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az Agria Park üzleteiből!
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*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2021. 03. 08. után új Renault (kivéve KOLEOS, ESPACE, TRAFIC és MEGANE R.S.) személygépjárművekre megkötött szerződésekre érvényes, és 2021. 03. 13-ig szól. A finanszírozás keretében zárt- és nyíltvégű 
pénzügyi lízing vehető igénybe, forint alapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: minimum 50%, futamidő: 24 - 48 hónap, a finanszírozás minimum összege: 600 000 Ft.  A minimum 0% THM 
meghatározása egy átlag 7 500 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve, a maximum 3% THM érték egy átlag 15 000 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve,az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok alapján 3 000 000,-Ft finanszírozási összeg 
48 hónapos futamidő és 50% kezdőbefizetés figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. Az 5 év vagy 
100.000 km garancia kizárólag Renault Crédit finanszírozás esetén érvényes. A Renault Crédit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek 
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon.  
A finanszírozási ajánlat és az akár milliós árelőny egyidejűleg nem vehető igénybe. A milliós árelőny 2021. március 8-13. között Renault ZOE Z.E. R135 Zen és Intens, KADJAR  TCe 140 Intens verzióra érvényes.  A jelen hirdetésben közölt adatok 
nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel a renault.hu weboldalt vagy hivatalos Renault Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. Renault ZOE 
vegyes fogyasztás Wh/km: 169, l/100 km: 0; CO2-kibocsátás g/km: 0, Új CLIO E-TECH Hybrid vegyes fogyasztás l/100 km: 4,3 – 5,1; CO2-kibocsátás g/km: 96 – 114, Új CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid vegyes fogyasztás l/100 km: 1,5 – 1,7; 
CO2-kibocsátás g/km: 32-37, Új MEGANE Grandtour E-TECH Plug-In Hybrid vegyes fogyasztás l/100 km: 1,3 – 1,6; CO2-kibocsátás g/km: 28 – 36, Új ARKANA vegyes fogyasztás l/100 km: 5,8 – 6,4; CO2-kibocsátás 96 – 114 g/km, KADJAR Intens 
TCe 140 vegyes fogyasztás l/100 km: 6,2 – 6,7; CO2-kibocsátás g/km: 141 - 152. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással 
történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen 
hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A 
gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. A képek illusztrációk.
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AKÁR FIX 0% THM-MEL 
VAGY MILLIÓS ÁRELŐNNYEL!*

Referencia THM: 0%-3% 48 hónapos futamidő mellett



Itt a tavasz! Miközben a napsütés 
finoman ébresztgeti álmából a ter-
mészetet, a Dobó téren is született 
valami új: Eger 2021-es költségveté-
se. Aki eljátszott már azzal a gondo-
lattal, hogy szívesen lenne polgár-
mester, feltétlenül olvassa el vezető 
cikkünket, és döntse el, hogy ebben 
a nehéz helyzetben támogatni vagy 
támadni érdemes-e a város vezeté-
sét. Furfangos ez a magyar nyelv, a 
tám- szócsalád ugyanis ősi szókin-
csünkhöz tartozik, eredeti értelme 
a „felemelkedik” lehetett, innen ere-
deztetik a „felkel valaki ellen”, illetve 
a „felemelkedve megtámogat” jelen-
téskört. Szóval aki tám-ad, tegye épí-
tő jelleggel. Ünnepeljük méltókép-
pen a márciusi forradalmat, a magyar 
nép áldozatkész szabadságvágyát! 
Süssön a tavaszi nap mindenkire! 
Egyformán.

Scrob Andrea
főszerkesztő

KÖLTSÉGVETÉS 2021
INTERJÚ MIRKÓCZKI ÁDÁM
POLGÁRMESTERREL 2-3.

VÁRFEJLESZTÉS 2021
17.

eRIKKANCS
LÁTÁSSÉRÜLTEK SZÁMÁRA IS
ELÉRHETŐ LETT AZ EGRI MAGAZIN

28.

NŐNAPI SZERENÁD
ONLINE KONCERTET AD
AZ EGRI SZIMFONIKUS ZENEKAR

28.

VALÓDI HAMISÍTVÁNY
2021-BEN EGERBEN IS SZÍNPADON
A NÉPSZERŰ VÍGJÁTÉK

29.

TERMÁL- ÉS HULLADÉKHŐ- 
HASZNOSÍTÁSI PROGRAM 

19.

NEM ÉPÜLHET TÁRSASHÁZ 
PARKOLÓ NÉLKÜL

21.

APASÁG
SZENT 
JÓZSEF 
ÉVÉBEN
23.

VAN, AHOL 
ÍNSÉGBEN IS 
A SEGÍTSÉG 
AZ ELSŐ
24.

FELFOGHATATLAN
MÉLYSÉGBŐL IS
MAGASRA TÖRHETÜNK 
RAOUL WALLENBERG-DÍJBAN
RÉSZESÜLT DR. LUDÁNYI ÁGNES

6-7.

LENKEY JÁNOS 1848-49-ES 
HONVÉD TÁBORNOK
HAGYATÉKA 14-15.

ÖKOISKOLA 
LETT
AZ ANDRÁSSY

9.

BEMUTAT-
KOZNAK 

EGER ELSŐ 
OSZTÁLYOS 
TANÍTÓI
10-11.

VITÁK AZ 
ÉRETTSÉGI 

KÖRÜL
12-13.

HÍREK 4-5.

SPORT 27.

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ-
BEGYŰJTÉS EGERBEN 18.

ELKÉSZÜLT EGER
LEVEGŐMINŐSÉGI TERVE 18.

BEMUTATKOZNAK
KÉPVISELŐINK:
BÓDI ZSOLT 20-21.

NEM A HÁZIORVOS DÖNTI EL,
HOGY KIT ÉS MILYEN
VAKCINÁVAL
OLTANAK 26.

EGYRE FONTOSABBAK AZ
EMBERI KAPCSOLATOK

22.

DR. THUMMERERNÉ
REBICSEK RITA ÁPOLÁSI
IGAZGATÓ A CSAPATMUNKÁRÓL

25.

SIKEREK AZ EGRI ROMA 
SZAKKOLLÉGIUMBAN 8.

LEOMLOTT A 
SZÉP-BÁSTYA 
TÁMFALA
A FELELŐSÖKNEK 
KELL FIZETNIÜK
A KÁROKÉRT!

16.



2 / EGRI MAGAZIN2 / EGRI MAGAZIN

JÁRVÁNYÜGYI KÖLTSÉGVETÉS,
MOZGÁSTÉR NÉLKÜL
SORSDÖNTŐ LESZ, HOGY A KORMÁNYZAT MIKÉNT ELLENTÉTELEZI A KIESETT IPARŰZÉSI ADÓT

Noha a polgárok többsége nem pénzügyi szakember, azzal mindenki 
tökéletesen tisztában van, hogy egy-egy város, község életében milyen 
meghatározó szerepe van az adott évre szóló költségvetésnek. És nem 
véletlenül, hiszen az abban rögzített számok döntik el, hogy adott tele-
pülés tovább szépül, fejlődik, gazdagodik-e, vagy csak az elért eredmé-
nyek megőrzése, ne adj’ isten a minél kisebb visszaesés lehet a cél. Nos, 
e tekintetben az idei esztendő különösen kiszámíthatatlannak tűnik, 
hiszen a koronavírus-járvány és az annak nyomán született kormányzati 
döntések jócskán megcsapolták az önkormányzati kasszákat, rendkívül 
nehéz helyzetbe hozva a büdzsé tervezőit. Vajon ilyen körülmények kö-
zött mire számíthatnak az Egerben élők? Erről kérdeztük MIRKÓCZKI 
ÁDÁMOT, a város polgármesterét.

A jogszabály által előírt határidőre, február 15-ig 
elkészült Eger idei költségvetése. Melyek a büdzsé 
legfőbb jellemzői?
M.Á.: Így igaz, elkészültünk, s bár egyes fejezeteket 
majd még ki kell bontani, a keretek adottak. Egy nul-
lás, azaz egyensúlyi költségvetést sikerült letennünk 
az asztalra, amelynek a jelzője talán az lehetne, hogy 
„minimalista”. De akár azt is állíthatnám, hogy egy „jár-
ványügyi büdzsé” született, amely két szóban szerin-
tem minden benne van. 

Gondolom, arra céloz, hogy a világjárvány okán 
ezernyi olyan bizonytalansági tényező van, amelyek 
nagyon megnehezítették a tervezést…
Valóban, a nyitott kérdések okozták a legnagyobb 
gondot: így főként az, hogy mikor is indulhat újra az 
élet az országban és a városunkban, továbbá, hogy 
mikor és milyen mértékben ellentételezi majd a kor-
mányzat a megfelezett iparűzési adó miatt kiesett 
pénzünket. Éppen ezért utóbbival például nem is szá-
moltunk, csak a biztos bevételekkel: ezért kértük a cé-
geket, intézményeket, hogy a tervezett felújításokat, 
fejlesztéseket ütemezzék későbbre, amikor már pon-
tosan látjuk, mennyi is jön vissza az adóforintjainkból.

Mennyivel kevesebből kénytelen gaz-
dálkodni Eger 2021-ben, mint az el-
múlt esztendőben?
Ha csupán a tavalyi, a járvány által már 
megtépázott költségvetéshez hason-
lítjuk, akkor is jelentős, mintegy 2,5 
milliárdos csökkenésről van szó. Ez a 
tetemes összeg elsősorban a be nem 
folyó adókból és egyéb, elmaradt be-
vételekből jön össze: ott van például a 
parkolási díjak fizetésének felfüggesz-
tése, amely önmagában évi 300 milliós 
tétel. De említhetném azokat az állami 
és önkormányzati tulajdonú ingatlano-
kat is, amelyek után öt hónapig nem kell 
bérleti díjat fizetni, miután ez is mini-
mum 60 millió forintos kiesés. Továbbra 
is nélkülöznünk kell az idegenforgalmi 
adót, nem beszélve az iparűzési adó 
hiányzó már meghivatkozott részéről, 
és még sorolhatnám. Egyszóval elég sú-
lyos a helyzet, nem utolsósorban annak 
„köszönhetően”, hogy Egert a koronaví-
rus-járvány más településekhez képest 
– utalok itt főleg az iparvárosokra – lé-
nyegesen jobban sújtotta és sújtja. És itt 
nem arról van szó, hogy az önkormány-
zatokra hárulnak terhek a védekezés 
költségeiből – mert ezzel nincs különö-
sebb baj –, hanem hogy városunkban az 
iparűzési adó esetében az egy százalé-
kos kedvezményre jogosultak köre az 
ezt az adót fizetők 98 százalékára terjed 

ki. Ezzel szemben például a hazai Audit 
nem érinti, ami most is 7 milliárdot fizet 
ilyen címen Győrnek. Arról nem beszél-
ve, hogy az egri vállalkozások java része 
az idegenforgalomra, a vendéglátásra 
alapozódik, ahol most bevétel sincs, 
vagyis az egy százalékokkal sem me-
gyünk sokra. Ezt a tárgyalásunk során a 
Pénzügyminisztérium államtitkára is el-
ismerte. Egyébiránt ez a jövőre nézve is 
tanulság, ugyanis Eger gazdasága any-
nyira a turizmusra, az idegenforgalom-
ra épül, hogy egy ilyen járvány a több 
lábon álló településekhez képest jóval 
súlyosabban érinti.

Ha jól értem, szinte mindent eldönt 
majd, milyen kormányzati ellentéte-
lezésről sikerül megegyezni a közeljö-
vőben. Optimista ez ügyben?
Igen, alapozva arra a sok-sok tárgyalás-
ra, amit ennek kapcsán folytattam kor-
mányzati szereplőkkel. Úgy érzékelem, 
utóbbiak tisztában vannak a helyze-
tünkkel, és ha az ígéreteiket figyelembe 
veszem, nincs okom a borúlátásra.

Mivel jóval szűkösebbek a források, 
nyilván meg kellet határozni prioritá-
sokat, nem különben olyan területe-
ket, amelyeknek kevesebbel kell be-
érniük. Hallhatnánk erről valamit?
Itt kicsi a mozgástér, ugyanis a prioritá-
sokat az önkormányzati törvény meg-

A 2,5 milliárdos hiány a városüzemeltetésért és a 
vagyongazdálkodásért felelős alpolgármester, 
MINCZÉR GÁBOR szerint súlyos helyzetet teremt, 
minden terület hiányt szenved az egyensúlyi költ-
ségvetés okán.

Elmondta, hogy a beruházások sínylik meg legin-
kább az elvonásokat, mert míg a fenntartásra 
kötelezően költeni kell, a terveket tudják csupán 
elengedni, így például a Rákóczi út járdájának, vagy 
a Faiskola utca burkolatának felújítását. Az előző 
városvezetés nem helyezett elegendő hangsúlyt 
a vagyonelemek megóvására, így most különösen 
nehéz helyzetbe került a város új vezetése. A világ-
járvány miatt olyan helyzetben vannak, amelyre 
még nem volt precedens.

Minczér Gábor a kormányzat kompenzációját elke-
rülhetetlennek tartja, mert az elvonásokkal ellehe-
tetlenítette az önkormányzatok anyagi helyzetét.

MIRKÓCZKI ÁDÁM
POLGÁRMESTER
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szabja: ezek a kötelező feladatok, így a 
bölcsődék, az óvodák és a szociális ellá-
tórendszer fenntartása, a közvilágítás, a 
helyi tömegközlekedés biztosítása, stb. 
Vannak aztán azok a pénzek – például  
pályázatokon nyert összegek –, amiket 
egyszerűen nem lehet másra fordítani. 
Ezért sem értem azon képviselőket, akik 
előszeretettel harsogják, hogy ennyi és 
ennyi pénz van Eger számláján: igen, 
csakhogy ebből egy fillért sem költhe-
tünk más célokra, s azért vannak ott, 
mert az évekkel ezelőtt elnyert össze-
gek a 2021-es árakon már nem elégsé-
gesek az adott beruházásra, így itt fo-
lyamatosan új tárgyalásokra, a műszaki 
tartalom átalakítására van szükség, ami 
nem gyors folyamat. És hogy kik is azok, 
akik ez idő szerint – remélem, csak át-
menetileg – a legnagyobb vesztesei a 
költségvetésünknek? Nos, a rendez-
vények, a kultúra és a sport. Utóbbi 
különösen fájdalmas számomra, hiszen 
e területre szerettem volna többet for-
dítani, mint az elődeim. Az első körben, 
a leadott igényeknek megfelelően el-
készített büdzsén volt egy hárommilli-
árdos „lyuk”, azt kellett eltüntetni úgy, 
hogy egy nullszaldós költségvetés szü-
lessen: ennek a mérlegfőösszege most 
33,5 milliárd forint. Összességében el-
mondhatom: kényszerpályán voltunk, 
gyakorlatilag komolyabb mérlegelési 
lehetőség nélkül.

A hírek szerint az iparűzési adó ellen-
tételezéséről áprilisban születhet kor-
mánydöntés. Amennyiben ez kedvező, 
a most pénzt veszítő területek szebb 
második fél évben reménykedhetnek?
Igen, és itt nemcsak a kultúráról, a ren-
dezvényekről és a sportról van szó, de 
az intézményeinkről és a cégeinkről is, 
mivel tőlük is sokat vettünk el. Nagyon 

bízom abban, hogy a költségvetés je-
lenlegi – úgymond –„vesztesei” csak 
átmenetileg kerülnek rosszabb hely-
zetbe, azaz a kormányzati kompenzá-
ció nyomán mód lesz a nekik megítélt 
források számottevő bővítésére. Ismét-
lem, az eddigi tárgyalások alapján min-
den okunk megvan a derűlátásra. Azzal 
viszont nagyon nem értek egyet, amit 
bizonyos városvezetők javasoltak, hogy 
tudniillik a már sokat emlegetett kom-
penzációt az arányokat tekintve min-
denkinek egyformán, normatív alapon 
kellene megkapnia. Ami abszurd, hiszen 
a járvány – ahogy arra már utaltam – 
messze nem ugyanúgy érintette az 
egyes településeket.  Nem gondolom, 
hogy Győrnek, Kecskemétnek vagy 
Székesfehérvárnak ugyanannyi száza-
lék ellentételezés járna, mint Egernek.

Ilyen körülmények közepette lehe-
tett-e fejlesztéseket tervezni?
Apróbbakat igen, főleg, mivel mínusz 
hárommilliárd esetében mondjuk egy 
ötvenmilliós tétel már nem oszt vagy 
szoroz. És akadt olyan beruházás is, 
amelynél úgy vetődött fel a kérdés, 
hogy vagy most belevágunk, vagy 
végérvényesen le kell mondanunk róla. 
Ilyen volt az érsekkerti futókör, amely-
hez ötvenmilliós önerőt kell biztosítani. 
Ezt meg is tettük, hiszen fontosnak tar-
tom, az egriek közül sokan számítanak 
is rá, plusz a választási programom ré-
sze volt. De e körben említhetném még 
a télen-nyáron használható jégpályát is, 
egyelőre nem csarnokként, „csak” sátor-
fedéssel. Szóval ilyen beruházások min-
denképpen lesznek, de hogy mire futja 
még, az a már többször hangoztatott 
tényezőkön múlik és természetesen 
a már futó projekteket is szeretnénk 
miwnél gyorsabban megvalósítani.

És mi van akkor, ha az élet rácáfol az 
Ön optimizmusára, vagyis a kormány 
csak csekély mértékben kompenzálja 
a megkurtított iparűzési adót?
Ez esetben a jelen költségvetéssel úgy 
augusztusig húzhatnánk ki. Persze, ha 
holnap újra elindulna az élet, özönle-
nének hozzánk az adók, ez az időpont 
későbbre tolódna ki, de az év végéig 
semmi szín alatt sem tarthatnánk ki. De 
– ismétlem – én nem a legrosszabb for-
gatókönyvekkel számolok, hanem azzal, 
hogy hozzájutunk a minket megillető 
összeghez, s akkor rögtön elkezdhetjük 
visszaépíteni azon pénzeket, amiket 
most kénytelenek voltunk elvenni. Ha 
a jelenlegi helyzetünket összevetem az 
előző, 2014-2019-es ciklussal, amikor is 
csak a polgármesteri hivatalban félmilli-
árd forint jutalmat osztottak szét, köny-
nyen belátható, hogy nem ugyanazok-
kal a gondokkal kell megbirkóznunk.

Nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de most, ami-
kor beszélgetünk, február utolsó hetében járunk, s 
a járványügyi adatok drámaian romlanak, holott a 
költségvetés szempontjából nem mindegy, mikor 
nyithatunk…
Valóban, s ez egy újabb bizonytalansági tényező. Min-
denesetre Eger a nyitás-szigorítás kérdéskörét illető-
en ugyanazt a logikát és intézkedéseket követi majd, 
mint amit a kormányzat, mivel nincs okunk azoktól 
eltérő lépéseket tenni. Ám azt nagyon szeretném, ha 
a nyár, tehát a június, július, augusztus már a megszo-
kott kerékvágásban menne, hiszen ez az időszak a 
városunk számára kulcskérdés. Ezek a hónapok hatal-
masat lendíthetnének a turizmusra, idegenforgalomra 
kihegyezett vállalkozásainkon. Ha nem ez következik 
be, óriási bajba kerülünk, és jövőre még az idei költ-
ségvetést is visszasírhatjuk.

Végezetül arra lennék kíváncsi, mit szóltak a költ-
ségvetéshez azon területek gazdái, ahonnan pénzt 
kellett elvenni, illetve milyen visszhangra számít a 
politikai erők részéről?
Ahogy tapasztaltam, egy-két kivételtől eltekintve 
megértették a helyzetünket, főként, mert nincsen 
olyan család Egerben, akit ne érintene, ha az óvo-
dáktól, a bölcsődéktől, a szociális ellátást végzőktől 
vettünk volna el pénzt, netán a közvilágításon vagy 
a helyi tömegközlekedésen spóroltunk volna. Az el-
lenzék pedig emitt nyilván nagyobb, amott kisebb 
összegeket követel majd, ami már csak azért sem ne-
héz, mert nincs olyan szám, aminél ne lehetne az egyik 
oldalon nagyobbat vagy kisebbet mondani. És mivel 
jómagam már előre hallom a hangokat, hogy senkivel 
nem egyeztettünk, hadd jegyezzem meg, hogy a leg-
nagyobb ellenzéki frakció tagjai közül egyetlen ember 
sem vette a fáradságot, hogy érdeklődjön a költség-
vetés egészéről, ne adj’ isten javaslatot tegyen a be-
vételek növelésére, illetve a kiadások csökkentésére. 
Ez persze jóval nehezebb, mint utólag a sajtóban őr-
jöngeni és ilyennek meg olyannak elmondani az idei 
költségvetést.  Bár vélhetően utópia, de magam annak 
örülnék, ha a felelősséget az összes képviselő érezné, 
annál is inkább, mert meggyőződésem, hogy Eger új-
kori történetének legsúlyosabb gazdasági válságát 
éljük át.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

FARKAS ATTILA szociális feladatokért felelős 
alpolgármester a legfontosabb szempontnak most 
a kötelező feladatellátást, a bölcsődék, óvodák és 
a szociális intézményrendszer működtetését tartja. 

Míg a városi cégek, gazdasági társaságok, mint a 
mozi, a strand, vagy a média jelentős kiesésekkel 
kell számoljon, a felsorolt intézmények nem fognak 
csorbát szenvedni. A kötelező karbantartási felada-
tokat továbbra is ellátják, azonban a felhalmozási 
és beruházási összegeket csökkentették. 

Az alpolgármester meglátásai szerint a kormány-
zati elvonások miatt ezekben az intézményekben 
korlátozottabbak az önkormányzat lehetőségei.
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REKONSTRUKCIÓ  
60 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJÍTJÁK FEL A 
KOVÁCS JAKAB UTCAI HIDAT
Hamarosan az acélkorlát is a helyére kerül a megújulás 
előtt álló Kovács Jakab utcai hídon. A beruházás közel 
60 millió forintból valósul meg, amely várhatóan április 
közepére elkészül. Márciusban a teljes útszakaszt 
lezárják, ekkor a Felvégi út áll majd a közlekedők rendel-
kezésére. A forgalomkorlátozás a tömegközlekedést 
is érinti. A Pásztorvölgyben minden közlekedő a Nagy 
Ernő hidat használhatja, az Egri és a Felvégi út keresz-
teződésénél pedig torlódásra számíthatnak az autósok 
– tájékoztatott az önkormányzat.

Hatvan új garázzsal bővül a Tímár utca egy magánbefek-
tetőnek köszönhetően. Minczér Gábor alpolgármester 
ennek kapcsán elmondta, a területen a korábbi szabá-
lyozási tervek szerint óvoda vagy társasház épült volna, 
azonban támogatják a beadványt, hiszen az autósoknak 
városszerte gondot okoz a parkolás.

PARKOLÁS   
60 ÚJ GARÁZZSAL BŐVÜL A TÍMÁR UTCA 

BIZTONSÁGBAN, EGERBEN   
KAMPÁNY INDULT A HELYI TURIZMUS 
NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT
Elindult a Biztonságban, Egerben elnevezésű kampány, 
amelynek célja, hogy a járványidőszak alatt is fenn-
tartsák a város népszerűségét. A kezdeményezéssel 
látványosságokat, valamint elvitelre kiszolgáló vendéglá-
tóegységeket ajánlanak az egy napra ideérkező turisták 
számára. Az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft. akciójá-
hoz jelenleg 25 helyi vendéglátóegység csatlakozott.

FEJLESZTÉS 
7 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN ÚJULT MEG A KÓRHÁZ BÚTORZATA 
Két cég felajánlásának köszönhetően szebb és kényelmesebb körülmények 
között gyógyulhatnak a Markhot Ferenc Kórház Urológiai osztályának bete-
gei. Az egészségügyi intézmény bútorzata hétmillió forint értékben újult 
meg egy mezőkövesdi cég által, egy egri vállalkozás jóvoltából pedig klíma 
berendezésekkel, új burkolattal, szaniterekkel, kapaszkodókkal és új függö-
nyökkel bővültek a kórház kórtermei négymillió forint értékben.

KORONAVÍRUS 
ELKEZDŐDÖTT A 
REGISZTRÁCIÓALAPÚ OLTÁS
Megkezdődött az előzetesen regisztrált, 
legidősebb pácienseik oltása, amelyet 
a háziorvosok végeznek. A szükséges 
vakcinaszállítmány a Heves Megyei 
Kormányhivatal népegészségügyi főosz-
tályára érkezett. Az adagokat a kormány-
hivatal juttatja el a kijelölt praxisokba.

A három és fél éves rosszindulatú 
agydaganattal küzdő kisfiuk élet-
mentő kezelésére gyűjt egy recski 
család. Marcinál egy éve kezdték el 
a hatékonynak bizonyult terápiát 
Kölnben, azonban ennek folytatása 
szükséges, amely 17 millió forintba 
kerül. A részletekről a TV Eger A mi 
történetünk című műsorának február 24-i adásában számoltunk be.

ADOMÁNYGYŰJTÉS 
17 MILLIÓ FORINTBA KERÜL 
MARCI TOVÁBBI KEZELÉSE 
ISMERKEDTEK

Nemzetközi összefogás indult a hazai élelmiszerek védelme érdekében, ugyanis 
az Európai Unió egy olyan egyszerűsített címkézést kíván bevezetni, amelyben 
nem érvényesülnének például a hazai Hungarikum-termékek és számos élel-
miszer-előállítót is hátrányosan érintene – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara. Mint írják, a hagyományos élelmiszerek a hazai és az olasz mezőgazda-
ságnak is alappillérei, éppen ezért kívánnak fellépni érdekükben.

NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS    
A HAZAI ÉLELMISZEREK VÉDELME MELLETT ÁLL KI AZ AG-
RÁRKAMARA

SZJA-BEVALLÁSI TERVEZET
SMS-BEN IS KÉRHETŐ A DOKUMENTUM POSTÁZÁSA
Idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól SZJA-bevallási tervezetének 
postázását az, akinek nincs ügyfélkapuja, e-személyi igazolványa vagy tele-
fonos azonosítója. Kérelmezhetik többek között SMS-ben az adóazonosító 
jelük és a születési dátumuk megadásával, de a NAV honlappjáról letölthető 
formanyomtatvány segítségével, a 1819-es telefonszámon vagy személyesen 
az ügyfélszolgálatokon is. Minderre március 16-ig van lehetőségük, a NAV 
pedig április 30-ig juttatja el számukra az elkészült SZJA-tervezetet.



FELÚJÍTÁS
ÚJ ARCULATOT KAP 
A ZIFFER SÁNDOR GALÉRIA
Előreláthatólag nyár elején fejezik be a Ziffer 
Sándor Galéria teljes felújítását. A Dobó István 
Vármúzeum gondozásában lévő épület a 
CLLD-projekt részeként, közel 90 millió forint 
támogatásból alakul át.

VÖRÖSKŐ     
ISMÉT AKTÍV A KARSZTFORRÁS
Ismét aktív a Bükk-fennsík déli előterében talál-
ható Vöröskő-forrás. Az általunk megkérdezett 
szakember szerint az időszakos karsztforrás 
jellemzően tavasszal indul be, főként a csapa-
dékos időjárás és a tél utáni hóolvadásnak 
köszönhetően, azonban működését több 
tényező is befolyásolja. A Felsőtárkány közelé-
ben található forrás közkedvelt kirándulóhely a 
turisták körében is.

MOST MUTASD MEG! 
A FELSŐVÁROS TEHETSÉGEIT 
KERESIK
A Felsőváros tehetségeit keresi az Egri 
Kulturális és Művészeti Központhoz tartozó 
LISZI. A Most mutasd meg! című projektre 
többek között hímzéssel, rajzzal vagy verssel 
is lehet jelentkezni. A tervek szerint az alko-
tások a járványhelyzet lecsengését követően 
egy kiállításon tekinthetők meg.
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KÖSZÖNTÉS    
EGY NAPON ÜNNEPELT DR. LISZTÓCZKY 
LÁSZLÓ ÉS DR. CSANK ISTVÁNNÉ

Két kiemelkedő egri személyiség, dr. Lisztóczky László 
és dr. Csank Istvánné is február 26-án ünnepelte szüle-
tésnapját. A jeles alkalomból az irodalomtörténészt 
ismerősei és barátai szűk körben ünnepelték a Bródy 
Sándor Könyvtárban, az 1956-os eseményeket is átélő 
Vasas Ellát pedig Minczér Gábor alpolgármester köszön-
tötte a Polgármesteri Hivatalban.

A kommunizmus áldozatai előtt tisztelgett a Mi 
Hazánk Mozgalom Egri Alapszervezete a Heves 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet falán elhe-
lyezett emléktáblánál február 25-én. A szervezet 
a kommunista diktatúrák következményeire hívta 
fel a figyelmet.

MEGEMLÉKEZÉS    
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAI ELŐTT 
TISZTELEGTEK

MEGEMLÉKEZÉS   
A KÁPOLNAI CSATA HŐSEI ELŐTT 
TISZTELEGTEK 
A kápolnai csata hőseire emlékeztek az 
egri Hatvani temetőben február 26-án. A 
rendezvényen a szervező Bródy Sándor 
Könyvtár mellett a Vitézi Rend Egri 
Székkapitányságának tagjai, valamint a 
Budai 2-ik Honvédzászlóalj és 1. Hatfontos 
Gyalogüteg hagyományőrzői is részt vettek. 
A szervezetek elsőként az egri emlékműnél, majd Cserey Ignác honvéd ezredes sírjánál 
rótták le tiszteletüket, ezt követően a Nagypréposti Palotánál koszorúztat.

BÚCSÚZUNK
Február 22-én 64 évesen hunyt el Gortva 
József a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 
Szervezetének elnöke. Az igazgató 1957. május 
26-án Gyöngyöshalászon született, a szervezetet 
1993-tól irányította. Vezetésével számos véradást 
szerveztek munkatársaival a szerkesztőségünkkel 
is közösen. A hivatásának élt, munkája során mindig 
törekedett az újszerű módszerek alkalmazására.

63 éves korában súlyos betegség következtében hunyt 
el Vermes Albán olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes 
úszó, az első magyar, aki mellúszásban világversenyen 
érmet szerzett. Az egri származású sportoló 1976 és 1984 
között szinte verhetetlen volt 200 mellen, az 1980-as 
olimpián pedig ugyanebben a számban a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel. 1984-ben visszavonult, majd ezt 
követően Egerben és Kőbányán volt uszodavezető. A 
Magyar Úszó Szövetség felügyelőbizottságát is vezette, 
valamint szakfelügyelőként is tevékenykedett. Magától 
az úszástól sosem szakadt el, az elmúlt években a szeni-
orok között versenyzett. Vermes Albánt a Magyar Úszó 
Szövetség saját halottjának tekinti.



RAOUL WALLENBERG-DÍJBAN
RÉSZESÜLT DR. LUDÁNYI ÁGNES
„Első generációs értelmiséginek lenni a világon 
az egyik legnehezebb feladat, de kellő akarat-
erővel minden mozgósítható a kitöréshez” vallja 
DR. LUDÁNYI ÁGNES pedagógiai szakpszicho-
lógus, pszichopedagógus, magyar-ének szakos 
főiskolai tanár, aki 2021 januárjában példa-
mutató munkájáért Raoul Wallenberg-díjban 
részesült. Az Eszterházy Károly Egyetemen 
végzett oktatói munkája mellett fáradhatatla-
nul dolgozik mentorként azért, hogy minél több 
hátrányos helyzetű diák szerezzen diplomát 
a szakkollégium segítségével. A díjra a Roma 
Szakkollégium hallgatóinak vezetősége java-
solta dr. Ludányi Ágnes, akivel a hátrányos hely-
zetű fiatalok lehetőségeiről beszélgettünk.

FELFOGHATATLAN MÉLYSÉGBŐL IS
MAGASRA TÖRHETÜNK 

„Azt, ha egy gyerek életében érzelmileg és társadalmi-
lag lényegében mindent elrontanak, amit csak lehet, 
de a kályhafénynél még mindig tanul, küzd és idővel 
diplomát szerez, a pszichológia megküzdési képes-
ségnek nevezi. Aki kellő énerővel rendelkezik, mindent 
mozgósítani tud a kitöréshez, dacára annak, hogy 
irgalmatlan körülmények között nőtt fel” - emelte ki 
dr. Ludányi Ágnes. 

Hozzátette, természetesen egyéni színezete van 
annak, hogy melyik fiatalt mi motiválja a kitörésben. 
Szakemberként azt tapasztalja, hogy sokszor jó körül-
mények között élő gyerekek szülei arra panaszkodnak, 
hogy gyermekük nem motivált, míg a legszegényeb-
beknél gyakran azt látja, hogy fogösszeszorítva is, de 
leülnek és tanulnak. 

„Egy kislány egyszer azt mondta nekem, hogy az 
egész gyerekkora egy nagy sírás volt. Elmesélte, hogy 
egyszer a cigánytelepen nézett ki az ablakon, ahogy a 
többiek játszanak az udvaron, de az apja nem engedte 
meg neki, hogy csatlakozzon. A szülő félt attól, hogy 
a lánya valami rosszat tanulna el, vagy kábítószer-
fogyasztó válna belőle. Gyakorlatilag megfosztotta 
természetes mikrokörnyezetétől. A kislányból felnőtt-
ként diplomás lett” - részletezte.

RAOUL WALLENBERG-DÍJ
„Az oktatás és az Egri Roma Szakkollégium mellett 
a Szala városrészben jó pár éve végzünk közösség-
fejlesztést Hadnagy Józseffel, a szociálpedagógiai 
tanszék vezetőjével. Úgy gondolom, hogy ezek 
adódtak össze” – jegyezte meg a neki ítélt Raoul 
Wallenberg-díjjal kapcsolatban. 

Elmondta, a kitüntetést elsődlegesen ma alapvetően 
azoknak adják, akik aktívan azért tesznek, hogy a 
kisebbségi és többségi társadalom együttélése jobb 
legyen, illetve a kirekesztettség valamilyen szinten 
enyhüljön.

AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM 
INDULÁSA

„A roma szakkollégiumoknak van egy 
országos hálózata, és valamennyi 
nagyobb egyetemi városban külön-
böző formációkban működnek a roma 
szakkollégiummá minősítést elnyert 
közösségek. Egerben az egyetem 10 
éve fogadta be a szakkollégiumot, és 
elmondható, hogy a felsőoktatási intéz-
mény támogatása nélkül mindez meg 
sem valósulhatott volna. Az is célunk, 
hogy a nem roma hallgatók egy kicsit 
megismerkedjenek azzal, hogy milyen 
világból jöttek a hátrányos helyzetű 
egyetemi diáktársaik” – részletezte. 

EGY KÖZÖSSÉG, AHOL NEM A 
BŐRSZÍN, HANEM A HÁTRÁNYOS 

HELYZET A MÉRVADÓ
Elmondta, ahogy az országban máshol, 
az Egri Roma Szakkollégium külde-
tése is az, hogy a roma származású és 
összességében hátrányos helyzetű 
hallgatóknak támogatást nyújtsanak a 
továbbtanuláshoz.  

„A szakkollégium működtetési enge-
délye értelmében tehát nemcsak roma 
származású, hanem bármely hátrányos 
helyzetű diák válhat szakkollégistává. 
Ez a közösség a hátrányos helyzetet ille-
tően lényegében homogén” – jegyezte 
meg. 

„Mi azt a segítséget igyekszünk megadni 
nekik, amelyet a szülők nem tudnak. Sok 
esetben nem is értik igazán, hogy mire 
van szüksége a gyereküknek. Az anyagi 
nehézségek mellett ugyanis az érték-
rendbeli eltérések is gyakran okoznak 
feszültséget, a főként roma származású 
hátrányos helyzetű családokban, ahol 

többségében az számít elfogadottnak, 
ha a gyerekek 16 éves koruktól segítik a 
családot és dolgoznak” - emelte ki. 

TÁMOGATÁS NÉLKÜL SOK 
TEHETSÉG VÉSZ EL AZ 
ISKOLARENDSZERBEN

Kifejtette, ebből adódóan az online 
oktatástól kezdve az életvezetésen át 
látható a roma származásúak eseté-
ben, hogy nagyon sok tehetséges 
gyerek veszik el az iskolarendszerben, 
hogyha nem kapnak külső segítséget. 
Egy cigánytelepről bekerülni egy városi 
középiskolába számos kihívást jelent 
számukra. Érthető módon nem egyszerű 
beilleszkedniük. 

NYOMORTÓL A DIPLOMÁIG 
„Itt az a cél, hogy eljuttassuk őket a 
diplomáig, amely esetükben különösen 
nehéz, hiszen az anyagi hátterük és a 
családból hozott kulturális különbsé-
gekből adódó hiányosságaik ellenére 
természetesen ugyanúgy teljesíteniük 
kell az oklevél megszerzésének felté-
teleit (pl. nyelvvizsga-kötelezettség), 
mint a normális anyagi háttérrel rendel-
kező hallgatótársaiknak. Mindebben 
támogatni kell őket a szakkollégiumi 
éveik alatt” – részletezte. 
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Elmondta, minden egyetemista kap egy 
oktató mentort a Szociálpedagógiai 
Tanszék oktatói közül. Az életvezetés-
től kezdve a lakhatáson át a nyelvtanu-
lásig és a szakdolgozat írásáig minden-
féle segítséget megkapnak. Eddig 
összesen 46-an szereztek diplomát az 
Egri Roma Szakkollégium támogatásá-
nak köszönhetően annak 10 éves fenn-
állása óta. Átlagosan 35 főre tehető a 
szakkollégium által támogatott aktív 
hallgatók száma. A hallgatók számát 
illetően megfigyelhető némi változás, 
hiszen van, aki időközben szakot és 
egyetemet vált. 

MEDDIG TERJED A PEDAGÓGUS 
HATÁSKÖRE?

„Elenyésző, de sajnos előfordul az is, 
hogy erősebbé válik a családi nyomás, 
és abbahagyják a már megkezdett 
tanulmányaikat. Természetesen egyet-
len hallgató sem fordítható szembe a 
családjával, hiszen a személyisége és 
az érzelmei odakötik őket. Az oktatók 
és a mentorok felelőssége igen nagy 
a határok meghúzásában. Éppen ezért 
rendszeresen tartunk szakmai megbe-
szélést a mentorokkal, hiszen mindany-
nyiunknak meg kellett tanulni hatéko-
nyan működni a sérülékenysége miatt 
meglehetősen összetett mozgástér-
ben. Meg kell határoznunk azt, hogy mi 
az, amibe még beleszólhatunk, és mi az, 
amelynél óvatosabbnak kell lennünk” 
– hangsúlyozta. 

A MENTOROK 
TÁMOGATÁSÁVAL BÁRMELYIK 

FIATALBÓL LEHET SZOCIÁLIS 
MUNKÁS, KÖZGAZDÁSZ, 

VAGY ÉPPEN TANÁR
Elmondta, tekintve, hogy Hadnagy 
Józseffel, a Szociálpedagógia Tanszéken 
kezdte el a szakkollégiumi munkát, 
eleinte zömében ezen a területen tanult 
a legtöbb, támogatásba vett hallgató. 
Ennek részben az is oka, hogy mento-
raik nyomdokain járva ők is segítsenek 
a hátrányos helyzetűeken. Ma már igen 
színes a paletta a roma szakkollégis-
ták végzettsége tekintetében: sport-
szervezőtől kezdve a gazdálkodási és 
menedzsmenten vagy éppen a nemzet-
közi kapcsolatokon át a történelem, 

illetve etikaszakig eltérő területeken 
szereznek diplomát a fiatalok. 

A CSALÁD HOZZÁÁLLÁSA A 
GYEREK SIKERÉHEZ

Megjegyezte, az a hátrányos helyzetű 
család, amelyiknek diplomás lesz a 
gyereke, a büszkeséget érzelmi szinten 
megéli, de azt, hogy ez a legjobb út, 
nem feltétlenül. A szülők összességé-
ben arra büszkék, hogy a gyereküknek 
van állása és szép ruhában jár. Ám azok 
a szülők, akik generációkon keresz-
tül úgy nőttek fel, hogy nem is tudják 
lényegében, hova képzeljék el gyerme-
küket, kognitív szinten már nem fognak 
változni. 

Kifejtette, azért fordulnak a gyerekek 
felé, mert az ő számukra lehet igazán 
modell, hogy van választásuk és tovább 
tanulhatnak annak ellenére is, hogy a 
szüleik könyvet nem vesznek, mert meg 
kell venni a tűzifát és az ennivalót. 

IDENTITÁSKERESÉS ELSŐ GENE-
RÁCIÓS ÉRTELMISÉGIKÉNT 

„Gyakran kísérjük körbe a hátrányos 
helyzetű gyerekeket az egyetem 
könyvtárában, és jó látni, ahogy rácso-
dálkoznak a díszteremre, és megértik 
azt, hogy előttük is nyitva áll a fejlő-
dés lehetősége. Ez a következő gene-
rációra lehet hatással. Első generációs 
értelmiséginek lenni pedig a világon 
az egyik legnehezebb dolog. Ők nyel-
vet, kommunikációt, és szinte mindent 
váltanak, amikor hazamennek. A hely-
zetük összetettsége abban áll, hogy 
még nem igazán a sajátjuk az értelmi-
ségi közeg, ahogy már az sem, ahonnan 
indultak” – részletezte. 

Hozzátette, természetesen a családhoz 
való viszonyulásunkat érzelmileg éljük 
meg, ebből adódóan egy 6 osztályt 
végzett roma nagymama is adhat rend-
kívül sokat az unokájának. 

A SZAKKOLLÉGIUMI ÉLET
Elmondta, a roma szakkollégiumi minősí-
tés elnyerésének egyik feltétele – ebből 
adódóan az Egri Roma Szakkollégium 
felé is elvárás volt –, hogy a roma szak-
kollégisták minimum 80%-ának bent kell 
élnie a kollégiumban. 

„Kezdetben mi ezt nem igazán tudtuk 
teljesíteni, mert elsősorban a lányok 
esetében a családjaik inkább a bejá-
rást szorgalmazták. Sajnos elmond-
ható, hogy ezeknek a szülőknek egy 
nagy hányada úgy vélekedik, hogy ha a 
lánya kollégiumba kerül, az egyenes út 
ahhoz, hogy prostituálttá váljon. Ezzel 
meg kellett küzdenünk, és most már 
egészen jónak mondható a bentlakásos 
kollégisták aránya” – jegyezte meg. 

KÖZÖSSÉGI MUNKA A ROMA 
SZAKKOLLÉGIUMBAN

Kifejtette, azoknak, akik bent laknak, sokkal több 
vállalt társadalmi feladatot kell ellátniuk tanulmányaik 
mellett, mint azoknak, akik a nem bentlakásos formát 
választják. Előbbieknek részt kell venniük a közös-
ség- és rendezvényszervezésben, sikeres életutat kell 
bemutatniuk, hogy a többségi társadalom előítéletei 
enyhüljenek. Mentorálást kell végezniük a közép- és 
általános iskolában. Mindemellett számos közösségi 
rendezvényen tevékenyen részt kell venniük. 

„A bentlakás egyik nagy előnye, hogy nekünk, peda-
gógusoknak különböző képzéseket kell tartanunk 
számukra, és ezt könnyebb megtenni úgy, ha ők ott 
vannak egy helyen, és ők maguk is közösséggé szer-
veződnek. Ettől függetlenül a mentori feladatainkat 
akkor is hatékonyan el tudtuk végezni, amikor nem 
lakott bent ennyi hallgató. Ennek inkább az olyan 
nagyobb egyetemi városokban (Budapest, Szeged, 
Debrecen) van jelentősége, ahol a roma szakkollégi-
umnak több, egymástól földrajzilag is jobban különálló 
karról vannak támogatott diákjai” - tette hozzá.  

VAN, AKI A KEVÉS ÖSZTÖNDÍJBÓL MÉG A 
SZÜLEINEK IS HAZAAD

Elmondta, a roma szakkollégisták magáért a tagsá-
gért 30-40.000 forint összegű ösztöndíjat kapnak 
havonta, amit szülői segítség híján azzal egészítenek 
ki, hogy tanulmányaik és a tagsággal járó vállalt fela-
dataik mellett a legtöbben dolgoznak. A tagságért 
járó összeg felvételkor kevesebb, ám ahogy bizonyítja, 
hogy képes dolgozni ezért az ügyért és önmagáért, 
idővel növelni tudják. Elmondta, a szakkollégisták 
ezen felül természetesen, ahogy minden arra jogosult 
egyetemista, kapnak rendszeres szociális ösztöndíjat.

„Nem titok, mert a hallgatóktól tudom, hogy van 
olyan, aki az ösztöndíjból még a családjának is hazaad. 
Összességében nem egyszerű a mindennapjaik 
megszervezése, így nem ritkán éjszakába nyúlóan 
tartjuk a megbeszéléseinket, mert vagy órán vannak, 
vagy dolgoznak. A karantén alatt elég nehéz helyzet-
ben voltak, de a felszolgálástól kezdve a gyógynö-
vénybolti eladói munkán át az árupakolásig sokfajta 
lehetőséggel élnek” - foglalta össze dr. Ludányi Ágnes. 

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT



SIKEREK AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUMBAN

A 25 éves GÁSPÁR SÁNDOR története iskolapéldá-
ja annak, hogy egy roma származású fiatalból is lehet 
első generációs értelmiségi. A Nógrád megyei alig 400 
lélekszámú Szalmatercsen született, mindössze 4 éves 
volt, amikor édesanyja elvált a férjétől, és nagyon soká-
ig egyedül nevelte 4 gyermekét, köztük az elsőszülött 
Sándort. 

„Nagyon fiatalon ismertem meg a szegénységet, és a 
kezdetektől biztos voltam abban, hogy nem szeretném, 
hogy a saját gyerekeimnek olyan körülmények között 
kelljen felnőnie, ahogy nekünk. Másnak talán termé-
szetes, hogy van fürdőszobája, nekünk nem volt. Noha 
édesanyám sajnos csak nyolc általánost végzett, min-

dig támogatott abban, hogy tanuljak, és 
bennem mindig megvolt az igény arra, 
hogy képezzem magam” - részletezte.

A SZAKKOLLÉGISTÁK ÉS A MENTO-
ROK SZAKMAI KAPCSOLATA

Elmondta, a tanári mentorok szakmai te-
vékenysége mellett kiemelt fontosság-
gal bír az önkormányzatiság elve alapján 
működő, hallgatókból álló elnökség. Ők 
tartják a kapcsolatot a szakmai vezető-
vel és hidat képeznek a tagság és a szak-
emberekből álló csoport között.

„Elengedhetetlen volt számomra az 
ösztöndíj, amelyet a szakkollégiumtól 
kaptam, és az különösen motivált már az 
elejétől fogva, hogy az összeg mértéke 
attól függ, hogy ezért mennyit dolgo-
zom. Fontos visszacsatolás volt, amikor 
a tanulmányi átlagommal és a szakkol-
légiumi társadalmi munkámmal elértem 
a legmagasabb összeget. Ugyanis az 
ösztöndíj megállapításánál a szakkollé-
gium elnöksége és a mentorok közösen 
döntenek.”

Elmondta, a mentori támogatás nem-

csak szakmai segítséget nyújtott számá-
ra, hanem egyfajta életvezetési tanács-
adást. Közvetlen és baráti viszony alakult 
ki a mentor és a mentorált között.

„Ugyancsak nélkülözhetetlen volt ne-
kem a kollégiumi lakhatás, vagy például 
az, hogy lehetőségünk van arra, hogy 
nyelvkurzuson vegyünk részt. Minde-
mellett olyan emberi alapértékeket ka-
punk, amivel egymást is motiválhatjuk” 
- hangsúlyozta. 

A TÁMOGATOTTAK TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉGE

Gáspár Sándor fontosnak tartja, hogy 
az, amit a támogatói rendszerbe kerü-
lők kapnak, abból valamit visszaadjanak. 
Egyéb társadalmi feladatai mellett maga 
is rendszeresen korrepetál közép- és ál-
talános iskolás diákokat több tantárgy-
ból is, valamint számos alkalommal tart 
motiváló előadást szintén hátrányos 
helyzetű fiataloknak.  

A jövőjével kapcsolatban elmondta, a ta-
nári pálya mellett kifejezetten érdekli az 
oktatás- és ifjúságpolitika.

„Jó érzés az, hogy van egy közösség, ahova bármikor fordulhatsz segítségért, mert ott nyitott fülekre és se-
gítő kezekre találsz” - mesélte lapunknak GÁSPÁR SÁNDOR, aki ötödéves történelem és etikaszakos hallgató az Esz-
terházy Károly Egyetemen, és várhatóan idén nyáron szerez diplomát. A középiskolát a Balassagyarmati Balassi Bálint 
Gimnáziumban végezte az Arany János Tehetséggondozó Program segítségével.

HA SÍRVA IS MENTEM BE HOZZÁ, MINDIG NEVETVE 
JÖTTEM KI TŐLE” -SZAMKÓ KITTI MENTORÁRÓL
SZAMKÓ KITTI mindössze 7 évesen került állami gon-
dozásba, ám tavaly az Eszterházy Károly Egyetem 
szociálpedagógia szakán szerzett diplomát. Egyetemi 
tanulmányai alatt került az Egri Roma Szakkollégium 
támogatói rendszerébe. Lapunknak elmondta, honnan 
indult és mit kapott a szakkollégiumban mentoraitól. 

„Egy nagyon szegény családba születtem Vácon 1989-
ben, és két testvéremmel együtt 1996-ban kerültem 
állami gondozásba Miskolcon. Majd egy hónap után 
mindhárman nevelőszülőkhöz kerültünk. Szerencsére 
ők mindent megtettek azért, hogy tanult felnőtt váljon 
belőlem” - mondta el.

A roma származású fiatal ennek köszönhetően került 
egy jó általános, majd középiskolába Miskolcon és nyert 
felvételt az Eszterházy Károly Egyetem szociálpedagó-
gia szakára, amelyet 2020-ban fejezett be. 

„Az egyetem alatt a nevelőszüleim megkapták azt az 
összeget, amelyet addig is, a 15.000 forint családi pót-
lékot, viszont már saját jogon kaptam, amely halmozot-
tan hátrányos helyzetűként kiegészült az egyetemen 
kapott maximálisan adható szociális ösztöndíjjal, amely 
23.000 forint volt. Összesen ennyi pénzem volt, ugyanis 
a nevelőszüleim a hétvégi miskolci lakhatásomon és az 
ételen kívül más összeggel nem támogattak a hétköz-

beni egri tanulmányaim idején” - tette 
hozzá. 

Elmondta, az egyetem alatt minden 
nyáron egy pizzériában dolgozott, és 
ahhoz, hogy a nevelőszülői rendszerben 
maradhasson, a lehető legtovább nap-
pali, aktív hallgatói jogviszonnyal kellett 
rendelkeznie, emiatt paradox módon le 
kellett rontania átlagát. Így viszont az 
egyetemen átkerült költségtérítéses 
képzési formára. 

VISSZAADNI AZT, AMIT KAPTUNK
„A legjobb barátnőm akkor már szakkol-
légista volt, és az ő biztatására kerestem 
meg dr. Ludányi Ágnest 2013-ban. Hatal-
mas segítség volt, hogy a szakkollégium-
ba kerülve kaptam mentortanáromnak 
dr. Fazakas Idát, aki egyben a pszicho-
lógusommá is vált. Ha sírva is mentem 
be hozzá, mindig nevetve jöttem ki tőle. 
Nagy segítség és öröm volt számomra, 
hogy az Egri Roma Szakkollégium hasz-
nos tagja lehettem, amelynek segítségé-
vel rendbe tudtam tenni magam lelkileg, 
és akkor fogalmazódott meg benne, 
hogy nekem is az az utam, hogy az álla-

mi gondoskodásba került gyermekekkel 
foglalkozzak” - részletezte. 

Kitti ma Miskolcon él párjával, akivel 
3 lány gyermekről gondoskodik ne-
velőszülőként. Jelenleg a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat elhelyezés-ügyintézője.

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT
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Meggyőződésem, hogy rendkívül nagy feladataink 
vannak e téren, és ez érvényes az egész országra, a 
társadalmunkra, ugyanis sok helyen – gondoljunk csak 
a skandináv államokra – messze előttünk járnak. Ettől 
függetlenül azt is nyugodt szívvel kijelenthetem – és 
ez nem afféle kincstári optimizmus a részemről –, hogy 
megéri ebbe energiát fektetni, hiszen látom és tapasz-
talom a tanulóinknál lezajló változásokat.

Az „Ökoiskola” címet három évig viselhetik. Szándé-
kukban áll annak letelte után újra pályázni?
Természetesen, elvégre, ha már egyszer belevágtunk 
ebbe a projektbe – amit ráadásul kifejezetten fontos-
nak, értékesnek vélünk –, kötelességünknek érezzük a 
folytatást is. Nagyon bízom abban, hogy akkor is sike-
resek leszünk.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

Mint ismert – mondja ROZMÁN ÉVA, 
az intézmény igazgatója –, erre a címre 
pályázni kell az azt kiíró minisztériu-
moknál, mégpedig egy olyan anyaggal, 
ami bemutatja azokat a programjainkat, 
amelyeket a környezettudatos szem-
lélet és cselekvés kialakítása végett 
indítottunk el. Hadd tegyem hozzá, 
hogy nagyon örültünk ennek a sikernek, 
hiszen itt egy olyan elismerésről van 
szó, amelyet mindenképpen szerettünk 
volna kiérdemelni.

Ha jól tudom, az Andrássyban léte-
zik egy úgynevezett teremtésvédelmi 
program is, amely szorosan kapcsoló-
dik az imént említett célok eléréséhez. 
Elárulná, mit is takar mindez?
A teremtésvédelem lényegében a 
szűkebb-tágabb környezetünk védelme, 
méghozzá a keresztény látásmód felől 
megközelítve. Ez valamelyest több, mint 
amit hagyományosan a „környezetvéde-
lem” kifejezésen értünk, ugyanis beletar-
tozik az Isten teremtette teljes világ – 
így az ember is –, amelynek védelme és 
megőrzése a feladatunk. Tehát, amikor a 
tanulóink foglalkoznak ezekkel a kérdé-
sekkel, gondolkodniuk kell az ember-
társainkra is, különös tekintettel az 
elesettekre, a segítségre szorulókra. Úgy 
vélem, ennek a szemléletnek is komoly 
szerepe volt abban, hogy méltónak talál-
tak bennünket az „Ökoiskola” címre.
Nagyvonalakban összefoglalná nekünk, mi 
minden szerepelt a nyertes pályázatukban?
Annyit előrebocsátanék, hogy nem 
kellett feltalálnunk a spanyolviaszt, 

hiszen mi csupán olyasmiket csiná-
lunk tervszerűen és következetesen, 
amelyeknek amúgy is magától érte-
tődőnek kellene lenniük. Természete-
sen említhetnék most olyan triviális 
dolgokat, mint a hulladékok szelektív 
gyűjtése, netán a faültetés, de ezek-
nél sokkal fontosabbnak tartom, hogy 
az iskolánkban folyó oktatás egészét 
átszövi a környezettudatos gondolko-
dásra nevelés, vagyis valamennyi tárgy 
tanításakor törekszünk az ennek megfe-
lelő látásmód erősítésére. Mondok egy 
példát… Ha – tegyük fel – a gyerekek 
matematikaórán a százalékszámítással 
foglalkoznak, lehet olyan feladatot adni 
nekik, ami arról szól, hogy a háztartások 
által megvásárolt élelmiszerek mekkora 
hányada végzi a kukában. Ez esetben 
nyilván eltöprengenek a pazarláson, 
vagy éppen azon, hogy míg itt kihajítjuk 
az ennivalót, addig a világ más részein 
emberek halnak éhen. Aztán említhet-
ném az egyes osztályok közötti versen-
gést is, ami azért folyik, hogy kinek a 
tantermét minősítik a legtisztábbnak, 
a legszebben díszítettnek. Itt például 
lehet olyan célt kitűzni, hogy a deko-
ráció csupa-csupa újrahasznosítható 
anyagból készüljön, és így tovább. Emel-
lett az összes osztály vállalta egy-egy 
növény gondozását, amit azért tartok 
lényegesnek, mert itt középiskolá-
sokról van szó, azaz nem kisfiúkról és 
kislányokról, így egy ilyen tevékeny-
ség akár kínos is lehetne számukra, ám 
mégsem érzik annak. De mindezeken 
túl is ezernyi dolgot felsorolhatnék, 
kezdve a túráinkon zajló szemétgyűjtés-
től egészen addig, amikor egy osztály 
tervet készít arra, hogy személy szerint 
ők hogyan csökkenthetnék az ökológiai 
lábnyomukat.

Miként utalt is rá, itt nem kisiskolá-
sokról van szó, hanem olyan tinédzse-
rekről, akik tapasztaltak már az életük 
során egyet és mást, s persze, hozzák 
magukkal az otthon látott mintákat. 
Hogyan látja, mennyire fogékonyak a 
környezettudatos életmódra?
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A LEGTISZTÁBB TANTEREMTŐL 
AZ „OSZTÁLYVIRÁGIG”
Mivel magam a diákönkormányzat tagjai is vagyok – 
mondja Török Anna, az Andrássy 11. osztályos diákja 
–, több környezetvédelmi programban is részt 
veszek. Nagyon szeretek például abban az ötfős 
csapatban lenni, amely havonta végigjárja az összes 
osztálytermet, hogy megállapítsa, melyik a legtisz-
tább, legszebb. A pontozás tétje nem csekély, mivel 
a legjobbak az év végén kapnak pluszban egy taní-
tás nélküli napot, amit a szokásos kiránduláshoz is 
hozzátehetnek. De a diáknapok alkalmából meghir-
detett versenyek győzteseit is díjazzuk: például a 
„legzöldebb” osztályt, tehát, akik szelektíven gyűjtik 
a hulladékot vagy éppen a legkevesebb műanyagot 
használják fel. Aztán arra is figyelünk, hogy miként is 
bánnak azzal az „osztályvirággal”, amelyet egy-egy 
társaságnak a 9. évfolyamtól egészen a középiskola 
végeztéig gondoznia, nevelnie kell. 

Anna elmesélte, hogy számára nem okoz különö-
sebb nehézséget a környezettudatos viselkedés, 
ugyanis a családjában is annak megfelelően élnek. 
Más kérdés – tette hozzá –, hogy a korosztályának 
tagjai közül sokakat nem túlságosan foglalkoztat a 
környezetvédelem ügye, valószínűleg azért, mert 
a szüleik sem tulajdonítanak jelentőséget ennek a 
kérdésnek. Azok a programok ugyanakkor, amelyek 
az iskolában folynak, rengeteget segíthetnek a 
szemléletformálásban. 

AZ OKTATÁS EGÉSZÉT ÁTSZÖVI
A KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS
AZ „ÖKOISKOLA” CÍMIG VEZETŐ ÚTRÓL
ROZMÁN ÉVÁVAL, AZ ANDRÁSSY IGAZGATÓJÁVAL

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az agrárminisztérium „Ökoiskola” 
címmel ismerte el azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Andrássy György 
Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégiumban tesznek a 
környezettudatos gondolkodásra való nevelés és az e szemléletnek megfe-
lelő magatartásformák napi gyakorlattá válásának érdekében. Hogy miért is 
vélik fontosnak az iskolában a megtisztelő címet, illetve mi mindent tettek 
annak elnyeréséért? Egyebek mellett ennek próbáltunk utánajárni beszél-
getéseink során. 



BEMUTATKOZNAK
A LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓK

Elsőként az ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM GYA-
KORLÓISKOLÁJÁNAK leendő elsős tanítói látogat-
tak stúdiónkba. Vágásiné Vajda Rózsa úgy fogal-
mazott: „Nem mi választunk, hanem a szülők és a 
gyerekek.” A jó döntéshez valóban szükség van arra, 
hogy akár már a hat-hétéves gyereket is bevonjuk a 
választásba, hiszen nem mindegy, hogy hol szeretné 
eltölteni a mindennapjait. Egerben számos intéz-
mény közül válogathatnak a családok. Városunkban 
az Egri Tankerületi Központhoz tíz iskola tartozik, 
amelyek elsődleges feladata, hogy a körzethez tarto-
zó kisdiákoknak helyet biztosítsanak. 

A szülők azonban máshogy is dönthetnek, attól füg-
gően, hogy melyek azok a szempontok, amelyek 
számukra prioritást élveznek. A legtöbb iskolában 
nagyfelmenő rendszerben tanulhatnak a gyerekek, 
amely azt jelenti, hogy negyedik osztályig ugyanazok 
a pedagógusok foglalkoznak a diákokkal. Az intéz-
mények mindegyike lehetőséget biztosít az idegen 
nyelv tanulására, amely elsősorban az angol, vala-
mint a német nyelvet jelenti, illetve nagy hangsúlyt 
fektetnek a szabadidő hasznos eltöltésére, legyen 

szó akár sportról, akár művészeti tevé-
kenységről. 

Az egri általános iskolákban egyre fon-
tosabb szerepet kap a környezettuda-
tosság, amelyre különféle programok 
is épülnek. A leendő elsős tanítók fon-
tosnak tartják, hogy az óvodából érke-
ző kisdiákok játékos formában, a foko-
zatosság elvét követve ismerkedjenek 
meg a tanulással. 

Az EGRI BALASSI BÁLINT ÁLTALÁ-
NOS ISKOLÁBAN úgynevezett iskola-
otthonos oktatás szerint foglalkoznak 
a gyerekekkel, amely többek között 
azt jelenti, hogy negyedik osztályig a 
tankönyveket csak péntekenként kell 
hazavinni. Jónásné Bakai Marianna úgy 
fogalmazott: „Az intézményben a pe-
dagógiai programot úgy dolgozták ki, 
hogy a gyerekek ne a nap végét, hanem 
a nap elejét várják”. Céljuk a Balassis 

Digitális Élményközpont megnyitása, 
amelyhez az informatika iránt érdeklő-
dő diákok csatlakozhatnak. Mindennek 
alapja az intézményben magas színvo-
nalon működő robotikaképzés. 

Az iskola tagintézményében a TINÓDI 
SEBESTYÉN MAGYAR-ANGOL KÉT 
TANÍTÁSI NYELVŰ TAGISKOLÁBAN 
az idegen nyelv az, amely kiemelt sze-
repet kap. Itt első évfolyamtól heti 4 
órában tanulhatják a gyerekek az an-
golt, amely a testnevelést, valamint a 
rajzot érinti, illetve mondókák, körjáté-
kok formájában ismerhetik meg a kul-
turális sajátosságokat egy anyanyelvi 
lektortól. Szabó Judit tanító kiemelte, 
alapelvük, hogy „meglássák minden 
kisgyerekben azt, hogy ő miben jó és 
azt erősítsék”. 

Az Egri Balassi Bálint Általános Isko-
la MÓRA FERENC TAGISKOLÁJÁBA 
azokat a gyerekeket várják elsősorban, 
akik tanulási nehézségekkel küzde-
nek. Horváth Zsoltné úgy fogalma-
zott: „normál általános iskola vagyunk 
extrákkal”. Az intézményben kisebb 
csoportokban tanulhatnak a gyerekek, 
gyógypedagógiai asszisztens segítsé-
gével. 

Az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKO-
LÁBAN szintén kiemelt figyelmet fordí-
tanak az egyéni fejlesztésre. Az intéz-
mény szakiskola és kollégium is egyben, 
ennek köszönhetően a vidékről érkező 
tanulókat is el tudják szállásolni. 

Az iskolaválasztásnál az is fontos 
szempont lehet, hogy a szülők milyen 
értékek szerint nevelik gyerekeiket. A 
SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN meghatározó az Istenben 
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Sok szülő életében mérföldkőnek számít az 
iskolaválasztás. Kisgyerekes anyukaként szá-
momra is komoly döntés, hogy melyik intéz-
mény nevelési programja lenne a legideáli-
sabb. A pedagógiai módszerek mellett, ami 
még fontosabb, hogy ki lesz az a tanító, aki 
minden nap foglalkozik legféltettebb kin-
csünkkel, a gyerekünkkel. Ezért is indítottuk 
el a TV Eger „A mi történetünk” című magazin-
műsorában a „Bemutatkoznak a leendő elsős 
tanítók” címszó alatt futó sorozatunkat, hogy a 
hasonló helyzetben lévő családok közelebbről 
is megismerjék az intézmények pedagógusait.

KEMÉNY FERENC SPORTISKOLA
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való hit, amely a mindennapokban is 
megnyilvánul: a diákok imádsággal 
kezdik és zárják a napot, megemlékez-
nek azokról az ünnepekről, amelyek a 
szentek neveihez köthetők, valamint a 
főbb iskolai rendezvényeket, mint ami-
lyen az évnyitó vagy az évzáró, a Bazili-
kában tartják. Emellett a zeneoktatásra 
is kiemelt figyelmet fordítanak. Borsos-
né Gyulai Ágnes, az intézmény leendő 
elsős tanítója kiemelte azokat a szem-
pontokat, amelyekkel megkönnyíthető 
a gyerekek iskolába való beilleszkedése. 
Ilyen a természetesség, amely azt jelen-
ti, hogy a szülők „ne riogassák a gyere-
keket az iskolával”, hanem vegyék ezt 
magától értetődőnek. Emellett fontos-
nak tartja azt is, hogy a diákok rendel-
kezzenek kudarctűrő képességgel. 

Kovácsné Nagy Krisztina, az EGRI 
LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
pedagógusa a humor jelentőségét 
hangsúlyozta. Megítélése szerint „hu-
morral nagyon sok problémát át lehet 
hidalni”. Hozzátette, bár a gyerekek 
életében fontos az állandóság, mégis 
törekedni kell arra, hogy elfogadtassuk 
velük a változást. Az, hogy mely intéz-
mény lenne a legalkalmasabb cseme-
ténknek, nagyban függ attól is, hogy 
mi az érdeklődési köre. Ez már általános 
iskola előtt megmutatkozhat. A Len-

keybe járó diákoknak (hasonlóan, mint 
az Egri Balassi Bálint Általános Iskolá-
ban) lehetőségük van magas szinten 
elsajátítani a programozást robotikai 
eszközök segítségével. Az intézmény 
a belváros szívében helyezkedik el, 
közel a Farkas Ferenc Zeneiskolához, 
amellyel jó kapcsolatot ápolnak, így a 
zenetanulás is kiemelt szerepet kap a 
pedagógiai programban. 

Az EGRI KEMÉNY FERENC SPORTIS-
KOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN egye-
dülálló reformpedagógiai módszerrel 
tanítják a gyerekeket, amely a Jenap-
lan nevet viseli. Mikuskáné Kis-Bene-
dek Eleonóra leendő elsős tanító el-
mondta, az oktatást négy művelődési 
formára építik, amely a beszélgetést, a 
játékot, a munkát, valamint az ünnepet 
foglalja magába. A napok reggeli körbe-
szélgetéssel, ráhangolódással indulnak, 
fontos szerepe van a kooperációs tanu-
lási technikáknak, valamint annak, hogy 
a gyerekek otthonosan érezzék magu-
kat az iskolában, amely a tantermek cso-
portszobajellegében is megmutatkozik. 
Szarvas Gréta tanító szerint fontos, 
hogy „az életre neveljük a gyerekeket”. 
Emellett kiemelt szerepet kap a moz-
gás. Céljuk, hogy minél több sportág-
gal megismertessék a tanulókat. Az 
intézménytől nem messze található a 

Kemény Ferenc Sportcsarnok, amelynek közelsége 
előnyös lehet azoknak a családoknak, ahol a gyermek 
aktívan űz valamilyen edzésformát. 

Az ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM GYAKORLÓ 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN kiemelt figyelmet for-
dítanak a nyelvoktatásra. A Bartók téri épületben el-
sőtől angol, valamint német tagozatos osztályokat 
indítanak. A Komplex Alapprogram részeként pedig 
csatlakoztak az „Élménysuli” programhoz, amely az 
értelmi mellett, az érzelmi intelligencia fejlesztését is 
szolgálja. Csontosné Bodnár Gyöngyi tanító elmondta, 
ez többek között abban nyilvánul meg, hogy a reggelt 
beszélgetéssel kezdik a gyerekekkel, valamint jellem-
zően ráhangolódnak az órákra. Vágásiné Vajda Rózsa 
úgy fogalmazott: „a gyermeki lelkülettel a tanító né-
niknek is rendelkezniük kell”. Emellett, fontos szerepe 
van a délutáni tanulástámogató foglalkozásoknak. A 
Barkóczy utcai épületben a természettudományokat, 
valamint az ének-zene magas szintű oktatását része-
sítik előnyben. Az intézményben lehetőség van arra, 
hogy a diákok itt folytassák középiskolai tanulmányai-
kat hat vagy négy évfolyamos gimnáziumi képzésben. 

Az EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA 
ÉS GIMNÁZIUMBA jelentkező gyerekek szintén 
dönthetnek úgy, hogy nyolcadik után az intézmény-
ben tanulnak tovább. Az óvodából iskolába történő 
átmenetet segítik a képességfejlesztésen alapuló 
módszerek, amelyekkel a matematikát, valamint a 
magyart oktatják. Péter Gáborné tanító elmondta, a 
mese és a zene segítségével próbálják úgy irányítani 
a gyerekek figyelmét, hogy szeressenek olvasni. Az 
intézmény bekapcsolódik a felnémeti programokba 
is, legyen szó akár a szüreti napokról, vagy a jól ismert 
Macok-, illetve Lecsófesztiválról, amelyet hagyomá-
nyosan az Pásztorvölgyi udvarán szerveznek meg. 

Az EGRI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA 
a körzetes diákok mellett, sok tanuló jár vidékről. 
Ahogy a tanítók fogalmaztak: „bárki előtt nyitva áll 
az iskola kapuja”. Kiemelt figyelmet fordítanak a te-
hetséggondozásra, valamint a felzárkóztatásra. A 
munkát gyógy- és fejlesztőpedagógusuk, illetve egy 
szociális segítő támogatja. A legkiválóbb tanulóknak 
lehetőségük van hetedik osztálytól úgynevezett ní-
vócsoportos oktatásra: angol, matematika, fizika, va-
lamint biológia tantárgyakból. 

Az EGRI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA lapzár-
ta után érkezik a TV EGER stúdiójába, pedagógiai 
programjukat „A mi történetünkben” című magazin-
műsorban ismerhetik meg az érdeklődők. A műsor 
visszanézhető a www.tveger.hu oldalon, az iskolák 
bemutatkozását pedig hivatalos Facebook oldalun-
kon is megtekinthetik. 

Összességében elmondható, hogy az egri általános is-
kolák mindegyike sajátos arculattal rendelkezik. A szü-
lők és gyermekeik feladata, hogy eldöntsék, melyek 
azok az egyéni jellemzők, amelyekhez kapcsolódni 
tudnak. Az általános iskolai beiratkozás időpontja ápri-
lis 15-16. Addig is számos lehetőség áll a szülők rendel-
kezésére, hogy megismerjék az intézmények pedagó-
gusait, például online szülői értekezleteken. 

SZERZŐ: TÓBIK ANGELIKA 
FOTÓK: TV EGER, VOZÁRY RÓBERT

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA



megoldhatatlan. Emellett a jelenlegi 
szabályok megengedik, hogy a közép-
iskolák kis csoportokban konzultációt 
szervezzenek a diákjaik számára.

Ami úgy általában az online oktatást 
illeti, jómagam azt tartom fontosnak 
kiemelni, hogy a tanítás-tanulás alapve-
tően átalakul, ezért tanárnak és diáknak 
egyaránt meg kell találnia a leghaté-
konyabb lehetőségeket. Az oktatást 
segítő alkalmazások kínálata óriási, sőt, 
talán túl nagy is. Minthogy könnyű elté-
vedni ebben a „dzsungelben”, szükség 
van a továbbképzésekre, a tapaszta-
latok megosztására. Megjegyzem, a 
tanár szerepe minden oktatási formá-
ban rendkívül fontos. A munkatársaim 
most is a legjobb tudásuk alapján taní-
tanak, ám az tény, hogy az online okta-
tás folyamán lényegesen kevesebb a 
visszajelzés. Amíg a jelenléti formánál 
rögtön felszínre kerülnek a gondok, a 
digitális térben a tanár számára nehe-
zebb felfedezni a lemaradókat. De a 
legfájóbb mégis a szociális készségek 
fejlődésének megakadása, lévén a 
diákok nem kényszerülnek rá az egymás 
közötti kommunikációra. A közösségek 
kialakulása, fejlesztése szempontjából 
ez hatalmas hátrány.

Az kijelenthető – véli CSEKE PETRA, 
az intézmény 12. osztályos tanulója –, 
hogy az érettségi vizsgákra való felké-
szülésünkre negatívan hatott az online 
oktatás. Míg az iskolában azonnali, „élő” 
segítséget kaphatunk tanárainktól és 
a társaktól, az online esetében szinte 
teljesen magunkra vagyunk utalva. 
A megszokottnál sokkalta nagyobb 
mennyiségű anyagot kell feldolgoz-
nunk, ráadásul új és szokatlan formá-
ban. Szerintem nem szabadna eltörölni 
az érettségi vizsgákat, hiszen a jegyek 
átlaga esetenként irreális eredménye-
ket ad, így a felvételi pontszámok is 
torzulnának.

KOLLÉGÁJÁHOZ HASONLÓAN LÁTJA 
A KÉRDÉST RÁZSI BOTOND, AZ EGRI 
SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS 
KOLLÉGIUM IGAZGATÓJA.
A felvételi pontszámokat erősen torzí-
tanák a jegyek átlagával „előállított” 
érettségi osztályzatok – mondja –, 
az eljárás tisztasága is megkérdő-
jeleződne. A hatályos jogszabályok 

értelmében az így elért eredmények a 
későbbiekben nem használhatók fel a 
felvételihez – ahogyan erre korábban 
már volt is példa –, ezért azokat adott 
esetben pótolni kellene. Szóval jóma-
gam a kellő gondossággal előkészített 
érettségi vizsgák megtartása mellett 
vagyok. Ám az üdvözlendő lenne, ha 
az érettségik feladatlapjait összeállítók 
tekintetbe vennék az idei tanév rendkí-
vüli körülményeit. Annek ellenére, hogy 
az iskolánk mindent megtesz a diákok 
sikeres vizsgáiért: végzőseinknek célirá-
nyos felkészítést tartunk, igyekezve az 
érettségi követelményeire koncent-
rálni, illetve az érettségi tárgyakból 
kiscsoportos foglalkozások is segítik a 
felkészülést. A tanulók visszajelzése-
iből is úgy tűnik, sikerült megtalálni az 
online megtartott, videókonferencia 
jellegű órák, illetve az online feladatkia-
dás és ellenőrzés optimális arányát. 

A digitális oktatásról azt gondolom, 
remek lehetőség, amikor minden más 
módszer kizárt, ráadásul olyan eszkö-
zökön keresztül valósul meg, amiket 
a középiskolás korosztály jól ismer és 
rendszeresen  használ. Az is igaz viszont, 
hogy a diákok igénylik a személyes 
jelenlétet: egyrészt a tanárét, az általa 
adott útmutatást, biztatást, dicsére-
tet, szükség esetén szigort, másrészt 
a társakét, lévén a velük való kapcso-
lat ösztönzően hat rájuk. Mindezeket 
semmilyen online eszköz nem pótol-
hatja. A digitális formát nem is annyira 
az oktatás sínyli meg, mint inkább a 
diákélet, a közösségi lét és élmények. 
Ami a tanárainkat illeti, nemcsak mind-
nyájan jól ismerik az oktatást segítő, 
korszerű online felületeket, de egyre 
jobban,  magabiztosabban alkalmazzák 
azokat, ami a tavaly tavasszal szerzett 
tapasztalatoknak is köszönhető. 

Noha még most is meglehetősen sok idő van 
a 2021-es érettségi vizsgákig, már jó ideje két 
álláspont ütközik a tanulók életét hosszabb 
távon is befolyásoló esemény ez évi lebonyolí-
tásával kapcsolatban. A tanulók és a szülők egy 
része úgy véli, a diákoknak idén a jegyeik átlaga 
alapján kellene megkapniuk a bizonyítványu-
kat, mivel a hosszú-hosszú hónapok óta folyó 
online oktatás hatékonysága korántsem olyan, 
mint a hagyományos formáé, következéskép-
pen az érintett fiatalok jelentős hátránnyal 
vágnak neki a megmérettetésnek. Ezzel szem-
ben az oktatási kormányzat és a középiskolai 
igazgatók nagyobb hányada azt mondja, már 
csak azért sem szabad eltekinteni az érettségi 
megrendezésétől, mert akkor idehaza is olyan 
felvételi zűrzavar alakulhatna ki, mint tavaly 
Nagy-Britanniában. Hogy miként is látják mind-
ezt egri középiskolák vezetői, tanárai és diákjai? 
Körképünkben e kérdésre kerestük a választ.

Hosszú ideje működik a mostani, bevált rendszer – 
mondja KÁNTOR ZSOLT, a Pásztorvölgyi Általános 
Iskola és Gimnázium igazgatója –, amelyben az érett-
ségi eredmények adják az egyetemi felvételi pontok 
gerincét. A most ezt elvetni akaró javaslat következ-
ményeként egy felvételi tárgy esetén a 100 fokozatú 
skála 5 fokozatúra zsugorodna, és nehéz lenne a 
felkészültséget megfelelően, valósághűen tükröző 
rangsort felállítani az egyetemekre jelentkező diákok 
között. Arról nem szólva, hogy az emelt szintű nyelvi 
érettségik jeles eredménye középfokú – két tanítási 
nyelvű iskolákban felsőfokú – nyelvvizsgát jelent. 
Ennek elmaradása sokakat érintene hátrányosan. 
Nem vitás, a digitális oktatás folyamán nehezebb az új 
anyag feldolgozása, ám a tanultak rendszerezése – és 
az érettségire felkészülés végére ez a jellemző – nem 

ÉRETTSÉGI 2021:
ELTÖRÖLNI VAGY
MEGTARTANI?
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Az osztályunk azt szeretné, ha az érett-
ségit megtartanák – jelenti ki a Szilágyi 
12. B osztályába járó KOVÁCS GRÉTA, 
aki orvosi egyetemre készül –, ám 
örülnénk a tavalyihoz hasonló könnyí-
tésnek, a szóbeli elmaradásának. Azért 
vagyunk az érettségi mellett, mert 
az megmutatja, hogy a megszerzett 
tudásunkat hogyan vagyunk képesek 
visszaadni, másrészt megjósolhatat-
lan, milyen következményei lennének, 
ha nem lenne megfelelő érettségink. 
Hiszen megvan a veszélye, hogy a 
megajánlott jegyek  a későbbiekben 
nem – vagy nem úgy – számítanának a 
felvételik során, ezért aztán le kellene 
belőlük érettségizni. 

Az idén érettségizők valóban hátrá-
nyos helyzetben vannak – szögezi le 
DR. SIPOS MIHÁLY, a Neumann János 
Gimnázium, Technikum és Kollégium 
igazgatója –, hiszen az immáron egy 
éve tartó világjárvány megfosztotta 
őket mindazoktól a közös élmények-
től – ilyenek a diáknapok, a gombava-
tók, az ünnepi megemlékezések vagy 
éppen a táncbemutatók –, amelyeknek 
döntő szerepük van abban, hogy életre 
szóló örömökkel búcsúzzanak az alma 
matertől. Az érettségi vizsgák tekinte-
tében kevésbé gondolom, hogy hely-
rehozhatatlan hátrányt szenvednének. 
Ezt igazolják az elmúlt évi eredmények 
és a felvételin elért sikerek is. Magam 
mindképpen a hagyományos – írás-
beli és szóbeli – érettségire szavazok, 
már csak azért is, mert az „érettség” 
igazolása tanárnak és diáknak egya-
ránt örömforrás, az ekkor kapott bizo-
nyítvány pedig több, mint a jegyek 
halmaza. Semmiképpen nem támoga-
tom a jegyek átlagának elfogadását, 
az ugyanis a digitális oktatási rendben 
nem más, mint torzítás. 

Az online oktatás terén a Neumann 
nagyon kedvező helyzetben van, 
lévén jól motivált, tehetséges diákok-
kal foglalkoznak magas szintű digitális 
felkészültséggel bíró tanárok. Iskolánk 
már akkor készült e formára, amikor 
a Covid-19-nek még híre-hamva sem 
volt: az infrastruktúra célirányos fejlesz-
tése, a digitális iskolák jó gyakorlatának 
átvétele már 2019 őszétől zajlik. Nem 
vitás persze, hogy a hátrányos helyzetű 

tanulók számára komoly gondot jelent 
a követelmények teljesítése, különö-
sen, ha hiányzik a megfelelő technika 
háttér. És bár a pedagógusoknak is plusz 
megterhelést jelent a „hibrid” oktatás, a 
legnagyobb gondot mégis a személyes 
kapcsolatok hiánya okozza, ami mind a 
közösségé válást, mind az egyéni karak-
terek formálását, olykor pedig a tehet-
ségfejlesztést is akadályozza.

Nézetem szerint azért lehet sokaknak 
hátrányos a jelen helyzet – mondja 
HAVASNÉ SZIKORA KATALIN, a 
Neumann tanára és iskolapszicholó-
gusa –, mert már tavasszal is hónapokat 
kellett digitális tanulással tölteni, azaz 
éppen az utolsó két évben – tehát a 
felkészülés hajrájában – kellett nélkü-
lözni a jelenléti oktatást, a személyes 
tanári magyarázatot. Ezzel együtt sem 
jó ötlet az érettségik elhalasztása, 
hiszen sokkal igazságosabb az érettségi 
eredményt vinni, mint év végi jegye-
ket. Előfordulhat például, hogy egy 
nagyobb tudású diák rosszabb jegyet 
kap egy szigorúbb, többet követelő 
tanárnál, míg egy másik, kevésbé felké-
szült tanuló jobbat, köszönhetően egy 
„elnézőbb” pedagógusnak. Így utóbbi a 
felvételi során előnybe kerülne, érdem-
telenül. Megjegyzem, ősszel is volt 
előrehozott érettségi – szóbeli és írás-
beli is, a járványügyi előírások betartá-
sával –, ami sikeresnek bizonyult. Mint 
tudott, tavaly csak írásbelire került sor, s 
mivel akkor érettségiztettem is, tudom, 
hogy sok diák még javíthatott volna a 
szóbelivel az eredményén.

Azt tapasztalom, hogy a hosszadal-
mas digitális oktatás a középiskolában 
pszichésen nem pusztán a diákokat, 
de tanárokat is megviseli, akik erőn 
felül próbálnak teljesíteni. Nagyon sok 
családban lehet szociális bizonyta-
lanság is, az iskolai közösség hiányát 
pedig az online kapcsolat csak kis rész-
ben tudja pótolni. Igen komoly veszély 
továbbá a monotonitás – a korábbinál 
is több időt ülnek a számítógép előtt –, 
nem különben a bezártság érzése. Mivel 
a közösség motivál is, ezért rengeteg 
diáknál gondot okozhat a tanárokkal és 
a társakkal való találkozás hiánya. Ilyen 
körülmények között azok teljesítenek 
jól, akik önállóan is képesek tanulni, 

azok viszont, akik különböző okok miatt segítséget 
igényelnének – szükséges technika hiánya, bajok 
a családban, stb. –, nehezebben boldogulnak. Úgy 
vélem, igazán az év végi eredmények és az érettségi 
mutatja majd meg, mennyire is voltunk hatékonyak.

SZINTÚGY AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁR ÉVTIZE-
DEK ÓTA BEVÁLT MÓDJA MELLETT ÁLL KI AZ EGRI 
DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM VEZETŐJE.
Jómagam teljes mértékben osztom az oktatási 
kormányzat és intézményvezető kollégáim zömé-
nek azon álláspontját, hogy az idei érettségiket is a 
megszokott formában kellene megtartani – jelenti 
ki BERKES KRISZTIÁN –, ami a májusi írásbeli, illetve 
a júniusi szóbeli vizsgákat jelenti. Ezt a megoldást 
nemcsak azért pártolom, mert az idők során már bizo-
nyított, de azért is, mert a diákoknak előnyös, hiszen 
lehetőségük nyílik arra, hogy az írásbeli elért eredmé-
nyeiken javítsanak. 

Az online oktatás során minden tőlünk telhetőt 
megtettünk és megteszünk annak érdekében, hogy a 
dobós diákokat a jelenlegi helyzetben a lehető legke-
vesebb hátrány érje. És ez még akkor is így van, ha az 
online órák megtartása a tanárainkra összehasonlítha-
tatlanul nagyobb terheket ró, mint amikor az oktatás 
a hagyományos, úgynevezett jelenléti formában zajlik 
az iskolánkban. Matematikából és a fakultációs tantár-
gyakból – a járványügyi szabályokat figyelembe véve 
– kiscsoportos foglalkozásokat is tartunk, ugyanis 
ezek esetében az átlagosnál is nagyobb szerepe van a 
szaktanárnak és a személyes találkozásnak. 

Már nagyon-nagyon várjuk az érettségi vizsgákat – 
mondja FARKAS LILI, a Dobó 12. osztályos diákja –, 
amiket én és a társaim is az elmúlt évtizedekben látott 
formában szeretnénk letenni. Úgy gondoljuk, hogy a 
tanáraink tényleg minden tőlük telhetőt megtettek 
annak érdekében, hogy az online oktatást a lehető 
legkevésbé szenvedjük meg. Ennek ellenére az iskolá-
ban eltöltött napok, a tanárainkkal való közös munka, 
az osztálytársakkal történő találkozások mindnyájunk-
nak rettenetesen hiányoznak.

SZERZŐ: TÓBIK ANGELIKA
FOTÓK: TV EGER, VOZÁRY RÓBERT
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LENKEY JÁNOS
1848-49-ES
HONVÉD TÁBORNOK
HAGYATÉKA

Az egri származású Lenkey János 1848–49-es 
honvéd tábornokot nem végezték ki egykor 
a 13 aradi vértanúval együtt, mert fogsága 
idején annyira súlyossá vált a már korábban 
kezdődött pszichés betegsége, hogy elveszí-
tette józan ítélőképességét. Ebből adódóan 
megkegyelmeztek neki, de ez a betegség 
okozta halálát 1850-ben az aradi várbörtön-
ben. Ellentétben a 13 vértanúval, ő az egyetlen, 
akinek földi maradványai Magyarország terü-
letén, 1936 óta Egerben nyugszanak. Leszár-
mazottja LENKEY JÁNOS, a családi Lenkey 
Társaság alapítótagja máig aktívan kutatja a 
honvéd tábornok múltját. Lapunknak elme-
sélte, miként ápolják napjainkban is Lenkei 
és zádorfalvi Lenkey János (1807-1850) emlé-
két és hagyatékát, valamint azt, hogy miként 
emlékeznek az 1848-49-es szabadságharcról.

MÁRCIUS 15.
„1848. március 15-én Lenkey János honvéd tábornok 
századával a Dnyeszter menti Mariampolban tartóz-
kodott, ahonnan májusban indult haza Máramarosz-
szigeten keresztül Magyarországra. Egy évvel később 
ugyanezen a napon léptették elő tábornokká” - mondta 
el lapunknak a Lenkey-család leszármazottja, egyben 
a forradalmi hős névrokona, Lenkey János, aki 1952. 
március 15-én, azaz 104 évvel később, a forradalom 
ünnepnapján született Füzesabonyban, és ma Egerben 
él. Kiemelte, számára ez a nap kettős ünnep. 

„Amiatt, hogy nevem és származásom egyezik Lenkey 
János honvéd tábornokéval, valamint, hogy március 
15-én születtem, ezt a napot mindig nagyon jó szívvel 
és mély érzéssel éltem meg gyermekkoromtól fogva” 
- részletezte. 

Kitért rá, azokban az időkben is mindig hordta a kokár-
dát, amikor az tiltott volt, ahogy március 15-e ünneplése 
is. Ahogy tavaly, úgy sajnos az idén is elmarad a hivata-
los közös városi ünnepség a korlátozások miatt. 

„Ahhoz, hogy méltón ünnepeljük az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharcot a jelenlegi helyzet ellenére 
is, idén be kell érni azzal, hogy kokárdát teszünk fel, 
elsétálunk a Petőfi Sándor-szoborhoz, ahol egy szál 
virágot elhelyezve végiggondolhatjuk, mint jelente-
nek számunkra azok a történelmi személyiségek, akik a 
szabadságért az életüket adták” - hangsúlyozta.

LENKEY JÁNOS CSALÁDFÁJA 
MAJDNEM AZ ÁRPÁD-KORIG 

VISSZAVEZETHETŐ
A ma élő Lenkey János igen részlete-
sen foglalkozott levéltári kutatások-
kal. Többek között dr. Csiffáry Gergely 
levéltáros segítségével a Budapest 
Főváros Levéltárából is számos, a 
Lenkey-családdal kapcsolatos doku-
mentumhoz fért hozzá. 

„A Lenkey-család igen kiterjedt nemzet-
ség a Sajó mentén, a ma már Szlová-
kiához tartozó Sajólenke (korábban a 
Nenke nevet viselte), Zádorfalva, Imola, 
Ragály és Szuhafő környékén telepedett 

meg, és majdnem az Árpád-korig vezet-
hető vissza a levéltári kutatások alapján. 
A Keszi törzsbéli Nenkei volt a család 
őse”- részletezte. 

Elmondta, az 1400-1500-as években 
a család 9 ágra szakadt – zádorfalusi, 
imolai, ragályi, szuhafői, bars megyei, 
vámosi, sajókeresztúri, mezőkeresztesi, 
valamint a Lenkei és zádorfalvi Lenkey 
János honvédtábornok nevével fémjel-
zett tábornoki ág.

„Az, hogy ki viseli a Lenkey nevet y-nal, 
vagy pontos i-vel, a levéltári kutatások 
szerint attól függött, hogy a kántor vagy 
a pap, aki az anyakönyvet kitöltötte, 
mennyi misebort ivott. A Lenkey név a 
világ sok országában megtalálható: a 
környező országoktól kezdve az Ameri-
kai Egyesült Államokon és Kanadán át 
Dél-Amerikáig, valamint Ausztráliáig” - 
fejtette ki. 

PSZICHÉS BETEGSÉGE OKOZTA 
LENKEY JÁNOS HALÁLÁT AZ 

ARADI FOGSÁGBAN
Elmondta, az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcot követően Lenkey 
Jánost is perbe fogták a 13 aradi vértanú 
büntetőperével kapcsolatban. Az egri 
születésű tábornokot mindössze azért 
nem végezték ki velük együtt, mert a 
várfogság ideje alatt elveszítette ítélő-
képességét, lényegében megtébolyo-
dott. Ez a pszichés betegség okozta 
halálát, amely 1850. február 7-9-e közötti 
napokra datálható. Amíg a szülőházán 
lévő márványtáblán, amelyet 1936-ban 
tettek fel, 1850. február 7. addig a sírján 
1850. február 8. szerepel.  

„Egerben Lenkey Jánost ugyanakkor 
aradi vértanúként tartják számon, és 
a maradványai egyedül neki temették 
magyar földbe, hiszen a 13 aradi vértanú 
nyughelye egytől egyig a mai Magyaror-
szág határain kívül fekszik.”

LENKEY SÍRJA ÉS 1936-OS 
ÚJRATEMETÉSE

„A román hatóság 1935 és 1936 körül 
tervezte megszüntetni azt az aradi 
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temetőt, ahol Lenkey Jánost elhantolták. 
A magyar kormány érintett tagjainak, 
valamint az egri helyhatóság elöljáróinak 
közbenjárására 1936-ban exhumálták 
földi maradványait, és katonaládájával 
együtt hazahozták Egerbe, ahol a Baktai 
úti Kisasszony temetőben az ott lévő 
kápolnával szemben helyezték el végső 
nyughelyét édesanyja, Keszlerffy Teré-
zia, valamint bátyja, Lenkey Károly sírja 
mellé, aki szintén honvéd ezredes volt 
az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harcban” - részletezte. 

Hozzátette, 2011-ben történt Lenkey 
János nyughelyének lefedése és egy 
tájékoztató tábla felállítása, amelyet 
adományokból gyűjtöttek össze, emel-
lett a művelet költségeit a két egyesület 
is támogatta. 

LENKEY JÁNOS EMLÉKÉT ŐRZŐ ÉS 
ÉLTETŐ EGYESÜLETEK

Jelenleg két egyesület élteti máig az 

1848–49-es honvéd tábornok emlékét, 
az egyik a 2001 óta működő és létrejötte 
óta egyre több tagot számláló Lenkey-s 
Bajtársi Egyesület, amely az egri Lenkey 
János Honvéd Középiskola és Kollégium 
pedagógusainak és diákjainak össze-
fogásával alakult meg. Ez a társaság a 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsé-
gének a tagja. A Lenkey-s Bajtársi Egye-
sületnek van Pákozdon egy, a táborno-
kot ábrázoló kopjafája. 

„A másik a családi Lenkey Társaság 
Kulturális Örökség Egyesület, amelyet 
2007-ben hoztak létre Lenkey János 
születésének 200. évfordulója alkal-
mából. Ebből az alkalomból tartottunk 
a Szent István Hotelben egy családi 
találkozót, és helyeztünk a Széchenyi 
utcában lévő Lenkey-szülőház oldalára 
egy szép bronz táblát. A társaság lénye-
gében családi egyesület, és igen sokat 
foglalkozunk Lenkey János hagyomá-
nyának az ápolásával. Ennek részeként 

ápoljuk a sírját, szobrot avattunk emlékére, és egyebek 
mellett rendszeresen tartunk koszorúzást emlékére” 
- részletezte.

LENKEY UDVAR
Elmondta, 2017-ben csinálták meg Egerben a belvárosi 
udvart, amelyet az önkormányzat engedélyével átne-
veztek Lenkey udvarrá, ahol felállították a Kutas László 
szobrászművész által megalkotott bronz mellszobrot. 
Az alkotás műanyag bronzosított mását ugyanek-
kor október 6-án a Lenkey János Általános Iskolának 
adományozták. 

LENKEY-HÁZ
„2014-ben egy általunk szerkesztett és a két 
Lenkey-egyesület megbízásával levélben felkerestük 
Habis László polgármester urat, valamint több önkor-
mányzati képviselőt, hogy szégyen Eger városára 
nézve a Lenkey-ház állapota. Ezt követően 2016-ban 
az önkormányzat megvette Lenkey János szülőházát. 
Abban az évben körben leverték a vakolatot, és belül 
különböző statikai vizsgálatok és falkutatások történ-
tek” - összegezte.

MÉG IDÉN MEGKEZDŐDHET 
UNIÓS FORRÁBÓL A LENKEY-HÁZ 

MŰEMLÉKI HELYREÁLLÍTÁSA
„A Széchenyi István u. 31. szám alatt álló 
Lenkey-ház helyreállítása több, korábbi 
próbálkozás után még idén megtörtén-
het” – mondta el lapunknak BERECZ 
MÁTYÁS önkormányzati képviselő, a 
Dobó István Vármúzeum muzeológusa. 

Elmondta, az 1956-os forradalomhoz 
kapcsolódóan volt számos központi 
pályázat, és akkoriban felmerült annak 
ötlete, hogy a Lenkey-házat szabadság-
házként állítsuk helyre. Ezt a feladatot 
a vármúzeum kapta. Ennek jegyében 
kidolgoztak egy koncepciót és készít-
tettek egy építészeti tervet a jövőbeli 
kiállítótérről.  

„Ez a pályázat akkor sajnos nem nyert. Ez 
volt az első nagyobb kísérlet a korábbi 
városvezetés és a Dobó István Vármú-
zeum részéről. Azóta is megvannak a 
tervek, és valóban annyi történt, hogy 
a 2019-ben a vármúzeum vagyonke-
zelésébe került ház vakolatát leverték, 
hogy szellőzhessenek az erősen nedve-
sedő falak, valamint, hogy azok állapota 
felmérhetővé váljon” – részletezte. 

EU-S PÁLYÁZATBÓL ÚJUL MEG 
AZ 1848-49-ES SZABADSÁG-

HARC EGYIK TÁBORNOKÁNAK 
LAKÓHÁZA

Kifejtette, a Lenkey-ház Eger uniós 
támogatású Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programjában (TOP) 
is szerepelt, ám a korábbi kalkulációk 
alapján kiszámolt rekonstrukciójá-
nak összege olyan magas volt, hogy 
kikerült ebből a pályázati formából.  A 

számítások alapján a Lenkey-ház teljes 
műemléki rekonstrukciója, valamint 
tartalommal való megtöltése csaknem 
200 millió forintra tehető. 

„TOP-os pályázat eredményeként történt 
meg számos más programelem mellett 
például a Rác templom tetőszerkezeté-
nek cseréje. Ugyancsak azonos forrásból 
újul majd meg a Vitkovics Ház, valamint 
az EgriX, amelynek kalandparkká alakí-
tása még folyamatban van. Jelenleg ott 
tartunk, hogy van egy jelentős maradvá-
nyösszeg a TOP-os programból, amely-
ben ismét tudjuk szerepeltetni a Lenkey-
ház felújítását. Amennyiben jóváhagyja 
ennek az összegnek a felhasználását az 
irányítóhatóság, akkor el tudjuk kezdeni 
ezt a munkát” - részletezte.

A KORÁBBI TERVEK MÓDOSÍ-
TÁSÁVAL REKONSTRUÁLJÁK A 

LENKEY-HÁZAT 
Hozzátette, a 4-5 éve készült terveket 
újra át kell nézni, amelyek adott esetben 
módosításra szorulnak. Fontos céljuk, 
hogy egy olyan terv alapján történjen a 
Lenkey-ház felújítása, amely fenntartha-
tóvá teszi az épület működését.  
„Kívülről is látható, hogy ez egy kis 
méretű, 3-4 apróbb szobából álló polgári 
ház, amely kevéssé alkalmas kiállításra. 
Ezzel együtt szeretnénk valamilyen 
formában megtartani az épület kiállítási 
funkcióját, és a Dobó István Vármúze-
umban dolgozó kollégáimmal keressük 
az optimális megoldást, a megalkotható 
tartalmat. 1848 hőseinek szeretnénk 
emléket állítani. Felmerült, hogy múze-
umpedagógiai, egyben klubházként is 
működjön. Bízom benne, hogy még idén 
elindulhat a rekonstrukció” - fejtette ki. 

Hozzátette, a Dobó István Vármúzeum költségvetése 
nem bírna el egy ilyen nagyságrendű fejlesztést. A 
TOP-os program részeként tervezett, ám nem megva-
lósult napelempark -beruházásból fennmaradt összeg 
egy része az, amelyet most a Lenkey-ház rekonstrukci-
ójára terveznek fordítani.

LENKEY JÁNOS TÖRTÉNÉSZI MEGÍTÉLÉS 
SZERINT IS ARADI VÉRTANÚNAK SZÁMÍT

Elmondta, Lenkey János egy kiemelkedő tehetségű 
katona és csapattiszt volt. Már önmagában az is egy 
jelentős haditettnek minősült abban az időszakban, 
hogy igen kalandos körülmények között – zömmel 
ellenséges területen – hozta haza Galíciából a századát. 
Kiválóan megállta helyét a délvidéki háborúban 1848 
nyarától, valamint egy igen válságos időszakban volt 
Komárom parancsnoka.

„Tragédiáját az okozta, hogy a régi császári tisztek 
körében az elsők között szegte meg az esküt azzal, 
hogy ’hazaszökött’ katonáival. Tisztában volt vele, hogy 
rá mindenképpen halálos ítélet vár. Abba a tudatba 
roppant bele, hogy a császári hadseregben elkövetett 
egy főben járó bűnt, és ehhez képest viszonylag kevés 
lehetősége volt küzdeni a szabadságharc ügyéért” – 
részletezte, hozzátéve, hogy véleménye szerint képes-
ségei szerint sokkal jelentősebb célokra és haditettek 
végrehajtására lett volna hivatott.

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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LEOMLOTT A SZÉP-BÁSTYA 
TÁMFALA
A FELELŐSÖKNEK KELL FIZETNIÜK
A KÁROKÉRT!
Mirkóczki Ádám február 23-i sajtótájékoztatóján 
bejelentette, Eger önkormányzata úgy határozott a 
Szép-bástya támfalának február 17-i leomlása ügyé-
ben, hogy jogi útra terelve keresi meg a felelősöket 
és az adófizetők helyett nekik kell megtéríteniük a 
helyreállítás költségeit. Az önkormányzat nem igényel 
állami vis maior támogatást. Azért határoztak így, 
mert az eddigi vizsgálatok alapján annyi már bizonyos, 
hogy nem természeti csapás, hanem emberi mulasz-
tás idézte elő az omlást.

„Nem fogjuk sem állami, sem önkormányzati pénzből 
elkendőzni mások felelősségét. Ez a világ megszűnt. 
Nem az a polgármester vagyok, akinek van egy piros 
telefonja, amelyen felhívhatnak egyes gazdasági 
szereplők, hogy erre kérjenek. Az egri önkormányzat 
pénzével felelősen akarok bánni. Ezért bírósági eljá-
rás keretében szeretnénk tisztázni, kik a felelősök, és 
velük szeretnénk a károkat kifizettetni. Abban nem 
leszek partner, hogy a könnyebb utat válasszuk a vis 
maior révén, ami súlyos közpénzekbe kerülne” – hang-
súlyozta a városvezető.

A támfalszakasz leomlása után két nappal tartott 
sajtótájékoztatón Berecz Mátyás a Városi Szociális, 
Urbanisztikai és Kulturális Bizottság tagja emlékez-
tetett, 2016-ban, amikor a Szép-bástya elkészült, az 
önkormányzat volt a beruházó. Kiemelte, a városve-
zetés kötött szerződést a tervezővel, kivitelezővel és 
a műszaki ellenőrrel. Mindezt azért tartotta fontosnak 
tisztázni, mert a helyi ellenzéknél felmerült a neve a 
lehetséges felelősök között, amelyet politikailag és 
szakmailag is inkorrektnek tart. 

„Az egész folyamatot mint kedvezményezett, az 
önkormányzat végezte. A vármúzeumnak kétségkívül 
akkor én voltam az igazgatója. Ennek itt alapvetően 
szakmai szerepe volt, hiszen nekünk, mint megyei 
múzeumnak ennél a beruházásál kötelességünk volt 
elvégezni a régészeti kutatást és műemléki munkát. 
Ezen túlmenően ebben a folyamatban sem jómagam, 
sem a vármúzeumi kollégáim nem vettek részt” - 
mondta el a TV Eger stábjának.

Hozzátette, jelenleg az a feladatuk, hogy szakmailag 
megvizsgálják az esetet, és kiderüljön, ki a felelős. 
Kiemelte, fontos tudni, hogy az egri várban történt 
szerencsétlenségnek van-e kihatása és tanúsága a 
többi, folyamatban lévő fejlesztési projektre nézve. 

EM

Három főbb pénzügyi forrásból, ám egymással összehangoltan történnek 
az egri várral összefüggő fejlesztések. A rekonstrukció jelenleg a máso-
dik ütemnél tart, amely a Nemzeti Kastély- és Várprogram segítségével 
történik, valamint már elkészültek a Modern Városok Program részeként 
megvalósuló harmadik ütem kiviteli tervei. A helyreállítás munkafázisairól 
BERECZ MÁTYÁS önkormányzati képviselőt, a Dobó István Vármúzeum 
nemrégiben ismét kinevezett muzeológusát, valamint BUZÁS GERGELY 
régész-művészettörténészt, az egri vár rekonstrukciójának szakmai kurá-
torát kérdeztük.
„Az egri vár felújítását érintő teljes 
projekt 2011-ben indult, amelynek 
jelenleg a második üteme zajlik, és a 
harmadik előkészítése történik. A csak-
nem 2,2 milliárd forintból megvalósult 
fejlesztés során 2016-ban adták át a 
megújult Kazamatát, a Szép-bástyát, a 
Kálvária-dombot, illetve a közművek is 
megújításra kerültek a vár egészében” – 
részletezte Berecz Mátyás az első ütem 
eredményeit. 

Elmondta, a most is tartó második ütem 
az alsó várudvart érinti, amelynek ered-
ményei már láthatók a Dobó térről: az 
épülő, szépülő Varkoch-kapu gyakorla-
tilag már készen van. Bízik benne, hogy 
a Nemzeti Kastély- és Várprogram kere-
tein megvalósuló projekt kivitelezése 
egy éven belül befejeződik, és az alsó 
várudvar a nagyközönség számára is 
megnyílik. 
„A harmadik ütemmel kapcsolatos kivi-
teli tervek a Modern Városok Program 
támogatásával elkészültek. A 4,5 milliárd 
forintos keretet a 2016-2017-es években 
adták meg, ám valamennyien tapasz-
talhatjuk az építőipari árak jelentős 
mértékű növekedését, ezért jelenleg is 
tart a költségvetés pontosítása, a terve-
zett elemek összesítése, valamint azok 
költségeinek kalkulálása” – hangsúlyozta. 

A 2020-as év végén, a belügyminisztéri-
umi keretből meghatározott 600 millió 
forintos támogatással kapcsolatban 
elmondta, hogy ez egy általános fejlesz-
tési keret. 
„Nincs konkrétan meghatározva, hogy 
milyen műszaki tartalomra adták, ennek 

értelmében az sem szerepel benne, 
hogy azt panorámaliftre kell költeni. Úgy 
vélem, ezt a félreértést a megalapozat-
lan kommunikáció szülte.”

Hozzátette, a megvalósuló projekt telje-
sen független a város éves költségve-
tésétől, és ahogy országosan minden 
700 millió forint feletti beruházás 
bonyolítását, ezt is az állami Beruházási 
Ügynökség végzi. 

BUZÁS GERGELY AZ EGRI 
VÁRFELÚJÍTÁS RÉSZLETEIRŐL 

BESZÉLT
Miért volt indokolt a Berecz Mátyás 
által ismertetett három ütem, annak 
munkafolyamatai?
Az épületek egy részét ugyan az 1950-
70-es évek között már egyszer resta-
urálták, de az akkor romkertszerűen 
bemutatott, műkő és beton kiegészíté-
sekkel ellátott falak azóta katasztrofális 
állapotba kerültek: köveik szétfagytak, 
kihullottak, néhol – mint a székesegy-
ház gótikus szentélye területén – már 
életveszélyessé váltak, ezért évek óta 
nem is látogathatók. De voltak olyan 
fontos épületek, épületrészek is, mint 
a Dobó-palota vagy az egykori püspöki 
palota keleti vége és a hozzá kapcsolódó 
középkori káptalani épületek, továbbá a 
Zárkándy-bástya, amelyeknek a régé-
szeti feltárását is csak ennek a program-
nak a keretében tudtuk elvégezni, hiszen 
mindmáig a föld alatt rejtőztek. Ma már 
a régészeti munkák lezárultak, készen 
állnak az építészeti tervek, megvannak a 
szükséges hatósági engedélyek, sőt egy 

VÁRFEJLESZTÉS 2021
ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK REKONSTRUKCIÓJA 
ÉS MEGTARTÁSA KÖZÖS FELADATUNK



épületnek, a Zárkándy-bástyának már a 
helyreállítása is elkészült.

Ön hogyan vesz részt a folyamatokban?
Egyrészt a helyreállítási munkák 
régész-művészettörténész-muzeológus 
kurátoraként elkészítettem az egri vár 
építéstörténetének tudományos feldol-
gozását, majd a műemléki program és 
a tervek kidolgozásában vettem részt, 
amely során meghatároztuk, hogy a hely-
reállítások milyen elvek és célok mentén 
készüljenek, melyek a vár legfontosabb 
megőrzendő és bemutatandó értékei, az 
elkészült épületeket pedig hogyan tudja 
majd a múzeum hasznosítani, üzemel-
tetni. Végül pedig a kivitelezés során 
az lesz a feladatom, hogy ügyeljek arra, 
hogy a vár műemléki és régészeti értékei 

ne sérüljenek. Mindemellett a vár régész 
kutatójaként én vezettem a helyreállítá-
sok előkészítéséhez tartozó próba- és 
megelőző feltárásokat, kollégáimmal 
együtt pedig a kivitelező munkák régé-
szeti felügyeletét végezzük.

Milyen munkafázisok követik majd a 
kiviteli terveket?
A következő lépés a kivitelezői közbe-
szerzések lebonyolítása lesz. Ezt köve-
tően, még az építkezés megindulása 
előtt a múzeum műtárgyait és munka-
helyeit ideiglenesen ki kell költöztetni a 
helyreállításra váró épületekből. A legna-
gyobb feladat azonban maga az építés 
űemlék szakszerű restaurálását kell elvé-
gezni számos szakember jól összehan-
golt együttműködésével.

Ilyenkor rengeteg fontos döntést 
a munka közben, a helyszínen kell 
meghozni, hogy megóvjuk a ránk 
maradt falmaradványokat és eredeti 
kőfaragványokat.
Ha elkészül az épületek felújítása, akkor 
visszaköltözhet a múzeum, ami azt 
jelenti, hogy újra fel kell építeni a munka 
kezdetén lebontott kiállításokat, de 
a lehetőségek szerint úgy, hogy még 
jobbak és korszerűbbek legyenek, mint 
amilyenek a régiek voltak. Reményeink 
szerint a restaurálási munkák befejezése 
után a mainál még szebb és gazdagabb, 

HIRDETÉS

a hely nagyszerű történeti múltjához minden tekintet-
ben méltó vármúzeum fogja várni a látogatókat az egri 
vár megújult falai között.

Az egri váregységben történő fejlesztésének három 
főbb pénzügyi forrása:

• A hazai forrású Modern Városok Program keretén 
belül, „Az egri vár állagmegóvó felújítása” című 
projekt, amelynek értéke 4,5 milliárd forint hazai 
támogatás. 

• A „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú 
fejlesztéseinek támogatása” Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program (GINOP-7.1.1-15-2016-
00009) pályázat keretében „Az egri vár és erőd-
rendszer turisztikai fejlesztése” című projekt, amely 
értéke 1,5 milliárdforint Uniós forrás, illetve 461 millió 
forint hazai támogatás. 

• A Belügyminisztérium által finanszírozott, „Az egri 
vár fejlesztése” megnevezésű projekt, amelynek 
értéke 600 millió forint hazai támogatás.

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT
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HASZNÁLT SÜTŐOLAJ-BEGYŰJTÉSI RENDSZERHEZ 
CSATLAKOZIK EGER ÖNKORMÁNYZATA

ELKÉSZÜLT EGER
LEVEGŐMINŐSÉGI TERVE
A vonatkozó kormányrendelet értelmében mint 
minden városnak, Egernek is ötévente kötelező 
levegőminőségi tervet készítenie. A napokban 
elkészült a 2016-os dokumentum felülvizsgálata 
a Heves Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztályának 
Környezetvédelmi Osztálya és Eger Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának együttműködé-
sében. Dobó Zsófiát, az önkormányzat öko-me-
nedzserét arról kérdeztük, hogy milyennek 
bizonyult a megyeszékhely levegője.
Mi alapján tudják elkészteni a vizsgálatot?
Számos forrásból származik mért és gyűjtött adat, a 
levegő minőségét egy automata mérőállomás által 
szolgáltatott információk alapján jellemezhetjük. Ez az 
állomás a Malomárok u. 2. szám alatt működik, és méri 
például a szén-monoxid, nitrogén-dioxid, kén-dioxid, 
ózon, nitrogénoxidok, benzol és a PM10, azaz a szál-
lópor szintjét. A gépjárműforgalmat számlálás, illetve 
a KSH adatai alapján tudjuk felmérni, illetve bizo-
nyos ipari és termelőtevékenységet végző cégeknek 

ÓVJUK A TERMÉSZETET, TÁMOGASSUK ÓVODÁINKAT! 
Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer li-
ter élővizet is elszennyezhet, egy liter pedig 
egymillió liter ivóvizet képes fogyasztásra al-
kalmatlanná tenni, hiszen rákkeltő és toxikus 
anyagokat tartalmaz. Sajnos ennek ellenére 
rengetegen öntik a használt zsiradékot a lefo-
lyóba, vagy dobják ki a háztartási hulladékkal 
együtt, ezzel jóvátehetetlen környezeti káro-
kat okozva. Egészség- és környezetkárosító 
hatása mellett az önkormányzat kiadásait is 
jelentősen növeli, hogy a lefolyóba öntött olaj 
a csatornarendszert is károsítja, a csatornafal-
ra tapadva komoly dugulásokat okoz. 

Az önkormányzat továbbra is nagy 
hangsúly fektet a környezettudatos-
ságra, szeretnék, ha ez a gondolkodás 
egyre inkább a mindennapi élet részé-
vé válna. A nevelési intézményekben 
zajló szemléletformálást Eger város-
vezetése is kiemelten támogatja, és 
igyekszik elősegíteni. Így élve a lehe-
tőséggel, Eger is örömmel fogadta a 
Biotrans Kft. megkeresését, melynek 
értelmében a cég térítésmentesen lé-
tesít használt sütőolajbegyűjtési pon-
tokat a városban. Farkas Attila alpol-
gármester elmondta, a 100%-ban hazai 
tulajdonú cég nemcsak az elszállításról 
gondoskodik, hanem újra is hasznosítja 
a hulladékot, bioetanolt készít belőle.

Eger önkormányzata célzottan sze-
retné megszólítani az egrieket, ezért 
a közintézmények együttműködését 
kérte. „Ezt egy nagyon jó első lépcső-
nek tekintjük, mert a gyerekek rend-
kívül fogékonyak a környezetünk vé-
delmére, és a szakemberek szerint is 
pozitív befolyással bírnak a családra. 
Általuk akár évtizedes rossz szoká-
soknak is véget vethetünk. Ezért első 
körben bölcsődéinkben és óvodáink-
ban szeretnénk ilyen gyűjtőpontokat 
létesíteni. Biztató, hogy kezdeménye-
zésünket az intézményvezetők kivé-
tel nélkül támogatják.” – Farkas Attila 
kiemelte, hogy a céggel kötött megál-

lapodás keretében kilogrammonként 
25 forint visszajár majd az adott intéz-
ménynek, tehát anyagi hasznuk is szár-
mazik abból, hogy helyet biztosítanak 
a gyűjtőpontoknak és a gyermekek 
szüleik körében is népszerűsíthetik azt. 

Eger szociális ügyekért felelős alpol-
gármestere szerint a környezettudatos 
gondolkodásnak a szocializáció ré-
szévé kell válnia.  „A gyerekek nagyon 
nyitottak, abszolút bennük rejlik a zöl-
debb jövő záloga.”

Hamarosan tehát a város több intéz-
ményében is elérhetők lesznek a sü-
tőolajgyűjtő edények, a városvezetés 
addig is arra kéri Eger lakosságát, hogy 
a hulladékot szelektíven gyűjtsék. A 
keletkező háztartási hulladék leadásá-
ra a Homok utcai Hulladékudvarban is 
van lehetőség. 
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LAKOSSÁGI
HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR

Eger, Homok utca 26.

NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ-PÉNTEK: 10:00-18:00

SZOMBAT: 8:00-16:00
www.egrihulladek.hu

kötelező számot adni a kibocsátásaik-
ról.

A felsoroltak közül melyik az, amely 
leginkább befolyással bír Eger 
levegőjére?
A nyári időszakban problémát jelent 
a talajközeli ózon feldúsulása, amely 
erős oxidálószer az élő szervezetekre. 
A téli, fűtési időszakban pedig a szál-
lópor (korom) napi koncentrációja 
növekszik meg. 

Az elkészült eredmény alapján 
milyennek mondható Eger levegője?
A 2016-os Levegőminőségi Terv, és a 
most elkészült felülvizsgálat szerint 
is jónak mondható Eger levegőminő-
ségi éves átlaga. Ez azt jelenti, hogy a 
korábbi paramétereket folyamatosan 
mérik, és ezekből képeznek, paraméter-
től függően, órás, illetve 8 órás mozgó 
átlagokat, napi átlagok és a legvégén 
éves átlagokat. Egerben a Levegőminő-
ségi Terv alapján állapotmegőrző intéz-
kedések javasoltak. Ez nem azt jelenti, 
hogy hátradőlve ülhetünk, hanem azt, 

hogy több, kisebb projekttel megóv-
ható a város levegőminősége, sőt adott 
esetben javítható. 

Hol nézhetünk utána az eredmények-
nek?
A Levegőminőséig Terv március 19-ig 
megtekinthető az önkormányzat, 
illetve a HMK Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály, Környe-
zetvédelmi Osztályának hirdetőtáblá-
ján, emellett a HMK honlapjáról is letölt-
hető a dokumentum. A tervezetet bárki 
véleményezheti, és Eger levegőminő-
ségének javítására írásban megteheti 
javaslatait az alábbi elérhetőségeken, 
vagy személyesen a HMK Szövetkezet 
út 4. szám alatt. A beérkezett ötleteket 
a HMK megvizsgálja, és amelyet szak-
mailag hasznosnak ítél, a terv véglege-
sítése előtt beépíti abba. 

Posta: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.  
Hivatali kapu: HEVESKHG 657 167 145  

Telefon: +36 (36) 795-161 

EM



Elárulná, mit takar a gondolat, hogy a strand – 
úgymond – kiszolgált vizét újra „munkára” lehetne 
fogni?
Onnan kezdeném – mondja Mirkóczki Ádám –, hogy 
az elmúlt évben megkértem Sasvári Szilárdot, a Heves 
Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatóját, vizsgálják meg, 
hogy azt a termálvizet, ami a strandról immár évtizedek 
óta a patakba ömlik, valamely módon tudná-e a váro-
sunk hasznosítani. Nemrégiben aztán személyesen 
is módom volt beszélgetni Sasvári Szilárddal erről az 
ügyről, és ő is úgy vélte, hogy – természetesen a szük-
séges beruházások elvégzése után – az Egerben lévő 
termálvízzel, közelebbről a patakba vezetett úgyne-
vezett „hulladékhővel” sok-sok épület fűtését lehetne 
biztosítani. Később a vízmű szakemberei nem csupán 
számításokat végeztek, de a megvalósítás mikéntjét 
is kidolgozták. Az ő költségbecslésük szerint mintegy 
600 milliós beruházás kellene ahhoz, hogy intézmé-
nyeket vagy éppen magántulajdonban lévő ingatla-
nokat lehessen ezzel a megoldással fűteni. A követ-
kező lépés az lenne, hogy erre az innovatív projektre 
pályázati pénzeket találjunk. Meggyőződésem szerint 
mindez már csak azért sem lenne túlzottan nehéz 
feladat, mivel itt egy olyan elgondolásról van szó, ami 
mind környezetvédelmi, mint pedig takarékossági 
szempontból nagyon előremutató.  

Ha jól tudom, a most ismertetett terv egyfajta 
továbbgondolása az alapötletnek…
Így igaz, hiszen kezdetben „csupán” annyiról szólt 
a történet, hogy ha az Érsekkertbe szánt rekortán 
futópályát alácsöveznénk, majd abba belevezet-
nénk a patakba folyó meleg vizet, úgy a létesítményt 

a sportolni vágyók télen is minden 
gond nélkül használhatnák. És aztán 
ez az ötlet fejlődött tovább úgy, hogy 
vajon nem lehetne-e például a stadion 
pályafűtését vagy éppen a körcsarnok 
hőenergiával való ellátását is e forrás-
ból biztosítani. Amikor viszont a szak-
emberek még komolyabban utánaszá-
moltak a dolognak, kiderült, hogy az 
említetteknél is nagyobb léptékben 
lehet gondolkodni. 

Nem hiszem, hogy az olvasókat külö-
nösebben izgatná, milyen beruházá-
sok kellenek ahhoz, hogy a strand vize 
melegítsen intézményeket és ottho-
nokat, ám az igen, vajon mennyi idő 
alatt térülhetnek meg az erre fordított 
tízmilliók…
Természetesen ezt pontosan kiszá-
moljuk majd, amikor arra kerül a sor, 
de magam úgy vélem, már középtávon 
is rentábilis lenne a dolog, onnantól 
kezdve pedig még inkább nyerő hely-
zetben lennénk. 

És arról van elképzelés, hogy mégis 
hány intézmény fűtését lehetne ebben 
a formában megoldani?
Hogyne. Megemlíthetném – többek 
között – az uszodáinkat, a környéken 
elhelyezkedő szállodákat, aztán a vízmű 
ingatlanát, a Deák Ferenc úti Szent Imre 
Katolikus Általános Iskolát, vagy éppen 
a Szent István Rádió jelenlegi épületét. 
Bár még lehetne folytatni a sort, azt 
gondolom, ennyiből is jól kitűnik, hogy 
itt egy olyan lehetőségről van szó, amit 
kár lenne nem kihasználni. 

Bár nem ismerem az Ön által említett 
létesítmények, intézmények számláit, 
gyanítom, nem csekély megtakarí-
tást jelentene, ha azokat a jövőben 
a mindmáig pocsékba menő meleg 
vízzel fűtenék…
Az egyszerűség kedvéért vegyünk 
csak egyetlen helyet, a Bitskey Aladár 
Uszodát, amelynek a fűtése havonta 
több millió forint. És akkor ott van még 
egy csomó intézmény, közöttük azok, 
amelyeket az imént felsoroltam. Arról 
már nem is beszélve, hogy ezt az ener-
giát akár értékesíthetnénk is például a 
szállodáknak. Különösen, mert ez egy 
olyan üzlet lenne, ami nekik is, nekünk 
is megérné.  

Egy fél mondat erejéig utalt a környe-
zetvédelemre. Ami szerintem aligha 
hagyható figyelmen kívül, ugyanis a 

geotermikus fűtés a hagyományos 
megoldásokhoz képest kifejezetten 
környezetbarátnak tekinthető…
Így igaz, s mindez a városunkban élők 
egészségének védelme miatt sem 
lényegtelen. Ott van rögtön a levegő 
minősége, pontosabban a légszennye-
zettség. Aki figyeli a híreket, tisztában 
van azzal, hogy e téren is bőven van mit 
javítani a jelenlegi állapotokon. És erről 
az oldalról megközelítve is igen fontos 
lenne, hogy a most felvázolt elgondolá-
saink a lehető leghamarabb valósággá 
váljanak. Megjegyzem, én a szükséges 
hazai vagy európai uniós forrás elnye-
rését illetően kifejezetten optimista 
vagyok, mert a klímavédelem, a „zöld” 
politika napjainkban elsődlegességet 
élvez, nem azért, mivel most épp ez a 
divat, hanem mert szó szerint életbe-
vágó kérdésekről van szó.

Úgy fogalmazott, jó lenne, ha a 
tervek a lehető leghamarabb való-
sággá válnának. Az Ön olvasatában ez 
milyen időintervallumot jelent?
Ez idő tájt az a leglényegesebb, hogy 
záruljon le Eger és a kormányzat 
között a kiesett iparűzési adó ellen-
tételezéséről szóló egyeztetés, ám az 
utána következő kör már a számunkra 
kiemelt fontosságú fejlesztések forrá-
sainak megteremtése, ami a miniszté-
riumokkal való tárgyalásokat pont úgy 
magába foglalja, mint az uniós lehető-
ségek figyelemmel kísérését. De hogy 
ne kerüljem meg a válaszadást, azt 
mondom, ha idén minden a várakozá-
sainknak megfelelően alakul, 2022-ben 
már a megvalósításról adhatunk hírt. 

Mondta, de magam is úgy látom, hogy 
a források előteremtése miatt nem 
igazán fáj a feje. Miért?
Nos, mert a beruházás mellett számos 
érv szól, ellene viszont egy sem.

A POLGÁRMESTER SZERINT A BERUHÁZÁS MELLETT 
SOK-SOK ÉRV SZÓL, ELLENE EGY SEM

EGRI MAGAZIN / 19

Be kell vallanom, hogy bár életemben sok száz-
szor elsétáltam az Érsekkert azon részén, ahol 
a strand vize az Eger patakba folyik, még csak 
véletlenül sem jutott eszembe, hogy a jelentős 
mennyiségű – és szemmel láthatóan még min-
dig meleg – vizet valamiképpen hasznosítani 
lehetne. Ám, ha nekem nem is támadt ilyen öt-
letem, másoknak igen. Sőt, helyesebb, ha nem 
is csupán ötletről beszélünk, ugyanis az egri 
városházán abban bizakodnak, hogy amikor 
eljön az ideje, sikerül majd olyan pályázati for-
rást találni, amelynek segítségével az egészen 
a mai napig a semmibe elfolyó vizet értelme-
sen, a közösség számára hasznot hajtó módon 
lehet kiaknázni. Hogy miről is szól az elképze-
lés, és mikor válhat belőle valóság? Erről kér-
deztük Mirkóczki Ádám polgármestert.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

INTÉZMÉNYEKET FŰTENE A MINDMÁIG
POCSÉKBA MENŐ TERMÁLVÍZ
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BEMUTATKOZNAK KÉPVISELŐINK:

BÓDI ZSOLT
Fidesz-KDNP frakció 
Eger, 12. választókerület

Bódi Zsolt Eger 12. számú választókerületé-
nek, azaz Felnémetnek az önkormányzati 
képviselője. Közéleti tevékenysége mellett 
vállalkozóként dolgozik az építőiparban. 
Számára Felnémet közösségének ügye az 
első. Lapunknak elmondta, számos fejlesz-
tésre lenne szükség körzetében is, ám hang-
súlyozta, mindennek a mozgatója a pénz, és 
jelenleg igen jelentős teher van az országon 
és az önkormányzatokon is.

Hogyan foglalható össze szakmai múltja és jelene?
Tősgyökeres egri vagyok, az általános és a középis-
kolát is itt végeztem. Majd a budapesti Klauzál Gábor 
Műszeripari Szakközépiskolában szereztem még 
egy másik szakmát. Ezt követően 10 évig dolgoztam 
karbantartástervezőként a Philip Morris Egri Dohány-
gyár Kft.-nél. Ezalatt levelezőn kezdtem el főiskolai 
tanulmányaimat, négy év elvégzése után, objektív 
okokból nem diplomáztam le. 2006 óta élek Felné-
met városrészben családommal. Három lány gyerme-
kem van: egy egyetemista és két középiskolás. Párom 
pedagógusként iskolatitkár a Pásztorvölgyi Általános 
Iskola és Gimnáziumban. Cégvezetője vagyok a 2004 
óta működő vállalkozásomnak, ahol építőipari gene-
rálkivitelezéssel és az ehhez kapcsolódó szolgáltatá-
sokkal foglalkozunk. 

Miként lett a 12. választókörzet képviselője?
Többen bátorítottak arra, hogy induljak a kerület 
képviselőjeként. Magam is meg voltam győződve 
arról, hogy ebben a minőségben még többet tudnék 
tenni a közösségemért. Igen szomorú, hogy szinte 
egyből a járvány okozta helyzetben kellett elkezdeni 
a munkát. Mindennek a mozgatója a pénz, és jelenleg 
elég nagy teher van az országon és az önkormányza-
tokon is. Mégis úgy gondolom, hogy amit lehet, azt 
meg kell tennünk. Mindenkit a tettei minősítenek, 
nem pedig a választást megelőző ígéretek. Az, aki csak 
beszél arról, hogy mit szeretne tenni, de soha nem 
cselekszik ennek jegyében, azzal csak azt sugallja, 
hogy milyen szeretne lenni. 

1961-ben csatolták Felnémetet Egerhez. Milyen sajá-
tosságokkal bír ma a városrész?
Mi, felnémetiek azt szoktuk mondani, hogy Egert 
csatolták Felnémethez, de valóban abban az évben 
lett a település Eger része. Egyértelmű, hogy Felné-
meten jelentős mennyiségű beruházásra és fejlesz-
tésre van szükség. Speciális körzet, hiszen idetartozik 
a Bervai Lakótelep, az Almár, a felnémeti falu, vala-
mint a pásztorvölgyi fiatal kertvárosi negyed is. Az 
itt élő közösségeknek más és más igényeik vannak 
arra, hogy a mindennapi komfortérzetük meglegyen. 
Ebből adódóan meglehetősen összetett feladat 
mindezeknek az ellátása. Idetartozik többek között 

az utak, parkok, járdák karbantartása, 
vagy éppen a csapadékvíz-elvezetés 
megoldása. 

Milyen fejlesztések történtek a 12. 
választókerületben az elmúlt években?
A Bervai Lakótelepen néhány éve 
megtörtént egy pihenő- és egy 
fitnesspark kialakítása. Emellett az 
egykori modellező pályán egy futball-
pályát alakítottak ki. Igen régi adósságát 
rendezte a város azzal, hogy rekonstru-
álták a csapadékvíz miatt tönkrement 
Alvégi utat. Ennek köszönhetően jelen-
tősen javultak a közlekedési viszonyok. 
Az elmúlt évtizedben a Tárkányi úton a 
régi TSZ-irodából alakítottak ki szociális 
bérlakásokat, amelyeknek a lakói sajnos 
igen sok problémát okoztak a környe-
zetüknek. Ezt a bérlakásegyüttest 2018-
ban lebontották és új, négylakásos 
szociális bérlakások épültek, amelyekbe 
be is költöztek az új lakók. 

Milyen eredményeket értek el 
Felnémeten a hulladékelhelyezéssel 
kapcsolatban?
Az elmúlt időszakban végeztük el, 
felnémeti vállalkozók segítségével, az 
almári szeméttároló megtisztítását, 
amely azért volt indokolt, mert a terü-
leten lévő tároló felső része nem volt 
körbezárva. Ennek következményeként 

nagy arányban helyeztek el itt hulla-
dékot olyanok, akik területileg erre 
nem voltak jogosultak. Az önkormány-
zati Közterület-felügyelettel sikerült 
megegyeznünk, amelynek értelmében 
a kamerát célzottan az érintett területre 
fordították. Reméljük, hogy ennek ered-
ményeként a továbbiakban nem lesz 
illegális hulladékelhelyezés. 

Milyen fejlesztések szükségesek a 12. 
választókerületben?
A Bervai Lakótelepen nagy igény 
lenne zebra kialakítására a két busz-
megálló között. Ennek megvalósulását 
ugyanakkor nehezíti, hogy ez országos 
közút. A pásztorvölgyi és a régi felné-
meti részen indokolt lenne az utak 
és a járdák javítása. A Bervai Lakóte-
lep melletti újépítésű családi házsor 
Vadrózsa utcai részének nincs szilárd 
burkolata, amelyet feltétlenül szük-
séges volna leaszfaltozni. Ugyancsak 
fejlesztést igényel a Béke lakónegyed, 
ahol többségében roma származásúak 
élnek. Ebben a lakókörzetben szintén 
megoldandó városi feladat az illegális 
hulladék megfelelő kezelésének módja. 
Ugyanakkor mindig hangsúlyozom, 
hogy összehangoltan kell ezeket a 
problémákat megoldani. Ha egy terüle-
tet csak kitakarítanunk, de nem oldjuk 
meg annak a védelmét, például egy 
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kamerarendszer kiépítésével, akkor egy 
hónap múlva ismét kezdhetjük újra a 
tisztítást. Az önkormányzat felé több-
ször jeleztem ezt az igényt, hiszen ezzel 
fülön tudjuk csípni azokat, akik illegáli-
san helyeznek el hulladékot. 

Miként írható le Felnémet közössége?
Úgy szoktuk jellemezni, hogy olyan, 
mint egy „falu a városban”, hiszen nagy-
jából mindenki ismerős, és köszönnek 
egymásnak az itt élők. Igen összetartó 
Felnémet közössége, több civilszerve-
zet is működik ebben a városrészben. 
A Felnémetért Lokálpatrióta Egyesü-
letben – amelyet 2013-ban hoztunk 
létre – például rendszeresen szerve-
zünk különböző civil rendezvénye-
ket és megemlékezéseket. Ezek közül 
igen jelentős a Felnémeti Disznótor és 
Pálinkamustra, a Felnémeti Gyermek-
nap és Majális, a Dósa Tibor Felnémeti 
Gasztronómiai Fesztivál, valamint a 
Felnémeti Szüreti Napok, amelyek 
szervezésében is részt szoktunk venni 
a Felnémet Kultúráért Alapítvánnyal 
együttműködve. Jelentős rendezvé-
nyünk még a Felnémeti Szilveszteri Bál, 
amelynek különlegessége, hogy egész 
családok vehetnek rajta részt. Ennek az 
eseménynek a Pásztorvölgyi Általános 

Iskola és Gimnázium ad otthont, ahol 
mind a felnőttek, mind pedig a gyerme-
kek megtalálják a számukra megfelelő 
programot egy jó közösségben. 

Hol helyezi el magát a közgyűlésben?
A két fél közötti folyamatos csatározás 
gyakran a tényleges munkától veszi el 
az időt. Én általában akkor szólalok fel 
a közgyűlésben, ha Felnémet érdekeit 
kell képviselnem. Azért lettem képvi-
selő és vagyok a közgyűlés tagja, hogy 
ezért a körzetért még többet tegyek. 
Jobboldali beállítottságú vagyok, de 
egyik politikai pártnak sem vagyok a 
tagja. Ismertem az előző városvezetést 
is, akikkel mint civilszervezet vezetője 
együtt tudtam dolgozni. Az önkormány-
zati választásokkor ugyan értettem, 
hogy a Felnémeten induló képviselője-
löltek közül sokan szerettek volna tenni 
ezért a körzetért, ám kíváncsi lettem 
volna arra, hogy ők addig hol voltak és 
mit tettek a városrészért. Vallom, hogy 
tervezni kell. A kampányomban is így 
fogalmaztam, és nem úgy, hogy mit 
ígérek és vállalok. Tekintve, hogy nem 
az én kezemben van a „kincstár kulcsa”, 
nem tudok megígérni semmit. Aki csak 
ígér és feltétel nélküli vállalásokat tesz, 
felelőtlenséget követ el. 
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NEM ÉPÜLHET TÁRSASHÁZ 
PARKOLÓ NÉLKÜL!
EGER MEGELŐZTE AZ ORSZÁGOS RENDELKEZÉST

Egerben már 2019 óta szigorúbb szabá-
lyok léptek életbe. „Egerben a kettőnél 
több lakást tartalmazó társasházak építé-
sénél lakásonként másfél parkolóhelyet 
kell elhelyezni a telken.” – mondta el 
lapunknak KACSÓ JÁNOS. Eger főépíté-
sze szerint a város speciális helyzetben 
van. Gyönyörű földrajzi adottsága egyben 
hátrányt is jelent, a völgyhatás miatt 
ugyanis keleti és nyugati irányba nehezen 
tud terjeszkedni. 

„Kezdjük maximalizálni a lehetőségein-
ket, meg merem kockáztatni, hogy ez 

már meg is történt. A probléma az, hogy 
a telekstruktúra és az úthálózat nem 
változott, nőttek viszont az igények. Az 
utolsó tartalékaink a telkeken vannak, 
ahol el lehet helyezni parkolót, meg ugye 
a közterületeken. Mindkét lehetőség a 
zöldfelületek csökkenésével jár.” 

A városvezetés dolgozik Eger közleke-
désének és parklóhelyeinek megoldásán. 
„Számomra nagyon is biztató a helyzet, 
reménykedem azokban az infrastruktu-
rális beruházásokban és fejlesztésekben, 
amelyek népszerűbbé, versenyképessé 
teszik a város tömegközlekedését a 
személygépkocsikkal szemben. Ráadá-
sul azt gondolom, hogy ez esetben az 
agglomerációból bejárók nagyobb szám-
ban váltanának.” - Kacsó János kiemelte 
a társadalmi szokásváltozás szükségét 
is, hiszen a bicikli egy hatalmas potenciál 
Egerben, nem beszélve a pozitív élettani 
hatásáról, egészségmegőrző szerepéről. 

A főépítészt Eger új parkolóházáról, a 
Kertész és Klapka utca sarkán épülő 253 
férőhelyes komplexumról is kérdeztük, 
amelyet várhatóan májusban ad át a 
kivitelező, utána pedig kezdetét veheti a 

Módosították az Országos Telepü-
lésrendezési és Építési Követelmé-
nyek (OTÉK) parkolóépítésre vonat-
kozó pontját. Eszerint 2021 elejétől új 
építésű lakópark esetében lakáson-
ként kötelező 1,5 parkolót kiépíteni. 
Az ingatlanpiac a lakások drágulásá-
tól tart, hiszen a beállók kialakítása 
költséges, a vevők pedig nem szán-
nak több millió forintot a parkolóhe-
lyek megvételére. Egy biztos, egyre 
kevesebb zöldfelület marad.

próbaüzem. „Egészen biztosan könnyíteni fog a közle-
kedési helyzeten, hiszen több olyan intézmény is van a 
közelben, amely érzékeny a parkolásra. El tudom fogadni, 
ha valakinek nem tetszik, de építészetileg szép. Izgalmas 
helyzetet teremt a több különböző felfogású épület 
egymáshoz való viszonya.”

EGER BUDAPESTI FŐÉPÍTÉSZE IDŐKÖZBEN EGRI 
LETT. DE VAJON MILYEN ÉRZÉSEKKEL HAGYTA EL 
HAZÁNK FŐVÁROSÁT?
„Megdöbbentett a hűtlenségem. A lakhelyemet, Buda-
pestet a világ legszebb városának tartom, és aggódtam, 
hogy milyen lesz az elválás, azonban ahogy megérkez-
tem a családommal és a bútoraimmal Egerbe, rögtön 
itthon éreztem magam.  Ebben sokat segített az egri 
kollegák és lakosok kedvessége, el- és befogadása, 
amiért őszintén hálás vagyok. Igyekszem megmutatni, 
hogy sok előnye lehet annak, ha az ember kívülről jön.”

EM
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AMIT PÉNZÉRT NEM ÁRULNAK: 
„EGYRE FONTOSABBAK AZ EMBERI KAPCSOLATOK”
A járványhelyzet idején különösen felértékelő-
dik kapcsolati hálónk. A jól működő családi, 
baráti, munkahelyi kapcsolatok segítenek a 
bezártság, a szorongás leküzdésében. Tény, 
hogy a járvány előtti, ingergazdag, versengő, 
felgyorsult világ inkább kedvezett azoknak az 
embereknek, akik az érzelmeiket főként kifelé 
élik meg. A számtalan program, utazás, tár-
sas események mind-mind az extrovertáltak 
terepei.  A COVID-19 megjelenésével, azaz az 
otthonmaradással és a távolságtartással eljött 
volna az introvertáltak ideje? Cikkünkben an-
nak jártunk utána, mi jellemzi csendesebb és 
visszahúzódóbb társainkat.

Különbözőek vagyunk. Vannak befelé figyelő, gazdag 
érzelmi és mentális világgal élő emberek és vannak 
kifelé élő személyiségek, akiknek szükségük van 
kapcsolódásra, pezsgésre, érintkezésre. Egyik szemé-
lyiségtípus sem jobb vagy rosszabb a másiknál, csak 
tisztában kell lenniük saját működésükkel, határaikkal, 
azzal, hogy miből merítenek erőt. Míg az extrovertál-
takat feltölti, ha sok ember társaságában lehetnek, 
addig az introvertáltakat lemeríti a társas érintkezés. 
Marti Olsen Laney The Introvert Advantage című köny-
vében úgy fogalmaz: az introvertáltak olyanok, mint 
az újratölthető elem, pihenniük kell a feltöltődéshez, 
ehhez kevésbé stimuláló környezet kell. Az extrover-
táltak pedig olyanok, mint a napelem, ki kell mozdul-
niuk, hogy töltődhessenek. Egyedül, vagy bent lenni 
számukra olyan, mint felhő alatt lenni. 

Nincsenek tiszta típusok, kategóriák helyett érde-
mes tehát úgy fogalmazni, hogy valaki inkább a skála 
extrovertált vagy introvertált vége felé áll közelebb. 
Ez befolyásolja például, hogy inkább a külső benyo-
másokra vagy a belső folyamatokra fókuszálunk, 
ahogyan azt is, hogy az ingergazdagságra vagy a 
biztonságra törekszünk-e - magyarázza DR. HÍDVÉGI 
MÁRTA pszichológus. 

ELTÉRŐ AGYMŰKÖDÉS
Kutatók szerint az extrovertáltak és az introvertál-
tak közötti különbség magyarázatát az agyukban 
kell keresni, egész pontosan abban, ahogyan a jutal-
makra reagálnak. Egy extrovertált ember agya több 
dopamint (jutalmakat és élvezet érzését szabályozó 
hormont) bocsát ki olyan dolgokra reagálva, mint a 
pénzjutalom, a szex, a társadalmi rang vagy a szoci-
ális kapcsolatok. Az introvertáltak dopaminrendszere 
nem ennyire aktív ezekben a helyzetekben. A státusz-
szimbólumok vagy a klasszikus karrierek számukra 
meglepően kevéssé vonzóak. 

EMBERI KAPCSOLATOK - KALANDOR 
VAGY BIZTONSÁGI JÁTÉKOS

Az extrovertált ember közvetlen, nyitott, barátkozó 
természetű. Könnyen és jól alkalmazkodik, kiterjedt 
társasági köre van. Kedveli az új helyzeteket, kalando-
kat, nyitott az új ötletekre. Élvezi a pörgést, ha egyszerre 
több izgalmas esemény zajlik körülötte. Mottója: „Minél 

több, annál jobb!”
Az introvertált ember azonban nem 
szégyellős vagy antiszociális, sokkal 
inkább arról van szó, hogy kevésbé 
ingergazdag környezetben érzi jól 
magát. Általában csendes, megfon-
tolt, zárkózott, visszahúzódó. Társa-
ságban inkább szemlélődik, megfigyel, 
ahelyett hogy belefolyna a beszélge-
tésbe. Hosszabb társasági együttlét 
után szüksége van egy kis magányra, 
feltöltődésre. Jól elvan egyedül is. Álta-
lában kevés, de tartós és mély barátsá-
gok, viszonyok kialakítására törekszik. 
Mottója: „A kevesebb, néha több”.

MUNKA
Az introvertáltak inkább egyedül szeret-
nek dolgozni. Azokat a feladatokat 
kedvelik, amikor átadhatják magukat 
gondolatainak, és alaposabban elmé-
lyedhetnek néhány érdekes témában. 
Szívesen elmélkednek és keresik a vála-
szokat az élet nagy kérdéseire.
Az extrovertáltak azokban a feladatok-
ban sikeresek, amelyek nem igényelnek 
hosszú távú tervezgetést, inkább azon-
nali tetteket kívánnak. Tele vannak ener-
giával és azonnal csinálniuk kell valamit. 
Az introvertáltak nem kedvelik a várat-
lan helyzeteket, ezért előre terveznek 
és rendszerint kitartóak. Az extrovertál-
tak vállalkozó szelleműek, de nem túl 
kitartóak.
Például egy introvertált, ha kedvet kap 
a kertészkedéshez, elkezdi átgondolni, 
mennyi munkával járna a teljes kert 
felásása, mennyit kell tanulni a növé-
nyekről, hogy jól megtervezhesse, majd 
végül teljesen elbátortalanodik, és nem 
vág bele a projektbe, maximum egy kis 
fűszeres kertet kezd el kialakítani, az 
extrovertált pedig belevág, még ha nem 
is látja a végét.

MINDENKI MÁSKÉPP CSINÁLJA
 „Mindig magamnak való ember voltam, 
talán azért mert egykeként születtem és 
minden figyelmet megkaptam a szüle-
imtől. Befelé élek, sokat gondolkodom, 

szívesebben töltöm az időm egyedül, 
vagy egy-két, hozzám közel álló ember 
társaságában, mint nagyobb összejöve-
teleken. Ez nem jelenti, hogy nem szere-
tem az emberek társaságát, csak szüksé-
gem van egy kis csendre, egyedüllétre, 
hogy feltöltődjek. A túl sok inger fáraszt, 
kimerít. Ha kevesebb idő jut magamra, 
többet aggódom, szorongok.” -  árulja el 
Kunráth Ágnes egri könyvtáros. 
„Komoly következményei lehetnek 
annak, ha egy introvertált nem jut hozzá 
a szükséges egyedülléthez: alvási és 
evési zavarok, gyakori megfázások, 
fejfájások, hátfájások, szorongás, nyug-
talanság, koncentrációhiány, döntéskép-
telenség, fáradtság, zavartság. Fontos, 
hogy figyeljünk a jelekre, tudnunk kell, 
hogy mennyi társas ingert bírunk ki, hol 
vannak a határaink, és igyekeznünk kell 
ehhez alakítani a programjainkat, külön 
ügyelve arra, hogy mindig legyen köztük 
idő az egyedüllétre” - hívja fel a figyel-
met dr. Hídvégi Márta pszichológus. 

TÉVHITEK
Befelé forduló, magának való, szorongó, 
félénk. Általában ez a kép él a társadalom-
ban az introvertált emberekről. Sokszor 
úgy néznek rá, mint egy depressziósra 
vagy egy antiszociális egyénre. Kérdez-
getik: „Jól vagy? Miért vagy csendes? Ne 
húzódj ennyire vissza, elrontod a hangu-
latunkat.” Holott ő nem akar egyedül 
lenni, nem akar kilógni a társaságból, csak 
azt szeretné, ha szemlélődhetne, elgon-
dolkodhatna. Szeretné, ha békén hagy-
nák. Nem egyedüllétre van szüksége, 
hanem elfogadásra. Az extrovertáltnak 
sem állandó tapsra van szüksége, csak 
kellő megértő figyelemre. Sok együttes 
élményre. Az asszertív kommunikáció két 
kulcsszava: empátia és kompromisszum, 
a másik ember teljes személyiségének 
tiszteletben tartása, elfogadása - hang-
súlyozza a szakértő. Merjünk egymás felé 
nyitni -tanácsolja a szakember. 

HÍRES INTROVERTÁLTAK
Gandhi, Teréz anya, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Audrey Hepburn, Bill Gates, J.K. Rowling, Barack Obama élete egyaránt bizonyítja: a 
sikerhez nem feltétlenül kell nyitottnak, harsánynak, vagyis extrovertáltnak lenni.

SZERZŐ: SOMOGYI KINGA
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SZENT JÓZSEF ÉVÉBEN
AZ APÁK SZEREPÉRŐL

Boldog IX. Piusz pápa 
1870. december 8-án, 
150 évvel ezelőtt írta alá 
a Quemadmodum Deus 
kezdetű dekrétumát, 
amellyel Szent Józsefet a 
katolikus egyház fővédő-
szentjévé nyilvánította. 
Ez előtt tisztelegve hir-
dette meg Mária jegye-
sének, Jézus nevelőap-
jának évét Ferenc pápa, 
aki köztudottan nagy 
tisztelője a szentnek. 
Szent József Jézus életé-
ben betöltött hivatásáról 
és az apák mai helyzeté-

ről beszélgettünk Szabó József atyával, az Egri 
Érseki Papnevelő Intézet spirituálisával. 

József személyét az evangéliumokból ismerhetjük meg. 
Dávid házából és nemzetségéből származik. Názáret-
ben él és ácsmesterként dolgozik. József „igaz ember”, 
ma úgy mondanánk, hogy szentéletű férfi, aki mélyen 
megélte a hitét. Az igaz volta abban is megnyilvánult, 
hogy amikor az Úr angyala álmában négyszer megjelent 
neki és szólt hozzá, ő feltétel nélkül engedelmeskedett 
és mindenben teljesítette Isten akaratát. Názáretben 
ismeri meg Máriát, aki a jegyese és a felesége lesz. Kü-
lönleges hivatást szán neki a Gondviselés. Ő lesz Mária 
férje, Jézus Krisztus nevelőapja és a Szent Család feje. 

József személyéről kevés szó esik az evangéliumok-
ban. Milyen szerepet töltött be Jézus életében? 
Máté és Lukács evangélisták írnak Józsefről, az ún. gyer-
mekségi evangéliumban. Úgy tűnik, keveset tudunk 
meg a személyéről, „a hangját sem halljuk”, egyetlen 
szavát sem jegyzi fel a Szentírás, mégis elegendő ah-
hoz, hogy világosan lássuk az üdvösségtörténetben 
betöltött szerepét. József, ahogyan II. János Pál pápa 
fogalmaz: „A Megváltó őrzője […] az a férfi, akire Isten 
legdrágább kincsei védelmezését bízta”. Az ő feladata, 
hogy mint Mária férje tiszta szívből szeresse a feleségét 
és apai szívvel szeresse Jézust. 

A mai társadalmak tragédiája éppen az, hogy a csalá-
dokból hiányoznak az apák. Miért fontos a tevékeny 
részvételük a nevelésben? 
Az apa szerepe és fontossága a teremtés rendjéből fa-
kad. Isten a saját képmására férfinak és nőnek teremtet-
te az embert. Ők a Teremtő munkatársai. A férfi elsőd-
leges hivatása a családban, hogy szeresse a feleségét. 
Szent Pál apostol meghatározza ennek a mértékét és 
a módját is: „Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy 
Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát 
érte” (Ef 5,25). Nemcsak a nevelésből hiányzik az a férfi, 
aki elhagyja a családját, hanem a feleségét is magára 
hagyja, és ezzel óriási szenvedést okoz neki. Cserben 
hagyja a gyermekeit, akik az apától várják a biztonságot 
adó szeretetet, a határozottságot, de a gyengédséget 

is. Sérül a gyermeknek az igazi szeretet-
be vetett hite, a saját önértékelése. Az 
apától tanulja meg a fiú, hogy mit jelent 
férfivá válni, megerősödik a saját férfi 
identitása. Olyan jó hallani, amikor valaki 
azt mondja, hogy „én büszke vagyok az 
édesapámra”. A lányok számára is az apa 
az első férfi, aki kifejezi, hogy „nekem van 
a legszebb kislányom, és nagyon büszke 
vagyok rád!” 

Miben példakép a mai apák számára 
Szent József? Milyen egy jó apa? 
A jó apa az evangélium szerint él, és 
megtanítja a gyermekeit a világ legfon-
tosabb titkára, az Isten iránti szeretetre 
és az evangélium szerinti életre. 

Az emberi alapokat tekintve, a jó apa 
hűséges, „gerinces”, felelősségtudó és 
áldozatvállalásra képes érett személyi-
ség, akit boldoggá tesz annak tudata, 
hogy családját Istentől ajándékba kapta, 
és szeretheti őket.

Apai szívvel kezdetű apostoli levelében 
Ferenc pápa így ír: „József boldogsága 
nem az önfeláldozás logikájában, hanem 
az önajándékozás logikájában rejlik. So-
sem látunk ebben a férfiban frusztrációt, 
hanem csak bizalmat. Huzamos hallga-
tása nem panaszokat, hanem állandó, 
konkrét bizalmi gesztusokat feltételez. 
A világnak apákra van szüksége. […] Min-
den igazi hivatás önmagunk odaajándé-
kozásából születik, ami az egyszerű áldo-
zatvállalás érett formája.”

Jelenthet-e a világjárvány idején Szent 
József lelkierőt, vigasztalást azoknak, 
akik üldözöttek, betegek, munkanél-
küliek és elhagyatottak?
A nehéz és válságos időszakokban, a 
krízishelyzetekben, amikor az ember eg-
zisztenciálisan teljesen kiszolgáltatott és 
az emberi vigasztaló szavak is elveszítik 
az erejüket, akkor az alapvető kérdés az 
ember számára, hogy hogyan találom 
meg Istent. El lehet süllyedni a fájdalom-
ban, de újjá is lehet születni Jézus által. 
Itt a hit már nem egyszerű jámborság, 
hanem a legmélyebb valóság. 

Ferenc pápát a világjárvány okozta vál-
ság és emberi szenvedések indították 
arra, hogy megírja az Atyai szívvel kez-
detű apostoli levelét Szent Józsefről. Ezt 
írja a pápa: „Hány ember van, aki minden 
áldott nap türelmet gyakorol és remény-
séget sugároz, aki figyel arra, hogy ne 
pánikot keltsen, hanem a közös fele-
lősségvállalásra figyelmeztessen? Hány 
apa, anya, nagypapa, nagymama és ta-

nár mutatja meg apró, mindennapi moz-
dulatokkal gyermekeinknek, hogy mi-
ként nézzenek szembe ezzel a válsággal 
s jussanak túl rajta: újragondolva szoká-
sainkat, felemelve tekintetünket és buz-
góbban imádkozva? Hányan imádkoz-
nak, tesznek felajánlást és járnak közben 
mindannyiunk javára? Szent Józsefben 
mindenki megtalálhatja az észrevétlen-
nek megmaradó embert, a mindennapi 
jelenlétében diszkrét és rejtett embert, a 
közbenjárót, a támogatót és a vezetőt a 
nehéz időkben. Szent József emlékeztet 
bennünket arra, hogy mindazok, akik lát-
szólag rejtve vagy a „második vonalban” 
vannak, páratlan főszereplői az üdvös-
ség történetének. Mindegyikük megér-
demli az elismerést és a hálát.”

Hogyan ünnepelhetjük meg méltókép-
pen a Szent József-évet? 
Az ünnep megélését sok dolog segíthe-
ti: az említett pápai dokumentum és a 
Szentírás olvasása, a különböző elmél-
kedések és imák. Ezek eszközök. Néhány 
dolgot szeretnék kiemelni, ami nem egy-
szerűen ünnep, hanem stratégiai pont: 
Az édesapák, akik elhagyták családjukat, 
térjenek haza a feleségükhöz és a gyere-
keikhez! Ahol krízisben van a család, kér-
jenek segítséget! Szörnyű sebeket okoz 
a veszekedés, a válás, a sok bűn. Egyre 
többen vannak férfiak, akik félelemből 
és önzésből nem nősülnek meg. Hiányzik 
belőlük a teremtő bátorság, az érett el-
köteleződés. A lányok nagyon szenved-
nek attól, hogy a fiú évekig húzza az időt 
és nem kéri meg a lány kezét. Házasodja-
nak meg és vállaljanak gyermekeket!
Ezekhez igazi férfiakra van szükség. Jó-
zsef igaz ember és igazi férfi volt. Ez a 
legmélyebb boldogságot adta meg neki, 
a hűsége és szeretete pedig beragyogta 
a Szent Család életét. 

Ezt üzeni Szent József és így lesz gyü-
mölcsöző az ünnep.

SZERZŐ: SOMOGYI KINGA
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT
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A ’90-es években szinte keresni kellett a lehe-
tőséget, hogy jótékonykodhassunk, ma már 
650 adag étellel segítünk naponta” - mondta 
el lapunknak NYOLCAS OLIVÉR, Eger első, 
egyben máig az egyetlen vegetáriánus vendég-
lőként működő Govinda vezetője. Az Ételt az 
Életért Alapítvány élelmezési programját a 
városban a Govinda Étterem épülete és kony-
hája szolgálja ki. Így nem véletlen, hogy idén a 
vendéglőt üzemeltető Mádhava Govinda Kft.-
nek ítélték oda karitatív munkájáért az Év Civil 
Támogatója díjat. Az étteremben értékesített 
fogásokon kívül főzik meg az itt dolgozó szaká-
csok a többszáz adag egytálételt, amelyet az 
alapítvány munkatársai osztanak ki az egri és 
környékbeli rászorulóknak.

„Amikor 1996-ban megnyitottuk a Govinda étteremlánc 
első vega vendéglőjét, sokan teljesen elképedtek az 
ötleten, hiszen akkoriban a vegetáriánus étrendet köve-
tők különcnek számítottak. A karitatív tevékenység 
végzéséhez közterülethasználati díjat kellett fizetnünk, 
idővel egyértelművé vált, hogy közfeladatot látunk el 
hiánypótló tevékenységünkkel. Mostanra eljutottunk 
oda, hogy annyi felajánlást és adományt kapunk, hogy 
válogathatunk közöttük” - mondta el lapunknak Nyol-
cas Olivér.

Hozzátette, ma már számtalan cég és magánember 
támogatja őket karitatív missziójukban, és aszerint 
szelektálnak, hogy mi az, amire ténylegesen szüksége 
van a rászorulóknak. 

A MÁDHAVA GOVINDA MISSZIÓJA
A Govinda Étterem dolgozói civilként plusz munkaórák-
kal, az étterem üzemeltetője pedig anyagi támogatás 
biztosításával járult hozzá ahhoz, hogy az ételosztás 
működhessen. A vendéglő bevételének egy részét – 
tavaly több millió forintot – karitatív tevékenységre 
fordítja azért, hogy az Ételt az Életért Alapítvány évről 
évre eredményesebb legyen. 

Az Év Civil Támogatója díjat olyan profitot termelő 
cégek kapják minden évben, amelyek példaértékű 
módon támogatnak különféle kiemelt jelentőségű civil 
szervezeteket.

ÉTELOSZTÁS
„Egy 100-150 fős esküvő megszervezése sem kis fela-
dat, nemhogy félezer rászorulónak főzni napi szinten. 
Ám, az évek alatt összeállt egy kiváló csapat és kiala-
kult egy jól működő rendszer. Folyamatosan dolgozunk 
azon, hogy hatékonyabban működjünk azt a célt szem 
előtt tartva, hogy még több embernek segíthessünk” - 
jegyezte meg. 

VAN, AHOL ÍNSÉGBEN IS 
A SEGÍTSÉG AZ ELSŐ
NAPONTA TÖBBSZÁZ RÁSZORULÓ KAP ÉTELT

A GOVINDÁBAN AZ ÉTELT AZ ÉLETÉRT
ALAPÍTVÁNY PROGRAMJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN

Szinte mindig korán indul a nap, hiszen 
az étteremben kínált ételek elkészítése 
mellett naponta 650 adag egytálételt 
főznek az Ételt az Életért Alapítvány 
megbízásából, amelyet a rászorulók 
között délután 2 és 3 óra között oszta-
nak szét. 

„Az ételosztáskor általában ízletes és 
laktató magyaros, ám húsmentes egytá-
lételt adunk, amely lehet például lencse-, 
tökfőzelék, palócgulyás, vagy éppen 
pásztortarhonya. Ehhez friss pékárut is 
kínálunk, de gyakran egészül ki más alap-
anyagokkal is. Tavaly a koronavírus őszi 
időszakában megfigyelhető volt, hogy 
sok olyan ember is igénybe vette szol-
gáltatásunkat, aki vélhetően a járvány-
helyzet miatt veszítette el munkáját” 
- részletezte. 

A karácsonyi ételosztásukat sokan isme-
rik, decemberben számos civil támo-
gatja azt anyagilag, valamint részt is vesz 
az adomány eljuttatásában. 

„Egy egri jogász például minden évben a 
születésnapján jön az ő kérésre megren-
delt több láda narancsért, amelyet 
személyesen oszt ki” - tette hozzá. 

ÉLELMISZERMENTÉS
A jótékonyság mellett az Élelmiszer-
bankkal együtt dolgozva élelmiszer-
mentésben vesznek részt. Mindennap 
kapnak olyan hibátlan termékeket, 
amelyeknek lejárati ideje közeli. 

„Nemrégiben kaptunk például 600 
karton tejszínt egy budapesti cégtől, 
előtte a svéd kék-sárga vállalat adott 
nekünk marcipános süteményt, de 

a közeli csokoládégyártól is kaptunk 
már édességet. Egy egri multinacio-
nális vállalattól pedig naponta kapunk 
olyan zöldség- gyümölcsöt és péksü-
teményeket, amelyek esztétikailag 
nem tökéletesek, ám még gond nélkül 
fogyaszthatók. Minőség-ellenőrzés után 
ezeket is mind szétosztjuk a rászorulók 
között”- részletezte.  

A GOVINDA PROFILJÁNAK 
VÁLTOZÁSA
A jelenleg 10 fős személyzettel rendel-
kező étterem eredetileg a Krisna-hívők 
menzájaként működött. Amikor 2015-
ben átkerült a vendéglő a Tűzoltó térre, 
rövid időn belül látogatottá vált a nem 
krisnások között is. A Govinda az egyet-
len vegán és vegetáriánus étterem a 
városban, a helyi törzsvendégek és turis-
ták örömére. Nagyböjt idején sok keresz-
ténynek is megoldás az étterem kínálata.

„Én többször is dolgoztam ebben az 
étteremben az 1996-os indulásától 
fogva. Közben 6 évet az USA-ban, egyet 
pedig Indiában éltem, és 2017 óta veze-
tem a Mádhava Govindát.”

Kifejtette, noha az elmúlt időszakban 
nagyon népszerű lett a vegetáriánus 
és a vegán étkezés, Krisna-hívőként 
számukra évtizedek óta természetes és 
magától értetődő, hogy erőszakmente-
sen táplálkoznak. 

„Vallásos emberként kötelességünk-
nek érezzük a Mindenható bajba jutott 
teremtményeinek, így rászoruló ember-
társainknak segíteni!” – összegezte. 
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A GYÓGYULT EMBEREK HÁLÁS
MOSOLYA JELENTI A SIKERÉLMÉNYT

 A CSAPATMUNKÁT HANGSÚLYOZZA
DR. THUMMERERNÉ REBICSEK RITA

ÁPOLÁSI IGAZGATÓ 

Bár a világban immár több mint egy éve tombo-
ló koronavírus-járvány szinte mindenütt nagyon 
súlyos következményekkel járt – munkahelyek 
sokaságát tette tönkre, hihetetlen gazdasági 
károkat okozott, s akkor még nem beszéltünk a 
száz- és százezer áldozatról –, azt megmutatta, 
hogy az egyes országok egészségügyi ellátó-
rendszere miként képes megbirkózni korábban 
nem látott típusú és nagyságrendű feladatok-
kal. Vajon hogyan is folyt és folyik a munka eb-
ben az embert próbáló időszakban a Markhot 
Ferenc Oktatókórházban? Többek között erről 
kérdeztük DR. THUMMERERNÉ REBICSEK RITÁT, 
az intézmény ápolási igazgatóját.

Sok egészségügyi dolgozótól hallottam, hogy a csa-
ládban látott minták vezették őket erre a pályára. 
Önnel is ez történt? 
Egész pontosan nem tudom megmondani – kezdi 
dr. Thummererné Rebicsek Rita –, hogy annak idején 
miért határoztam így, de ha jobban belegondolok, 
a család valamelyest az én esetemben is szerepet 
játszott. Ahogy ugyanis visszaemlékszem, amikor a 
nagypapám egy alkalommal megbetegedett, majd 
kórházba került, én pedig meglátogattam, nagyon 
megfogott, megérintett az ott látott világ különös, 
egyedi légköre, hangulata. Úgy gondolom, később 
ezek az élmények is befolyásolták a döntésemet.

Mivel régebben ismerjük egymást, nemcsak azt 
tudom, hogy jó ideje dolgozik az egészségügyben, 
de azt is volt módom megtapasztalni, hogy mindig 
örömmel végezte a dolgát, bármilyen területen is 
tevékenykedett. Ennyi év után bizonnyal meg tudja 
fogalmazni, mi adja e munka szépségét…
Számomra mindig is rendkívül fontos volt a változa-
tosság, ami az egészségügyre teljes mértékben jellem-
ző, hiszen itt egyetlen nap sem olyan, mint a többi. Ám 
ennél jóval lényegesebb, hogy bár mi is szembesülünk 
kudarcokkal, mint mindenki más, számtalan olyan si-
kerélményben van részünk, amiért ezt az egészet 
érdemes csinálni. Bár közhelyszerűen hangzik, ettől 
még igaz, hogy egy-egy felgyógyult beteg hálás mo-
solya rögtön elfeledteti az emberrel a fáradtságot, 
azt a sok-sok nehézséget, amellyel naponta meg kell 
küzdenünk. Meglehetősen nehéz mindazt leírni, amit 

akkor érzünk, amikor egy-egy olyan 
embert látunk a kis táskájával kilépni a 
kórházunkból, akiről korábban már-már 
lemondtunk.

Egykoron az Országos Traumatológiai 
Intézetben kezdett, aztán volt az Ál-
lami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat vezető ápolója is, itt, a kór-
házban pedig dolgozott az intenzív 
osztályon, majd a belgyógyászaton és 
a pszichiátrián. Mindez azért érdekes, 
mert olyan ismeretekre és tapaszta-
latokra tehetett szert, amikre ápolási 
igazgatóként is támaszkodhat…
Ez így igaz, különösen, mert én tény-
legesen a betegágy mellől indultam. 
Megtanultam vérnyomást mérni, ágyat 
áthúzni, vért venni, EKG-t csinálni, be-
tegeket tisztába tenni, és így tovább, 
amiket mind-mind ellenőriztek az ak-
kori feletteseim, így aztán nem csak el-
méletben tudom, amit egy ápolónőnek 
tudnia kell. Természetesen ez a mos-
tani feladataim elvégzése során igen 
hasznos, hiszen tökéletesen tisztában 
vagyok azzal, hogy az ápolási munkát 
végzőket hogyan is lehet a legjobban 
segíteni.

Amire egy ideje különösen nagy szük-
ség van, elvégre a világjárvány, a Co-
vid 19-betegek gyógyítása a Markhot 
csapata számára is óriási erőpróbát 
jelentett és jelent. Nézete szerint mi 
volt a legnagyobb kihívás?
Nem vitás, hogy a járvány őszi hónap-
jai összehasonlíthatatlanul nehezebbek 
voltak a tavasziaknál. Véleményem sze-
rint a munkánk szervezési része volt a 
legbonyolultabb. Az pedig, hogy ezt 
sikeresen megoldottuk, alapvetően 
a főnővéreknek tudható be, akikkel – 
köszönhetően többek között annak is, 
hogy jól ismerem a tevékenységüket – 
igen jó kapcsolatban vagyok. Így azután 
nemcsak az osztályok közötti átcso-
portosítás nem okozott gondot, de az 
sem, amikor például a balassagyarmati 
kórházban segítettek a mi ápolónőink. 
Mindez egyértelműen a gárdánk erejét 
mutatja, azt, hogy a legnagyobb nehéz-
ségek közepette is bátran számítha-
tunk a dolgozóinkra.

A nővérek számára fizikailag vagy 
pszichésen megterhelőbb a koronaví-
rus-fertőzöttek ellátása?  
Is-is. Ettől függetlenül mindent meg-

tesznek azért, hogy a betegek napjait 
megkönnyítsék. Utóbbiak számára pél-
dául nagyon zavaró volt, hogy azt sem 
tudták, melyik ápolónő áll az ágyuk 
mellett, hiszen úgy be vannak öltözve, 
hogy csak a szemük látszik. Erre a lá-
nyok kitalálták, hogy a nevüket feltűzik 
a védőfelszerelésre, mert így mégiscsak 
közvetlenebb, személyesebb a kap-
csolat. Ez csak egy példa, de jól jelzi a 
hozzáállást, aminek az ember azért örül 
különösen, mert a nővérektől is rendkí-
vül komoly erőfeszítéseket követelt és 
követel a járvány, amely olykor tragikus 
pillanatokat is hoz magával.

Nemrégiben beszélgettem a fertő-
zőosztály főnővérével, aki elmesélte, 
hogy például masszírozást is biztosí-
tottak számukra…
 Tény, hogy a kórház vezetése minden 
módon próbálta őket segíteni. Ha kel-
lett, megoldottuk az ön által is emlí-
tett masszírozást, de az étkezésekre 
is igyekeztünk odafigyelni: kórházunk 
folyamatosan pizzákat, gyümölcsöt jut-
tatott az osztályokra. És természetesen 
– ahogy ezt a lehetőségeink engedték 
– anyagilag is megkíséreltük elismerni 
azt a helytállást, amit ezekben a nem 
szokványos hónapokban tanúsítottak.  

Észrevettem, hogy amikor megkapta 
a koronavírus elleni vakcinát, szinte 
azon nyomban posztolta is az egyik 
közösségi oldalra, hogy immár Önt is 
a beoltották. Miért tartotta ezt ilyen 
fontosnak?
Részint, hogy példát mutassak, részben 
pedig, mert ma ez az egyetlen eszköz, 
amellyel legyőzhetjük a járványt. Hi-
szen, ha valaki, akkor mi egészen közel-
ről láthattuk, mire képes a koronavírus.   

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT



Noha jelenleg is folyamatosan oltják a háziorvosok a 60 év alatti krónikus 
betegségben szenvedőket az AstraZeneca vakcinával, bizonyos védőol-
tásokat kizárólag idős betegek kaphatnak, és a háziorvosoknak nincs 
joga ahhoz, hogy a 60 és 100 év közötti korosztályból először a magasabb 
kockázati csoportba tartozó betegeket küldhessék például Pfizer-BioNT-
ech oltópontra. Ehelyett a legidősebbek oltásával kell kezdeniük csök-
kenő életkori rendben – ismertette DR. DARVAI LÁSZLÓ belgyógyász, 
Ostoros háziorvosa a TV Eger korábbi Híradás c. műsorában. 

A házorvos a lapzártánk előtti napokban elmondta, feb-
ruár 25-én adtak be praxisukban 30 darab AstraZeneca 
védőoltást, majd ezt követően kezdik el a nemrégiben, 
nagyobb mennyiségben érkezett Sinopharm kínai vak-
cinával való oltást. Ezt megelőzően, amióta az oltási 
kampány elindult, Pfizer-BioNTech-vakcina oltópontok-
ra küldték a betegeket. 
„Meghatározott számú, eddig igen idős beteget küld-
tünk az oltópontokra. Minden héten megkapjuk azt a 
listát, amelyen az életkornak megfelelően ki kell jelöl-
nünk azt a 8-10 pácienst, aki a Pfizer-BioNTech oltást 
kapja majd. Ugyanez a helyzet a többi védőoltással is: 
megkapjuk azoknak a betegeknek a listáját, akik re-
gisztráltak a koronavírus vakcinára, és közülük kell kije-
lölnünk azokat, akik a védőoltást megkapják a mi körze-
tünkben vagy a oltóponton” – részletezte.

Hozzátette, jelenleg az oltóponton a Pfizer-BioNTech-, 
valamint a Szputnyik V vakcina beadását végzik. A há-
ziorvos körzetében eddig Moderna és AstraZeneca vé-
dőoltást adtak be a betegeknek, és a napokban kezdik 
el a Sinopharm oltóanyag alkalmazását. 
„Határozottan és egyértelműen minden háziorvos meg-
kapja a NEAK-tól azt a listát, amelyen szerepelnek azok 
a betegek, akik regisztráltak. Az nagyon jó lenne, hogy-
ha ezen a listán tényleg azok lennének, akik valóban re-
gisztráltak, ahogy az is, ha valóban azok lennének rajta, 
aki valóban krónikus betegek. Ebben van némi tévedés, 
és ezekkel a tévedésekkel való szembesülés sajnos raj-
tunk csapódik le”- hangsúlyozta. 

Nem lát más esélyt az anomáliák csökkentésére, mint 
azt, hogy az állampolgároknak saját háziorvosuknál 
kellett volna/kelljen regisztrálni. Így ki lehetne véde-
ni a legtöbb zavart és egy kézben lenne a szakma, az 
adminisztráció, és mindezért a felelősség is. Másképp 
a rendszer nem látható át sajnos, ily módon azonban 
egyértelmű lenne mindenki számára a folyamat és 

a kommunikáció. Kiemelte, bizonyos 
védőoltásokat kizárólag idős betegek 
kaphatnak, és a háziorvosoknak nincs jo-
gosítványa arra, hogy a 60 és 100 év kö-
zötti korosztályból először a magasabb 
kockázati csoportba tartozó betegeket 
küldhessék Pfizer-BioNTech oltópontra. 
Ehelyett csökkenő életkori rendben a 
legidősebbek beoltásával kell kezdeniük. 

„8 főt oltunk az egyik héten, majd 8-at 
a másikon, és előbb-utóbb elérünk oda, 
hogy az a beteg is sorra kerülhet, akit mi 
például a legmagasabb kockázatúnak 
ítélünk. Ezzel nyilván sokan nem értünk 
egyet”- hangsúlyozta. 

OLTÓANYAGOK KÖZÖTTI 
KÜLÖNBSÉGEK

Kifejtette, a hazánkban jelenleg kizáró-
lagosan adható védőoltások egyik cso-
portját alkotják az mRNS-vakcinák. Ez 
azt jelenti, hogy a vírus genetikai állomá-
nyának egy darabját, nevezetesen azt a 
génszakaszt, amelyik a koronavírus egyik 
nagyon jellemző felszíni struktúráját, a 
tüskefehérjét kódolja, beviszik védőol-
tás formájában az emberi szervezetbe.

„Ezt meg lehet úgy csinálni, hogy lipid 
burokba zárja a védőoltást kifejlesz-
tő tudós, és az jut majd be az emberi 
szervezetbe. Ez a lipid burok fuzionál a 
sejthártyával, bejut, és a genetikai állo-
mány pedig azt követően a sejtmagba 
be nem kerülve a fertőzött sejtet arra 
készteti, hogy a tüskefehérjét kezdje el 
termelni, amely a sejtből kijutva, testide-
gen anyagként szerepelve beindítja az 

immunitást. Ilyen a Pfizer-BioNTech és a 
Moderna védőoltás is”- részletezte.

Elmondta, a védőoltások egy másik tí-
pusát képezik a vektor alapú vakcinák, 
amelyek az előző csoporthoz hasonlóan 
a kórokozó egy bizonyos antigén struk-
túráját kódoló génszakaszt beépítik egy 
egyébként emberi megbetegedést nem 
okozó vírusnak a genetikai állományá-
ba, és az abba bevágott, beillesztett 
génszakasszal együtt a legyengített, 
emberi megbetegedést nem okozó ví-
russal oltják a betegeket. 
„Ez a szervezetbe jutva szintén arra 
készteti az immunrendszert, hogy azt 
a bizonyos fehérjét termelni kezdje. Ide 
tartozik az orosz Szputnyik és a hason-
ló technológiával elkészült AstraZeneca 
vakcina. Mindkettő rendelkezésre áll 
Magyarországon, és a kettő közötti kü-
lönbség mindössze annyi, hogy másféle 
vírust használnak fel” - részletezte.

Kifejtette, a harmadik csoportba tartozó 
védőoltások közös jellemzője az, hogy 
a védőoltás alapanyaga egy inaktivált, 
’tönkretett’, szaporodásra képtelen 
koronavírus, amely az egész vírusszer-
kezetnek szinte csak a vázát alkotja. 
Ez az emberi szervezetbe bejutva nem 
kizárólag a vírusfelszínnek az egyetlen 
fehérjéje (pl. tüskefehérje) elleni immun-
választ tudja provokálni, beindítani és 
utána védettséget kialakítani, hanem a 
vírus teljes felszínét fel tudja mutatni az 
immunitásnak. Idetartozik a kínai Sinop-
harm vakcina, amely ennek megfelelően 
erőteljes és vélhetően tartós immunre-
akciót vált ki a szervezetben. Nem kizárt, 
hogy a vírusváltozékonyság (mutációk) 
ily módon kevéssé fognak majd ki rajta. 

EM

HIRDETÉS

NEM A HÁZIORVOS DÖNTI EL, HOGY KIT 
ÉS MILYEN VAKCINÁVAL OLTANAK
OLTÁSREND: NEM AZ ALAPBETEGSÉG SÚLYOSSÁGA, HANEM AZ ÉLETKOR SZÁMÍT



SPORT

ÖKÖLVÍVÁS 
A VII. Egri Küzdelmi Napon 35 egyesület 168 verseny-
zője mérhette össze tudását két ringben. A Heves 
megyei egyesületek közül a bélapátfalvaiak 4, a 
gyöngyösiek 2, míg a házigazdák 17 boxolót indítot-
tak az ökölvívók küzdelmén. 

A tervek szerint május 17-e és 21-e között a Magyar 
Ökölvívó Szakszövetség, Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az Egri Városi Sportiskola rendezi 
a 70. Junior és Ifjúsági Nemzetközi Bornemissza 
Gergely Ökölvívó Emlékversenyt a Kemény Ferenc 
Sportcsarnokban.

KÉZILABDA
SBS-EGER: LIGA KUPA, MAGYAR KUPA, BAJNOKI MECCSEK
A 2020/21-es NB I-es férfi kézilabda-bajnokság második felvonására nemcsak a 
tréningekkel hangolódott az SBS-Eger. A sűrű programban Liga Kupa, valamint 
Magyar Kupa-mérkőzések szerepeltek. Utóbbiban a Mezőkövesd ellen nem sike-
rült a továbbjutás. Az NB I-es bajnokságban az első hazai, egyben a tavaszi szezon 
meccsén a Ferencváros volt a vendég. A találkozó a zöld-fehérek győzelmével 
zárult, majd február 21-ig négy győzelem következett az Eger számára.

LABDARÚGÁS 
NB III. – FEBRUÁR 28-ÁN KEZDŐDÖTT AZ IDEI BAJNOKSÁG TAVASZI 
FORDULÓJA
Az Eger SE NB III-as labdarúgó-együttes a felkészülési meccseken hét találkozót 
játszott, ebből 4 alkalommal nyertek, 1 döntetlen és 2 vereség született. Az utolsó 
edzőmérkőzésen az új vezetőedző, Jakab Sándor is bemutatkozott az egriek-
nél. A korábbi kapitány, Sütő Szilárd az NB I-es Budapest Honvédhez távozott. A 
2020/21-es szezon tavaszi fordulóinak első meccsét a BVSC-Zugló vendégeként 
játszotta az Eger SE február 28-án. Március 7-én a Tiszaújváros együttesét fogad-
ják a Szentmarjay Tibor Városi Stadionban.

VÍZILABDA 
OB I.: TIGRA-ZF-EGER – PANNERGY-MISKOLC 

10-10 
A Tigra-ZF-Eger OB I-es férfi vízilabdacsapat a 
2020/21-es szezon tavaszi felvonásának első mérkő-
zésén január 16-án a KSI vendége volt, majd a 
Kaposvár és a BVSC következett. Ezután játszották 
első találkozójukat hazai pályáján a Miskolc ellen, 
amikor is 10-10-es döntetlen született. A következő 
mérkőzésre egészen három hetet kellett várni: 
február 27-én a Debrecen vendége volt az Eger.

SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA

NB I/B: ESZTERHÁZY SC – HAJDÚNÁNÁS SK 29-24
Az NB I/B-s Eszterházy SC is hazai pályán kezdte a 2020/21-es szezon tavaszi 
idényét. Akkor a Hajdúnánás ellen 29-24-re nyertek az egyetemisták. 
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NŐI OB – EGY DÖNTETLEN, KÉT VERESÉG
Egy hét alatt három mérkőzést játszott az OB I-es 
női vízilabda-bajnokságban a Tigra-ZF-Eger. Hazai 
pályán kezdték a 2020/21-es szezon tavaszi fordu-
lóit, február 13-án 12-12-es döntetlen született a 
Szentes ellen, majd ezt egy 24-7-es vereség követte 
idegenben, az UVSE ellen, valamint ismét a Bitskey 
Uszodában játszottak, ekkor a Dunaújvárossal, akik 
14-6-ra nyertek. 
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Magyarországon több mint 120.000 látássérült 
ember él. Dvariecki Bálint, aki maga is súlyo-
san érintett, 2019-ben indította el az eRikkancs 
elnevezésű digitális újságost, amely teljesen 
akadálymentes, valamint egyedülálló abban, 
hogy nemcsak webes felületen működik. Immár 
az Egri Magazin ingyenesen elérhető az eRik-
kancs oldalán. A projekt megalkotója mindenkit 
arra bátorít, hogy merjen belevágni a rendszer 
használatába, és ha elakad, kérjen segítséget.

A koronavírus-járvány a kulturális élet szerep-
lőit is nehéz helyzetbe hozta, sorra maradtak 
el koncertek, programok. Az Egri Szimfonikus 
Zenekar számára is csak egy lehetőség maradt 
arra, hogy zenei élménnyel ajándékozza meg 
közönségét: az online koncertezés.

Mi motiválta, hogy létrehozzon a látássérültek 
számára is használható felületet? 
Magam is súlyos látássérült vagyok, így születtem és az 
évek alatt folyamatosan romlott a látásom. Az általános 
iskola első három osztályát normál oktatási intézmény-
ben végeztem. Ezt követően kerültem Budapesten a 
Vakok Általános Iskolájába. Az eRikkancs fő mottója, 
hogy bármilyen tartalmat bárki számára elérhetővé 
tudjon tenni, azaz nem szelektálunk a tartalmak között. 

Miként indult az eRikkancs? 
2013-ban jött az öltet, hogy létrehozzunk egy olyan 
digitális felületet, amelyen vakok és gyengénlátók is 
elérhetnek írott tartalmakat. Akkor még nem volt meg 
hozzá a kellő anyagi forrás. Újonnan 2017-ben indítot-
tuk el a fejlesztését, és maga a rendszer 2019 novem-
berében indult el 2 kiadvánnyal egy Európai Uniós 

Tavaly októberben zenélt utoljára közönség előtt az 
Egri Szimfonikus Zenekar. Még abban a hónapban 
készült egy tévéfelvétel A két bors ökröcske című 
előadásukról az általános iskolák alsósai és az óvodá-
sok számára. Novembertől azonban már nem tudott 
dolgozni a zenekar, hiszen bezártak a közintézmények, 
így székhelyükön, a Bartakovics Béla Közösségi Házban 
sem tudtak próbálni, hogy legalább online adjanak 
koncertet a közönségnek. 

„Nehéz helyzetbe kerültünk… Mivel nem állandó 
státuszokkal működő zenekarról van szó, a tagoknak 
semmilyen juttatást nem tudtunk adni az elmúlt hóna-
pokban. A két bors ökröcske című előadásunkat több 

pályázatnak köszönhetően. Az első két 
kiadvány a Vakok világa, valamint a 
Szemezgető volt. Ezt követően igyekez-
tünk kiadókat találni, amely a mai napig 
nem egyszerű, ugyanis igen sokan elzár-
kóznak arra hivatkozva, hogy nincs rá 
kapacitásuk. Ám folyamatosan bővül az 
eRikkancs kínálata. A kidolgozott rend-
szer természetesen nemcsak a vakoknak 
kínál digitálisan újságokat, hanem a látók 
számára is. 

Mitől egyedülálló a szolgáltatás?
Az oldal egyedisége, hogy teljesen 
akadálymentes, és noha léteznek már 
digitális újságkiadó rendszerek, ám azok 
csak webes felületen működnek, és nem 
tudják őket látássérültek használni. Az 
eRikkancs alkalmas az adott újságból egy 
azonnal felolvasott kiadványt létrehozni. 
Gyakorlatilag automatikusan hangos-
könyvvé alakítja az eddig csak nyomta-
tásban megjelent kiadványokat, amely 

a látók számára is azért hasznos, mert 
bármilyen tevékenység közben meghall-
gathatják az őket érdeklő tartalmat. 

Hogyan használható a felület és milyen 
eszköz használata javasolt hozzá?
Első lépésként regisztrálni kell a www.
erikkancs.hu weblapon. Ezt követően 
ugyanitt lehet kiadványokat vásárolni. 
Az Egri Magazin ingyenes, azonban 
akkor is végig kell menni a vásárlási folya-
maton, ha egy kiadvány 0 Ft. Vásárlást 
lehet a belső virtuális egyenlegről (stex), 
vagy bankkártyával is kezdeményezni. 
Amennyiben megvásárlásra került egy 
kiadvány, akkor az App Store (iPhone, 
iPad), Google Play (Android) eszközö-
kön elérhető olvasó alkalmazást kell 
letölteni. Majd be kell lépni a koráb-
ban már regisztrált felhasználónévvel 
és jelszóval. Ezután itt már látszanak a 
megvásárolt lapok, melyet azonnal fel 
is lehet olvastatni. Emellett lehetőség 
van kiadványt, virtuális egyenleget aján-
dékozni más eRikkancs felhasználónak. 
Mindenkit arra bátorítok, hogy merjen 
belevágni a rendszer használatába, és 
ha elakad, kérjen segítséget munka-
időben a +36 (30) 499-34-77 telefon-
számon, vagy a hét bármely napján az 
info@alkosoft.hu e-mail címen.

iskolában vetítették, így a hálás vissza-
jelzések legalább egy kicsit vigasztalták 
az otthonülő kollégákat.” – fogalmazott 
SZABÓ SIPOS MÁTÉ Karmester, az Egri 
Szimfonikus Zenekar művészeti veze-
tője. Hozzátette: „Februárban hosszas 
egyeztetések után szerencsére újra 
elkezdődhettek a próbák, végre bejár-
hatunk a székhelyünkre dolgozni, és 
Farsangi üzenet címmel online koncer-
tet is adhattunk szeretett, rég nem látott 
közönségünknek.”

Márciusban a hölgyeket szeretné 
megajándékozni a zenekar egy nőnapi 
szerenáddal. A felvétel helyszínéül az 
egri Gárdonyi Géza Színházban szolgál. 

A koncerten az operairodalom legszebb 
tenoráriái mellett zenekari részleteket is 
játszanak, melyek mind a hölgyekről, a 
hölgyeknek szólnak. Az előadás vendég-
művésze Turpinszky Gibbert Béla opera-
énekes, aki számos operafőszerepet 
énekel itthon és külföldön egyaránt, de 
az egri közönség is találkozhatott vele az 
újévi és a Strauss-koncerteken. 

A nőnapi koncert után egy Beethovennel 
kapcsolatos ismeretterjesztő előadásra 
készül a zenekar, melyet szintén rögzí-
tenek, és a felvételt a tervek szerint 
középiskolásoknak juttatják el. A zenekar 
bízik abban, hogy későbbi koncertjeiket 
már közönség előtt játszhatják, és idén 
is készülhetnek a nagysikerű Strauss-
estre, a Szimfonik Lájkra, és talán ebben 
az évben újra megrendezhetik a tavaly 
elmaradt Egri Kamaraopera Fesztivált. 
Emellett számos szabadtéri koncertet 
is terveznek nemcsak városunkban, 
hanem az ország különböző helyszínein. 

A nőnapi előadást a TV Eger műsorán 
láthatják a nézők 2021. március 8-án, 
vasárnap este 21:20-tól. 

www.tveger.hu

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN

EM 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZÁMÁRA
IS ELÉRHETŐ LETT AZ EGRI MAGAZIN

NŐNAPI SZERENÁD
ONLINE KONCERTET AD AZ EGRI 

SZIMFONIKUS ZENEKAR



IMPRESSZUM • Kiadja a Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15., 06 (36) 419 999, www.mediaeger.hu 
Felelős kiadó: Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft. • FŐSZERKESZTŐ: Scrob Andrea • Marketingmunkatárs, hirdetésfelvétel: Pál Kata 06 (30) 238 9383 • Korrektor: Veres Petra

ÍRJON NEKÜNK: info@mediaeger.hu • A szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget!
A lap megjelenik 30 000 példányban ingyenes terjesztésben Egerben, Egerszalókon és Felsőtárkányban. • ISSN 2060-3738 • Címlapfotó: Vozáry Róbert

Nyomdai munkák: Valdenor Kft., 3300 Eger, Egészségház utca 15., I/7. 
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

2021-BEN EGERBEN IS SZÍNPADON
A NÉPSZERŰ VÍGJÁTÉK

VALÓDI HAMISÍTVÁNY

Az évtizedes hagyománnyal rendelkező Agria 
Nyári Játékok kamaraszínházához pontosan 7 
esztendeje csatlakozott Tóth Levente színmű-
vész és felesége, Poczik Andrea. Kétszemélyes 
darabjaikat jótékonysági szándékkal állítják 
évről évre a színpadra, a sikerük pedig töret-
len. Idén Stephen Sachs vígjátékával szeretné-
nek színpadra állni, amely a kritikusok szerint 
zavartalanul mulattat, ugyanakkor továbbgon-
dolásra alkalmas, sőt, felemelő darab.

Egri Magazin: Hogyan esett a választásotok a Valódi 
hamisítvány (Bakersfield Mist) című darabra?
TÓTH LEVENTE: Időszerűnek tartjuk a mondanivalóját. 
Csak és kizárólag akkor csinálunk darabot, ha van olyan 
mondanivaló, amit fontosnak tartunk közölni az embe-
rekkel. 
POCZIK ANDREA: Ezzel évek óta várjuk a lehetőséget, 
de ez idáig kizárólagossággal játszották Budapesten. 
Most azonban eljött a mi időnk, meg tudtuk venni a jogo-
kat, hogy Egerben is színpadra állítsuk. 
L: Ráadásul azért is fontos nekünk ez a sorozat, mert 
Andi sokáig a színházban volt színésznő, ám a családunk 
miatt feladta a hivatását, és pontosan 17 esztendeje, 
hogy a pedagóguspályát választotta. Az Agria Nyári Játé-
kok kamaraszínházi előadásai keretében egy kicsit meg 
tudom köszönni neki az önfeláldozását. Szerettem volna, 
hogy újra átélhesse a színház örömét.
A: Egyébként én nem éreztem akkora váltásnak, hiszen 
most picikkel foglalkozom, és őket mindennap ugyan-
úgy el kell varázsolni. Nekem mindennap színészked-
nem kell azért, hogy tanuljanak, hogy kinyíljon a szemük 
a világra, érzelmileg és intellektuálisan is le kell kötnöm 
őket. Amúgy kiskorom óta két párhuzamos álmom volt, 
hogy vagy színésznő leszek, vagy tanár. Soha nem akar-
tam más lenni.
L: Én színész, vagy rendőr, vagy kaminonsofőr, vagy 
vadászpilóta akartam lenni, ellenben nálam csak a színé-
szet maradt meg. Andi viszont mind a két álmát megva-
lósította.
A: Jó, bevallom, igazából nekem is hiányzik, hogy napi 
szinten a színpadon álljak, és az is biztos, hogy nagyon 
nehéz velem dolgozni egy-egy év szünet után, hiszen 
újra és újra át kell állítanom a gondolkodásomat a szín-
padi munkára.
L: Gyakorló színészként a pandémia alatti kihagyást is 
megéreztem, úgyhogy ez így van, könnyen ki lehet esni, 
hiába mondják, hogy olyan ez, mint a biciklizés…. Le a 
kalappal Andi előtt, hogy minden évben 5-6 hetes inten-
zív próba után újra és újra visszatér a színpadra. 

EM: Jó színésznőnek tartod?
L: A mi szakmánk szubjektív, ez esetben pedig most 
hatványozottan, mert Andi a feleségem, a szerelem, a 
gyermekem anyja, az életem párja… (nevetnek) és még 
sorolhatnánk a jelzőket, de én a lénye miatt szeretem, 
mert van egy kissé naiv világképe, igazi álmodozó, és 
amikor ez találkozik az én materializmusommal, akkor a 

színpadon (is) izgalmas energiák szület-
nek. Nem titok, mi nagyon sokat szoktunk 
veszekedni a próbákon.
A: Nem, ez nem igaz. Te szoktál vesze-
kedni! 
L: Én szoktam veszekedni, alapvetően a 
maximalizmusom miatt, de igyekszem 
tanulni a türelmet. A végeredmény pedig 
varázslatos. Nem a feleségem van a szín-
padon, hanem az a személy, akit neki 
meg kell valósítani. Utálom, szeretem, 
átvág, attól függően, hogy milyen dara-
bot játszunk.

EM: Izgalmas házassági terápiának 
tűnik… 
A: Egyébként az! Konfliktuskerülő vagyok, 
az életben sem veszekszem, magamban 
tartom, lenyelem, ráadásul Levivel nem 
lehet veszekedni, hiszen mindig neki van 
igaza. A színpadon azonban le tudom 
ordítani! Olyan dolgokat kihoz belőlem 
a szerep, hogy szokták is mondani, hogy 
ezt el sem tudták képzelni rólam. Volt, aki 
azt mondta, hogy lejátszottam… 
L: Ezt mondtam, hogy szubjektív egy 
szakma... (nevet) De nem tudok rá félté-
keny lenni, mert büszke vagyok rá, és jó 
ezt hallani. És a cél a legfontosabb. A lehe-
tőségeink korlátozottak, olyan színházat 
csinálunk, amilyet az anyagi lehetősége-
ink engednek – ezen belül viszont kihoz-
zuk a maximumot.  A járvány előtt a hátrá-
nyos helyzetű embereknek, családoknak 
játszottunk elsősorban, a pandémia miatt 
tavaly már az egészségügyi dolgozóknak 
és a rendvédelmi szerveknek mondtunk 
köszönetet a játékunkkal.
A: A környezetemben nagyon sok olyan 
emberrel találkoztam, akik még az 1000 
forintos belépőt sem engedhetik meg 
maguknak, nemhogy ennek a többszö-
rösét. A darabjainkon olyan nézőket is 
köszönthetünk, akik még sohasem jártak 
színházban. Pedig mindenkinek ki kell 
szállnia néha a mókuskerékből – és ez 
nem lehet anyagiak függvénye! Mert 
felfordult világunkban csak kapkod-
juk a fejünket, hiányzik a tolerancia, az 
empátia… Pozitív élményekre van szük-
sége az embereknek.
L: A másik oldala, hogy én szegedi gyerek 
vagyok, lassan 30 éve Egerben. Annyi 
mindent kaptam a várostól, hogy úgy 
éreztem, valamit vissza kell adnom. 

EM: Tényleg különböző egyéniségek 
vagytok, akár csak a választott darab 
két főszereplője…
A: Adott egy lecsúszott, külsőleg és 
belsőleg is harsány nő, Maude Gutman, 
aki a káosz közepén él, fizikailag egy lakó-
kocsiban, lomtalanításokból él, és van egy 
festménye, amely, ha valódi, akkor több 
millió dollárt ér. 
L: És adott egy férfi, Lionel Percy, egy kissé 
merev New York-i egyetemi tanár, elis-
mert művészettörténész és értékbecslő, 
elegáns, halkan beszél és tévedhetetlen. 
A nő pedig szembesíti vele, hogy téved. 
Vagy nem. Nem akarom elárulni. De a 
lényeg, hogy egy alkoholista nő, aki lent 
van, és egy intellektust képviselő férfi, aki 
fent van, a néző pedig szemben – és majd 
eldönti, hogy ki mellett foglal állást. Kinek 
hisz? Semmi sem fekete, és semmi sem 
fehér.

EM: Ez az üzenet? Címkézünk, skatulyá-
zunk?
A: Számomra inkább az, hogy milyen pici-
kén múlik egy emberi sors. 
L: Nem szeretem az ilyen szlogeneket, 
de volt két infarktusom, és nagyon sok 
mindent megtanultam magamról. Lehet, 
ha tudom őket, nem is lett volna infark-
tusom. Körömpiszoknyi dolgokon múlnak 
életek, sorsok…

EM: És min múlik egy jótékonysági előa-
dás finanszírozása? 
L: A feleségemen. (nevet) Én ugyanis 
ebben a kapcsolatban a politikus vagyok, 
csak beszélek.
A: Én pedig nyakamba veszem a várost, 
és támogatókat keresek. Nagyon sok 
kisvállalkozó állt az évek során mellénk, 
mindig meglep, hogy a nagyokhoz 
képest is milyen adakozóak, nyitottak és 
támogatóak. 

EM: Ha valaki támogatni szeretné a 
kezdeményezéseteket, hol ér el benne-
teket?
A: A közösségi médiában „Kettősjátszma” 
néven mindenkit szeretettel várunk.
L: Tudjuk, hogy most senkinek sem 
könnyű… Éppen ezért mégannyira sem 
adjuk fel.

EM
FOTÓK: GÁL GÁBOR




