
Mit akarnak? HELYETT 
Mit akarunk?
Helyi társadalomfejlesztés Felnémet városrész civil szervezeteinek 
hálózati együttműködésében.

Felnémet civil szervezeteinek (értsd: klasszikus értékeket őrző 
egyesületek, alapítványok) együttműködése 2007-ben kez-
dődött azzal, hogy az Egri Civil Kerekasztalon belül meg-
alakult az önálló Felnémeti szekció. Székhelye a Gondozási 
Központban található Civil ház (közösségi színtér), amelynek 
működtetése a mai napig nincs megoldva. A szekció jelentős 
vállalkozása - a civil ház működtetésre is alkalmas közössé-
gi alapítványt létrehozó - helyi társadalomfejlesztő program 
megvalósítása. A munka koordinálására, feladatok elvégzésére 
megalakult a civil szervezetek tagjaiból, a lakótelepeken élő 
aktív emberekből álló munkacsoport. A megvalósítást a Nem-
zeti Civil Alapprogram támogatásra méltónak ítélte.
Mi történt 2010-ben?
Megrendeztük az Első Közösségi Napot. Létrejött a felnémeti 
aktív állampolgárok olyan csoportja, amelyhez csatlakozni le-
het. Működtetjük a Felnémeti szekciót, megrendeztünk több 
közösségi rendezvényt (szüreti napok, nyugdíjas programok, 
mozgásnap, stb.). Felkészítőt tartottunk Felsőtárkányban 
a programban résztvevő civil szervezetek képviselőinek és 
önkénteseknek. Kapcsolatot szerveztünk hasonló kezdemé-
nyezések szakembereivel. Előkészítettük a városrész fejlesztő 
programjának összeállításához szükséges vélemények, javasla-
tok gyűjtését. Megjelentettük az első önálló helyi kiadványt, 
létrehoztuk a felnémeti blogot.
Mi fog történni 2011-ben?
Kérdőívek segítségével feltárjuk a felnémeti polgárok, intéz-
mények és vállalkozások problémáit, terveit, majd megszer-
vezzük az adatok gyűjtését és feldolgozását. Felvesszük a kap-
csolatot az önkormányzati képviselőnkkel a közös cselekvési 
terv egyeztetése érdekében.  Közösségi fórumot rendezünk. 
Fenntartjuk és folytatjuk a Felnémeti civil szekció konzultáci-
ós alkalmait. Megkezdjük a Kovács Jakab kultusz építésének 
közösségi programját. Tapasztalatcserét szervezünk az aktív ál-
lampolgárok csoport tagjainak. Elindítjuk a nyugdíjas számí-
tástechnikai tanfolyamot. Előkészítjük a civil ház megnyitását 
a különböző igények befogadására. Megrendezzük a Második 
Közösségi Napot, illetve tavaszi és őszi kulturális, közösségi 
programot állítunk össze. Működtetjük a városrész blogját. 
Elkészítjük a „Helyi társadalomfejlesztés Felnémet városrész civil 
szervezeteinek hálózati együttműködésében” program második 
szakaszának pályázatát.

Mi a program célja röviden
Megtalálni és meghallani mindenkit, aki a közért tenni akar. 
Ne higgyünk a kiskaput keresőknek, a folyton kételkedőknek. 
Higgyünk abban, hogy gyermekeinknek természetes lesz, 
hogy saját sorsukat befolyásoló közösségi ügyekben a szülők, 
nagyszülők életre tudják hívni azokat a fórumokat, amely 
megteremti azt a helyi társadalmi tőkét, amely nem csak egy-
egy civil szervezetet, intézményt, hanem a közösség által ki-
emelt fontosságúnak tartott ügyeket vállaló magánembert is 
segíti, támogatja. 

750 éves lesz Felnémet 
Sokan kifogásolták, hogy nem tudnak Felnémet történelméről. 
Nos több az irodalma, mint gondolnánk. Nemcsak helytörténet, 
de mondák és mesék is szólnak a múltat faggatóknak. Szemelvé-
nyünk erre bizonyíték, csak keresni kell és találunk. 
„…Az első írásos említés, mely Felnémetről szól, 1261-ből, 
IV. Béla király oklevelében olvasható. IV. Béla 1261-ben, 
1267-ben, majd utódai ezt követően ismételten is megerősí-
tették az egri püspököket azon 78 falu birtokában, melyeket 
az oklevél állítása szerint I. István és utódai az egri püspök-
ségnek adományoztak. Ezek a falvak az Eger patak völgyé-
ben, a Mátraalján, a Tiszavidéken, Heves, Szolnok, Borsod és 
Zaránd megyékben terültek el, jövedelmeik az ország egyik 
leggazdagabb földesurává tették a mindenkori egri püspökö-
ket. Felnémet ezeréves története során (1848-ig) megmaradt 
az egri püspökség kizárólagos birtokában. 
Heves megye területét általában az Aba-nemzetség szállta meg 
a honfoglalás korában. Az Eger völgyén elterülő falvakat, pe-
dig II. Géza alatt (1125) a Lüttich környékéről származott 
német-flamand telepes csoport szállta meg...”
További helyismereti munkákat olvashat a felnémeti blogon.
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Valahol otthon lenni
A civil kerekasztal társadalmi kohéziót erő-
sítő programjai az I. Felnémeti Közösségi 
Nap, amely június 20-án volt a Pásztor-
völgyi Általános Iskola és Gimnáziumban 
és annak udvarán. A több mint hatvan 
önkéntes bensőséges hangulatú találko-
zást teremtett a felnémetieknek. Jellemező 
az érdeklődésre és a közösség iránti elkö-
telezettségre, hogy a tisztán önszervező-
déssel és önerőből megszervezett reggeltől 
estig tartó eseménynek több mint ötszáz 
látogatója volt. Külön értéke ennek a civil 
kezdeményezésnek, hogy a hat sátorban 
megjelent szolgáltató szervezetek, intéz-
mények, a kiállító művészek és a színpadi 
műsorban fellépő művészeti csoportok, 
egyéni előadók mind felnémetiek voltak. 

A csapadékos időjárás sem befolyásolta a 
jó hangulatot, a kiállítások, bemutatók, 
a közös főzés és kölcsönös vendéglátás, a 
helyben jelentkező segítők olyan csapat 
látszatát keltették, mintha ez nem is az 
első találkozás lett volna. Az egymás felé 
megnyilvánuló figyelem sok kedves pil-
lanattal tette emlékezetessé a napot. Az 
üzenőfalon szaporodtak az írások, és a  
gyűjtőládában a kérdőívek. A beszélgetők 
között feltűnt több elismert alkotó, és a 
város polgármestere is.

Első Felnémeti Közösségi Nap

Ajánló
Mit akarnak? Mit akarunk?
750 éves lesz Felnémet
első Felnémeti Közösségi Nap
Ahogy a résztvevők látták
Felnémeti fejtörő
Szoboravatás Felnémeten
Felnémeti Szüret
Nyugdíjasaink sikere a városházán
Felnémeti Civil Kerekasztal
Felnémeti alkotók

Ahogy a résztvevők látták
A résztvevők kérdőíveken és üzenőfalakon 
mondhattak véleményt, kritikát, tehettek 
javaslatot a közérdekű kérdésekben. Ezekből 
állítottunk össze két csokrot.

Kérdőívek összegzése
A nap során a résztvevők 80 kitöltött kér-
dőívet adtak le és az üzenő falra 35 javasla-
tot írtak fel. A felnémeti összefogást 90% 
jónak tartja, néhányan már eddig is részt 
vettek benne. A közösségi nap programját 
a válaszadók 2/3 találta hasznosnak, 10% 
várt gazdagabb kínálatot és három sze-
mély jelezte hiányérzetét a programokkal 
kapcsolatban. 
A Felnémeti Közösségi Alapítvány létre-
hozásával kapcsolatban több, mint 90% 
az összefogás szükségességét erősítette 
meg. Közel 10% itt hallott először erről 
a kezdeményezésről, és 10% nem tudott 
erről semmit. Arra a kérdésre, hogy vállal-
na-e közreműködést a folyamat sikerében, 
90% igennel, 10% nemmel válaszolt.
A kérdőív lehetőséget adott javaslatok, 
kritikák kifejtésére.
Több és jobb és rendszeresebb tájékozta-
tást igényelnek az itt élők; szükséges Fel-
német honlapjának népszerűsítése; kevés 
a lehetőség a sportolásához; hiányzik a 
nyugdíjas klub bemutatása, információs 
táblák kihelyezése.

Mi került a felállított üzenőfalakra? 
A település történetéről sehol sem látni 
ismertetőt Felnémeten. Hiányoztak a kéz-
művesek, mesterek a közösségi napon. 
A Bervai lakótelep csokra: egyre többen 
élnek itt és egyre kevesebb a buszjárat; 
bosszantó az útaszfaltozás hiánya; hiány-
zik a játszótér; sűrítsék a hétvégi buszjára-
tokat, úgy hogy a Berva völgyiek is igény-
be vehessék.
A Béke utcaiaknak a szennyvízelvezető 
árok hiánya, a Fenyő utcaiaknak a csapa-
dékvíz elvezetése jelent komoly gondot. 
A szépülő városrészben hiányoznak a fe-
dett buszmegállók. Kellene bicikliút Eger 
és Felnémet között. Hiányzik egy hely a 
fiataloknak, ahol találkozhatnak, szóra-
kozhatnak. A Civil Ház nyitvatartását úgy 
módosítsák, hogy ne csak a nyugdíjas kor-
osztály programjainak adjon helyet. Még 
sok helyen gond a járda és az út minősé-
ge. 

Impresszum:
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Első Felnémeti Közösségi Nap
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Szoboravatás Felnémeten
Krónika részlet:
„Dobó kapitány a török elvonulása után a várvéde-
lemben érdemeket szerzett védők megjutalmazása iránt 
előterjesztést tett az uralkodóhoz s ebben a jutalmazá-
si javaslatban felnémeti Kovács Jakab kovácsmestert a 
várvédelem legnagyobb hősének nevezi, kimagasló ér-
demeit a következőkben jellemzi: 
„Kovács Jakab felnémeti kovácsmester a legdicséretre-
méltóbb magatartást tanúsította, bátrabb volt min-
denkinél, háromszor annyi munkát vállalt, mint má-
sok, jelenléte igen nagymértékben hozzájárult a vár 
megmentéséhez, mindig talpon volt, puskájával a töré-
sekhez szaladt s a törökök közül sokat agyonlőtt.” 
A király a javaslat alapján a következő szavak kíséreté-
ben intézkedett megjutalmazása felől: „Kovács Jakab, 
ki annyira, dicséretre méltóan viselkedett, kap egy ru-
hát és 25 forint pénzjutalmat és adómentességet.” 
Mellette az ugyancsak Felnémetről bejött Gergely nevű 
ácsmester érdemeit emeli ki Dobó. Gergely az ostrom 
idejére önként jött a várba, nemcsak a saját mesterségé-
vel járó feladatokat látta el éjjel-nappal, hanem a török 
roham idején haláltmegvető bátorsággal hol ennél, hol 
annál a falnál harcolt derekasan. Megjutalmaztak to-
vábbi hat megsebesült felnémeti jobbágyot és egy hősi 
halált halt felnémeti férfi özvegyét. Ezek: Egres Má-
tyás, Pap Máté, Laudo Benedek, Dobó Demeter, Rigó 
János, Szabó Tamás, illetve a hősi halált halt Kacsika 
Tamás özvegyét. Felnémet községet az 1552. évi ost-
romból dicstelenül vissza vonuló török szeptember 17-
én felgyújtotta.”
A nyugdíjasok szemszögéből
Jakab kovács emlékművének leleplezése különleges 
alkalom volt számunkra, hiszen saját szemünkkel 
láthattuk amint az üres telekrész gyönyörű parkká 
változik. Szépen befüvesítették, fákat - cserjéket ül-
tettek.
Sokat találgattuk, vajon hogy fog majd kinézni a szo-
bor, vajon miből fog készülni, vajon mekkora lesz?
Nagyon örültünk a meghívásnak, hogy mi is tanúi 
lehetünk a szobor felavatásának. Az ünnepség jól 
megszervezett és látványos volt.
Jó volt hallgatni a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület 
nótakörét, valamint személyesen is találkozhattunk 
Hende Csaba Honvédelmi Miniszter Úrral. Koncz 
Gábor művész Úr és Király Róbert szobrászművész 
Úr közvetlensége is megfogott minket. Az Egri Csil-
lagok musical részlet pedig teljesen elvarázsolt ben-
nünket, hiszen rövid időre mi is átélhettük az akkori 
csata jelentőségét. A Civil házban megtartott foga-
dáson örömmel énekelték el az idősek többet közt a 
miniszter Úr kedvenc nótáját is.
Köszönjük ezt az emlékezetes délutánt a szervezők-
nek!

Családsegítő Intézet – 
Felnémeti Gondozási Központ

Felnémet blogja
www.felnemet.blog.hu

Sokan kérdően néznek e szó hallatán: 
blog. Mi is ez? A blog egy könnyen szer-
keszthető honlapforma. A felnémeti civil 
szervezetek együttműködésével felmerült 
az igény egy olyan honlapra, amit mi saját 
magunk szerkeszthetünk, beszámolhatunk 
programjainkról, felhívásainkról, híreink-
ről. Így született meg Felnémet blogja. A 
blogon olvashatnak Felnémet múltjáról, 
jelenéről és jövőjéről is. Bejelentkezés 
után hozzászólhatnak a cikkekhez, várjuk 
felnémeti történeteiket, híreiket, vélemé-
nyüket a felnemetert@gmail.com e-mail 
címre.

Felkészítő Felsőtárkányban
Felnémeti civil szervezetek képviselői és 
önkéntesek találkoztak 2010. november 
13-án szombaton Felsőtárkányban. A ta-
lálkozón a Felnémeti Közösségfejlesztő 
Program aktuális kérdései kerültek meg-
vitatásra. A résztvevők a II. Felnémeti Kö-
zösségi Nap és a Kovács Jakab Nap szer-
vezéséről is tanácskoztak. A csoport egy 
kérdőívet készített, melynek célja, hogy 
megismerjék a felnémeti lakosok vélemé-
nyét, problémáit, igényeit. Kérjük, segítse 
munkánkat azzal, hogy kitölti a kérdőívet. 
Ez a munka nekünk, a Felnémeten élők-
nek fontos, tegyünk érte együtt!

Felnémeti fejtörő
Helyismereti játékra szeretnénk hívni a 
felnémeti lakosokat. 
A feladvány:
Mit ábrázol a felnémeti templom hom-
lokzatán, a két szobor között található 
dombormű és miért került oda?
A megfejtés a felnemetert@gmail.com 
e-mail címre küldhető vagy a felnémeti 
könyvtárban leadható a könyvtár nyitva-
tartási ideje alatt.
A megfejtés mellé kérjük a nevet, címet, 
telefonszámot és e-mail címet is.
A helyes megfejtők között egy éves könyv-
tári bérletet sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2011. január 7.

Kérdőívek
A krónikában mellékelt kérdőív sokszoro-
sítható, és leadható az íven megjelölt he-
lyeken, és határidőre.
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Felnémeti Szüret
A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium aulájában 
szeptember 23-án, Homa János, Eger Megyei Jogú Város 
kulturális bizottságának elnöke nyitotta meg a szüreti rendez-
vényt. Idei kiállításunkat régi felnémeti tárgyakból állítottuk 
össze. Az tárgyak legnagyobb részét Török Jenő biztosította. 
Kaptunk régi ruhadarabokat, vásznakat Farkas Józseftől és fe-
leségétől, a könyvtáros Editkétől, valamint felnémeti ruhába 
öltöztetett babát és hozzá egy átányi vetett babaágyat a Felné-
met Gondozási Központtól. A tablókon olvashatjuk Felnémet 
és a felnémeti szüretek történetét. A tablók anyagát Vitkóczi 
Jánosné, Editke állította össze.

Szeptember 24-én két program volt dr. Dula Bence előadása 
a végzős gimnazistáknak az egri borvidék borkultúrájáról, a 
kulturált borfogyasztási szokásokról, illetve délután az isko-
la parkolójában a szüreti játszóház. Egyszerű, népi játékokkal 
játszhattak a gyerekek, illetve szüreti sportversenyen vehettek 
részt. Török Jenő ismét elhozta hozzájuk a mustkészítés ha-
gyományos eszközeit. Szívesen itták a kicsik a finom mustot. 

Szeptember 25-én dékután kezdődött a koszorúszentelés a 
Templomdombon.  Ezután indult el a színpompás szüreti 
menet, melyet a Felsőtárkányi rézfúvósok kísértek. A menet 
végén haladt a hagyományos lovas kocsi, melyről bőven mér-
ték a nézőknek a jóféle felnémeti bort. A bor mellé az isko-
lások kínálták a nézelődőknek a szülők által felajánlott szőlőt 
és pogácsát.  A könyvtár előtti parkolóban mutatták be szín-
vonalas műsoraikat a menetben felvonuló csoportok: a Berva 
völgyi óvodások, a Pásztorvölgyi iskolában működő Világ 
Világa Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai, az Egri csilla-
gok népdalkör. Zárásként a Derűs alkony népdalkör citera-
kísérettel felnémeti szüreti dalokat énekeltek. Szép közönség 
gyülekezett össze a régi kultúrház előtti téren, akik minden 
fellépőt nagy tapssal jutalmaztak. A műsor után a menet foly-
tatta útját az iskoláig, ahol némi harapnivalóval, innivalóval 
vendégeltük meg a menetben részvevőket.
A napot a hagyományos szüreti bál zárta melyet Takács Zol-
tán a kuratórium elnöke nyitott meg. Pohárköszöntőjében 
emlékeztette a jelenlevőket az elmúlt két nap eseményeire, 
értékelte azok sikerességét. Az est folyamán Zám Andrea és 
Baráth Zoltán színművészek szórakoztatták a bálozó közönsé-
get, akik ezt hangos tetszésnyilvánítással fogadták.  A bálban 
éjfélkor tombolahúzásra került sor.  Bár kevesen voltunk, de 
ez a kevés ember nagyon jól érezte magát. A kitartóak majd-
nem reggelig ropták a táncot. Ehhez most igazán volt elegen-
dő helyük.
Idei rendezvényünk nagyon sikeres volt. Az égiek is kegyesek 
voltak hozzánk, hiszen a kellemes őszi időjárást ők biztosítot-
ták.  Ám a legnagyobb köszönet a Felnémet Kultúrájáért Ala-
pítványt illeti, akik a programsorozat megrendezését és lebo-
nyolítását évek óta egyre magasabb színvonalon biztosítják.

Péter Gáborné
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

Nyugdíjasaink sikere a városházán
Az Egri Családsegítő Alapítvány októberben 12-én az idő-
sek hónapja program részeként rendezte meg a város szintű 
vetélkedőt. Hamar benépesült a terem, sokan a rég nem lá-
tott ismerősöket üdvözölték. A résztvevők egyéni, páros és 
csoportos előadásokra nevezhettek be. Hallhattunk nótákat, 
csárdásokat, verseket, anekdotákat. Egy előadás részeként 
életre kelt Ludas Matyi története is. A délután folyamán a 
Felnémeti Gondozási Központ Pacsirta dalköre pár perc 
erejéig elénk varázsolta ifjúságunk emlékeit „Táboroznak a 
felnémeti úttörők” címmel. Kórus kategóriában az Idősek 
Otthonainak lakói fergeteges menyecske dalokat, csárdá-
sokat gyűjtöttek egy csokorba. A hangulat leírhatatlan volt, 
hiszen mindennki egy emberként szurkolt mindenkinek. 
A verseny így átváltozott egy jókedvű búfelejtő délutánná. A 
nagy létszámra való tekintettel két részletben lehettünk tanúi 
a hosszú felkészülési időt igénylő produkcióknak. A szünetben 
friss, finom pogácsa, gyümölcs és üdítőket fogyasztahattak a 
résztvevők. A klubtagjaink közül egyéni előadóként Kormos 
Gézáné, Jolika néni és Fügedi Józsi bácsi 2-2 nótával örven-
deztette meg a közönséget, míg Kocsor István egy Váci Mi-
hály verset adott elő. Mindhárman hatalmas sikert arattak.  

A verseny végén a zsűri nehéz helyzetben volt, amit mi sem bi-
zonyít jobban, hogy- elmondásuk alapján - sokat tanakodtak. 
Mi a döntésre várva jól szórakoztunk énekeltünk, táncoltunk. 
A Felnémeti Gondozási Központ klubtagjai is büszkék le-
hetnek magukra, hiszen a Pacsirta Dalkör elhozta az I. he-
lyezést kórus kategóriában. Szóló ének kategóriában Fügedi 
Józsi bácsi I., Kormos Gézáné, Jolika néni III. helyezést ért el. 
Kocsor István vers ér próza kategóriában II. helyen végzett. 
Elismerésként szép csomagot és oklevelet vehettek át Dr. Palo-
tai Zsuzsannától az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi 
Iroda vezetőjétől és Törőcsikné Király Margittól a Bervavölgyi 
Idősek otthonának vezetőjétől. Egyben az is fontos, hogy ezen 
a vetélkedőn nincsenek vesztesek csak nyertesek, hiszen óriási 
eredmény a korral, betegségekkel dacolva és újat tanulni, és 
büszkén kiállni a kortársak elé. Heteken, hónapokon át készülni 
a megmérettetésre, egyre nagyobb izgalommal és lelkesedéssel. 
Minden részvevőnek csak gratuláció, dicséret és bíztatás jár.

Családsegítő Intézet - Felnémeti Gondozási Központ 
Idősek klubjának szurkoló tábora

Különleges játszóteret kaptak 
a Pásztorvölgyisek
A Pásztorvölgyi iskolában szeptember 28-án egy különleges, a 
városban egyedülálló játszótér került átadásra. A hatvan négy-
zetméter alapterületű „mini kalandpark” elsősorban a 6 és 14 
év közötti gyerekek számára jelent majd kikapcsolódást. Az új-
szerű játékszerek az erőnlétet és egyensúly-érzéket is fejlesztik. 
A beruházáshoz szükséges forrást az önkormányzat biztosítot-
ta, a kivitelezésben az Egri Közszolgáltatások Városi Intézmé-
nye működött közre. 



8     Felnémeti Mocorgók Krónikája

Felnémeti civilek Eger Ünnepén
Az Eger Ünnepe programsorozatot 1995 óta szervezik meg 
a civil szervezetek, amely a város egyik kedves és egyre több 
érdeklődőt vonzó eseménye. Évente közel 60 szervezet, benne 
több száz önkéntes fog össze azért, hogy bemutassa a külön-
böző területen, de a város közösségeiért dolgozó civil szerve-
zetek tevékenységét. Idén 2010. szeptember 17. és 19. között 
rendezték meg az ünnepet. Az idén két felnémeti civil szerve-
zet mutatkozott be: a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Bükki helyi csoport péntek délután játékos termé-
szetismereti feladatokkal várta a természet-és madárbarátokat. 
A felnémeti Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület Népdalköre 
szombat délelőtt lépett a színpadra, katona- és lírai dalokkal 
szórakoztatta az érdeklődőket.

A Felnémeti szekció
A szekció az egri civil szervezeteket tömörítő Egri Civil Kerek-
asztal része. A szekció szervezetei: Agria Polgárőr Egyesület, 
Berva völgyi Óvodásokért Alapítvány; Béketelep Rehabilitá-
ciójáért Egyesület, Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület, Fel-
német Kulturájáért Alapítvány, Felnémet Temetőjéért Alapít-
vány, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bük-
ki helyi csoport, Paraaqua Alapítvány, Pásztorvölgyi Iskoláért 
Alapítvány, Segít a Város Alapítvány, SZETA Egri Alapítvá-
nya, Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület.

Mozgásprogram Felnémeten
Szeptember 21-én az Európai Mobilitási hét keretében 
megmozgattuk a felnémetiket. Míg a Pásztorvölgyi iskolások 
és a Bervavölgyi ovisok tornáztak, a felnőttek kipróbálhatták 
a nordic walkingot, a taoista tai chit, a pilatest, az alakformáló 
aerobikot és lehetett pingpongozni is. Ingyenes egészségügyi 
állapotfelmérő szűrések, életmód-tanácsadás és frissítő masz-
százs várta az érdeklődőket. Külön köszönet a résztvevő civil 
szervezeteknek, akik biztosították a lazítást.

Felnémeti alkotók
Farkas József fafaragó
Felnémeten élő hagyományőrző kézműves. A Heves Megyei 
Népművészeti Egyesület tagja, több kollektív kiállításon sze-

repelt. Munkái között megtalálható a hagyományos pásztor-
faragás és hétköznapi élet használati tárgyai.
 
Jakab Ernőné Jeles Teréz
A festészetet nem tanulta, a színkezelési technikáját autodi-
dakta módon fejlesztette ki. Nyolc éve vette kezébe az ecse-
tet és azóta közel 800 képet festett. Témája az örök termé-
szet, festményeit mindig személyes élmények alapján készíti. 

Képein a Bükk és a Mátra csodálatos kincsei, az erdők, vi-
zek, patakok a védett virágok jelennek meg. A Föld Nap-
jához kapcsolódó kiállítás üzenetét így fogalmazta meg: 
„Én szeretném mondani mindenkinek, hogy a természet ránk 
van bízva, hogy megőrizzük ilyen csodálatosnak, hiszen elkí-
sér minket a születésünktől a halálunkig, és vigyáznunk kell 
rá, hogy unokáink is gyönyörködhessenek benne.”

Kutnyák Géza festőművész
Egerben született, az egri vár tövében laktak, így a vár vadre-
gényes területe volt a játszóterük. Tanulni a ,,Halas Iskolába” 
járt. Nagyon sokat köszönhet rajztanárának, Orosz Nórának, 
aki megszeretette vele a rajzolást. Általános iskola után jelent-
kezett a Képzőművészeti Gimnáziumba, ahová sajnos helyhi-
ányra hivatkozva nem vették fel. Autószerelő lett. A rajzolás 
továbbra is nagyon fontos volt számára. Kishonti Jenő és Szil-
ágyi Elek festőművészek adtak elméleti és gyakorlati tanácso-
kat. Kedvenc témái a város jellegzetes épületei, de szívesen 
megfesti a külváros egy-egy hangulatos utcáját is. Több kol-
lektív és egyéni kiállítása volt már.

Kollár Tibor gobelinkészítő 
A Dobó István Gimnázium reáltagozatán tanult. Az érettségi 
vizsga után kezdett el dolgozni a Finomszerelvénygyárban. Je-
lenleg nyugdíjas. Baráti névnap, köszöntés alkalmával látott és 
tanulmányozott közelebbről egy 100 éves gobelint. Így indult 
el a gobelinvarrás iránti érdeklődése, és végül szenvedélyévé 
vált a varrás szeretete. Kedvenc témakörei a virágcsendélet, 
tájképek és híres építmények. Ezekből elkészült az Egri Ba-
zilika, Halászbástya a Lyoni dóm a Mosztári híd. Képei sok 
emberhez eljutottak. 

Rausz Rita, programkoordinátor


