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Gasztronómiai kódex
EGER Március 12-én a Parla
ment Kupolatermében helyez
ték el ünnepélyesen „A ma
gyarok asztala” című gasztro
nómiai kódexet. A páratlan ki
advány Benke László Oscar- 
díjas szakácsunk ötle
te nyomán született 
meg. A vad- és hal
gasztronómiai fejezet 
m egírására az egri 
Dósa Tibort kérték 
fel. A háromszoros 
Királyi szakács cím 
nyertesének nevéhez 
fűződik a tavalyi év egyik leg
emlékezetesebb kulináris re
kordja: az egri várban elkészí
tett ötezer adag gulyás.

-  A parlamenti ünnepségen 
három kiváló egri mester is 
jelen volt: Kopcsik Lajos Os- 
car-díjas cukrász, dr. Dula 
Bence királyi borász és jóma
gam -  meséli. -  A kódexről 
érdemes tudni, hogy a ma
gyar gasztronómia átfogó ki
adványa. Az eredeti könyv 
107x74 centiméteres, súlya 
120 kiló, szürkemarha-bőr kö
tést kapott, a felirat pedig 14

karátos színarany betűkkel 
készült. A borítót díszítő 
aranykoronát nemes drágakö
vek ékesítik. Az egész mű egy 
gyönyörűen faragott diófa 
tokba került. A méreteiben és 

küllemében is rendkí
vül impozáns könyv 
rangját emeli a társ
szerzők névsora. A 
magyar gasztronómia 
legjelesebb képviselői 
emlékeztek meg étke
zési kultúránk csilla
gairól, a nagy meste

rekről, a nemzetiségek hagyo
mányos étkeiről, valamint 
italkultúránkról, az előszót 
pedig Göncz Árpád volt köz- 
társasági elnökünk írta. Én a 
vadételek eredetéről, tradicio
nális elkészítéséről írtam egy 
fejezetet, amelyhez öt receptet 
is mellékeltem.

-  Tartogat-e valamilyen 
meglepetést idén nyáron az 
egrieknek?

-  A Végvári Vigasságok nyi
tónapját szeretném emlékeze
tessé tenni. Az előkészületek 
már folynak.

Dósa Tibor

Főpapi szentmisék
Eg e r  -  Seregély István, a 
Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia elnöke a Bazili
kában március 27-én, vasár
nap 10 órakor mutat be ün
nepi szentmisét. Ugyanezen 
a napon Erdő Péter bíboros a 
budapesti Szent István-bazili
kában 10-kor, Paskai László 
bíboros az esztergomi szé
kesegyházban 10.30-kor ce
lebrálja a húsvétvasárnapi li
turgiát.

Ünnepi adás a VTV-ben
e g e r  -  A ma este fél nyolc
kor kezdődő Egri Arcok a 
VTV csatornáján című mű
sorban dr. Horváth Tamás, a 
Heves Megyei Pedagógiai In
tézet igazgatója lesz a ven
dég, aki március 15-én vehet
te át a Magyar Köztársaság 
Arany Tisztikeresztjét. A Hit- 
Vallás című műsor húsvétva- 
sárnap este fél héttől új, ün
nepi adással jelentkezik. Az 
ünnepről Mándy Zoltánnal, 
a Bazilika plébánosával be
szélgetnek. Filmbejátszásban

örökítették meg, hogyan ké
szülnek a feltámadás ünne
pére a Jó Pásztor Óvoda ki
csinyei. Az ünnepi adásban 
verset mond Pócs Dávid, a 
Ciszterci Gimnázium tanuló
ja. Az ünnepre tekintettel 20 
óra 25 perctől felvételről köz
vetítik a református temp
lomban délelőtt rögzített is
tentiszteletet.

Megyénk élő népművészete
e g e r  -  A Heves Megyei Mú
zeumi Szervezet Dobó István 
Vármúzeuma tájékoztat min
den érdeklődőt, hogy a He
ves megye élő népművészete 
című időszaki kiállítás ápri
lis 3-ig látható a Gótikus Pa
lota Tinódi- és Bornemissza- 
termeiben.

e g e r  -  A március 19-én kö
zölt rejtvényünk helyes meg
fejtése: Idei nincsen? A jó vá
laszt beküldők közül könyv- 
utalványt nyert Szabó Tiva
dar, Heves, Fő út 2. Gratulá
lunk!

Rejtvényünk nyertesei

M E G Y E I  K Ö R K É P

Uj aljegyzőt választottak
testületi ülés N e g y v e n  n a p i r e n d i  p o n to t  t á r g y a l t a k  m e g

Éjszakába nyúlóan tanácskozott csütörtökön a Zagyva 
partján fekvő város képviselő-testülete. A napirendre 
vett fontos kérdések megvitatása mellett személyi 
ügyekben is határozott a grémium.

(tari)

h a t v a n  Dr. Keresztes Katalin 
személyében új aljegyzőt vá
lasztott csütörtöki, éjszakába 
nyúló ülésén a képviselő-testü
let. A személyi döntésre azért 
volt szükség, mert a hivatal ed
digi helyettes irányítója, 
Kövérné dr. Tóth Me
linda januárban le
mondott megbízatásá
ról. A választás két 
kandidáló közül végül 
a polgármesteri hivatal 
hatósági főosztályának 
a vezetőjére esett.

A több mint negyven 
napirendi pont között a K ata lin  

városvezetés meghall
gatta a közrenddel és közbiz
tonsággal kapcsolatos beszámo
lót is. Ennél a témánál az ülé
sen jelen volt Bartos László r. 
dandártábornok, Heves megyei 
rendőrfőkapitány, Sára Péter r. 
alezredes, a városi kapitányság 
megbízott vezetője, valamint dr. 
Hóka József, a Hatvani Városi 
Bíróság elnöke és dr. Holecz Já
nos városi vezető ügyész is. Ér
sek Zsolt polgármester elmond
ta: a jövőben nagyobb súlyt fek

tetnek a település közrendjére, 
közbiztonságára és a környezet- 
védelemre, aminek érdekében 
gyakoribb konzultációs egyez
tetésekre kerül sor. A lakosság 
pedig a fokozottabb ellenőrzé
sek révén érzékelheti a szigorí
tásokat. (A rendőrségi beszá
molóról és a jövőbeni elképzelé

sekről a következő na
pokban részletesen tájé
koztatjuk Olvasóinkat.)

A testület városfej
lesztési pályázatokról is 
döntött. A polgármester 
tájékoztatása szerint az 
idén több feladat megol
dására szeretnének 
pénzt nyerni a Megyei 
Területfejlesztési Ta

nácstól. így parkolók létesítésé
re a Szent Mihály és a Szabad
ság utcákban, a városi temető 
belső úthálózatának a tovább
építésére, ugyanitt a kerítés ki
javítására, a Hatvány Lajos Mú
zeum - a volt sörház -  homlok
zatának a renoválására, a Ba
ross Gábor Általános Iskola vil
lamos hálózatának a rendbeté
telére, valamint az I. István Ál
talános Iskola udvari homlokza
tának a tatarozására. Mindeze-

Önerő
A városfejlesztési teendőkre 
a hatvani önkormányzat 21  
millió forintot különített el 
önerőként az idei költségve
tésében, de szükség esetén 
az összeget -  megfelelő át
csoportosításokkal -  meg
növelik.

ken túl májusban-júniusban el
kezdődhet a „Kastély és korzó” 
elnevezésű projekt kivitelezése, 
és a Sárkány-köz kisajátítását is 
tervezik. Utóbbi megvalósulása 
esetén a város rendelkezhetne 
az értékes belső terület haszno
sításával.

Érsek Zsolt végezetül szólt a 
strand helyzetéről is. Elmond
ta: a fürdőhely továbbra sem 
felel meg az uniós kívánal
maknak, mivel az előírt fej
lesztés félmilliárd forintba ke
rülne, s erre a városnak nincs 
pénze. Az országban összesen 
278 közfürdő kénytelen szem
besülni hasonló gondokkal - 
jegyezte meg, hozzátéve azon
ban, hogy ennek ellenére má
jus 1-jétől a lubickolni vágyók 
valószínűleg élvezhetik a szol
gáltatást, mivel az állam to
vábbi időbeni kedvezményt 
kér az EU-tól a működés enge
délyezésére.

Dr. Keresztes

R e k t o r i  j e l ö l é s
e g e r  Nyilvános tanácsülésen 
szavazott pénteken az 
Eszterházy Károly Főiskola 
rektori pályázatáról a Főisko
lai Tanács. Dr. Hauser Zoltán 
rektor megbízása július 31-én 
jár le. Az oktatási miniszter 
pályázatot írt ki, melyre egy, a 
jelenlegi vezető beadványa ér
kezett.

A rektori pályázat programjá
val a főiskola kollektívája már 
megismerkedett, s tegnap a 24 
tagú tanács megjelent 22 tagja 
egyhangú igennel támogatta dr. 
Hauser Zoltán 2009. július 31- 
ig szóló megbízását. Áz előter
jesztést a minisztérium teszi 
meg a Miniszterelnöki Hivatal
nak.

Z á r ó v i z s g á k
g y ö n g y ö s  A Károly Róbert 
Főiskola nappali és távokta
tási tagozatán öt bizottság
ban 153 végzős hallgató tett 
záróvizsgát. A bizottságokat 
dr. Bíró Ferenc, dr. Enese 
László, dr. Villányi László, 
dr. Reke B arnabás és dr. 
Szűcs István  professzorok 
vezették.

A hallgatók megvédik szak- 
dolgozatukat, és komplex vizs
gát is tesznek. A diplomaátadó 
ünnepséget április 2-án dél
előtt 10 órakor tartják a főisko
la aulájában. A legközelebbi 
záróvizsgára június utolsó he
tében kerül sor.

„A te barátod az én barátom is”
A T-Mobile kiemelt platinakártyás ügyfeleinek közös, 
MKB-T-Mobile MasterCard Gold hitelkártyát bocsát ki 
a Magyar Külkereskedelmi Bank - jelentette be Erdei 
Tamás, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (MKB) el
nök-vezérigazgatója és Sugár András, a T-Mobile Ma
gyarország Rt. vezérigazgatója.

Ma g y a r o r s z á g  A sajtótájékozta
tó egyik jelmondta ez volt: „A te 
barátod az én barátom is...” Ez
zel arra utaltak, hogy a két cég 
legjobb ügyfelei garanciát je
lentenek mind a bank, mind a 
távközlési vállalat számára is. 
A T-Mobile 170 ezer platinakár
tyás előfizetéssel rendelkező 
ügyfele közül - akik 18 hóna
pon át legalább havi 20 ezer fo
rintot telefonáltak el -  59 ezer 
egyéni előfizető igényelheti a 
kártyát. Az MKB két éven belül 
40-50 ezer közös MKB-T- 
Mobile hitelkártya kibocsátá
sára számít.

-  A T-Mobile Magyarország 
Rt. 170 ezer platinakártyás előfi
zetéssel rendelkező ügyfele mel
lett 29 ezer Dominó-kártyás, 
nem előfizetős platinakártyás 
ügyféllel is rendelkezik, s ké
sőbb számukra is lehetővé tehe
tik a kártyaigénylést -  mondta

Erdei Tamás. -  Azon 59 ezer 
platinakártyás ügyfél esetében, 
akik egyéni előfizetői a T- 
Mobile-nak, és megelégszenek 
500 ezer forintos hitelkerettel, 
az MKB nem végez hitelképes
ségi vizsgálatot. Ennél maga
sabb hiteligénynél -  a konstruk
ció 2 milliós keretet tesz lehető
vé - az MKB hitelképességi vizs
gálatán is túl kell esnie.

A hitelkártya nemcsak egy 
banki szolgáltatás. Birtokosai 
megváltoztathatják vásárlási 
szokásaikat, így új életszemléle
tet, életmódot biztosít A hitelkár

tya egy feltölthető és bankkár
tyával tetszés szerint igénybe ve
hető hitelként folyton birtokosa 
rendelkezésére áll, használata 
mellett lekötött pénze tovább ka
matozik. A hitelkártya kül- és 
belföldön fizetésre és készpénz- 
felvételre is felhasználható.

Ha a türelmi időszakban (min
den hónap 15-éig tartó periódus) 
a teljes tartozást visszafizetik, a 
megelőző hónapban keletkezett 
vásárlási tranzakciók és csopor
tos beszedés útján kiegyenlített 
T-Mobile mobüszámla összege 
után az MKB hitelkamatot nem 
számít fel. Az aktuális hitelka
matra nézve az MKB minden hi
telkártya-termékénél vállalta, 
hogy a magyar bankpiacon fel
lelhető, tartósan legkedvezőbb 
kondíciót nyújtja 2005-ben. Ki
emelt szintű díjmentes utazási 
biztosítás is szolgálja a kártya- 
birtokosok kényelmét.

Százezer
Az MKB mintegy 100 ezer kártyát bocsátott ki, közülük 13 
ezer hitel-, a többi betéti kártya. 2004 őszén co-branded kár
tya kibocsátásáról állapodott meg az Allianz Hungária Bizto
sítóval. Ez olyan sikeres volt, hogy a 13 forgalomban lévő 
MKB-hitelkártya közül 10 ezer az Allianz Hungáriával közös.

A B A S Á R T Ó L  Z A R A N K I GAtány - Április 9-én jótékonysági 
estet rendez az Együtt Egymásért 
Alapítvány. A helyi Református Álta
lános Iskola alapítványa zenés, va
csorával egybekötött rendezvényt 
szervez a támogatóinak, pártolói
nak, s  a bevételt az iskola fejleszté
sére fordítják. Ugyancsak a telepü
lést érintő hír, miszerint április 1-jé- 
től 30 közhasznú munkás foglal
koztatását kezdik meg. A dolgozók 
köztisztasági feladatokat végeznek 
a falu belterületén.

Bátor -  A napokban jelent meg a 
Bátorért Összefogás Baráti Egyesü-
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let gondozásában a Bátori Kispad 
című kiadvány, amelyben a közsé
get és az egyesületet érintő idősze
rű hírek, tudósítások kaptak helyet.

A hírlevél immár hivatalosan re
gisztrált, országosan nyilvántartott 
lap lett.

Egercsehi -  Kedden 15 órától a 
polgármesteri hivatal tanácstermé
ben képviselő-testületi ülést tarta
nak, ahol az önkormányzat a szoci
ális és a hulladékgazdálkodási ren
deletről tárgyal. A köztisztviselői tel
jesítményt Barcsayné dr. Érsek Rita 
jegyzőasszony értékeli, majd beszá
mol a gyámügyi munkáról. Az ülé
sen napi aktualitásokról is szót vál
tanak a képviselők.

Erdőtelek - Kedden 13 és 16 óra 
között véradásra várják a donoro
kat a helyi művelődési házba. A 
Magyar Vöröskereszt területi szer
vezete és a Vértranszfúziós Állomás 
szervezésében meghirdetett véradó 
akcióhoz a donoroknak személyi 
igazolványt és tb-kártyát kell vinni.

Legutóbb tavaly decemberben volt 
a községben véradás, ahová 30 la
kos ment el. A mostani akcióhoz 
újabb önkénteseket is várnak.

Felsötárkány -  Az Észak-magyaror
szági Régiós Kiállításon, Debrecen
ben mutatkozott be tegnap a tele
pülés. Az önkormányzat és a Bükk- 
kapu Turisztikai és Kulturális Egye
sület képviselői a falusi turizmust 
népszerűsítették, kiadványokat osz
togattak és a Vitavin Kft. boraiból 
kínáltak kóstolót a standjukhoz ér
kező látogatóknak.

Füzesabony -  Március 22-én és
23-án Szegeden rendezték meg az 
általános iskolások Közlekedésis
mereti Tanulmányi Versenyének or
szágos döntőjét Heves megyét a 8.

osztályos korcsoportban a füzes
abonyi Szabó Szilárd képviselte. Az 
országos döntőn a versenyzőknek 
KRESZ-elméleti tesztlapot kellett ki
tölteniük, továbbá kerékpáros 
ügyességi és szabályossági felada
tokkal kellett megküzdeniük. Szabó 
Szilárd egyéni értékelésben a 4. he
lyet szerezte meg a népes mezőny
ben. Felkészítő tanára a füzesabo
nyi Széchenyi István Általános Isko
la pedagógusa, Szabó János volt.

Gyöngyös -  Az Almásy Pál Mező- 
gazdasági Szakképző Iskola és a 
Vadas Jenő Erdészeti és Vadgazdál
kodási Szakképző Iskola és Kollégi
um képviselői a húsvét közeledte 
alkalmából virágkötészeti bemuta
tót rendeztek. Az eseményen az ér
deklődők bepillanthattak a tojás

festési technikák, az asztali és ab
lakdíszek készítésének rejtelmeibe. 
Dr. Fodomé Fehér Erika okleveles 
kertészmérnök és mérnöktanár el
mondta: a húsvét a tavasz eljöve
telét is jelzi, és ez érződik a virágkö
tési technikákon is. Ilyenkor a virág
kötők előszeretettel használják a 
színes és illatos virágokat és növé
nyeket, amelyek szépségét az ün
nephez illő hímes tojásokkal is le
het fokozni.

Heves -  A polgármesteri hivatalban 
tartják márciusi testületi ülésüket

az önkormányzati képviselők. A 
szerdán 9 órakor kezdődő tanács
kozáson szó lesz a Heves Képző- 
művészetéért Alapítvány személyi 
összetételéről, megtárgyalják a pol
gárőr egylet támogatási kérelmét, 
és tájékoztató hangzik el a polgár- 
mesteri hivatal informatikai fejlesz
téséről.

Kápolna -  A községben nemrégi
ben alakult meg a pályázatfigyelő 
és -író csapat, amelynek tisztelet
beli tagja Lendvai Mátyás polgár- 
mester és Forgács Jánosné jegyző, 
tagja pedig dr. Bereczné dr. Huszár 
Éva, Búrom Katalin, Kovácsné 
Zimonyi Ildikó, Jaksa Olga, Pólyák 
Sándor és Szigetközi László. A 
szakmai tanácsadó Gulyás László 
építésügyi főmunkatárs. A csapat 
célja az önkormányzat idei terveivel 
és költségvetésével összhangban 
minden olyan pályázati lehetőség


