnok-
ság még nem volt, ezért – a régi Cowboys 
nyomdokain haladva – az osztrák máso-
dik vonalban indultak, ahol rögtön az első 
évben másodikok lettek, feljutottak az első 
osztályba. Erről, az abban az időben itthon 
még meglehetősen ismeretlennek számító 
sportágról a Farkasoknak köszönhetően 
igen sokat lehetett olvasni az újságok-
ban és a televízió sem hanyagolta el őket. 
Megalakult a Magyarországi Amerikai 
Futballcsapatok Szövetsége (MAFSZ), és 
2005-re kiírták az első – akkoriban még 
nem hivatalosnak tekintett – bajnokságot. 
A 2005 októberében és novemberében 
megrendezett első Hungarian Bowlt ter-
mészetesen a Farkasok nyerték nagy fö-
lénnyel. Az utólag hivatalosnak tekintett 
első magyar amerikai foci bajnokságon a 
Farkasok mellett a Győr Sharks, a Nagy-
kanizsa Demons és a Debrecen Gladiators 
indult. Ekkor már több csapat kérte a fel-
vételét a MAFSZ-ba, akik között ott volt 
az Eger Heroes is…

Eger Heroes Amerikai Futball Egyesület
Rövidített nevek: Eger Heroes, Egri Hősök, EHAFE
Alapítva: 2005. szeptember 5.
Szín: bordó-fehér
Hazai pálya 1:  Eger, Szentmarjay Tibor Városi 

Stadion, Stadion u. 8.
Hazai pálya 2:  Eger, Felsővárosi Sporttelep, 

Füves pálya

MAFSZ (Magyar Amerikai Football Szövetség) 
tagság: 2005
MAFL (Magyarországi Amerikai Futballcsapa-
tok Ligája) tagság: 2005
– MAFL Divízió I.: 2006, 2010-14
– MAFL Divízió II.: 2007-09

Mérkőzések 2014. április 30-ig:
– MAFL Div. I–II: 43 10 33 611-1134
 Div. I: 30 6 24 444-909
 Div II: 13 4 9 167-225 

–  Első bajnoki: 2006. április 30., Rákóczifalva: 
Szolnok Soldiers – Eger Heroes 35-0

–  Első bajnoki pontok: 2006. május 21., Eger, 
Városi Stadion: Eger Heroes – ARD7 Budapest 
Wolves II 12-62

–  Első bajnoki győzelem: 2007. április 30., Fel-
sőtárkány: Eger Heroes – Miskolc Steelers 12-7

–  Legnagyobb arányú győzelem: 2013. április 
7., Jászberény: Jászberény Wolverines – Eger 
Heroes 0-51

–  Legnagyobb arányú vereség: 2006. június 
10. Győr, Győr Sharks – Eger Heroes 86-6

– Legjobb eredmény: elődöntő – 2012, 2013
–  Legtöbb bajnoki egy csapattal: Szolnok Sol-

diers (6 2-4)  
–  Északi-derby, Eger Heroes – Miskolc Steelers (5 

2-3) 

Szakmai stáb a 2014-es szezonban:
Les Szeredi / Szeredi László (CAN/HUN) – head 
coach/vezetőedző
Csontos Imre – assistant coach/segédedző
Posztonként:
Herke Zsombor – offensive line

Lekrinszki Márk – defensive line
Blair Mattes (CAN) – running backs 
Antal István – wide receivers
Szatmári Dániel – linebackers 
Berg Zoltán – defensive backs

MAFL Div. I. alapszakasz mérkőzések a 2014-es 
szezonban:
Április 12.: Miskolc Steelers - Eger Heroes 23-10
Május 18.: Budapest Titans - Eger Heroes
Június 1.: Eger Heroes - Tata Mustangs
Június 14.: Eger Heroes - Dunaújváros Gorillaz



Eger Heroes Amerikai Futball Egyesület – MAFL Divízió I. 2014
Álló sor, balról jobbra: Újházi Gergő, Korozs Erik, Gerhát Róbert, Deák Ferenc, Antal István, Tóth Gábor, Herke Zsombor, Ulicska Dávid, Bíró Tibor, Tóth Mihály, Tóth Máté, Szekszárdi Dávid, Blair Mattes. 
Térdelő sor, balról jobbra: Gyöngy Bence, Herczeg Krisztián, Király Krisztián, Szabó Ádám, Papp Zoltán,Takács Balázs, Les Szeredi HC, Molnár Máté, Szilágyi Gábor, Lekrinszki Márk, Mézes Dániel, Berg Zoltán, Mézes Ádám. 
Ülő sor, balról jobbra: Lukács Gábor, Józsa Tamás, Sumi Richárd, Marton Szabolcs, Kiss László, Csontos Imre, Józsa Csaba, Barna Benjamin, Petrény Norbert, Szatmári Dániel, Hegyi Ádám. 
Akik hiányoznak a képről: Dulibán Ádám, Guba Dávid, Fenyvesi Csaba, Zsitnyánszki Zoltán, Titz Dániel, Rusznyák Gergő, Kajtor Gábor, Juhász Dávid, Gál János,Csató Sándor, Bleszity Erik. www.egerheroes.hu
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go, Heroes!
Ha bármit meg akarsz tudni az Eger Heroes-ról, vagyis az Egri Hősökről, ak-
kor Herke Zsombort kell kérdezned! Mi is ezt az utat követjük! Ahogy azt 
írtam, ismeretségünk 2006. februárjában indult, a maklári focipálya mögött, 
a Cowboys csapatával közösen tartott edzésen.

Magyarország világelső a rákos megbe-
tegedések számát tekintve, Heves megye 
pedig kiemelkedően szomorú adatokkal 
rendelkezik. Bár az onkológiai ellátás ko-
rábban sem volt rosszabb megyénkben, 
mint az ország más területein, a rákos 
megbetegedések kezelésében mérföld-
kőnek számít az egri Markhot Ferenc 
Oktatókórház és Rendelőintézet mostani 
eszközfejlesztése. 

– Egerben közel 180 millió forintot 
fordíthatnak olyan korszerű eszközök be-
szerzésére, amelyek a rákbetegségek felis-
merésétől a kezelésén át az utógondozásig 
segítik a legmodernebb ellátást – mondja 
dr. Horváth Tibor, a Sebészeti-Érsebészeti 
Osztály vezető főorvosa. A diagnózis felál-
lításában nagy segítséget nyújt majd a két 
ultrahangos készülék, amelyből az egyik 
az Urológiai Osztályra, a másik pedig a 
Radiológiára került. Az utóbbi eszköz 
több osztály orvosainak munkáját is segíti. 

– Igyekeztünk olyan gépeket beszerez-
ni, amelyek széleskörűen, hatékonyan ki-
használhatók – hangsúlyozza a főorvos. A 

Korszerűbb onkológiai ellátás Egerben
Négy észak-magyarországi kórház alkotta konzorcium nyert európai uniós támogatást az onkológiai betegellátás fejlesztésére. 
A két miskolci, a Mátrai Gyógyintézet és az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet közös pályázatának célja a rák-
betegek ellátási színvonalának emelése volt. Egerben közel 180 millió forintot fordíthattak korszerű berendezések beszerzésére. 

Eg
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– Épp a régi felvételeket nézegettem. 
A Cowboys teljes felszerelésben, míg ná-
latok néhány „Egri Hősök” feliratú pólón 
– nem mez! – kívül talán csak két ember-
nek volt sisakja. Hogyan indult Egerben 
az amerikai foci?

– Érdekes sztori kapcsolódik ehhez. Ki-
hez fordul 2005-ben az ember, ha amerikai 
foci csapatot akar alakítani? Árpa Attilához. 
Felhívtam és elmondtam, hogy szeretnék 
egy ilyen csapatot létrehozni Egerben. Erre 
az volt az első kérdése, hogy van-e 1 mil-
lió forintom. Mondtam hogy nincs. Erre 
a válasz: akkor szedjél össze 1 milliót. Ha 
betartottam volna ezt az utat, akkor még 
most sem lenne amerikai foci csapatunk, 
az biztos. Az akkor még név nélküli csapat 
magja 2005 tavaszán állt össze. A főiskola 
Leányka úti pályáján dobáltuk a tojáslabdát 
a sógo raim mal, majd folyamatosan jöttek 
a barátok, ismerősök. 2005 őszére összeállt 
a csapat, 23 emberrel kezdtünk. Még az év 
végén felvettek az akkor alakult MAFSZ-
ba. Ahhoz, hogy elinduljunk a 2006-os 
bajnokságban, kérelmeztük a felvételünket 
a Magyarországi Amerikai Futballcsapatok 
Ligájába. Ehhez viszont előtte minimum 
két hivatalos mérkőzést kellett lejátszanunk. 
A bajnokság majdnem napra pontosan 8 
éve, 2006. április 30-án indult. Előtte, feb-
ruár közepén lehívtuk Maklárra egy közös 
edzésre a Budapest Cowboyst. Két héttel 
később megjöttek a mezek, a sisakok és a 
többi kiegészítő. Sikerült megegyeznünk a 
Liga-újoncok közül a Szolnok Soldiers-szel. 
Velük játszottuk a két előkészületi találko-
zót márciusban, illetve április elején, aztán 
jött az első bajnoki – és micsoda véletlen 
– éppen a Szolnok ellen, Rákóczifalván. Ki-
kaptunk, mint ahogy a folytatásban a Wol-
ves II-től, a Debrecentől és a Győrtől is.

– Az eltelt évek alatt a Divízió I. és Di-
vízió II-ben játszottatok. Ez nagyrészt a 
második vonalnak felel meg, hiszen 2012 
óta a Divízió I. a második vonalat jelenti, 
ma már a HFL-ben játszanak a topcsa-
patok. Háromszor (2006, 2010, 2011) vi-
szont a legjobbak között ott volt a Heroes 
is. Kik ellen játszottátok a legemlékezete-
sebb mérkőzéseket?

– A 2006-os Wolves meccs kívánkozik 
az első helyre, annak ellenére, hogy hülyé-
re vertek (62-12) bennünket. Nekik egy jó 

edzés volt, mi meg sokat tanultunk tőlük. 
A másik két kiemelt ellenfél a Szolnok és a 
Miskolc. Velük sokszor találkoztunk és ba-
ráti is a kapcsolat.

– Melyik volt eddig a legjobb szezono-
tok?

– A tavalyi és a tavaly előtti, mind-
kétszer az elődöntőig jutottunk. Bár ha 
választani kell a kettő közül, akkor egyér-
telmű, hogy a 2013-ra tenném a voksom. 
Laci bácsival, aki Kanadából érkezett hoz-
zánk és 30 éves tapasztalata van az ameri-
kai (kanadai) fociban mint edző, nagyon 
sokat nyertünk. Néhány éve még szoros 
meccseket játszottunk a Jászberénnyel, 
erre tavaly 51-0-ra győztünk ellenük. Laci 
bácsi már kint született Kanadában, de a 
szülei Egerből vándoroltak ki, Winnipeg-
be, most is sok hozzátartozója él itt. Elő-
ször nem is akarta elhinni, hogy itt is van 
tojáslabdás foci, de 2012-ben megnézte a 
Felsővárosi pályán lejátszott mérkőzésün-
ket a Dunaújváros ellen, majd beszéltünk 
vele. Az amerikai Nate Brown után tavaly 
már ő készített fel minket. Erre az évre 
is megígérte, hogy jön és még egy futót 
is hozott magával, az unokaöccsét, Blair 
Mattest. A Coach (edző) hihetetlenül so-
kat tud erről a játékról és ezt most foko-
zatosan átadja nekünk. Az alapokból már 
sokat elsajátítottunk, de az ördög mindig 
a részletekben rejtőzik. Fejben kell össze-
raknunk még jobban ezt a játékot. Egy-
szerűnek tűnik: dobom, kapja, befut – de 
közben mennyi minden történhet néhány 
másodperc alatt.

– Idén négymeccses alapszakasz vár 
rátok a 7 csapatos Divízió I-ben. Az Észa-
ki Derbyt, a Miskolc Steelers ellen elvesz-
tettétek. Milyen tervekkel vágtatok neki 
az idei idénynek?

– Döntő, mi más lenne a cél! Legutóbb 
kétszer egymás után eljutottunk az elődön-
tőig, most már tovább is kellene jutnunk. A 
miskolciak ellen nem voltunk elég össze-
szedettek, de Laci bácsi már rögtön a meccs 
után a Titánok elleni felállást rakta össze. Ez 
a meccs május 18-án lesz, idegenben, majd 
júniusban kétszer itthon játszunk a Szent-
marjay Tibor Városi Stadionban a Tata és 
a Dunaújváros ellen. Egyébként 44 játékost 
tudtam nevezni erre a szezonra, ami új 
csúcs. Érkeztek játékosok a Mátra Highlan-

derstől és a Miskolc Lionstól, itt van Blair is 
Kanadából és jönnek a fiatalok is.

– Eddig mindig arról beszéltünk, kik 
azok, akik jönnek a csapathoz. Most már 
elindult a másik irányba is a mozgás. Ide-
genlégiósokat és válogatottakat is ad a 
Heroes!

– Augusztusban válogatott mérkőzés 
lesz, ezért több keretedzést is tartottak. Első 
körben Antal, Hajas, Ulicska, Lekrinszki és 
Baksa került be a 80-as keretbe, közülük az 
utolsó három ott lesz a tavaszi szűkítésnél. 
Szatmári Dániel tavaly Kanadában, Win-
nipegben, a St. Vital Mustangs csapatában 
már kiérdemelte a Hungarian Hammer ne-
vet. Idén is várják, de most már kint is tanul 
majd és közben Manitoba állam bajnoksá-
gában szerepelhet. A rúgó Baksa Ferenc a 
Berlin Rebels, míg a falember Lekrinszki 
Márk a Lübeck Seals csapatának tagja eb-
ben a szezonban a német ligában. Baksa ré-
vén azóta már megszületett az első német-
országi idegenlégiós pontunk is.

– Fiatalok? Kell az utánpótlás, mert 
ha nincs, akkor az egykor Egerben szebb 
napokat is látott baseball sorsára juthat az 
amerikai foci!

– Magyarországon az Újpest csinálja a 
legjobban a toborzást. Mi is követni akarjuk 
őket, bár sok tévhitet kell a szülőknek meg-
cáfolnunk. Például a szövetség támogatja az 
utánpótlás csapatok felszereléshez jutását. 
Így egy teljes szerelés 10 ezer forintba kerül-
ne a szülőknek, a többit a szövetség állja. A 
játékkal való ismerkedés alapja az úgyneve-
zett flag foci, amiben nincs testi kontakt, vi-
szont az alapokat így könnyebb elsajátítani. 
Főleg a nyolcadikosok körében szeretnénk 
toborozni és ősszel akár iskolák közötti baj-
nokságot is megrendeznénk.

– Te meddig bírod? Meddig „játszik” 
az 54-es mez?

– Fekete zsák és tepsi, vagyis amíg bí-
rom. Ha valaki belekerül ebbe a körfogásba, 
nem is tudom, hogyan lehet abbahagyni. 
Nagy törés kell hozzá – és ezt most nem szó 
szerint értem!

Gasztroenterológia egy új kolonoszkópiás 
rendszert kapott, ami az egyik „vezető” 
ráktípus, a vastagbéldaganat kiszűrésében 
jelentős. A szintén pályázati forrásból 
beszerzett modern sebészeti vágókészü-
lékkel laparoszkópiás műtéteket tudnak 
végezni, ami a beteg számára könnyebb 
felépülést, kisebb műtéti terhelést jelent. 
Az ún. gamma-szondával az emlőrák 
kezelé sében tudnak hatékonyabban eljár-
ni, az Intenzív Osztályon pedig egy mo-
nitoring rendszert üzemeltek be, amivel 
műtét után figyelik a betegek állapotát.  
A Patológiai Osztályon ezentúl a legmo-
dernebb eszközökkel végezhetik a szövet-
tani vizsgálatokat, amelyek elengedhe-
tetlenek a pontos diagnózis felállításhoz. 
Dr. Vadnay István osztályvezető főorvos 
kollégái új mikroszkópokkal és metszet-
készítéshez szükséges gépekkel dolgoz-
hatnak.

Mindkét főorvos arra hívja fel a figyel-
met, hogy bár a betegellátás korszerűsíté-
sében a mostani fejlesztés kiemelkedő, a 
daganatos betegségek visszaszorításának 

kulcsa az emberekben van: figyeljünk 
magunkra, vegyünk részt szűrővizsgála-
tokon és panasz esetén minél előbb for-
duljunk orvoshoz! 

Egri Cukorbeteg nap
Diabetes Oktatás és Tanácsadás

A Cukorbetegek Egri Egyesülete havonta 
diabetes oktató-ismeretterjesztő foglalko-
zásokat, szűréseket és tanácsadást szervez. 
Legközelebbi nagy rendezvényünket, az 
Egri Cukorbeteg Napot, május 24-én 14 
órától tartjuk a Bartakovics Béla Közös-

ségi Házban (a Minaretnél). Az előadó dr. 
Kerényi Zsuzsa, nemzetközileg is elismert 
diabetológus lesz, aki maga is kisgyerek-
kora óta cukorbeteg, így nagy gyakorlati 
tapasztalattal rendelkezik főleg a gyermek 
és fiatal cukorbetegeket érintő kérdések-

ben. Az előadás címe: A hipoglikémia veszé-
lyei és megelőzése a diabetesben. Az előadás 
után válaszol a kérdésekre. Ingyenes vércu-
kormérés, információs anyagok, szaklapok, 
bemutatók és receptbörze is várja az érdek-
lődőket. Lehet jelentkezni diabetes láb- és 
szemvizsgálatra, diabetes gyógytornára, 
értágító kúrára, bécs-esslingeni tanulmá-
nyi kirándulásra. Minden pénteken 16.30–
17.30 között, a Dobó tér 9. sz. alatt, (az IFI-
Pont udvara) tanácsadó – segítő szolgálatot 
működtetünk, ahol 40-50 éves cukorbeteg-
múlttal, nagy tapasztalattal rendelkező, gye-
rekkoruk óta cukorbeteg sorstársak mellett, 
gyermek-és ifjúsági, valamint felnőtt diabe-
tológiával foglalkozó szakemberek is segítik 
munkánkat. Bővebb tájékoztatás: egridiab.
egalnet.hu és a Facebookon. Bejelentkezés: 
Jakabné Jakab Katalin, (06 70) 366-3778 
vagy az egridiab@gmail.com címen.

A projekt a Svájci–Magyar Együttmű-
ködési Program társfinanszírozásával va-
lósult meg.

fotó: bilku krisztián
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„A lehetetlen nem létezik!”
Beszélgetés Faragó Erzsébettel, vagyis „Böbével”

Faragó Erzsébet fitneszedző, vagy ahogy sokan ismerik Egerben, Faragó Böbe, fiatal kora ellenére példaértékű kitartást 
mutat mindenki számára, aki szeretne mozogni, helyesen táplálkozni, vagy egyszerűen egészségesebben akar élni. Ezt 
nem is mutatja más, mint hogy néhány év alatt saját fitnesztermébe várja a mozogni vágyókat. 
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– Hároméves korod óta sportolsz, és itt 
lehetne sorolni, hogy mennyi minden-
nel foglalkoztál és foglalkozol. Ritmikus 
sportgimnasztikáztál, versenyszerűen 
úsztál – 200 méteren országos bajnoki 
címet nyertél el –, aztán versenyaerobi-
koztál, és megismerkedtél a fitnesszel…

– Nagyon jellemző rám a versenyszel-
lem, ezért választottam mindig ilyen spor-
tokat már kiskoromban is. A sport fontos 
számomra, és ahogyan telt az idő és ki-
tapasztaltam, hogy melyik mozgásforma 
illik igazán hozzám, a tudásszomjam is 
nőtt. Szépen lassan eljutottam a súlyzós 
edzésekhez, ahol azt éreztem, hogy hiva-
tásszerűen a fitnesszel kell foglalkoznom. 
Először csak azért gondoltam erre, mert 
nagyon érdekelt, hogy mit hogyan kell 
helyesen, szabályosan csinálni. Jelentkez-
tem a Fitness Akadémiára, és elvégeztem 
egy egyéves képzést, így személyi edző 
lettem. Már egy évvel korábban megkezd-
tem tanulmányaimat az Eszterházy Ká-
roly Főiskola testnevelő-edző szakán, de 
a tudásszomjam csak nőtt. Sportolóként 

megtanultam, hogy mennyi mindent ad a 
mozgás öröme, de azt is, hogy a jó formá-
hoz kemény edzés kell!

– Mennyire vagy kitartó?
– Tipikus bak vagyok (mosolyog). 

Nem ismerem azt a szót, hogy lehetetlen, 
és azt, hogy nem. Valamilyen úton-mó-
don mindig eljutok a kitűzött célomig, 
még ha apránként is. Maximalista vagyok, 
és mindent végigcsinálok becsületesen. 
Ezt mutatja az is, hogy megpróbálkoztam 
a fitneszmodellkedéssel. Saját magamat 
formáltam és edzettem, az akkori tudá-

somnak megfelelően. Nagyon kemény 
volt. Oda kellett figyelni az étrendre, az 
edzésekre, ez sikerült is, és amikor már 
elég jó formában voltam, de még mindig 
találtam magamon kivetnivalót, kértem 
Major Attila testépítő edző segítségét. 
Nem igazán tudtam, hogy is zajlik egy 

verseny és mi vár rám. Attila segített még 
jobb formába kerülni, akkor ismerkedtem 
meg a TRX-szel. Azon a versenyen nem 
értem el helyezést, de büszke voltam ma-
gamra, hogy végig tudtam csinálni. Az 
biztos volt, hogy ez nem az én terepem.

– Mit gondolsz, miért vagy népszerű 
a mozogni vágyók körében?

– Amikor fitneszedző lettem, és elkezd-
tem emberekkel foglalkozni, mindössze 
egy-két vendégem volt. Később egyre töb-
ben fordultak hozzám, ezért is végeztem el 
a TRX-tréner, a Boot Camp-tréner, majd 

a Preventív Gerinctréner-képzéseket. Na-
gyon figyelek arra, hogy mindenki meg-
kapja a maga fittségének megfelelő terhelést 
az edzéseken. Egy csoportos edzés olyan 
nálam, mint egy „személyi edzés”. Nincs 
különbség, mindenkire figyelek, és ezt érzik 
a vendégeim is. Az állandó vendégeimnél 

azt is észre szoktam venni, hogy ha nem 
olyan passzban vannak, akkor is látom, 
hogy mennyire terhelhetőek. Fontosnak 
tartom a családias hangulatot, ahol szívesen 
mozog az ember. …de ez nem azt jelenti, 
hogy nem izzad és fárad el mindenki.

– Két éve alapítottad a Böbe Fit SE 
egyesületet, amelynek te vagy az elnöke. 
Hogyan jutottál el egy sportszerető fia-
talból szinte vállalkozóig?

– A vonzás törvénye mindig segít ne-
kem. Hittem abban, hogy egyszer lesz egy 
helyem, ahol tudok majd az emberekkel 
foglalkozni, és ezt bevonzottam. Azért ez 
nem ment olyan könnyen… Az elején má-
sodállást kellett vállalnom, ahol hajnalban 
dolgoztam. Felkeltem öt órakor, végeztem 
tízre, és utána jöhettek az edzések. Szeren-
csére alapból könnyen kelek, de ez azért 
nekem is megterhelő volt, hiszen hajnal-
tól estig dolgoztam. De tudtam azt, hogy 
megéri. Nem adhattam fel, a vendégek ad-
tak erőt, értük is csináltam.

– Hogy néz ki egy húzós napod?
– Egy nyüzsgős napomon öt órakor 

kelek, edzem a senior úszókat, aztán cso-
portos TRX edzést tartok, utána gerinctré-
ninget, majd magánedzések következnek. 
Ezzel el is ment a délelőtt, utána tartok egy 
két-három órás ebédszünetet, mert ilyen-
kor mozogni sem olyan jó. A kis pihenő 
után ismét jönnek a csoportos foglalko-
zások, amelyek egészen este 8-ig, fél 9-ig 
tartanak.

– Bizonyára te is szeretnél majd csa-
ládot…

– Én nem ismertem az apukámat, ő há-

Anyós-após kapcsolat
Rengeteg anyósviccet ismerünk, amelyeket a férfiak zöme használ is. A viccről pedig sok embernek az a régi mondás jut az 
eszébe, hogy minden viccnek a fele igaz. Vagy mégsem? Ennek járunk utána Pósán György pszichológussal.
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– Milyen a jó anyós-após kapcsolat? Ha 
van ilyen egyáltalán…

– Az anyós-após kapcsolat mindig ha-
tással van a pár kapcsolatára, komolyabb 
esetben a házasságra, bármennyire is ha-
dakozunk ellene. Sok múlik rajtunk, hogy 
milyen kapcsolatot tudunk kialakítani pá-
runk szüleivel, és persze egymással. Egy 
normális kapcsolatban őszintén beszél-
hetünk azokról a dolgokról, amelyekről 
úgy gondoljuk, változtatásra szorulnak. 
Természetesen ezt pontosan meg kell fo-
galmazni, mellőzzük az általánosításokat. 
Célszerű a fiatalok részéről kezdeményezni 
a beszélgetést, amennyiben úgy érzik, hogy 

feszültebb a kapcsolat, a szülők viselkedés-
ében jelentős változást észleltek, de ők nem 
akarnak beszélni róla. Előfordulnak nézet-
eltérések, de próbáljam udvariasan megfo-
galmazni a mondandómat, anélkül, hogy 
bármelyik felet megsérteném. Amennyi-
ben képesek vagyunk a sztereotípiáinkat 
félretenni és emberi módon hozzáállni a 
kialakult probléma megoldásához, vala-
mint rendelkezünk megfelelő empatikus 
képességgel, merünk nyitottak lenni pá-
runk szülei felé, és a problémákat is időben 
képesek vagyunk kezelni, megbeszélni, ez 
lehet egy normális kapcsolat alapja.

– Milyen problémák adódhatnak? Mi 
van, ha nem jövök ki az anyósommal/
apósommal?

– Amennyiben a kapcsolat megromlá-
sának az anyós, vagy az após a kiváltó oka, 
abban az esetben célszerű megvizsgálni, 
hogyan romlott meg a kapcsolat. Vajon 
mi az üzenete az anyós viselkedésének? 
Javasolni tudom, ne ítélkezzünk túl korán, 
szánjuk elegendő időt a probléma feltárásá-
ra. Az éremnek is két oldala van, és előfor-
dulhat, hogy az anyósunk olyan érzékeny 
pontunkra tapint, amelyre nem vagyunk 
felkészülve, vagy nem is vagyunk tisztában 
azokkal a tulajdonságainkkal. Amennyi-
ben megértem a viselkedését, megértem, 
hogy mi bántja, mit váltok ki belőle a visel-
kedésemmel, talán ez lehet az első lépés egy 
mindenki számára elfogadható kapcsolat 
felé. Bizony sok esetben el kell ismerni azt 

roméves koromban távozott el tőlünk. Az 
anyukámtól azt láttam, hogy keményen 
dolgozik, nevel két gyereket, mindezt egye-
dül, de soha nem adta fel. Talán ez volt az, 
amit a nővéremmel igazán megtanultunk 
tőle. Nagyon fontos, hogy mit lát a gyer-
mek a szülőtől. Természetesen én is szeret-
nék majd egy szép családot, nagyon szere-
tem a gyerekeket, talán ezért is vonzom be 
a kismamákat a tréningeimre. Egy boldog, 
teljes családot szeretnék, ahol a szülők sze-
retik és tisztelik egymást.

– Ha már a családot említettük, gra-
tulálok az eljegyzésedhez! Ha jól tudom, 
jövő év júniusában tartjátok az esküvőt. 
Milyen céljaid vannak még az esküvői 
készülődés mellett?

– Nagyon sok tervem van. Szeretnék 
még sokat tanulni, tanulmányozni a kü-
lönböző edzésformákat és módszereket. 
Célom az, hogy boldogan és elégedetten 
távozzanak az edzéseimről az emberek, és 
szeressék meg a sportot. Fontosnak tartom 
ennek a családias légkörnek a megőrzését, 
és hogy mindenkire oda tudjak figyelni, 
ezért ha nagyobb terembe is költöznék, 
csak a kényelem szempontjából tenném, 
de a vendégeim igényeit ki szeretném elé-
gíteni, és ugyanannyit foglalkozni minden-
kivel. Minőségi edzést szeretnék adni az 
embereknek, úgy, hogy egészségesebbek 
legyenek és szeressenek hozzám járni. És, 
mivel imádok főzni is – több mint 300 saját 
receptem van –, szeretnék kiadni egy saját 
receptkönyvet, amivel az lenne a célom, 
hogy megreformáljam az emberek étkezé-
sét és életét.

is, hogy az anyósok keserítik meg a fiatalok 
életét, vagy a lányos apák esetében az após 
lesz féltékeny a lányára, bár ez a legritkább. 
Mit hallunk oly sokszor? A drága mama 
már megint okoskodik, mindent jobban 
tud, mint én, mindent jobban csinál, mint 
én stb. Bár fogalmazhatunk úgy is, hogy 
kialakul egyfajta versengés, rivalizálnak 
egymással, folyik a harc a fiú-férj kegyei-

ért. Természetesen tisztában kell lennünk, 
azzal a ténnyel, hogy a családoknál nem 
egyformák a szokások, nem azonosak az 
értékrendek. A kezdeti időszakra jellemző 
lehet, hogy a meny alkalmazkodni próbál a 
számára új értékrendhez, próbál megfelel-
ni az elvárásoknak, ehhez persze türelemre 
és rugalmasságra van szükség. Bizony egy 

idő után ez borzasztóan fárasztó tud lenni. 
Úgy érzi a feleség, nincs előrelépés a kap-
csolatban. Sokszor arról van szó, hogy az 
anya képtelen elengedni a gyerekét, nem 
akarja elhinni, hogy felnőtt, hogy képes 
önálló döntést hozni, képes egy erős csa-
lád megalakítására. Cinikus lennék, azt 
mondanám, hogy mindent elkövet, hogy 
bebizonyítsa a nélkülözhetetlenségét. Fo-

kozhatjuk még azzal, amikor az anyák rá-
telepszenek a fiatalokra, és akadályozzák 
őket az önálló életvitelben. Vajon képesek 
az ilyen típusú anyósok a gyerekeik kö-
zelsége nélkül élni? Képesek elviselni az 
egyedüllétet? Sajnos azt kell mondani, ha 
a jelenlegi magyar társadalmat nézzük, 
hogy nagyon sok fiatal a szülőknél kezdi 

az önálló közös életet, nem beszélve arról, 
hogy sok esetben a szülők komoly anyagi 
támaszt is jelentenek, ami egyfajta anya-
gi függőséghez is vezethet. Ebből pedig 
nehéz kitörni. Miért? A fiatalok többsége 
nem szeretne alacsonyabb színvonalon 
élni, mint korábban, és nem utolsósorban 
a kényelmi szempontokat sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül.

– Mit tegyünk, ha szüleink nem fo-
gadják el új párunkat?

– A szülők mindig jót akarnak a gyere-
keiknek, de nem minden esetben tudják, 
hogy mi az, amire a gyereküknek szüksége 
van, és ezért próbálják az általuk helyesnek 
vélt irányba „terelni” őket, a jövőjük szem-
pontját szem előtt tartva. A döntés mindig 
a mi kezünkben van, természetesen meg-
hallgatva a tanácsokat, de a saját jövőnk 
szempontjából, a családalapítás szempont-
jából kell meghozni a döntést, mint önálló, 
saját sorsáért felelős ember, aki vállalja a 
döntésének a következményeit is.

„Nem ismerem azt a szót, hogy lehetetlen, 
és azt, hogy nem. Valamilyen úton-módon 
mindig eljutok a kitűzött célomig…”

„Sokszor arról van szó, hogy az anya 
képtelen elengedni a gyerekét…”

fotó: vozáry róbert
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Barczi-Bennett Edina
Gyerekkorom óta anya szerettem volna 
lenni. 26 évesen szültem az első gyere-
kemet, a szülés maga nagyon-nagy sokk 
volt, mondtam is utána anyukámnak: sok 
mindent mondtál, de ezt nem. Hogy eny-
nyire fog fájni. Soha többé nem akarok 
szülni, mondtam akkor. Nem hisztiztem, 
de nagyon meglepett a fájdalom. Amikor 
már azt hittem, nem lehet fokozni, akkor 
megint jobban fájt. 

Az első gyereket terveztük, a másodikat 
nem. Hathónapos volt Levente, amikor 
Vencellel teherbe estem. 15 hónap van a 
két gyerek között. Az első két évet szívesen 
feledem, mert nehezen tudtam utolérni 
magam. A nagyobb még kicsi volt ahhoz, 
hogy könnyedebben feldolgozzon egy 
kistestvért, pl. elvonult a sarokba, amikor 
a kicsit szoptattam, rám sem akart nézni. 
Ráadásul, amikor a második gyerek mikor 
három hónapos volt, akkor újra elkezdtem 
otthon tanítani. Jött a tanítványom, én hát-
tal szoptattam, s mondtam az instrukció-
kat… A harmadik gyereket, Mátét nagyon 
akartuk. Három év múlva érkezett, 2000-
ben. Rá három évre megszületett a legki-
sebb gyerek, Gergő, ő is meglepett minket, 
de fantasztikus ajándék az érkezése, hiszen 
így lett kiegyensúlyozott a csapat. A többi 

gondolatok az anyaságról
Anyaság. Érzelmek izgalmas keveréke. Aggodalom, jóság, türelem, gyengédség és megbocsátás éppúgy, mint düh, és tü-
relmetlenség. Káosz és harmónia. A fogantatástól kezdve átállunk egy másik pályára, amelyről – jó esetben – soha nem aka-
runk letérni. Vágyunk rá és félünk tőle. Állandóan aggódunk, és olykor elfog minket a bizonytalanság, jól csináljuk-e. A visz-
szacsatolás ott van a mindennapokban: gyermekünk tetteiben, érzéseiben és (olykor mentség kudarcainkra) génjeiben is.
Alábbi írásunkban két anya mesél érzelmeiről: Barczi-Benett Edina, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatónője négy 
fiút nevel, Tatár Gabi színésznő, az Egri Pinceszínház vezetője egy kislányt fogadott örökbe. 

szülés sem volt könnyebb, mint az első, de 
már tudtam, mire kell felkészülnöm. Tuda-
tosan készültem a fájdalomra.

Voltak olyan pillanatok, amikor úgy 
éreztem, nem fogom bírni. De a család 
mindenekfölött van, így soha nem adtam 
fel. Valahogy mindig meg tudtam oldani a 

legnehezebb helyzeteket is. A legrosszabb, 
így visszagondolva talán az volt, hogy ál-
landó stresszben éltem, folyamatos készen-
létben, topon kellett lenni. Egy alkalommal 
rosszul is lettem, be is mentem a kórházba, 
azt hittem, szívinfarktusom van. Akkor 
már összefolytak a nappalok az éjszakával, 
teljesen kimerültem. A szervezetem jelzett, 
hogy lassítsak. Az orvos csak annyit mon-
dott, menjek haza, próbáljak pihenni, egy 
darabig szedjek nyugtatót. Segítettek a csa-
ládtagok, és helyre jöttem. Aztán kezdődött 
minden elölről...

Nemrég nézegettem egy szilvásváradi ki-
rándulós fényképet, nagyon vicces fotó... A 
hátamon egy gyerek, a karomon egy, mel-
lettem kettő, egynek fogom a kezét… Hát, 
igen. Ha siralmasnak is tűnt néha a helyzet, 
én inkább nevettem magunkon.

A harmadik gyerek még csak bölcsis 
volt, amikor megpályáztam az igazgatói 
állást. Úgy éreztem, most kell lépnem, és 
a családom mellém állt. A férjem eleinte 
mindenben támogatott, de aztán eljött az 
az idő, amikor egyre többször menekült a 
munkába. A házasságunk végül felbomlott. 

Innentől kezdve egyedülállóként, albérlet-
ben négy gyerekkel, kegyetlenül nehéz idő-
szak következett, lelkileg is, anyagilag is. Új 
életet kezdtem, de bírtam. Sok mindenen 
átmentünk a gyerekekkel, de úgy érzem, 
senki nem sínylette meg a nehéz időszako-
kat. Mindig a pozitívumot sugalltam felé-
jük, hogy minden nehézségen túl tudunk 
jutni.

Soha nem éreztem tehernek az anyasá-
got. Ez egy örök életen át tartó szolgálat. 
Az egész életünk róluk szól. Ha dolgozok, 
akkor is ott vannak, ha beszélgetek, akkor 
is, ha igazat mondok, akkor is, ha hazudok, 
akkor is. Nem lehet letagadni egy percet se 
belőlük, minden az ő érdekükben történik. 
És egy anya mindenre képes a gyerekeiért, 
ez a legfontosabb anyai képesség. Ugyan-
akkor igyekeztem a saját ambícióimat is 
követni, és nőként is odafigyelni magamra. 
Az embernek önmagával szemben is igé-
nyesnek kell lenni, ezt látják a gyerekek is. 
Magamat is értékelnem kell. 

A nevelésnél arra törekszem, hogy szép 
lassan elengedjem a kezüket. Nem akarok 
rájuk telepedni. A legfontosabbnak mindig 
a fegyelmezést tartottam. Amit engedek, 
azt nagy becsben tartják. Például, amikor 
a nagyfiam jogosítványra vágyott, akkor 
tudomásul vette, hogy erre gyűjtünk, más 
dolgokról le kell mondani. Viszont, ha már 
megszerezte a jogsit, oda is adom neki a 
kocsit, nincs az, hogy nem adom, mert 
összetöröd, vagy ilyesmi. Ha este tízkor 
szól valamelyik, hogy éhes, akkor mor-
gok egyet, de megcsinálom a pótvacsorát, 
nincs olyan, hogy már volt vacsora, menj 
aludni… nem aludhat el éhesen. A kicsi-
nek most volt mandulaműtétje, két napig 

ott voltam mellette, ahhoz osztottam be 
a munkámat, mindent. Ez a dolgom. Szí-
vósnak kell lennem. Mindig úgy kelek fel, 
hogy bírnom kell, mert ha velem történik 
valami, borul minden.

Apaként viselkedni. Az volt mindig a 
legnehezebb. A mostani férjem sosem tud 
igazi apja lenni a gyerekeknek, a fegyelme-
zés rám hárul. Ha néha keménynek kell 
lenni velük, nem mondhatom, hogy meg-
úszod, mert apád épp nincs itt, a mostani 
férjem pedig nem azért van itt. Nekem kell 
keménynek lennem. Ugyanakkor anya is 
vagyok, a gyengédség, a figyelmesség, a 
mérhetetlen szeretet is én vagyok. Szerin-
tem érzik, hogy mindig, mindenben szá-
míthatnak rám.

Az anyaság egy olyan sztori, amelynek 
sosincs vége. 

Tatár Gabi
Legelőször 24 évesen foglalkoztam az 

örökbefogadás gondolatával… több éven 
keresztül próbálkoztam a lombik-prog-
rammal, de a beültetésig sosem jutottam el, 
mert egyszerre nagyon sok petesejt kezdett 
el nőni – be is kerültem az orvosi Guiness 
Rekordok Könyvébe – és ezek a petesejtek 

nem voltak életképesek. A petefészkem is 
nőtt, így az orvos leállította a programot. 
A sikertelenség után tönkrement a házas-
ságom.

A diagnózis szerint policisztás ovárium 
szindrómám volt – ez egyébként most sok 
fiatalnál megjelenik. Eleinte két méhe van 
egy lánygyermeknek, melyek összenőnek, 
de nekem sajnos egymásra nőttek, és a 
petevezetékeim is le vannak tapadva. Rá-
adásul hormonális problémáim is vannak, 
és édesapámtól örököltem egy trombofí-
liát. Protein S deficites vagyok, de ez csak 
később derült ki, mint az is, hogy nem lett 
volna szabad hormonokat kapnom. Volt 
két trombózis a lábamban és volt egy tüdő-
embóliám, és az volt az a pillanat, amikor 
azt éreztem, hogy el kell engednem azt, 
hogy valaha gyereket szülhetek. Beletörőd-
tem, hogy szülni nem fogok, de abba nem, 
hogy nem lehetek anya. 

Elvégeztem Egerben egy örökbefogadó 
tanfolyamot 38 éves koromban, és várakoz-
tunk. Kislányt szerettem volna. Úgy tervez-
tem, hogy féléves körüli gyereket fogadunk 
örökbe, nem mertem fiatalabb babát vál-
lalni. Féltem, hogy történik vele valami, és 
akkor megint magamat fogom hibáztatni, 
hogy erre se vagyok képes. Mindenkinek 

mondtam, hogy nekem majd a Jézuska 
hozza a gyermekemet. November 23-án 
kaptam egy telefonhívást, közölték, hogy 
találtak egy kislányt. December 12-én, a 
névnapomon találkoztunk először, nevelő-
szülőknél. Kata ekkor 15 hónapos volt. A 
karácsonyt már együtt töltöttük.

Az igazság az, hogy a kezdet nagyon 
kemény volt. Egy hetünk volt beszerezni 
a kiságyat, ruhákat, mindent, és… vala-
mennyire lelkileg felkészíteni magunkat. 
Két hétig teljesen rendben volt minden, de 
két hét után, mikor tudatosodott benne, 
hogy ez végleges állapotnak tűnik, voltak 
nehéz helyzetek. Egyszer például lenyelt 
valamit, ki akartam venni a szájából, de 
úgy ráharapott az ujjamra, hogy egy da-
rabot ki is harapott belőle. Úgy éreztem, 
próbálgatja a határokat, akkor is maradok, 
ha elviselhetetlen leszek? De soha nem volt 
olyan pillanat, amikor azt éreztem volna, 
ezt azért kapom, mert nem én szültem.

Érdekes, sokszor magamat látom ben-
ne, úgy érzem, kaptam egy olyan gyereket, 
amilyen én voltam. Úgy tartja az kisujját, 
ugyanolyan görbe a lábujja, úgy tud kibo-
rulni, mint én… 

Nem tudom, jó anya vagyok-e, de törek-

szem rá. Az biztos, hogy az egész életem 
körülötte forog. Következetes vagyok, és 
hihetetlen nagy szeretetet adok, úgy érzem. 
Ha nincs mellettem, akkor is rajta jár az 
agyam, olyan ez, mint egy igaz szerelem. Jó 
odabújni hozzá… megölelgetni… Úgy ér-
zem, lelki társak vagyunk, és neki köszön-
hetően ki tudok teljesedni a munkámban 
is. Magamért soha nem tudtam kiállni, de 
érte kötelességem. Mintha újjászülettem 
volna.

Ő egyébként mindent tud. Amikor hoz-
zánk került, a párom készített rólunk egy 
közös fotót, ami ott volt a kiságy mellett… 
Először azt mondogatta: baba, néni, aztán 
azt: anya, Kata… Ahogy nőtt, egyre több 
mesét talált ki a kettőnk kapcsolatáról… 
Nagyon sokszor mondom neki: annyira 
boldog vagyok, hogy engem választottál, 
hogy én lehetek az anyukád. Katának biz-
tonságot jelent szerintem az, hogy soha 
nem hazudunk neki. Például ha gyógyszert 
kapott, előbb megkóstoltam, és őszintén el-
mondtam neki, milyen lesz.

Négyéves volt, amikor a páromnak uno-
kája született, és a babát meglátogattuk a 
kórházban. Megdöbbenésemre Kata este 
a következőt mesélte: anyuci, én is ilyen 
palotában születtem, de ott minden ágy 

egyforma volt, és az egyik baba üvegágy-
ban feküdt. Utána elvittek engem egy má-
sik palotába, ahol beteg volt az ágyak lába, 
és voltak kisebb és nagyobb gyerekek is. 
Utána nem emlékszem mi történt, de az-
tán értem jött egy néni meg egy bácsi, és 
elvittek a legszebb palotába, ahol örökké 
szeretnék élni. Elmesélte a születését, a cse-
csemőotthont, a kihagyott nevelőszülőket, 
és minket… Négyéves volt ekkor, leírtam 
a történetet. Hatévesen megmutattam neki, 
de már nem emlékezett rá. 

Voltam a Hellinger-féle családállításon. 
Ők azt az elvet vallják, hogy egy gyereknek 
az az igazi családja, ahová beleszületett, és 
én csak a nevelője lehetek a gyerekemnek, 
az anyukája soha… és az a feladatom, hogy 
felkészítsem őt arra, hogy majd egyszer 
visszavigyem a vér szerinti családjához. 
Teljesen fel voltam háborodva, kiborultam, 
mert azzal szembesítettek, hogy én soha 
nem lehetek az anyja, mert nem én szül-
tem. Márpedig én azt vallom, hogy attól 
vagyok az anyja, hogy én ápolom, ha beteg, 
én gondoskodok róla, én szeretgetem, én 
puszilgatom, én mesélek neki, én tanítom 
meg mindarra, ami ahhoz szükséges, hogy 
az életben elinduljon. 

A szülő-gyerek kapcsolat egy életre szóló 
történet. Amikor örökbe fogadtuk, legszí-
vesebben belekiabáltam volna a világba, 
hogy igenis van megoldás, igenis lehetünk 
anyák! Azt tanácsolom a még hezitáló pá-
roknak, merjenek belevágni, és ha lehet, 
addig hozzák el a gyermeket, amíg még a 
hosszú távú memóriája nem alakul ki. Mi a 
24. órában kaptuk meg Katát. De megkap-
tuk, és most már tudom, ő az életem legna-
gyobb ajándéka.

„Soha nem éreztem tehernek az anyaságot. 
Ez egy örök életen át tartó szolgálat. ”

„Magamért soha nem tudtam kiállni, 
de érte kötelességem.”

fotó: vozáry róbert

fotó: vozáry róbert
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– Adél, a Bethesda Gyermekkórház 
jószolgálati nagykövete vagy és idén 
egy anyaotthon felépítésére gyűjtötök. 
Miről szól ez a szerepvállalás? Gyakran 
szoktál hasonló ügyek mellé állni?

– Ha felkérnek és azonosulni tudok 
az üggyel, akkor szívesen állok mellé. Az 
is igaz, hogy volt olyan 1 %-os gyűjtés, 
amire idén nemet kellett mondanom. 
Nem lenne hiteles ez esetben két helyre 
letenni a voksomat. Egy népszerű ember 
részvétele a társadalmi felelősségvállalás-
ban mintát mutat a többi ember számára. 
Örülök, ha ilyen irányban tudom az is-
mertségemet kamatoztatni. De az is igaz, 
hogy mindenki a maga szintjén tehet 
azért, hogy más embereknek segítsen. Az 
anyaotthon létrejötte több szempontból 
is nagyon fontos a számomra. Ennek a 
projektnek konkrétan látszik a vége. Az 
emberek nem egy feneketlen kalapba 
dobják a pénzüket, hanem remélhetőleg 
jövő májusra teljes pompájában fog mű-
ködni az épület. Ez jó dolog.

Természetesen motiválnak a szemé-

Anyaotthonra gyűjt a Bethesda 
gyermekkórház
A Bethesda Gyermekkórházban található Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központ anyaotthonra gyűjt, 
hogy a súlyosan sérült gyerekek mellett lelki támaszként ott lehessenek a szüleik. A központ Magyarország egész terü-
letéről, így Heves megyéből is fogadja folyamatosan az égés- és fagyássérült, elektromos áram és kémiai (vegyszeres) 
bőrmaródás miatt sérült gyermekeket.  A kis betegek heteket, hónapokat töltenek a kórházban, és a szülők jelenléte 
nagymértékben segíti gyógyulásukat. A kezdeményezés nagykövete Kováts Adél színművésznő.

lyes élményeim, hiszen tudom milyen 
az, amikor egy gyermek hosszú távon 
tartózkodik kórházban. Nekünk 7 hó-
nap volt a kórházi időszak az élet indu-
lásakor a lányommal. Rövidtávon sem 
jó, de hosszú távon ez együtt jár az egész 
család hospitalizálódásával. Ilyen hely-
zetben nagyon nehéz fenntartani azt a 
harmóniát, ami egy egészséges családban 
van. A legfontosabb, hogy egy anyának a 
gyereke mellett van a helye, főleg akkor, 
amikor nehéz helyzet adódik.

A mostani projektben az anyaotthon 
létrehozása a cél. Azok a családok, akik 
nagyon távoli helyekről kerülnek a kór-
házba, nagy szükségét látnák ennek. Egy 
gyermek gyógyulása nem csak orvosi 
kérdés. Elengedhetetlen, hogy az édes-
anya is ott legyen, mint lelki támasz, segí-
tő, gyógyító társként. Az anya a gyógyító 
team része. Manapság nagyobb elfogadás 
van ezzel kapcsolatban. 14 éve, én sze-
mélyesen kemény dolgokon mentem át. 
Sok esetben meg kellett harcolnom azért, 
hogy a puszta jelenlétemet elfogadják. 

Jelentkezzen 
nevelőszülőnek!
Tudta Ön, hogy hazánkban ma több mint tízezer gyer-
mek nem élhet családi körülmények között?
•  Ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene nehéz 

sorsú gyermekeken,
•  ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, elfogadás, 

szeretet és empátia,
•  ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a tör-

vényi előírásoknak, 
•  ha szívesen gondoskodna saját otthonában család 

nélkül maradt, segítségre szoruló gyermekekről,
•  és vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett felké-

szítő tanfolyamot…
akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői feladatok ellá-
tására! A jogszabályokban előírt anyagi támogatást a 
Benita Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

A részletes feltételekről érdeklődhet:
E-mail: benita.neveloszuloihalozat@gmail.com

Tel.: (06 70) 361-7802, (06 70) 433-9595

Nagyon sokat tud segíteni, ha az anya 
egész nap a gyermeke mellett lehet. 

Az anyaotthon azért nagyon jó dolog, 
mert az együtt, ugyanakkor mégis kü-
lön egysége valósul meg. A baba-mama 
szoba is egy lehetőség, de az anya bizony 
amortizálódhat a kialvatlanságtól. A 
kórház nem szálloda. Munkahely, ahol 
gyógyítás folyik. 24 órás „szolgálatban” 
az anya számára valósággal lehetetlenné 
válik a pihenés. Mindenki nyer azzal, ha 
az édesanyák jó helyen tudva a gyerme-
küket, akár nap közben is le tudnak pi-
henni. A kezelések alatt, vagy ha alszik a 
gyermek, úgysem tudnak segíteni.

– Ha jól tudom, te voltál az Égés-
centrumban, és láttad a gyerekeket. Mi 
a személyes tapasztalatod?

– Az Égéscentrumról azt kell tudni, 
hogy országos intézmény. Itt minden fel-
tétel adott, hogy a súlyos égéssérült gye-
rekeket a legjobban ellássák. A benyomá-
som pedig ugyanaz, mint az összes többi 
osztályon, ahol mi érintettek voltunk. A 
Bethesda családcentrikus kórház. Ez a 
szemlélet áramlik az orvosokból és nő-
vérekből, a gyermekek és szülők felé. Va-
lahogy mindig azt éreztem, hogy az el-
hivatottságukat jól jellemzi a szlogenjük: 
„Jutalmam, hogy tehetem.” A magyar 
egészségügy helyzetét ismerve, ennek a 
mottónak eleget tenni minden pillanat-
ban bizony nem könnyű. Persze minden-
ki, akinek hivatása van, nyílván úgy érzi, 
hogy boldogság, hogy azt teheti. Én is így 
érzem ezt a saját szakmámban. (X)
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álmosan hunyorogtak az égbolt csillagai. 
Csendes volt a város, csak néhány hajnali 
autóbusz zümmögött. Anna édesded álmát 
nem zavarta semmi. Pedig a fénymanók már 
készülődtek, hogy elárasszák a várost ragyo-
gó virradati fénnyel.

Felvették aranyló ruhájukat, amit a naptól 
kaptak úgy kétezer évvel ezelőtt, és mint va-
lami csúszdán, siklottak a fény hátán a földre. 
Sapkájuk végén a fénycsengettyű csodálatos 
dallamot muzsikált.

A madarak hallották meg először, ők már 
hajnalban ébren vannak. De ezen a reggelen 
hiába toporogtak Anna ablaka előtt. A fény-
manók is hiába próbálták muzsikálva telehor-
dozni Anna szobáját fénnyel. Az ablakszemek 
nem nyitották ki pilláikat. Makacsul, összezárt 
redőnyökkel vártak, mintha még mindig éj-
szaka lenne.

Végül a legkisebb fénycsúszdán megérke-
zett a legkisebb fénymanó, és ő valahogy, 
nehezen utat talált egy ablakrepedésen ke-
resztül. Egyenesen Anna ágya mellett ért föl-
det. De olyan halkan szólt a muzsikája, hogy 
hiába járta körbe a szobát, sötét maradt ott 
minden. Rájött, egyedül nem tud elég fényt 
árasztani. odatelepedett hát Anna mellé az 
ágyba, kicsi fejét a muzsikáló csengővel Anna 
szíve fölé hajtotta. Lassú, szabályos ütésekkel 
dübörgött a hatalmas szív, a kislány tüdejé-
ben orkánszerű sebességgel zúdult ki-be a 
levegő. A sok zaj elnyomta a csengettyűszót. 
A kis fénymanó elkeseredésében sírva fakadt.

A manók sírása nagyon halk, az emberek 
ezért csak ritkán veszik észre.

Így Anna sem sejtett a fénymanók küzdel-
meiről semmit. nagy szerencse, hogy a játé-
kok minden dologról tudnak, ami a világon 
történik. Ők soha nem alszanak, legfeljebb 
néhány percet, ha álomba ringatja őket egy 
kisgyerek.

Anna játékai türelmesen ültek a polcon. 
nem szóltak. nem mozdultak. Végül Tomi 
baba kapta fel a fejét elégedetlenül:

– Igazán tennünk kéne valamit!
– Talán a labda odagurulhatna Anna lá-

bához, így felébreszthetnénk – szólalt meg 
Anna kedvenc játéka, a szőrmemaci.

– Én moccanni sem tudok, beszorultam 
két doboz közé – sziszegte a labda, és hozzá-
tette: – szusszanni sem tudok. Azt hiszem, ki 
is lukadtam.

– Ha engem összeütne valaki – hallatszott 
a hangszerek közül –, akkor biztosan feléb-
redne Anna. Egy cintányér hangja mindenkit 
felébreszt!

– A te hangod túl erős az ébresztéshez, 
még az is lehet, hogy Anna megijedne – 
suttogta egy kisautó. A cintányér hangosan 
csapkodva fészkelődött egy kicsit, szemmel 
láthatóan megsértődött.

– Talán énekelhetnénk… – szólalt meg 
szőrmemaci a sarokban.

– Úgy van! – helyeselt Tomi baba. – Énekel-
jünk!

Aztán még jó ideig vitatkoztak a játékok, hogy 
melyik az az ének, amelyiket mindannyian ismer-
nek. Végül mindenki azt énekelte, amit tudott. 
Addig énekeltek, míg Anna kinyitotta a szemét. 
Azonnal meglátta a fénymanót. Megcsodálta 
aranyló ruháját. Szólítgatta, beszélt hozzá, tenye-
rébe vette, vigyázva, kedvesen közel emelte ar-
cához, talán meg is érintette arcbőrével a manó 
haját. Egyszerre minden álom elszállt a szemé-
ből. odalépett az ablakhoz és kinyitotta. A reg-
geli friss levegővel együtt beáradt a fény Anna 
szobájába. Most nem ásítoztak a polcon a játé-
kok sem, hiszen már ők is várták a fényt.

Mindenki örült, csak Anna hallgatott. Arra 
gondolt, hogy talán máskor is eljöttek hozzá 
a fénymanók, csak ő nem vette észre.

 Anga Mária

A fénymanók földreérkezése
rajz: eszti

Hogyan elemezzünk 
verset?
A Tinta Kiadó kiadványában Szathmári 
István, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Karának pro-
fesszora tizennégy különböző korú és jel-
legű vers elemzésével vezeti be a diákokat a 
lírai művek megértésének világába. 

Játékos feladatok nagyobbaknak
Okos Móni és Okos Tóni, a két találékony tekergő testvér nagy elhatározásra jutott: bebarangolják ÉSZországot. Járnak 
Kíváncsi falvacskában, Matek megyében, Nyelv járásban is, minden útjukon újabb és újabb kérdésekre keresik a választ. 
Mostani útjukon nyelvi feladatokat oldanak meg, tarts velük te is!
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1. Tóni nagyszülei tyúkokat és nyula-
kat tenyésztenek. Egyszer megszámolta, 
hogy az állatoknak összesen 135 fejük és 
294 lábuk van. Hány nyulat nevelnek a 
nagyszülők?

***
2. Mi lehet a szabály?
1201 = 95
2021 = 125
2100 = 120
1221 = 115
(A megoldáshoz nem valamilyen bonyo-
lult matematikai képletre van szükség, 
sokkal inkább egy egészen hétköznapi 
ötletre…)

***
3. Egyliteres edényben 6 dl tej van. Önt-
sünk hozzá még 6 dl-t. Mennyi tej lesz 
most az edényben?

***
4. Összekevertük néhány magyar vá-
ros és település nevének betűit. Melyek 

Megfejtések: 
1. Tóni nagyszüleinek 12 nyula van.
2.  Az egyenlőség bal oldalán álló szám a jobb oldalon 

álló szám címletezése 50, 20, 10 és 5 forintosokból. 
Pl.: 1.50 + 2.20 + 0.10 + 1.5 = 95.

3. 1 liter. (2 dl kifolyt.)
4.  Nagykanizsa, Balatonaliga, Szigethalom, Dunaha-

raszti, Kiskunfélegyháza, Mátészalka.
5. köröm, szem, fotó, gerinc, tüdő, ló, kép, sor, víz, kerék

Rajzolj és nyerj egy 
kerékpárt!
A Média Eger Kft. Eger MJV 
Önkormányzatával és az 
Egri Városfejlesztési Kft.-
vel közösen RAJZPÁLYÁ-
ZATOT hirdet általános 
iskolás gyerekek részére. 
Ha szeretnél nyerni egy kerékpárt vagy más értékes 
ajándékcsomagot, nincs más dolgod, mint lerajzolni maga-
dat vagy családodat, barátaidat a megújult egri Dobó téren.

Fantáziádnak ne szabj határt! Rajzold le olyannak, amilyennek 
Te elképzeled! A legszebb, legötletesebbnek ítélt rajzot zsű-
ri választja ki, ha a tiéd lesz a nyerő egy kerékpárt guríthatsz 
haza! A győztes rajz mellett kilenc másik kiválasztott pálya-
munkát és készítőjét ajándékcsomaggal jutalmazzuk!
A rajzokat név, lakcím, telefonos elérhetőség megjelölésével 
a Média Eger Kft. címére (3300, Eger, Törvényház út 15.) várjuk 
május 31-ig!

A fődíjat, a kerékpárt a
BRINGA-BOLT.hu 

Kerékpár Szaküzlet 
ajánlotta fel!

Eger, Egészségház u. 11. 
Tel.: (36) 345-589

lehetnek ezek a városok, települések?  
kasznianyag, gabona illata, magot hiszel, 
sarat hazudni, félszeg kukahiány, maláta-
szék.

***
5. Mi a közös utó- illetve előtagja az aláb-
bi szavaknak?
a) macska–pörkölt b) tyúk–tanú
c) cél–modell d) hegy–oszlop
e) szalon–szűrés f) verseny–darázs

h) táj–regény i) csatár–tűz
j) száj–csap k) szerencse–pár



www.hajduhegy.hu

Egy városrész mindennapjai…

http://egerhirado.hu

Válassza a csodás vidéki környezetben lévő Egri Korona Borházat esküvők, 
ballagások, egyéb családi és céges rendezvények helyszínéül!

Bor, Élet, Stílus… Egri Korona Borház és Wellness Hotel 
Tel.: (06 36) 550-341 E-mail: rendezveny@koronaborhaz.hu

www.koronaborhaz.hu

FELHÍVÁS!

INGYENES
VIZSGÁLAT

Amplifon Hallásközpont
Eger, Knézich Károly u. 18.
amplifon.hu

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 2014. május 1. és 31. között
az egri Amplifon Hallásközpontban. A vizsgálatok várakozás 
nélkül, de előzetes telefonos egyeztetés alapján történnek. 
Bejelentkezéshez hívja a 06-36 418-808-as telefonszámot!
Rendel: Dr. Halmos Péter, fül-orr gégész és audiológus főorvos.
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3 ok, amely miatt érdemes 
hallásvizsgálatra elmenni
Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat kampányának 
apropóján lapunk összeválogatta azokat a legfontosabb szemponto-
kat, ami miatt érdemes és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem mind-
egy ugyanis, hogy hova jelentkezünk be szűrésre!

A hallásproblémák mindannyiunkat érintenek
A megnövekedett környezeti zajok, a módosult zenehallgatási szokások 

(iPod-ok, mp3 lejátszók), a zajos munkahelyeken a hallásvédelem gyakor-
ta előforduló teljes hiánya mellett a hallószervek természetes úton történő 
elöregedése sem kímél bennünket. Előbb-utóbb valamilyen mértékben 
mindannyian érintettek leszünk, vagy már érintettek is vagyunk. A kérdés 
inkább az, hogy kinél mikor jön el az a pillanat, amikor bejelentkezik hallás-
vizsgálatra egy Amplifon Hallásközpontba.

Hallásvizsgálatot hallásközpontban érdemes elvégeztetni
Sokszor előfordul, hogy háziorvosi rendelőkben mobil műszerekkel hal-

lásszűrést végeznek különböző hallókészülék forgalmazók. Ez hasonlóan el-
fogadhatatlan és szakmai képtelenség, mintha félhomályban vagy sötétben 
akarnánk látásvizsgálatot csinálni. A hallásvizsgálathoz ugyanis csend kell, 
ami a hallásközpontokban a speciálisan, kifejezetten erre a célra kialakított 
hangszigetelt vizsgálókabin biztosít. Az utcazaj, a padló kopogása vagy más 
zavaró tényezők teljesen elferdíthetik a mérések eredményét. Ne hagyja 
magát becsapni!

A hallásvizsgálatra nem kell órákat várni
Az úgynevezett előjegyzési rendszernek köszönhetően minden hal-

lásvizsgálat előre megbeszélt időpontban történik. Önnek csupán fel kell 
hívnia a 06-36/418-808-as telefonszámot, és az Eger, Knézich Károly utca 
18. szám alatt található Amplifon Hallásközpont munkatársaival közösen 
egyeztetnek egy Önnek megfelelő időpontot. A más egészségügyi intéz-
ményekben általános, sokszor órákig tartó, bosszantó várakozás így teljesen 
kiküszöbölhető. (X)
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„Itt a világ legjobb borait lehet termelni”
Egri sikerek a „Challenge International du Vin 2014” versenyen – beszélgetés dr. Dula Bencével
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BÉRCzESSy AnDRáS

Dula Bence és fia, Dula Áron közösen 
dolgoznak, 42 hektáron.  A növényvéde-
lemért Dula Bence felesége „felel A fajta-
összetétel vörösbor-túlsúlyos: a kékfran-
kos, kadarka, kisburgundi (pinot noir), 
cabernet franc,  menoire a meghatározók. 
Emellett a leányka, tramini, muskotály és 
ebből adódóan  az Egri Csillag is nagyon 
fontos számukra.

Dr. Dula Bence nagyon büszke a két 
aranyra. Mint mondja, ez egy rendkí-
vül fontos megmérettetés, jelzés értékű 
eredményekkel. Azt tartja: Magyarorszá-
gon túlságosan sok borverseny van, ezek 
többsége nívótlan és inkább üzleti jellegű. 

Bikavért rendszeresen versenyeztet a 
Dula Pincészet, mert ez a házasítás ha-
sonlít a bordeaux-i házasításhoz. De 
rögtön hozzáteszi: „a  szívünk mélyén, 
az tudatunkban persze ott van, hogy ez 
semmivel sem összehasonlítható.”

Idén két évjárat nyert, az 1999-es most 

IX. Aranytőke Borszemle és Nemzetközi Rizlingverseny

Champignon-díjas lett Tóth Ferenc
Egerszóláton áprilisban immár kilencedik alkalommal rendeztek Aranytőke Borszemlét, amely minden második év-
ben nemzetközi borversennyel egészül ki. A település önkormányzata, borlovagrendje és a környékbeli hegyközségek 
2006-ban kezdeményezték a verseny életre hívását; hivatásos borkészítők mellett a kistermelők is fórumot kaptak bo-
raik összehasonlítására és ösztönzést a minőségi termékek előállítására. A kétnapos megmérettetésre Horvátországból, 
Szlovákiából és Magyarország 10 borvidékéről összesen 270 mintával neveztek.

MIKA ISTVán

Tóth Ferenc az Egri Borvár Pincészet tu-
lajdonosa 2009-es Bikavér válogatásával 
(96,2 p.) elnyerte a kategóriagyőztesnek 
járó Nagy Aranyat, Champignon-díjas 
lett. Ugyanakkor 2011-es boráért a Leg-
jobb Egri Bikavér különdíját is átvehette. 

Vendégmarasztaló helyiségben, a pin-
céjükben találkoztunk. A tárolót egye-
divé teszi az esztétikai élmény – nincs 
boltozat, sem belső burkolat, csak riolit-
tufába vájt alagutak vannak. Egyedülál-
ló pincerendszert hoztak létre a borok 
érlelésére, tárolására. Egymást váltják 
itt a borkereskedők, a megrendelők, a 
fogyasztók. Feltűnt, hogy szinte mind-
egyikük gratulált a mester legfrissebb 
díjához.

– Most először kaptam Champignon-
díjat. Az élet szépségei a pillanatokon 
múlnak. A díjátadás is ilyen volt. Ezek 
szerint kellek még a szakmának… Én is 
gratulálok a verseny különdíjasainak – 
Gál Lajosnak, Szuromi Mihálynak, Kiss 
Zoltánnak, Gál Tibornak, Rabóczki At-
tilának, a Szőlősi Pincészetnek és a nem-
zetközi rizlingverseny külföldi érmesei-
nek – akik eredményeikkel emelték az 
országos rendezvény értékét, színvonalát.

– Beszélgetésünk kezdetén azt 
mondta, ha nem fog esni, holnap per-
metezni megy. 20 hektáros az ültetvé-
nye. Feri bátyám, bírja még?

– Jó az immunrendszerem – válaszol-
ja nevetve. – Éltetőerőm a családom és a 
munkám. Nagy segítségemre van a fele-
ségem és a lányom, aki a kereskedelmet 
és a marketinget irányítják. Én a pincé-
szet és az ültetvény mindenese vagyok. 
Koromnál fogva már régtől nyugdíjas, 
de a munkabírásom és az eredményeim 
alapján ennek még nincs sok jelentősége. 
A feladataim – amelyet a borászommal 
és munkatársaimmal végzek – értelmet 
ad napjaimnak. A díj a többlet, boraim 
a műveim. Olyan vagyok, mint a szőlő-
tőke: a tudásomat készséggel átadom a 
gyökereimnek. 

– Volt már olyan pontja a borkészí-

tésnek, amely arra intette, hogy vala-
min változtatni kell?

– Megkóstoljuk az alapborokat, és 
már tudjuk, hogy mi következik ezután. 
Az alapborokat is palackozzuk. Termé-
keinket saját, jól bevált stílus alapján, 
mesterségbeli tudásunk szerint készítjük, 
melyet aztán igyekszünk megkedveltet-
ni, elfogadtatni a fogyasztóinkkal. Ter-
mészetesen figyelembe vesszük vélemé-
nyüket, miközben a bor ízével, zamatával 
próbáljuk formálni ízlésvilágukat.

– No, lássuk, hogyan hatnak érzék-
szerveimre a győztes borok…

– Kóstolja csak meg. A két nyertes 
bort akár testvérnek is tekinthetem, pe-
dig két év van közöttük, a 2009-es javá-
ra. Kékfrankosból, merlot-ból, cabernet 
franc-ból, cabernet sauvignonból és egy 
kevés pinot noirból készültek. Látom, 
ízlik. A Champignon-díjas klasszikus 
bikavér pincészetünk legjobb boraiból 
válogatott házasítás. Mély színű, avarra 
és fekete gyümölcsre emlékeztető zama-
tokkal, aromákkal. Ötödik éves bor, hoz-
záadott értékkel. Megjegyzem: a fogyasz-
tók az élvezeti értékeknek, a kereskedők 
a saját hasznuknak örülnek igazán.

– Mi kell a színvonal, a vevők meg-
tartásához?

– Nyolc éve nagyszabású technológiai 
beruházást hajtottunk végre, megújult a 
pincészetünk, azóta is folyamatosan fej-
lesztünk. Kimondottan minőségi szőlő-
fajtákból, stílusunkra jellemző borokat 
készítünk. A minőség záloga nálunk a 
gondos zöldmunka, az ésszerű súlycsök-
kentés, a kiváló alapanyag. A borkészítés-
hez nem elég a hideg szakértelem, több 
kell: lélek és egy csipetnyi művészet.

 – És stabil piac.
– Egyetértek. Jól esik, hogy ismerő seim 

megállítanak az utcán, hívnak telefonon, 
vagy interneten közlik: nagyon jók a bora-
ink, rendelni fognak még belőle. A külföl-
di partnerség kialakítása már korántsem 
ilyen egyszerű, de a kislányom azért eb-
ben a munkában is eredményes.

– Látom, elgondolkodott. Mit sze-
retne olvasóinak elmondani még?

– Azt például, hogy jelenleg túlkíná-
lat van a piacon. De előfordul ennek az 
ellenkezője is. A borász érdeme, ha egy 
közepes vagy gyenge évjáratból is képes 
nagy bort készíteni. És még valami: azért 
kell a több éves tartalékolás, hogy a pia-
cot akkor is ki tudjuk elégíteni, ha átlagos 
az évjárat. Idén a legjobbakra számítok…

másodjára, azért nevezték, mert ezt a 
bort még nagyon élőnek tartják, s eb-
ből van még 500 palack. A család elsőre 
nem értette, hogy Dula Bence miért küldi 
újra versenybe ezt az évjáratot. A 2006-
os Bika vért karácsonytól forgalmazzák. 
A személyes öröm mellett egri sikernek 
tartja mindezt, s persze visszaigazolásnak 
is. Egyrészt az 1994-ben újraindult pincé-
szet nagyapai örökségét látja benne – ez 
„mindössze” egy intelem, arról, hogy az 
adottságok tükrében itt a világ legjobb 
borait lehet termelni. Másfelől azt is mu-
tatja, hogy Tokaj mellett ez az a magyar 
borvidék, ahol tartósan nagy értéket mu-
tató borok teremnek, ahol a régi évjáratok 
nem azért kerülnek piacra, mert koráb-
ban nem sikerült eladni.

Dula Bence azt mondja: „a botcsinálta 
sommelier-ek, bloggerek és a média befo-
lyásolják a piacot, s ez legtöbbször  a pénz 
világát képviseli, nem feltétlen az értékek 
világát. Ez egy küzdelem, ahol a szak-
mának kell győznie előbb vagy utóbb, a 
marketinggel nem lehet pótolni a szak-

Mindig nagy izgalommal várja a boros szakma, a borászok világa a bordeaux-i 
versenyt. Több ezer tétel érkezik ide a világ minden pontjáról. Hazánk ebben az 
évben is igen jól szerepelt, Magyarországra 18 arany, 18 ezüst és 13 bronz jutott. A 
Dula Pincészet két aranyat nyert, az 1999-es és a 2006-os Bikavérekkel.

mát, a jó áru megállja a helyét, hiszen az 
emberek vágynak egy szebb, jobb életre. 
A bor élvezeti érték, ennek az életnek egy 
kis szeglete.”

Soksajtos Pizza rukkolával
Hozzávalók: 
•  40 dkg zabpehelyliszt
•  1 kávéskanál só 
•  1 evőkanál oregánó (morzsolt)
•  1,5 dl tej 
•  2,5 dkg friss élesztő 
•  1 kávéskanál nyírfacukor 
•  1 dl víz (kézmeleg) 
•  4 evőkanál olívaolaj

A feltéthez: 
•  pizzaszósz 
•  5 dkg füstölt gomolya 
•  5 dkg juhtúró 
•  5 dkg trappista sajt 
•  10 dkg rukkola.

A tejet meglangyosítjuk (ne legyen túl 
meleg, mert tönkremegy az élesztő), bele-

tesszük a nyírfacukrot, belemorzsoljuk az 
élesztőt, majd csomómentesre elkeverjük.

A zablisztet  tálba tesszük, hozzáadjuk 
a sót, az oregánót, az olajat és beleöntjük 
az élesztős tejet. Az egészet kidolgozzuk 
annyi kézmeleg vízzel (kb. 1 dl), hogy 
kissé ragacsos tésztát kapjunk. Ez azt je-
lenti, hogy keverés/dagasztás közben a 
táltól elválik a tészta, de ha megnyomjuk 
a tetejét, kissé hozzátapad az ujjunkhoz.

A tepsit zsírpapírral kibéleljük, bele-
tesszük a tésztát, és amíg bemelegszik 
a sütő 180 °C-ra, addig hagyjuk kelni a 
tésztát (kb. 20 percet).

A végén megkenjük pizzaszósszal, 
rátesszük a feltétet, és 20-30 perc alatt 
készre sütjük. A sütésidő a feltét meny-
nyiségétől is függ. A rukkolát csak a sü-
tés után tesszük rá! Jó étvágyat hozzá!

fotó: bilku krisztián

fotók: bilku krisztián
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Egy szuperantioxidáns az egészségünkért!
VINISEERA® Magyar Szőlőmag Mikro-őrlemény étrend-kiegészítő

Megfigyelhetjük, hogy a szőlőfürtök és a bogyókban lévő magok szív formájúak! Elődeink ezért is feltételezték, hogy 
a szőlő segít a szív- és érrendszeri, egyéb daganatos betegségek leküzdésében. A 2009- ben az amerikai rákkutatás 
szaklapjában megjelent tudományos cikkben, a szőlőmagban talált sajátos anyagokról klinikailag kimutatták, hogy a 
leukémiás sejtek 76%-át 24 órán belül elpusztították. Azonban a kutatók és az orvosok szerint a rákellenes gyógyszer 
kifejlesztéséig még hosszú az út!

Számos kutatás említi a mell-, proszta-
ta-, bőr-, és emésztőrendszeri daganatos 
betegségeknél tapasztalt jótékony hatást. 
2003-ban az első magyar kisüzemi hide-
gen sajtolt szőlőmag-étolaj kinyerése után 
megkezdtük a szőlőmag liszt előállítására 
irányuló kísérleteket. A különleges szu-
perőrlő berendezéssel a nagyon kemény 
szőlőmag rendkívüli finomságú hidegőr-
lésű őrleménye, szennyeződésektől men-
tes kiváló étrend-kiegészítő. A találmány 
szerinti púder finomságú szőlőmag-őrle-
ményben lévő aktív polifenol vegyületek 
hőállóak, sütésnél sem károsodnak.A 
polifenolok táplálkozásunkban a ma leg-
többet emlegetett természetben előfor-
duló; hatásos antioxidánsok; szőlőben, 
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szőlőmagban, gyümölcsökben, zöldsé-
gekben, gyógynövényekben, ehető-mag-
vakban, gyógy-gombákban, teákban, 
stb. találhatók. Ezek az élettanilag fontos 
oligomer-proantocianidok (OPC-k) és 
Flavonoidok borelemzési adatok alapján 
a szőlőmagból és héjból csak kis mérték-
ben oldódnak ki.

A porított szőlőmag nagyobb meny-
nyiségben tartalmaz még rostanyagot, 
szénhidrátot, fehérjét, esszenciális zsír-
savakat, nátrium, kalcium, foszfor, káli-
um, magnézium, vas, mangán, réz, cink, 
bór, molibdén és egyéb nyomelemeket is. 
Francia kutatások alapján a szőlőmagban 
a polifenolok ill. az OPC-k (vitaminok-
kal analóg) antioxidáns hatása 18,4-szer 

szakrendelő • állateledel • állatpatika
eger, szövetkezet u. 4. tel: 36-312-460

www.allatkorhazeger.hu
nyitva tartások:

Szakrendelő: H–P: 8.00–18.00 • Sz–V: 9.00–12.00
Állateledel: H–P: 8.30–16.30 • Sz: 8.00–12.00

Állatpatika: H–P: 8.00–16.30

Kutyaválasztás 

10–15 évre választunk! 
Ha úgy döntünk, hogy egy négylábúval gyarapítjuk családunkat, több választási lehetőség áll előttünk. Először is el 
kell döntenünk fajtatiszta vagy keverék, kis- vagy nagy testű, szuka, vagy kan, kölyök vagy felnőtt kutyát szeretnénk-e. 

Itt a tavasz, jönnek az élősködők! 
Tavasszal a jó idővel együtt a házi kedvenceinket veszélyeztető külső és belső élősködők is megjelennek

A paraziták nemcsak tápanyagokat vonnak el a gazdaszervezettől, hanem számos betegséget terjesztenek. Kullancsok 
közvetítik a babesiosit és a lyme kórt, melyek- főként az előbbi- már a kutyatartók jelentős része által is jól ismert be-
tegség. Szúnyogok is átadhatnak kórokozókat. Ilyen betegség a nyulak myxomatosisa is, amely gyakran nem, vagy igen 
nehezen gyógyítható, de védőoltással megelőzhető. Szintén szúnyog terjeszti a ma már egyáltalán nem ritka szívfér-
gességet is.
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Nemcsak ízeltlábúak lehetnek, amik meg-
fertőzik kedvenceinket. Veszélyesek le-
hetnek kutyákra és macskákra a házas és 
meztelencsigák is, mivel légúti parazitákat 
terjeszthetnek. A macska és kutya tüdő- ill. 
légcsőféreg okozta esetek egyre gyakorib-
bak. 

A kutyák légúti parazitái még most is 
ritkák. Ezzel szemben a macskák tüdő-
férgessége valódi veszélyt jelent, főként 
a kinti és rendszeresen kijáró macskákra 
nézve, mivel ezek az állatok kisebb élőlé-
nyeket ejtenek zsákmányul. Így időnként 
elfogyaszthatnak fertőzött csigákat is. Jó-
val gyakoribb azonban, hogy a cicák rág-
csálók, madarak, vagy hüllők által fertő-
ződnek meg a tüdőféreggel, mégpedig oly 
módon, hogy azok közvetlenül prédává vá-
lásuk előtt fertőzött csigákat fogyasztanak. 
A tünetek nem túl jellegzetesek: orrfolyás, 
köhögés, viszonylag jó étvágy melletti leso-
ványodás. Ilyen tünetet természetesen más 

kórokozók is okozhatnak, de a nem gyó-
gyuló légúti tünetek esetén feltétlenül érde-
mes macska tüdőférgességre gondolni. A 
vizsgálat nagyon egyszerű. Az elve, hogy a 
tüdőben lévő kifejlett férgek szaporodnak, 
lárvákat hoznak létre. A lárvákat a macska 
felköhögi és gyakran lenyeli, így azok a táp-
csatornán áthaladnak és bélsárból megfele-
lő eljárással mikroszkóppal kimutathatóak. 
(kép: macska tüdőféreg lárva, az az Imperi-
ál Állatkórház pácienséből). 

Mint minden fertőzésnél, itt is a megelő-
zés és a betegség időben történő felismeré-
se a cél. A kórokozó ellen védekezni az erre 
a célra törzskönyvezett, állatgyógyszertá-
rakban kapható készítményekkel lehet. A 
betegség időben történő felismerését a kül-
földön már elterjedt és a felelős állattartás 
részét képző, rendszeresen végzett para-
zitológiai bélsárvizsgálat segíti.

Dr. Balogh Gábor
állatorvos, Imperiál Állatkórház Bt.

Faller Etelka diplomás parapszichológus (06 30) 410-4821
Bach virágterápia • életmódtanácsadás •  asztrológia •  számmisztika •  tarot

erősebb, mint az egyébként fontos C vi-
taminé és ötvenszer erősebb az E vita-
minnál. 

A szőlőmag mikro-őrlemény ugyan 
nem helyettesíti a kiegyensúlyozott ét-
rendet, az egészséges életmódot és a 
mozgást, de megvédheti a sejteket a sza-
badgyökök károsító hatásaitól. A mag 
fogyasztói a betegségekből gyorsabban 
gyógyulnak, fizikai és szellemi teljesítmé-
nyük az élet minden területén növekszik, 
azaz van esélyük jobban és egészségeseb-
ben élni. Fiatalok, sportolók és időseb-
bek egyfajta doppinghatást feltételeznek. 
Orvosi adatok szerint a visszér elleni 
gyógyszerek egyik alapanyaga az érfala-
kat erősítő és rugalmassá tevő szőlőmag-
kivonat, ami egyben segíti a zsírégetést 
(fogyókúra) és enyhén vízhajtó hatású. A 
növényi polifenolok késleltetik az örege-
dést; „anti-ageing” hatásúak, „a szervezet 
rozsda-gátlójának” is tartják, így fiatalság 
megőrző hatásúak lehetnek, erősíthetik 
az immunrendszerüket, betegségekkel 
szembeni ellenálló képességet.

Dió Gyógyfűszertár – Jókai út 1/A



TAKArÍTÓSzOLGÁLAT EGEr
(06 20) 9359 211

Épülettakarítás. Szalagfüggöny-, 
szőnyeg-, kárpittisztítás, 

szőnyegtisztítógép-kölcsönzés 
házhozszállítással, magánszemélyeknek 

és cégeknek egyaránt.

Lichtmatrix Technológia 
felhasználásávalÖKO TAKArÍTÁS

VITÁL Henriett a
Női, férfi  és g�er�ekfodrász
Hajhosszabbítás, alkalmi és esküvői fr izura 
készítés. 
Bejelentkezés: (06 20) 926 7726

Lapunk következő száma 2014. június 6-án 
jelenik meg. Hirdetésfelvétel május 30-ig. 

Tel.: (30) 254 0755  
E-mail: egrimagazin@mediaeger.hu

www.mediaeger.hu

IMPrESSzuM  Egri Magazin • Kiadja a Média Eger Nonprofit Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15., telefon: (06 36) 419-999, e-mail: mediaeger@
mediaeger.hu, web: www.mediaeger.hu • Főszerkesztő: Harsányi Judit • Felelős kiadó: Antal Anett ügyvezető igazgató • Marketing munkatárs, 
hirdetésfelvétel: Major Ildikó, telefon: (06 30) 254-0755, e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu • A szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések 
tartalmáért nem vállal felelősséget! • A lap megjelenik 30 000 példányban Egerben és Felsőtárkányban, ingyenes terjesztésben. • ISSN 2060-3738 
• Címlapfotó: Vozáry Róbert. A fotó a Kepes Intézetben készült. • Tördelés: Tömösközi Péter • Nyomdai munkák: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsa-
ba, Kétegyházi út 18. • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Aranyosi Évát a Grosso öltöztette.

Keresse fantasztikus árainkat 
május 11-ig az Unió Coop Zrt. 

egri üzleteiben! 

Vizes zsemle (1 db) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ft
Riska ESL tej 0,1 %-os dobozos (1 liter) . . . . . . . . . . 179 Ft
Lemola 4 tojásos sodort csigatészta (1 kg) . . . . . . 599 Ft
Miskolci búza fi nomliszt (1 kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Ft
Ász füstölt csemege szalonna (1 kg) . . . . . . . . . . . . 999 Ft
Coop ásványvizek (1,5 literes, 32,66 Ft/l) . . . . . . . . . 49 Ft
Coop cola ízű szénsavas üdítőital 

(2,5 literes, 79,60 Ft/l)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Ft
…és még számos akciós termék!

Keresse bevásárlásánál egri Coop üzleteinket! „Tava-
szi pontgyűjtés” COOP ABC, COOP Szuper üzleteink-
ben a 2000 Ft feletti vásárlóinknak április 17-től! 
Részletek a szórólapokon és az üzletekben kihelye-
zett plakáton! 

Unió Coop üzletek: 
Eger, Baktai u. 2.

Eger, Rákóczi u. 48.

Fodrászat
- női, fér� , gyermek hajvágás
- hajf� tés, satír, melírozás
- alkalmi és esküvői � izura készítése
- hajho� zabbítás
- a� � onás
- hajújraépítés 4 lépésben
- tartós - keratinos hajsimítás

Bejelentkezés: Szendrődi Kata
(06 20) 340 8807

3300 Eger, Vörösmarty út 101.
www.beautyboxeger.hu

Ebben a hónapban alkalmi � izura árából 20% 
kedvezmény a kupon felmutatásával.

SÍrGONDOzÁS EGErBEN

Ha ön nem tudja személyesen 
gondozni szerettei sírját, hív-
jon bizalommal, segítek önnek. 
Egész évben vállalom hozzá-
tartozója sírjának rendszeres 
gondozását, karbantartását: 
tisztítás, virágültetés, locsolás, 
ünnepekre felkészítés stb. Igény 
esetén Egerben és környékén 
segítek önnek gépkocsival a 
temető látogatásban is. Ár sze-
mélyes egyeztetés után. Tel.:  
(06 36) 311 701, (06 20) 571 9951

Telekom üzlet Eger:
Eger, Bajcsy u. 3.
Nyitva tartás: H-P.: 08.30-17.00; Szo.: 08.30-12.00

HANNA
tisztánlátó jósnő
(+36 30) 338 4777  

Eger, Kossuth L. u. 22.

www.gabrielorakulum.hu

BÓTÁNÉ KÁDAS ELLA
természetgyógyász-kineziológus

párkapcsolati és 
önbizalom-erősítési tanácsadó

20/9764-604 info@ertekesvagy.hu
www.kineziologuseger.hu

www.ertekesvagy.hu

Pályázati kommunikáció mediaeger@mediaeger.hu • (30) 254 0755

A Média Eger Nonprofi t Kft. vállalja pályázatokhoz előírt tájékoztatási kötelezettségek teljes lebonyolítását, a Ked-
vezményezettek tájékoztatási kötelezettségei és az ÚSZT Arculati Kézikönyv előírásai alapján, pl.: dokumentáció-
készítés, rendezvényszervezés, nyomdai kiadványok tervezése és gyártása, sajtóközlények készítése, projekttáblák 
tervezése és kivitelezése stb.  Cikkek, hirdetések kedvezményes megjelentetése!



OXF RD
INTERNATIONAL NYELVISKOLA KFT.

WWW. OXFORDINTERNATIONAL.HU
EGER, BRÓDY S. U. 1. 

(36) 322 800, (30) 687 5830
FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 10-0231-04

AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY: AL-1293
MINTHA KÜLFÖLDÖN TANuLNA!

Tolmácsolás, fordítás, nyelvoktatás 
OXFOrD MINŐSÉGBEN,

anyanyelvi oktatókkal is!
92%-OS NYELVVIzSGASIKErEK!

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

ü Hiteles fordítás cégeknek 
 és magánszemélyeknek

ü Szakfordítás bármely 
 szakterületen és nyelven

ü Tolmácsolás a bizalmas 
 tárgyalásoktól a konferenciákig

Több, mint hiteles, 
Egerben is!

Irodánk: 3300 Eger, Széchenyi u. 50.
Telefon: +36 36 412 237; +36 36 518 102; 
  +36 36 410 543

eger@offi.hu • www.offi.hu

gárdonyi városai
Fotópályázat

A Dobó István Vármúzeum fotópályázatot hirdet Gárdonyi városai, valamint Gár-
donyi és a természet címmel. Olyan fotókat várunk, amelyek Gárdonyi lakóhelyeit, 
városait mutatják be. A fotóknak összhangban kell lenni Gárdonyi adott városról 
alkotott véleményével, tükrözniük kell az író sorsát, érzelmeit, a városban töltött 
időszak hangulatát. A természeti fotók témájául Gárdonyi Géza A természet kalen-
dáriuma című műve szolgál. A témakörök értelmezése szabad, a fotóművészek fo-
tói egyéni elgondolásokat, esetleg elvont tartalmakat is tükrözhetnek. (Segédanyag 
mindkét témában kérhető a divfotopalyazat@gmail.com e-mail címről!) A pályázat 
célja, hogy népszerűsítse Gárdonyi életművét.
Pályázati feltételek: Pályázni tetszőleges technikával készült színes vagy fekete-fe-
hér fotóval lehet digitális formátumban. Egy fotóművész maximum 5 fotóval pá-
lyázhat, melyek lehetnek egyedi fotók, illetve sorozat is.
A pályaműveket elektronikus formában lehet beküldeni a divfotopalyazat@gmail.
com címre Gárdonyi – fotó megjelöléssel. A képek terjedelme maximum 1 MB lehet.
A pályázathoz csatolni kell rövid műleírást vagy koncepciót. A képeket szakmai zsű-
ri értékeli és e-mailben értesíti a győzteseket. Beküldési határidő: 2014. május 30.
A zsűri által kiválasztott fotókból az Egri Vár Dobó-bástyájában fotókiállítás nyílik a 
Múzeumok Éjszakáján 2014. június 21-én. 
Díjazás: 1. díj: 50 000 Ft, 2. díj: 30 000 Ft, 3. díj: 15 000 Ft
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Ízelítő Eger kulturális 
programkínálatából
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Május 12-én, hétfőn 17 órától
dr. Vekerdy Tamás előadása Egerben

fotó: gál gábor

Gárdonyi Géza Színház

Négy napló és egy vers táncban
Új bemutatóval készült a ggTánc Eger a Tánc világnapjára. április 29-én 
a Négy napló és egy vers című táncjátékot mutatták be Jenna Jalonen 
koreográfiájával a stúdiószínpadon.

A finn táncművész korábban már dolgozott a tánctagozattal, hiszen 
az ő koreográfiájában született meg a gg Tánc Eger Hamupipőke című 
táncmeséje. 
Most ismét egy stúdiószínházi produkcióval készülnek, Jenna Jalonen 
saját darabját viszik színpadra:
Életünk egyik legfontosabb alaptézise önmagunk megtalálása. De va-
jon kinek mit jelent ez? Testi- lelki harmónia? Viselkedésformáról vagy 
életormáról beszélünk, melynek minden pillanatában kiteljesedhetünk? 
Mindig lehetünk önmagunk, vagy kaméleonként szituációkhoz alkal-
mazkodva kell léteznünk? Meddig feszegethetjük a határokat, s egyálta-
lán mit jelent saját gyökereink megtalálása?
Életünk során újabb és újabb impulzusok, változások érnek minket, így 
a válaszok egy életre szóló utazásban rejlenek. Jenna Jalonen darabja 
ezt öt sors példáján láttatja velünk. Öt karakter emlékei, életútja, mely 
kilétüket boncolgatja. Öt teljesen különböző ember története, mely az 
állandóan elérhető anyagi világ helyett egy elemeltebb érzelmi síkon 
kapcsolódik össze. Hiszen különböznek, ám céljuk ugyanaz, mind egyet 
akarnak: megérteni önmagukat. Kik ők valójában, s miért olyanok, ami-
lyenek?

pcs

Zenei halhatatlanok a Vitkovics Házban –  
május 23-án, pénteken 18.30-tól

Nyáresti áhítat – május 13-án, kedden 17 órától 
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban.

Bródy piknik Bolykinál május 10-én,  
szombaton 17 órától

Május 25. vasárnap 10.00
ÉRSEKKERTI GYERMEKNAPI MAJÁLIS – SPORT, 
TUDOMÁNY, TECHNIKA
Fellépnek többek között: Vaga Banda, Csiribiri Ze-
nekar, Krizbai Teca, Honeybeast…, lesz Jancsi és 
Juliska táncmese, valamint bemutatkoznak a Mi-
énk a tér! Megyei Művészeti Fesztivál legjobbjai is. 
Rekeszépítés, mászó fal, kötélpálya, LEGO NXT-EV3 
robotika bemutató és játék, SlotCar autópálya, tu-
dományos játszósarok, aszfaltrajz verseny, a világ 
másképp, rendőrségi-, tűzoltó bemutatók, kézmű-
ves játszóházak…, s megannyi izgalmas elfoglalt-
ság várja a kertbe látogató kicsiket és nagyokat.
Információ: Urvári Sándor, (20) 779-0382

Május 26-án, este 19 00 órától a Kepes Intézetben 
„Orfeus a hallhatatlan” címmel koncertet ad az Egri 

Szimfonikus Zenekar. Fellép a H.V.R.Z. jazz trió.

„Ki játszik ilyet?…” – Játéknapok az Egri Várban
2014. május 23–24. – Vitézi próba, játszóházak, 

Gárdonyi-kuckó, játékkiállítás, játékkészítés




