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Az új esztendő új lehetőségeket tarto-
gat. Azonban ahogy távolodunk a len-
csefőzelék és a csillagszórók illatától, 
távolodunk fogadalmainktól is. Hívjuk 
hát őket céloknak! Egészségesebb, 
jobb, sikeresebb, igazabb emberré válni 
nem könnyű, de önmagunkért tesszük, 
nem egy múló varázsú ünnep kedvé-
ért. A 2021-es esztendőt a csillagjósok 
kiszámíthatatlan és változó évnek vár-
ják, ahol a lehetőségeink sem lesznek 
állandóak. Nem biztos, hogy megvá-
laszthatjuk majd utunkat, de ha sze-
münk előtt állhatatosan lebeg a célunk, 
akkor így vagy úgy, de odajutunk.  

Scrob Andrea
főszerkesztő

BőveBB információ és az elfogadóhelyek listája: 
www.agriapark.hu
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Az élet visszaigazolta az akkori döntését, de azért 
érdekelne, hogy annak idején miért a szobafes-
tő-mázoló szakmát választotta?
Túl azon, hogy már gyermekkoromban is vonzód-
tam a festékek illatához – mondja Fürjes Péter –, a 
családi körülményeim is befolyásolták a döntésemet: 
egyrészt az a tény, hogy díszítő festő édesapám 
gyönyörűen dolgozott, másrészt, mivel a szüleim 
hétéves koromban elváltak, s az édesanyám egye-
dül nevelt, szakmát kellett választanom, hogy minél 
gyorsabban önállóvá váljak és pénzt kereshessek. De 
attól függetlenül, hogy az élet kényszerített erre az 
útra, egyáltalán nem baj, hogy így történt.

És hogyan született ebből egy jól menő vállalkozás?
Egy jó darabig egyéni vállalkozóként dolgoztam, 
majd 32 évesen alapítottam meg azt a kft.-t, amely 
most is él. Ezt követően tettem le a mestervizsgát, és 
mind a mai napig a szakmában tevékenykedem.  

Teszem hozzá: sikeresen. Hiszen a honlapjuk szerint 
nem csupán társasházak felújítását végezték el, de 
olyan építmények is szerepelnek a referenciamun-
káik között, mint például a lajosvárosi templom, 
az Irgalmasok kápolnája, a Shiraz Hotel, a Cascade 
Barlang- és Élményfürdő és még sorolhatnám…
Igen, szerencsére tényleg jól alakultak a dolgaink, 
köszönhetően annak, hogy – s most hadd legyek 
szerénytelen – kitartóak voltunk, illetve mindig 
igyekeztünk a legprecízebben, a legjobb minőség-
ben, határidőre teljesíteni a megbízásokat. Ma már 
a megyében rendkívül sokan ismernek bennünket, 
ám hosszú út vezetett onnantól, amikor a bicikli-
men toltam a létrámat, a festékesdobozaimat. Úgy 
gondolom, ha visszatekintek, nincs okom szégyen-
kezni. És bár jelen pillanatban még vezetem a céget 
– amely egyébként most tíz embernek ad munkát –, 
azt tervezem, hogy pár év múlva a fiaim veszik át a 

stafétabotot, akik ugyanazt a szakmát 
választották, mint jómagam. Ezt amúgy 
nem erőltettük rájuk, ők döntöttek így, 
minden bizonnyal azért, mert kicsi 
koruktól látták, mit és hogyan csinálok, 
akárcsak én az édesapámat.

Az, ahogy beszél, nekem azt sugallja, 
valamelyest már kifelé kacsingat abból 
a világból, amelyben jelenleg is él…     
Félreértés ne essék, egyáltalán nem 
arról van szó, hogy már nem érde-
kel a kft. sorsa, hanem, hogy sok-sok 
mindent átértékeltem magamban, 
így egyes dolgok ma már kisebb 
fontossággal bírnak, mint korábban. 
Ez többek között azt is jelenti, hogy 
már nem feltétlenül az a törekvés 
vezet, hogy a lehető legtöbb munkát 
megszerezzem a cégünk számára.

Miért? Hiszen egy vállalkozásnak ez a 
legfőbb célja…
Úgy vélem, az elmúlt évtizedek során a 
magam és a családom számára is sike-
rült megteremteni azt az anyagi bizton-
ságot, amelyről annak idején legfeljebb 
csak álmodhattam, s ami most lehe-
tővé teszi, hogy másnak is éljek – így 
a hobbimnak –, ne csak a munkának. 

Főként, mert szakmai téren is elértem 
azt, amit valamikor szerettem volna. Na, 
szóval más dolgok már jóval nagyobb 
örömöt okoznak, mint az, ha elnyerünk 
egy többmilliós megbízást.    

És a festészethez való vonzódása 
mikor kezdődött? Vagy mindig 
megvolt, csak éppen nem alakultak 
úgy a dolgok, hogy bele is vágjon 
ebbe a kalandba?
Gyanítom, hogy az ilyen irányú érdeklő-
désem jórészt az édesapámnak köszön-
hető, aki Budapesten a képzőművé-
szeti szakközépiskolába járt, ráadásul 
gyönyörű képeket készít. Más kérdés, 
hogy hiába is vonzódtam az effajta 
alkotó tevékenységhez, hiába gondol-
kodtam erről a dologról, nagyon-nagyon 
sokáig nem jutottam el odáig, hogy 
képek is szülessenek a kezem alatt.

Egészen addig, amíg a magánélete ki 
nem siklott…
Valóban. Amikor vége lett a hosszú, 
negyedszázadon keresztül tartó házas-
ságomnak, elköltöztem a Tisza-tóhoz, 
közelebbről a sarudi nyaralónkba. Kár 
lenne tagadni, meglehetősen rossz 
lelki állapotban voltam, ráadásul az 

októberi, végtelenül szomorkás, szürke 
időjárás még lehangoltabbá tett. Arra 
már nem emlékszem pontosan, mi vitt 
rá, hogy vásznakat és festékeket vásá-
roljak, de annyi bizonyos, hogy ott, a 
kazánházban születtek az első alko-
tásaim. Tájképekkel és csendéletekkel 
kezdtem, de valahogy nem találtam 
meg bennük azt az örömöt, izgalmat, 
amire vágytam. Ezt követően kezdtem 
el azokal a durva textúrájú munkákkal 
foglalkozni, amelyeknél véglegesen 
kikötöttem. Ha arra kíváncsi, hogyan és 
mikor dolgozom, elárulom, hogy kizáró-
lag az őszi hónapokban hódolok ennek 
a szenvedélyemnek, s csak úgy vagyok 
képes festeni, ha közben szünet nélkül 
szól a zene. És hát, az sem titok, hogy 
nálam szinte mindig menet közben 
dől el, mi lesz a végeredmény, hiszen 
a pillanatnyi megérzéseim vezérlik, 
hogy milyen technikát és anyagot, 
később pedig színt-színeket használok. 
A lényeg, hogy semmit sem tervezek el 
előre, hagyom, hogy spontán történje-
nek a dolgok. Nekem erre a szabadságra 
rettentően szükségem van, talán éppen 
azért, mert a vállalkozásomban mindent 
tervszerűen, előrelátóan kellett és kell 
csinálnom.

Mivel – mint kiderült – a kft. irányí-
tása még teljesen az Ön kezében 
van, érdekelne, hogy a festészet 
továbbra is csupán hobbi, avagy már 
több annál. Például dolgozott-e már 
megrendelésre?
Bár lettek volna megbízásaim, ezeket 
eddig mindig visszautasítottam, mivel 

nem az a célom, hogy a képeimmel 
pénzt keressek. Azt persze, nem zárom 
ki, hogy egyszer valamikor ez is szem-
pont lesz, de jelenleg szinte az összes 
alkotásom megvan, különösen, mert 
úgy érzem, rettenetesen fájna a szívem, 
ha bármelyiktől meg kellene válnom. 
Bár egy-két barátomnak és a fiaimnak 
már ajándékoztam egyet-egyet közü-
lük, de – be kell vallanom – minden 
alkalommal csikorgattam a fogam, 
amikor más kezébe került a munkám.

Azt értem, hogy az anyagi haszon ez 
idő szerint nem jelent Ön számára 
semmiféle motivációt, de az talán 
igen, hogy a képeit másoknak is 
megmutassa… Például egy kiállításon.
Hogyne, ezt tényleg szeretném. És 
nemcsak azért, hogy lássák, mi minden 
került ki a kezem alól az elmúlt évek 
során, hanem azért is, mert őszintén 
kíváncsi vagyok arra, hogy mások-
ból milyen érzelmeket, gondolatokat 
váltanak ki azok az alkotások, amelye-
ket annyi örömmel és lelkesedéssel 
készítettem.  

És vajon hogyan képzeli el a jövőjét 
azt követően, hogy a fiai átveszik a 
céget? A festészet akkor is megma-
rad amolyan kedvelt időtöltésnek, 
avagy komolyabbak a szándékai?
Úgy tervezem, hogy akkortól teljes 
egészében ennek szentelem az 
életem, már legalábbis azokban az 
őszi-téli hónapokban, amelyek hangu-
lata nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
odaálljak a festőállványhoz és dolgozni 
kezdjek.

Nagyon sokat beszéltünk az őszről, pedig erős a 
gyanúm, hogy Ön most inkább a tavaszt, annak is 
az első hónapját várja…
Való igaz, hiszen márciusban egy új szerelem érke-
zik az életembe: akkor jön ugyanis világra az első 
unokám, egy kislány, aki már most olyan érzelme-
ket mozgat meg bennem, amelyek hatására új és új 
képek születhetnek.

Hogy Csontváry Kosztka Tivadar tényleg vala-
miféle isteni sugallat hatására döntött a pálya-
módosítás mellett, erősen kétséges, ám annyi 
bizonyos, hogy a patikusként dolgozó férfi 
szinte egyik pillanatról a másikra hagyta ott 
gyógyszerészi állását, hogy aztán hátralévő 
idejét a festészetnek szentelje. Nos, némileg 
hasonló történet játszódott-játszódik le az 
egri FÜRJES PÉTER életében is, aki ma már 
sokkalta szívesebben mesél azon képeiről, 
amelyek születése egy magánéleti törésnek 
köszönhető, mint az általa alapított és veze-
tett cégről, amit a nulláról indulva fejlesztett 
sikeres vállalkozássá.  

EGY HÁZASSÁG ROMJAIN 
IZGALMAS FESTMÉNYEK
SZÜLETTEK
A SIKERES VÁLLALKOZÓ, AKIT
MA MÁR NEM A PÉNZ, HANEM
AZ ALKOTÁS HOZ LÁZBA

NÉVJEGY:
Név: Fürjes Péter

Születési hely, idő: Gyöngyös, 1970. 04. 19.

Foglalkozás, munkahely: szobafestő, mázoló, 
tapétázó mester; a Fürjes 2002 Épület- és 
Lakáskozmetikai Kt. alapítója-ügyvezetője

Család: elvált, egy 22, illetve egy 25 éves fiú 
édesapja

Hobbi: festészet, sportolás, Tisza-tavi kikapcsolódás

EGY VÁLSÁGHELYZETBŐL POZITÍVAN IS KIJÖHETÜNK
Jóllehet statisztikai adatokkal nem 
tudom alátámasztani a megállapítá-
somat, meggyőződésem, hogy mai, 
felgyorsult világunkban lényegesen 
többen és többször kényszerülnek rá 
az életüket alapvetően más irányba 
fordító változtatásokra – legyen szó 
új munkahelyről, egy másik országba 
költözésről, ne adj’ isten egy házas-
ságból való kilépésről –, mint néhány 
évtizeddel ezelőtt. De vajon általános-
ságban megfogalmazható, milyenek 
azok az emberek, akik könnyebben 
lépnek és élnek meg nagy váltásokat, 
és hogy melyek azok a körülmények, 
amelyek rábírhatnak valakit az addig 
járt út elhagyására? Először is erről 
kérdeztük a szakembert.
Úgy hiszem, nem igazán lehet körülírni – 
mondja Vári Orsolya tanácsadó klinikai 
szakpszichológus –, hogy milyen lelki 
alkatú személyek hajlamosabbak szakí-
tani az addig megszokott életükkel, 

ám annyi egészen biztos, hogy mind-
ezt olyankor teszi meg valaki, amikor 
már nem elégedett azzal a helyzettel, 
amelyben van… És most az „elége-
dettség” szót a „boldogság” kifejezés 
szinonimájaként használom. Egyszóval 
azokban merül fel a gyökeres változ-
tatás gondolata, akik nem elégedet-
tek, nem boldogok. Más kérdés, hogy 
a teljes szakítás az addigival általában 
csak akkor következik be, ha az azt 
megelőző, kisebb léptékű módosítások 
nem hoznak eredményt. 

És az mennyire tipikus, hogy valaki 
egy hosszú házasságot követő, őt 
érzelmileg igencsak megviselő válás 
után egy olyan elfoglaltságban talál 
örömöt és megnyugvást – esetünk-
ben ez a képzőművészet, közelebbről 
a festészet –, amely iránt mindig is 
vonzódott?
Nem gondolom, hogy tipizálni kellene 
vagy lehetne, ugyanis itt egyénekről 

van szó, minden ember, minden élethelyzet más és 
más. Az viszont aligha megkérdőjelezhető, hogy a 
képzőművészet – mint általában a művészetek – a 
lélek számára gyógyító erejűek. Annyit mindenestre 
kijelenthetünk, hogy egy válás mindenkor nagyon 
komoly krízishelyzet, függetlenül attól, hogy mi 
akarunk-e menni, avagy bennünket hagynak el. Egy 
ilyen érzelmi válságban szinte minden előfordulhat: 
az is, hogy az ilyenkor szokásos összeomlás nagyon 
hosszú ideig eltart, de akár az is, hogy ez a szakasz 
rövidebb, és a dolgok átértékelése, végiggondolása 
közben-után az ember rátalál valami olyasmire, ami 
megnyugtatja, ami boldogsággal tölti el. Lehet ez 
egy vadonatúj dolog, de olyan is, amellyel már régóta 
kacérkodott, ám soha nem vágott bele.

Ha jól értem, ez kedvező végkifejlete egy válságos 
helyzetnek…
Így van. Egy ember életében igen fontos, hogy felele-
tet találjon a „ki vagyok én?”, „mit is szeretnék csinálni 
valójában?” kérdésekre. A sors iróniája, hogy a vála-
szokhoz nem kevésszer az általunk megélt krízisek 
segítenek hozzá bennünket.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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BERUHÁZÁS 
500 SÍRHELLYEL GYARAPODIK A 
LAJOSVÁROSI TEMETŐ 
Utolsó fázisához ért a lajosvárosi temető bővítése. A 
munkálatokból már csak a közút aszfaltozása és a föld-
terület humuszrétegének kialakítása van hátra, melyet a 
kivitelező a melegebb idő beköszöntével tud elvégezni.

OTTHONFELÚJÍTÁSI 
TÁMOGATÁS    
3 MILLIÓ FORINTIG AZ 
ANYAGKÖLTSÉG ÉS A MUNKADÍJ 
FELÉT IS AZ ÁLLAM ÁLLJA 
Akár a felújításhoz kapcsolódó költségek 
felét is megtakaríthatják azok, akik 2021. 
január elsejétől élnek a kormány otthon-
felújítási támogatásával. Ez felhasználható 
többek között fűtéskorszerűsítésre, festésre, 
szigetelésre, napelemek telepítésére és 
nyílászárók cseréjére is. Egy egri vállalkozó 
szerint azonban az új intézkedés árnöveke-
dést eredményezhet az építőiparban.

TERÜLETFOGLALÁS   
SOK ESETBEN SZABÁLYTALANUL ÉPÍT-
KEZNEK AZ INGATLANTULAJDONOSOK 
Felmérik a szabálytalan területfoglalásokat 
Egerben, ugyanis évek óta jelentős probléma a 
városban, hogy az önkormányzati tulajdonú vagy 
a közterületek szomszédságában lévő ingatlantu-
lajdonosok nem fizetnek sem bérleti, sem pedig 
használati díjat a területért. Minczér Gábor alpol-
gármester elmondta, jelenleg több száz ilyen 
jellegű ügy van a városban.

MADÁRETETÉS  
FELESLEGES ÉS KÁROS 
A VÍZIMADARAK TÁPLÁLÁSA 
Ne etessük a vízimadarakat! – erre hívja 
fel a figyelmet a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület. A szakemberek 
szerint a táplálásuk nem segít számukra, sőt 
veszélybe sodorja és megbetegítheti őket. 
Ezen élőlények téli túlélési szabályi eltérnek az 
énekesmadarakétól, éppen ezért a szervezet 
az Eger-patak partjára nemrégiben kihelyezett 
kacsaetetők használatát sem javasolja.

JÁRULÉKFIZETÉS 
HAVONTA 7710 FORINTOT KELL 
BEFIZETNI A NAV-NAK
December 16-tól egészségügyi szolgál-
tatási járulékot kell fizetniük azoknak a 
fiataloknak, akiknek október végén lejárt 
a diákigazolványa, nem tanulnak tovább, 
illetve nem helyezkednek el, és más jogcí-
men sem jogosultak orvosi ellátásra. A 
7710 forintos összeget csekken is befizet-
hetik, illetve átutalhatják, erről további 
információk a NAV honlapján olvashatók.

KONCERTFILM  
HÁROM ORSZÁG VALLÁSOS NÉPI 
ÉNEKEIRŐL FORGATTAK A MINORI-
TA TEMPLOMBAN 
Karácsonyi dalok Európáért címmel forga-
tott koncertfilmet a Jászai Mari-díjas Csányi 
János az egri Minorita templomban. A vallá-
sos karácsonyi népi énekeket Angelika 
Korszyńska-Górny: Három nemzet karácso-
nya című lemezének nyomán adták elő. A 
produkcióban közreműködött mások mellett 
Petrás Mária népdalénekes, illetve Varga 
Gabriella és Trill Zsolt színművészek.
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TŰZIFA  
ELEGENDŐ MENNYISÉG VAN 
KÉSZLETEN AZ ERDÉSZETEKBEN 
Egyre hidegebbek a napok, de az erdőgazdasá-
gok felkészültek a téli időszakra. Elegendő tűzifa 
áll a lakosság rendelkezésére, sőt a telephelyeken 
még a tavalyi, szárazabb készletek is elérhetők.

FELÚJÍTÁS 
ÚJABB KUPOLÁT KAP AZ EGRI BAZILIKA, 
A SZENTEK PEDIG VISSZAKAPJÁK
SZIMBÓLUMAIKAT 
Szinte teljesen elkészült az egri Bazilika körmeneté-
nek szegélye, valamint a szobrokat is felállványozták. 
Folyamatosan dolgoznak a székesegyház felújításán, 
nemcsak kívül, hanem belül is, ahol a freskókat resta-
urálják. A térelválasztó oszlopsor ácsmunkálatai pedig 
tavasszal folytatódnak.

FEJLESZTÉS   
KIÁLLÍTÓHELYKÉNT ÉS 
KÖZÖSSÉGI TÉRKÉNT VÁRJA 
A JÖVŐBEN A LÁTOGATÓIT AZ 
EGYKORI ORTODOX ZSINAGÓGA  
Több mint 120 millió forintból újul meg a Ziffer 

Sándor Galéria. A kivitelező jelenleg a bontási munkálatokat végzi az egykori 
ortodox zsinagógában, melynek külső homlokzata és belső terei is új megjele-
nést kapnak. Emellett a következő hónapokban infrastrukturális fejlesztéseken is 
átesik az épület. A beruházásnak köszönhetően 2021 nyarától a helyszín kiállító-
helyként és közösségi térként is várja az oda érkezőket.

KÖRNYEZETVÉDELEM  
30 FÁT ÜLTETNEK EL A SAS ÚT MENTÉN 
30 fával gazdagodik a Sas út környéke az 1552 fa 
elnevezésű program részeként. A jövőben a bicik-
liút és a járda mentén gömbakác, vérjuhar, skarlát-
virágú galagonya és oszlopos díszcseresznye ad 
majd árnyékot az arra közlekedőknek.

Dr. Vácity József a Markhot 
Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet vezetője Kásler Miklóstól, az emberi 
erőforrások miniszterétől vette át kinevezését. Az egri egészségügyi intéz-
mény megerősítette, hogy a pozíciót 2021. január elsejétől tölti be dr. Vácity 
József, azonban ennek pontosabb részleteiről később adnak tájékoztatást.

KINEVEZÉS  
JANUÁR ELSEJÉTŐL
MEGYEI IGAZGATÓI
POZÍCIÓT TÖLT BE
DR. VÁCITY JÓZSEF

Hamarosan egy 16 elemből álló sportpark épül Egerben a kormány támogatá-
sának köszönhetően, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök már aláírta az erről 
szóló dokumentumokat – jelentette be Nyitrai Zsolt közösségi odalán. Eger 
és térsége országgyűlési képviselője kifejtette, a fejlesztés részeként többek 
között fellépőket, húzódzkodót, illetve has- és hátizom-erősítőt terveznek 
kiépíteni az Érsekkert 150 négyzetméterén.

FEJLESZTÉS  
SPORTPARKOT TERVEZNEK AZ ÉRSEKKERTBEN 

ÁLLAPOTFELMÉRÉS   
HETEKEN BELÜL MEGKEZDŐDHET 
A FELNÉMETI MAGTÁRÉPÜLET 
KÖRÜLI MUNKA 
Megkezdődhet annak a régi magtárépü-
letnek a rendbetétele, amely helyzetére a 
felnémeti lokálpatrióták hívták fel a figyel-
met. Az eredeti állapotban fennmaradt 
földalatti kápolna felépítményét a 19-20. 
században magtárként használták. Az elmúlt 

hónapokban a város átvette az épület kezelését, és a későbbi állagmegóvás 
érdekében elindult annak felmérése. A tervek szerint a helyreállítás után 
közösségi térként működhet a helyszín.

Dr. Fodor András családi okokra hivatkozva adta be felmondását – mondta el megkere-
sésünkre Mirkóczki Ádám polgármester. A városvezető hozzátette, kiváló szakembert 
ismertek meg a korábbi vezető személyében, de tudomásul vették indoklását. Az Evat 
Zrt. igazgatótanácsa kiírta az új vezérigazgatói pályázatot, és a feladatkör ideiglenes 
ellátásával Juhász Évát bízta meg, aki évek óta a cég pénzügyi és számviteli csoport-
vezetője. A polgármester hangsúlyozta, az Evat Zrt. működése és feladatellátása 
zavartalan és akadálymentes.

TÁVOZÁS  
LEMONDOTT DR. FODOR ANDRÁS, AZ EVAT ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA 
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MIRKÓCZKI ÁDÁM polgármester a TV EGER 
Híradásának rendkívüli kiadásában számolt be 
a 2020-as esztendő sikereiről és kihívásairól. 

EM 
FOTÓ: TV EGER

GAZDASÁGI TERVEK 
ÉS KÖRÜLMÉNYEK

A városvezető elmondta, egészen február végéig 
minden napjuk a költségvetés összeállításával telt. 
Ahogy már akkor is fogalmazott, ez egy hibrid költ-
ségvetés volt, hiszen nagyrészt az előző évből örökölt 
állapotokat kellett konzerválni, vagy megváltoztatni. 
Akkor nagyjából 20-30%-ban jelent meg a költségve-
tésben a saját elképzelésük és programjuk. 

„Amikor február végén ezt a közgyűlés elfogadta, 
egy-két héten belül kezdődött a járvány és jött a 
különleges jogrend. Először egy kormányrendelet 
elvette az önkormányzatoktól a gépjárműadót és 
megszüntette az idegenforgalmi adófizetését. Ez a két 
döntés mintegy félmilliárdos mínuszt okozott rögtön 
az előzőhez tervezetthez képest” – jegyezte meg a 
költségvetéssel kapcsolatban. 

Kifejtette, teljesen más kondíciókkal számolhatott az 
önkormányzat már tavasztól ahhoz képest, mint amit 
terveztek. Az iparűzési adó felére való csökkentésé-
ről elmondta, az minden bizonnyal az elkövetkező 
egy-két évben okoz anyagi terhet.

„Azt gondolom, hogy ha egy ilyen évet, meg talán a 
következőt túl tud élni ez az önkormányzat, akkor 
lényegében mindent túl fog élni. Nyilván hibákkal és 
hiányérzettel telve, de amit csak lehetett, azt megtet-
tük. Látható volt, hogy rengeteg rendezvény, prog-
ramsorozat elmaradt, lásd, Eger Advent. De ennek 
ellenére az adókedvezmények és minden olyan, lakos-
ságot érintő lépést megtettünk, ami tőlünk telhető 
volt, és ami valamilyen formában, illetve mértékben 
egy kicsit javít az egriek helyzetén” – részletezte.

JÁRVÁNYKEZELÉS
A városvezető kifejtette, számos pusztító járványt 
ismerünk a történelemből, ám arra senki nem gondol, 
hogy a saját aktív politikai életében bekövetkezhet 
egy ehhez hasonló helyzet, amikor egy polgármes-
ternek szinte minden döntésben oroszlányrészt kell 
vállalnia. 

„Azt gondolom, hogy duplán segít, 
aki időben segít. Tavasszal ebből kife-
jezetten jól vizsgáztunk. Ez magában 
hordozza annak a lehetőségét, hogy 
adott esetben született hibás döntés 
is. De a tapasztalat azt mutatja, hogy 
még egy rossz döntés is jobb, mint a 
nemdöntés. Ha megijedünk minden 
élethelyzettől, kihívástól és próbáljuk 
úgy szőnyeg alá söpörni a problémá-
kat, hogy amiről nem beszélünk, nem 
veszünk tudomást, az nem létezik, az 
duplán üt vissza” – hangsúlyozta.  

Kifejtette, nem született olyan határo-
zat, amelyet később a város lakói tekin-
tetében meg kellett volna bánnia az 
önkormányzatnak. Természetesen úgy 
véli, a kritikának is helye van. 

„Összességében Eger jól vizsgázott. 
Ősszel ez kevésbé volt látványos, 
hiszen egy jól begyakorolt koreográfiát 
követtünk. Polgármesterként büszke-
séggel tölt el, hogy sok civil, és számos 
cég a saját korlátjaihoz és lehető-
ségeihez képest sokat tett hozzá a 
járvány elleni védekezéshez. Ezért nem 
győzünk elégszer hálát és köszönetet 
mondani”- részletezte. 

KÖVETELÉSEK KONTRA 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Kifejtette, a helyi Fidesz tagjainak 
magatartása nem lepte meg, a házon 
belül csatározások már annál inkább. 

„Nagyon könnyű sok mindent úgy köve-
telni és javasolni, hogy a felelősséget 
és a törvényi következményeket nem 
ők viselik. Ebből kifolyólag lehet rám 
tücsköt-bogarat kiabálni, én minden 
döntésemet az egri érdekeknek megfe-
lelően tettem. Tartom magam a progra-
momhoz, nekem világos volt kezdettől 
fogva, hogy mit és hogyan képviselek, 
hogy milyen vízióm van Egerről, hogy 
mit szeretnék véghez vinni. Én ebben 
nem okoztam semmilyen meglepetést 
senkinek, hiszen kifejezetten azokra az 
ügyekre próbáltam még a járvány előtt 
koncentrálni, amelyeket meg is hirdet-
tünk. A háttérben most is rengeteg 
olyan munka van, ami nem látszik, vala-
mint számtalan olyan háttér egyeztetés 
sorozat, amely mind-mind előkészít egy 
későbbi lépést vagy döntést” – fogal-
mazott a polgármester.

Komlósi Csaba és Keresztes Zoltán az 

Egységben a Városért Egyesület frak-
ciójából való kilépéséről elmondta:” 
Az örök opponensi magatartást lehet 
gyakorolni a politikában, csak, ha egy 
városi többségben teszi ezt valaki, 
akkor semmivel sem különb, sőt kife-
jezetten kártékonyabb, mintha ellen-
zéki (értsd. kormánypárti) oldalon 
ülne. Ebből a szempontból örülök a 
távozásuknak. 

PÁRTPOLITIKA VAGY 
HELYI ÉRDEK?

Mint ahogy Mirkóczki Ádám már 
kampányában, valamint a Jobbik 
Magyarországért Mozgalomból való 
kilépésével kapcsolatban is elmondta, 
Tóth Beátával való beszélgetésében is 
hangsúlyozta: „Nem vagyok hajlandó 
pártpolitikai alapon vezetni a várost, 
mert szerintem egy polgármesteri 
székben egy polgármester a legkisebb 
mértékben sem tehetné azt meg, hogy 
pártpolitikai logika alapján döntsön 
bármilyen, főleg nem a várost érintő 
komoly kérdésekben. Azt gondolom, 
hogy polgármesterként 53.000 egriért 
felelek. Az ő érdekükben kell dolgoz-
nom. Legyen az fideszes, baloldali, 
liberális, vagy bárki, aki egri, annak az 
életminőségéért és lakóhelyéért fele-
lősséggel tartozom.” 

A nemrégiben szárba szökkent helyi 
érdekű migránsozásról elmondta: „Ez 
a kérdés nem engem kellene, hogy 
illessen, hanem Nyitrai Zsoltot, Oroján 
Sándort, vagy úgy egyáltalán a Fideszt 
kellene megkérdezni, hogy ez most 
tehetetlenségükben egy olyan front, 
amin jobbhíján támadnak A Mirkóczki-
család egy tősgyökeres egri család. 
Ráadásul, amikor egy olyan embert 
támad, akinek soha semmi köze nem 
volt Egerhez, az a kategória, amivel a 
jövőben én nem szeretnék foglalkozni, 
sem a közgyűlésben, sem azon kívül.”

DRÁGÁN FIZET A VÁROS 
ÖRÖKSÉGÉÉRT

Az elmúlt esztendőről elmondta, az 
önkormányzat a kötelező feladatait 
biztonsággal elvégezte. Hozzátette: 
„Ahhoz képest, ahogy a várost örököl-
tük, sok esetben kifizetetlen számlákkal, 
mindent megtettünk annak érdekében, 
hogy ne érje az a veszteség, aminek a 
veszélye egyébként megvolt.” 

Példaként a Volán Zrt. és a korábbi 
városvezetés között köttetett szer-
ződési kötelezettséget, valamint azt, 
hogy 2019-ben vált számára világossá, 
hogy a város két éve nem fizetett egy 
elég tetemes összeget. 

„Nekem le kellett ülnöm a Volán 

vezérigazgatójával ezeket újra 
tárgyalni, és egészséges módon átüte-
mezni. Nem csak az én időszakom fize-
téséért kellett, hogy feleljek, hanem a 
megörökölt állapotért” – részletezte. 

2020-BAN SIKERREL BEFE-
JEZETT, FOLYAMATBAN 
LÉVŐ FEJLESZTÉSEK

Kifejtette, a Pozsonyi utcai óvoda, vala-
mint az Egészségügyi Centrum fejlesz-
tése az előző városvezetés idejében 
indult, ám befejezése és átadása átnyúlt 
a jelenlegi önkormányzati ciklusra.

Hozzátette, voltak olyan, az előző 
városvezetéshez köthető fejlesztések, 
amelyek el sem kezdődtek, vagy semmi-
lyen állapotban nem voltak. Példaként 
említette a Modern Városok Program 
keretén belül megépült Bitskey Aladár 
Uszodával szembeni parkolóházat, 
amelynek területén a jelenlegi városve-
zetés hivatalba lépésekor még lényegé-
ben egy kapavágás sem történt. 

„Szembesültünk is a projekt költségve-
tési tervezési hibájával, hiszen semmi-
lyen ráhagyást nem hagytak, és már 
most többszáz millió forintos költ-
ségtúllépés jelentkezett az előre nem 
látható hibák miatt” - részletezte. 

Kifejtette, ezzel együtt ütem szerint 
halad a projekt, ahogy az Egri Vár 
rekonstrukciója és fejlesztése is foly-
tatódik. „A Zárkándy-bástya felújítását 
folyamatában vettük át, sikeresen befe-
jeztük és átadtuk” - fogalmazott.

Hozzátette, a Varkoch-kapu rekonst-
rukciója is jól halad. A vár fejlesztésének 
következő üteméről jelenleg is tárgyal-
nak. Ugyanakkor hangsúlyozta, a koráb-
ban tárgyalt költségeket a megnöveke-
dett építkezési költségek miatt újra kell 
tárgyalni.

„Azt látom, hogy elég konstruktívak 
ezek a megbeszélések, akár a minisz-
tériumok, akár az államtitkárságok 
szereplőivel” - részletezte.

Az Úszó- és Vízilabda Központról 
elmondta, hogy a fejlesztéséhez lega-
lább 10 milliárd forint hiányzik, ha a 
2021-es árakkal számolnak az eredeti 
forgatókönyvhöz képest.  

„Jelenleg azt mondom, hogy optimista 
vagyok abban a tekintetben, hogy 
a meglévő fejlesztési pénzeinket jól 
fogjuk tudni felhasználni” - összegezte.

TURIZMUS ÉS EGER 
KÜLÜGYI KAPCSOLATAI

Kifejtette, számos nagykövettel volt 
alkalma találkozni, és úgy véli, hogy 
noha a város jelentős külkapcsolattal 

rendelkezik, ezeknek a többsége inkább protokolláris, 
és nincs mögöttük jelentős tartalom. „Volt találkozóm 
a spanyol, a francia-, a lengyel-, a török nagykövettel, 
és számos olyan diplomáciában dolgozó szakember-
rel, akik mind-mind kiváló ötletekkel, és kifejezetten 
azzal az igénnyel keresték meg Eger önkormányzatát, 
hogy saját országaink között egy élénk kapcsolatot 
tudjunk kialakítani” – részletezte. 

Hozzátette, a járványhelyzet okozta korlátozások 
e tárgyalások érdemi részét is megakasztották, ám 
a feloldásokat követően újra folytatni kívánják az 
egyeztetéseket. 

TERVEK ÉS KILÁTÁSOK
A Gárdonyi Géza Színház ügyével kapcsolatban kifej-
tette, továbbra is folynak a tárgyalások a városveze-
tés és a minisztérium között. „Blaskó Balázs személyét 
nem szeretném sem szakmailag, sem máshogy érté-
kelni. Nem is illene, és nem is lenne szép. Egy biztos, 
hogy a történtek után az együttműködés meglehe-
tősen problémás lesz” – fejtette ki.

Eger költségvetéséről elmondta: „Talán nem az a 
kérdés, hogy mennyit tudunk adni, hanem egyálta-
lán az, hogy hova tudunk adni, és tudunk-e adni. Azt 
gondolom, hogy egy pokolian nehéz év lesz, sokkal 
nehezebb, mint a mostani. Hiszen a most elszenve-
dett anyagi veszteségeink a jövő évi költségvetést 
fogják terhelni, és a jövő évben elszenvedett veszte-
ségek meg majd a 2022-es évet. Nem számítok arra, 
hogy a közgyűlésben csillapodnának a kedélyek, már 
csak azért sem, mert 2022-ben országgyűlési választás 
lesz, és szerintem rajtam kívül, meg tisztelet a kivétel-
nek, mindenki fontosnak fogja érezni, hogy ott poli-
tikai nyilatkozatokat tegyen, és pártpolitikai vitákba 
bonyolódjon” – részletezte.

POLGÁRMESTERI ÉVÉRTÉKELŐ 2020

„Bárki, aki 
egri, annak az 

életminőségéért 
és lakóhelyéért 
felelősséggel 
tartozom.” 



8 / EGRI MAGAZIN EGRI MAGAZIN / 9

TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS
A KORONAVÍRUS SZORÍTÁSÁBAN

HARMATI JUDIT, A HOTEL EGER & PARK IGAZGATÓJA 
elmondta, amennyiben a 2020-as év egészét vizsgáljuk, 
mintegy ötven százalékos forgalomkiesést kénytelenek 
elkönyvelni. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a 
karácsonyi és újévi időszakra sem oldották fel a korábbi 
korlátozásokat, ugyanis ezek a napok valamennyi szál-
loda életében kiemelkedő jelentőséggel bírnak, miután 
ilyenkor magasabb áron lehet értékesíteni a szobákat. A 
súlyos nehézségek ellenére mindvégig arra törekedtek, 
hogy a dolgozóikat megtartsák: részint, mert koráb-
ban jelentős munkaerőhiány volt ebben a szektorban, 
másrészt pedig, mert úgy vélték, amikor újra elindul a 
normális élet, egy összeszokott csapattal lényegesen 
könnyebb megoldani azokat a feladatokat, amelyek egy 
nagy konferencia- és wellnesshotel esetében adódnak. 
Tavasszal többek között a szabadságok kiadásával és 
a szálloda rendbetételével igyekeztek elkerülni, hogy 
bárkitől meg kelljen válniuk. És bár e megoldásokat a 
járvány második, őszi hullámánál már nem lehet alkal-
mazni, eddig sikerült valamennyi munkatársuk állását 
megőrizni. Az esetleges kormányzati lépésekről az igaz-
gatónő a következőket mondta:

Várjuk azt a gazdasági intézkedési 
tervet, amelyből kiderül, kapunk-e 
valamiféle újabb támogatást, valamint, 
hogy a korábban érkező segítségre 
a jövőben is számíthatunk-e, avagy 
teljesen elengedték e szektor kezét. 
Mindez döntően meghatározza 
nálunk is, hogy miként tovább. 
És hogy mire is lenne leginkább 
szükségünk? Úgy hiszem, ha azt az 
50 százalékos bértámogatást, amit 
a vendéglátósoknak és a turizmus 
szereplőinek adtak, nem pusztán január 
végéig hosszabbítanák meg, hanem 
februárig-márciusig, illetve, ha ehhez 
még a járulékkedvezményt is társítanák, 
valamilyen szinten túlélhetnénk ezt a 
katasztrofális időszakot. 

Ami a jövő esztendőt illeti, Harmati Judit szerint nagyon 
nehéz megjósolni, mi várható. Nyilvánvalóan sok minden 
függ attól, hogyan alakul majd a járványhelyzet – kell-e 

EGRI VÁLLALKOZÁSOK A JÁRVÁNY OKOZTA NEHÉZSÉGEKRŐL, 
A KILÁBALÁS LEHETŐSÉGEIRŐL

Hasonlóan siralmas helyzetről számolt 
be CSEH ANDRÁS, A HOTEL SENATOR-
HÁZ ÉS ÉTTEREM ÜZEMELTETŐJE, aki 
elárulta: 2020-ban a korábbi évekhez 
viszonyítva úgy 65-70 százalékkal esett 
vissza a szobák iránti kereslet. Mindezt 
tetézte a karácsony és az újév körüli napok 
kiesése, amelyeknek „köszönhetően” a 90 
százalékos foglaltságból a világon semmi 
sem maradt. Arról nem is beszélve, hogy 
a szálloda és az étterem számára az 
adventi hetek is hagyományosan erősek 
szoktak lenni, ám a járvány most ezeket 
is tönkretette. Természetesen az ételek 
kiszállításával ők is próbálkoznak – legyen 
szó menüről vagy a la carte étkezésről –, 
amiként a Senator-ház ismert és kedvelt 
adventi-karácsonyi ételeit és italait, így a 
forralt borokat, a forró puncsot, a kocso-
nyát vagy a mákos gubát sem kellett 
nélkülözniük azoknak, akik az otthonukba 

Ha a járvány által leginkább sújtott hóna-
pokat vizsgáljuk – kezdi MACSINKA 
JÁNOS, AZ IMOLA UDVARHÁZ 
DESSERT HOTEL (MACOK BISZTRÓ, 
PIZZA BRUMBRUM VILÁGBÉKE) TULAJ-
DONOSA –, akkor azt mondhatom, hogy 
2020 márciusában és áprilisában, illetve 
novemberében és decemberében a 
forgalmunk mindössze a 15 százaléka volt 
a megszokottnak. Nagyon bíztunk abban, 

hogy december 11-e után újra kinyitha-
tunk majd, hiszen úgy a „kukába” került 
novembert még talán semlegesíthettük 
volna. Azzal viszont, hogy maradtak a 
szigorítások, buktuk az év utolsó hónap-
jára jellemző, nekünk komoly bevételt 
hozó céges rendezvényeket, nem szólva 
arról, hogy az ünnepek környékén, illetve 
a karácsony és az újév közötti napokban 
a szállodánk jellemzően százszázalékos 
kihasználtsággal működik, amiként az 
éttermünket is kiemelkedő forgalom 
jellemzi. 

Megtudtuk még, hogy a járvány első 
hulláma idején lépték meg a Brumbrum 
étterem pizzázóvá való átalakítását, 
amely döntésüknek köszönhetően – 
hiszen a pizzák esetében jól működik az 
elvitel és a házhozszállítás is – ősszel nem 
kellett egyetlen munkatársuktól sem 
elbúcsúzniuk. Ami a kormányzati támo-
gatást illeti, Macsinka János úgy gondolja, 
a leghathatósabb segítséget a járulékok 
számottevő csökkentése, esetleg teljes 
elengedése jelentené, avagy, ha – amint 
azzal Ausztriában próbálkoztak –a kieső 
forgalom bizonyos százalékát az állam 
megtérítené. Jelenleg ugyanis az a hely-
zet, hogy mivel nincs forgalmuk, muszáj 
a tartalékaikhoz nyúlniuk, ugyanis abból 
kell kiegészíteniük az alkalmazottaik 
fizetését is, noha utóbbiak így sem érik 
el azt a szintet, mint „békeidőben”. Igen 
ám, de a tartalékok is végesek, ráadásul, 
ha felélik a pénzt, annak az elkövetkező 
időszakokra tervezett fejlesztések látják a 
kárát. Mindenesetre a jövőről a Macoknál 
úgy vélekednek, ha mindenki megint 
szabadon mozoghat, a minőségi vendég-
látás magára találhat, bár félő, hogy azok 
a szakemberek, akik a járvány miatt arra 
kényszerültek, hogy más állást keres-
senek, később nem térnek vissza, ezért 
ebben a szektorban ismét munkaerőhi-
ánnyal kell majd szembesülni.

akarták vinni az évek során megszokott 
és megszeretett finomságokat.

Tavasszal több mint egy tucat dolgozó-
juktól voltak kénytelenek megválni, ám 
később kilenc embert is visszavettek, 
betudhatóan annak a lehetőségnek, 
hogy utóbbiak bérét fél évig az állam 
fizette annak fejében, hogy a munka-
adó vállalta: ezen idő eltelte után még 
legalább három hónapig foglalkoztatja 
az érintetteket. És ha már a támogatá-
sok… Cseh András szerint a 80 százalékos 
visszatérítés, amit az állam egy bizonyos 
időszakra vonatkozó – ám a szigorítások 
miatt kútba esett – foglalások után ígért, 
legfeljebb a nagy, elsősorban budapesti 
szállodáknak jelenthetett némi segítsé-
get, de a kisebbeknek, többek között 
nekik, jószerivel semmit, hiszen például 
a szilveszteri bevételkiesést senki nem 
pótolja. A Senator-Ház üzemeltetője a 
jövőbe tekintve sem igazán optimista:

Meggyőződésem, hogy a 
2020-ban történtek még 
évekig kihatással lesznek a 
forgalmunkra. Akár a Távol-
Keletről, akár az Európából 

érkező vendégekről 
beszélünk, még jó darabig 
meggondolják, hogy 
elutazzanak-e valahová, s 
ha igen, hová. Az persze 
egyáltalán nem kizárható, 
hogy a belföldi turizmus 
erősödik majd, ugyanakkor 
idehaza annyi szálloda 
épült az idők folyamán, 
hogy azok fenntartásához 
nélkülözhetetlenek a 
külföldiek. Szóval nem 
könnyű a helyzet, és 
azt gondolom, hogy 
csak esztendők múltán 
mutathatunk majd fel olyan 
eredményeket, mint például 
2019-ben. Ha egyáltalán… 
Merthogy a járvány a 
világot is megváltoztatta: 
elég csak arra utalni, hogy 
azok az üzletemberek, 
akik korábban egy-egy 
szállodában összejöttek 
valamilyen tanácskozásra, 
most online oldják meg 
ugyanezt, és nem kizárt, 
hogy később is így tesznek. 
De majd meglátjuk…

Bár a koronavírus-járvány világszerte száz- és százezer munka-
helyet sodort veszélybe vagy éppen tett tönkre, abban a szak-
emberek egyetértenek, hogy az egyik legnagyobb vérveszte-
séget a turizmus és a vendéglátás szenvedte-szenvedi el. Mivel 
e két terület Eger és a városban működő sok-sok vállalkozás 
számára kiemelt fontossággal bír, kíváncsiak voltunk arra, 

vajon az itteni szállodák, vendéglátóhelyek miként élték meg 
a pandémia tavaszi és őszi hullámát, a hagyományosan erős-
nek számító karácsonyi és szilveszteri forgalom elmaradását, 
illetve milyen lépéseket próbáltak és próbálnak tenni azért, 
hogy valamelyest mérsékeljék az őket ért veszteségeket.

számolnunk harmadik vagy éppen negye-
dik hullámmal –, mennyien lesznek 
hajlandóak beoltatni magukat idehaza 
és külföldön, és még hosszasan lehetne 
sorolni az egyelőre ismeretlen ténye-
zőket. Egy azonban biztos: túlságosan 
hosszú időn keresztül nem lehet fenn-
tartani a jelenlegi állapotokat, ugyanis a 
bezártság ezernyi téren járhat elképzel-
hetetlenül súlyos következményekkel.

A HBH SÖRHÁZ ÉS ÉTTEREM TULAJDONOSA, SZABÓ 
ZOLTÁN azt mondja, nem csupán a 2020-as év utolsó 
két hónapja volt rendkívül lehangoló, de ugyanerre 
számít 2021 első negyedévében is, függetlenül attól, 
hogy maradnak-e a megszorítások, avagy lesz valamiféle 
nyitás. A mínuszok szempontjából nem sok jelentőséggel 
bír, hogy szállítanak-e házhoz, avagy sem, az így kelet-
kező bevétel ugyanis legfeljebb az alkalmazottaknak 
adott fizetés előteremtéséhez nyújt kis segítséget. 

A számítások most azt mutatják – árulta el Szabó Zoltán 
–, hogy

a koronavírus „kivégezte” az elmúlt 
évünket, azaz csak annyit tudunk 
sikerként felmutatni, hogy véglegesen 
és teljesen nem váltunk meg senkitől 
sem. Más kérdés, hogy azokhoz képest, 
akik komoly létszámleépítést hajtottak 
végre, ne adj’ isten végleg bezártak, ez 
is nagy fegyvertény. De senki nem ezért 
működtet egy vállalkozást. Ráadásul 
most még azt sem lehet megjósolni, 
hogy a járvány milyen hosszútávú 
gazdasági következményekkel jár majd, 
bár azok alapvetően befolyásolhatják 
a turizmus és a vendéglátás helyzetét. 
Ettől függetlenül bízom abban, hogy 
jövőre már képesek leszünk tényleges 
eredményt felmutatni.  

Az év végén is fennmaradó kormányzati szigorítások a 
HBH-t is rendkívül súlyosan érintették, mivel a hagyo-
mányosan karácsony és újév környékén megrendezett 
céges bulik egytől egyig elmaradtak, és a lagzik száma 
is csak a töredéke volt a korábbi esztendőkben tapasz-
taltnak. Ezeknek a kiesését természetesen nem pótol-
hatta az ételek házhoz szállítása. Azt figyelembe véve, 
hogy a nehéz tavaszi hónapok után a belföldi turizmus 
azért eléggé nekilódult, Szabó Zoltán arra számít, hogy 
2021-ben, a járvány lecsengését követően esetleg újfent 
megnövekedhet a forgalom, ami persze, a HBH esetében 
nemcsak az ország más tájairól érkező vendégeket, de a 
helyieket is jelenti. 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
FOTÓK VOZÁRY RÓBERT

HARMATI JUDIT

CSEH ANDRÁS

MACSINKA JÁNOS
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A POZITÍV GONDOLATOK EREJE
A JÁRVÁNY IDEJÉN:
EGYÜTT SIKERÜL!

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓK: TV EGER

A TV Eger A mi történetünk c. műsorának korábbi adásaiban megszólalók gondolataiból energiát meríthetünk ahhoz, 
hogy a jelenlegi időszakban is megtaláljuk és megteremtsük belső békénket. 

„Ez az időszak arra szólít minket, hogy menjünk 
közelebb a természethez, mert abban rengeteg 
csoda van, amelyből erőt és energiát tudunk merí-
teni. A férjemmel naponta két-három órát sétálunk 
a természetben. Általában olyan helyeket kere-
sünk, ahol nincsenek emberek, és csendes magá-
nyunkban csodálhatjuk azokat a természeti kincse-
ket, amelyeket korábban nem volt alkalmunk. 
Minden évszakban ott van a csoda, így a télben 
is megtalálhatjuk azt, amibe kapaszkodhatunk. 
Először önmagunkat kell megismerni, és ez egy 
megfelelő időszak erre. Abból az őrült tempóból, 
amit a világ eddig diktált, kimaradt az ’én’. Először 
belül kell rendbe tenni magunkat: szeretettel és 
fénnyel kell megtöltenünk bensőnket, mert csak 
akkor tudunk másoknak is adni.”

„Mi itt, Egerben kicsiben éljük át azt 
a bizonytalanságot és szenvedést, 
amely most az egész világot sújtja. Az 
eseményekből a bölcs ember tanul. 
Talán arra tanít minket ez a járvány, 
hogy jobban odafigyeljünk egymásra 
és segítsünk a másiknak.”

A nővér elmondta, ez az időszak alkal-
mat kínál arra is, hogy legyen időnk az 

életünk átértékelésére, és megtudjuk, 
vajon jó irányba haladunk-e, ahogy 
arról is tudomást szerezhetünk, 
hogy adunk-e helyet az életünkben 
Istennek. 

„Nem tudhatjuk, hogy mi lesz velünk 
egy hét múlva. A hit nem egy üres 
kapaszkodó, hanem egy örökkévaló-
ságba vetett remény” – hangsúlyozta. 

„A hit ebben a 
helyzetben is 
reményt, szeretetet 
és békét ad” 
HERVAYOVÁ ELVIRA 
nővér, a Don Bosco 
Nővérek Egri Rendház 
házfőnöknője

„Az élet a 
megtapasztalásokból 
áll, nem pedig a 
menekülésből”
DR. CSERNUS IMRE pszichiáter

„A szeretet 
olyan energiát 

ad, amely 
mindenből ki 
tud segíteni”

TELEKI KLÁRA 
művészetpártoló

Amikor az ember 
szorong, teljesen 
mindegy mit, csak 
énekeljen”
HERCZEG FLÓRA 
énekes

„Lássuk meg a 
rosszban a jót is!”

DR. LISZTÓCZKY LÁSZLÓ 
irodalomtörténész

„A világot úgy alkotta meg a teremtő, 
hogy a rosszba belerejtette a jót is, és 
az embert képessé tette arra, hogy 
meglássa a rosszban a jót, s a rosszat 
jóra fordítsa. Ez az időszak lehető-
séget kínál arra, hogy lelassuljunk, 
megálljunk, magunkba mélyedjünk 
és elmélkedjünk a világ eredendő 
csodálatosságán s titokzatossá-
gán. Most túlléphetünk a fecsegő 
felszínen, a látszatok délibábjain, 

és megtapasztalhatjuk a mögöttük 
rejtőző igazságot s valóságot. Ez az 
időszak segít abban, hogy rádöbben-
jünk, egyetlen dolog igazán fontos 
az életben: hogy szeressünk valakit, s 
hogy valaki szeressen minket.”

„Tudatosan koncentrálok mindig a 
soron következő pillanatra, és tudom, 
hogy nem szégyen elfogadni és beis-
merni, hogy emberből vagyok. Ha félek, 
utánanézek, hogy miért is és mitől. Ha 
akkor esetlegesen rájövök, hogy az élet 
valamelyik területén nem tettem meg 
mindent – és még nem vagyok lázas, és 
jól érzem magam a bőrömben –, akkor 
megteszem. Senki nem akadályozhat 
meg, csak én önmagamat. Az öntudat-
lan ember akkor beszél a félelmeiről, 
amikor az kirobban belőle, leginkább 
feszültség formájában, akkor, amikor 
megijed” – mutatott rá.

Elmondta, az öntudatlan emberre az 
jellemző, hogy minden olyan területet, 
amely számára ismeretlen, nem tud 
megfelelően kezelni. Az, aki tudatos, 
bátran megméretteti magát az isme-
retlenben, ugyanis kíváncsi arra, hogy 
mire is képes, mert tudja, hogy az élet 
a megtapasztalásokból áll, és nem a 
menekülésből.

„Az öntudatlan menekülni fog, ezáltal 
félni és megijedni. Már előre szomorú 
lesz, és olyan érzelmi állapotot alakít 
ki önmagában, amely csökkenti az 
immunitását. Ma Magyarországon 
az emberek óriási része már régóta 
hord maszkot még önmaga előtt is. 
Az, hogy most materiálisan is hord-
juk… És a belső maszk? Amikor gyávák 
vagyunk megmutatni az igazi arcunkat, 
és gyávák vagyunk kimondani, amit 
gondolunk és érzünk? Amikor elfojtá-
sokkal élünk és igyekszünk megfelelni 
a környezetünknek? Azt hisszük, hogy 
értékelni fognak és becsülni bennün-
ket? Nem fognak: csak használni. De, 
aki ezt választja, szíve joga! És a mentá-
lis óvintézkedés? Ezt belső békének 
hívják. A belső békével rendelkező 
ember, aki kiteljesedett mind racio-
nális, mind pedig érzelmi racionalitás 
szempontjából, annak az immunitása 
jól van” – részletezte.

„Mi mostanában táncolni is szoktunk otthon. Az 
éneklésnek nagyon nagy felszabadító ereje van, 
különösen abban a helyzetben, amiben mosta-
nában vagyunk. Habár közösségileg ezt jelenleg 
nem lehet megélni, de egyénileg, családban igen. 
Vannak rossz oldalai is annak a helyzetnek, amiben 
most élünk, de én nagyon sok jót is látok benne. Az 
éneklésnek azért van nagy szerepe, mert az édes-
anyáknak, akikkel főként találkozom, nem sokban 
különbözik a karantén a kisgyermekes lét általános 
hétköznapjaitól. Mi egyébként is nagyjából otthon 
vagyunk elszigetelve a világtól. Ez persze minden 
öröme mellett fárasztó, de az éneklés ebben sokat 
segít. Látom az édesanyákon, hogy többen közü-
lük már régen nem énekeltek, de a közösség felsza-
badítja gátlásaikat. Nem baj, ha kicsit hamis, nem 
baj, ha nem én vagyok a legszebb hangú anyuka, a 
gyereknek nem ez fog számítani, hanem az, hogy 
anya élvezi, és akkor csillog a szemük” – mesélte 
Flóra az online ringató foglalkozásokról. 

„Felelősségünk odafigyelni 
másokra”
DR. DORNER LÁSZLÓ pszichológus

„Az önkéntesség saját elhatározásból 
végzett cselekvés, hiszen mi magunk 
döntünk úgy, hogy az időnk, energi-
ánk és pénzünk egy hányadát valami-
lyen személy, vagy csoport életének, 
vagy élethelyzetének jobbá téte-
lére áldozzuk. Sok olyan terület van 
– kórház, mintavételi helyek –, ahol 
nincs elég szakember. A Vöröskereszt 
jelenleg is keres civileket olyan felada-
tokra, amelyeket biztosan meg tudnak 
csinálni, sikerélményük van általa, és 
egy fontos, jelentőségteljes aktivitást 
végezhetnek. Mindezzel előre visszük 
a társadalom működését, az emberek 
jóllétérzetét” – részletezte. 

Hozzátette, a gondoskodás hatására 
oxitocint termel a szervezetünk, ami a 
kötődés, a kapcsolatteremtés vágyát 
kelti bennünk és pozitív testi válaszo-
kat vált ki belőlünk. 

„Fontos emberi tapasztalat a gondos-
kodás, az egymáshoz fordulás, amely 
mélyíti az emberi kapcsolatainkat. Az 
emberi alapszükségletek egy ilyen 
helyzet ellenére sem változnak meg. 
A szeretet és a valahova tartozás 
szükséglete nem változik meg attól, 
hogy be vagyunk zárkózva. A szoron-
gás egy természetes emberi reakció, 
ám tudnunk kell vele bánni. Azt aján-
lom, hogy keressünk olyan segítség-
nyújtó aktivitásokat, mint például az 
önkéntesség, vagy akár a másokon 
való gondoskodás. Közben pedig ne 
felejtsünk el saját mentálhigiéniánkkal 
is törődni!” – fejtette ki. 

Hozzátette, a jógának, a napi egyszeri 
meditációnak kiváló stresszcsök-
kentő hatása van. Mindenki számára 
ingyenesen elérhetők azok a hasz-
nos és gyakorlatias meditációs anya-
gok, amelyeket a SOTE és a Magyar 
Hipnózis Egyesület munkatársai 
készítettek. 

A szakember elmondta, van egy kognitív struktú-
ránk, amely befolyásolja, hogy miként viszonyu-
lunk önmagunkhoz és másokhoz, lényegében ezek 
a gondolatok határozzák meg, hogyan érezzük 
magunkat egy-egy helyzetben, valamint, hogy 
miként fogunk reagálni. Ugyanaz a szituáció más 
és mást jelenthet különböző emberek számára. 

„Ha előre lemondunk arról, hogy valami sikerül-
het, akkor nem tudunk gondolkodni azokon a 
megoldási lehetőségeken, amelyek esetleg más 
utat nyithatnak, és konstruktív helyzetkezelést 
eredményezhetnek. A pozitív gondolkodásmód, 
a meditáció vagy az élet apró örömeinek észre-
vétele összességében megakaszthatja bennünk 
a negatív gondolatok létrejöttét. Ahogy a rossz 
beidegződések kiküszöbölése, a pozitív hozzáállás 
is tanulható. Ez egy olyan önismereti út, ahol reali-
zálnunk kell a negatív gondolatainkat. A mostani 
helyzetben is végig tudom nézni, hogy mi az, amit 
megtehetek. Felesleges azon gondolkodni, hogy 
milyen jó lenne, ha nem lenne ez a járvány, hiszen 
van” – összegezte a dr. Mester Dolli. 

„Jelentősen meghatároz minket az, ami 
a fejünkben zajlik”
DR. MESTER DOLLI pszichológus, az Eszterházy 
Károly Egyetem pszichológiai intézetének 
főiskolai docense
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SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓK: GALUSKA BALÁZS ARCHÍV

A HŐSÖK ÉRTÜNK
DOLGOZNAK
GALUSKA BALÁZS tűzoltó törzsőrmester, az Egri 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűz-
oltója 2020-ban Bátorságért Érdemjel elismerés-
ben részesült, amiért kimenekített egy embert 
egy besenyőtelki égő családi házból, majd meg-
kezdte újraélesztését. A tűzoltóval munkájáról 
beszélgettünk.  

Mit jelent Önnek a ta-
valy kapott elismerés?
A Bátorságért érdemjel 
megerősített abban, 
hogy elismerik az em-
ber kemény munkáját 
és a hivatásához való 
hozzáállását.

Adrenalin és józan 
ész. Hogyan fér meg 
együtt a kettő a tűzol-
tó számára?

A riasztást követően valamennyiünkben elkezd 
dolgozni az adrenalin. Ezt mindenki másképpen 
tudja kezelni. Bármilyen káresethez vonulunk ki, 
meg kell őriznünk a hidegvérünket és profiként 
kell végrehajtani feladatainkat. Nem mutathatjuk 
kifelé, hogy idegesek vagyunk, ahogy feszültek 
sem lehetünk azok előtt, akik segítségre szorulnak. 
Akiknek éppen ég a házuk, vagy be vannak szorul-
va egy összeroncsolódott gépjárműbe, ránk számí-
tanak, tőlünk várják a segítséget és mi pontosan 
azért vonulunk a helyszínre, hogy a tőlünk telhető 
legtöbbet tegyük értük. Minden tűzoltónak meg 
kell tanulnia a veszélyes helyzeteket is higgad-
tan és józan ésszel kezelni, hiszen nagyon fontos, 
hogy mi, a mentést végzők se váljunk mentendő 
személyekké. Az évek alatt szerzett tapasztala-
tok is segítenek egy fiatal tűzoltónak, hogy minél 
szakszerűbben végezze a beavatkozásokat, ezért 
is osztják be a kezdőket tapasztalt tűzoltók mellé, 
akiktől tanulhatnak a káresetek felszámolása során.

Melyek a leggyakoribb mulasztások?
Számos esetben a lakásokban kialakuló 
tüzet – főleg éjjel – a benntartózkodók 
túl későn, vagy egyáltalán nem észlelik, 
ami súlyos sérüléshez, esetleg halál-
hoz vezethet. Egy lakástűz esetében 
csak néhány perc áll a lakók rendelke-
zésére, hogy felmérjék a helyzetet és 
biztonsággal elhagyják az otthonukat. 
Mindezeknek azonban nem kellene 
bekövetkezni, hiszen létezik olyan esz-
köz, amely teljes biztonsággal jelzi, ha 
baj van. Egy otthoni füstérzékelő nagy-
jából egy percen belül jelez, így adva 
nagyobb esélyt a menekülésre és a túl-
élésre. Azokban a lakásokban, ahol füst-
érzékelő volt felszerelve, nem alakult 
ki nagyobb tűz, nem történt tragédia, 
hiszen a lángokat már kialakulásukkor 
sikerült megfékezni. Ha úgy ítéljük meg, 
hogy képesek vagyunk a tüzet elolta-
ni, akkor haladéktalanul kezdjünk neki. 
Fontos, hogy az ilyen esetet is be kell 
jelenteni! 

Melyek a legfőbb veszélyforrások?
A lakástüzek legfőbb forrása a nyílt láng 
használata. Ilyennel leginkább a tűzhe-
lyek, a kandallók és a kályhák üzemel-
nek, így kiemelten kell figyelnünk, hogy 
semmilyen gyúlékony anyagot ne tárol-
junk ilyen berendezés közelében! Nem 
elhanyagolható veszélyforrás az sem, 
hogy a tűzhelyen felejtett lábasból kifu-
tó forró olajtól, zsírtól is lángra kaphat-
nak a berendezési tárgyak. A túlhevült 
olaj pillanatok alatt meggyulladhat, a 
lángokat az edényre helyezett fedővel 
vagy nedves ronggyal lehet megszün-
tetni, az olajat pedig hagyjuk lehűlni! 
Semmiképpen ne próbáljuk a zsiradé-
kot vízzel eloltani! Az égő olajba jutó víz 
ugyanis azonnal gőzzé alakul és szétve-

ti a lángokat az egész konyhában, azok 
pedig égési sérüléseket és komoly tűz-
károkat okozhatnak.

Mire hívják fel a figyelmet a hatósá-
gok ebben az időszakban?
Az egyik legfontosabb célkitűzésünk 
a tűzesetek, valamint a szén-mo-
noxid-mérgezések megelőzése. Ennek 
érdekében nemcsak figyelemfelhívó 
kampányokat, előadássorozatokat és 
képzéseket szervez a bizottság, hanem 
lehetőségeihez mérten eszközöket is 
biztosít a családoknak ahhoz, hogy erő-
síthessék otthonuk biztonságát. Fon-
tos, hogy minél többen helyezzenek el 
otthonukban füstérzékelőt, szén-mo-
noxid-vészjelzőt, hiszen ezek a kis ké-
szülékek akár életet is menthetnek.

Ez számos esetben már beigazolódott, 
hiszen időben jelezte az ingatlan la-
kóinak, mikor veszélyes mennyiségű 
szén-monoxid keletkezett a lakásban, 
így elég idejük volt elhagyni lakhelyü-
ket és értesíteni a tűzoltókat a 112-es 
segélyhívó számon.

HÁROM EGYSZERŰ MÓDSZERREL 
MEGELŐZHETŐK A TRAGÉDIÁK:

• A nyílt égésterű fűtőeszközök és víz-
melegítők számára biztosítani kell a 
levegő-utánpótlást. Nem elég kinyit-
ni az ajtót vagy az ablakot, utóbbi-
ba résszellőzőt kell beszereltetni. 
A szellőzőnyílásokat tilos letakarni, 
vagy átépítésnél megszüntetni.

• A fűtőeszközöket, vízmelegítőket 
évente legalább egyszer szakember-
rel kell ellenőriztetni.

• Egy megfelelő minőségű szén-mo-
noxid-érzékelő életet menthet, hi-
szen jelez, ha veszélyes mennyiségű 
szén-monoxid keletkezik.

FÜSTÉRZÉKELŐVEL A LEGTÖBB 
BALESET MEGELŐZHETŐ
„A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság közreműködésével 2020. novemberében és decemberé-
ben szén-monoxid-vészjelzőket, valamint füstérzékelőket adott át Heves 
megyei családoknak. Az összesen 38 darab készülékből 16 Egerben és a 
környező településeken talált gazdára” – ismertette lapunkkal a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól NAGY CSABA tűzoltó főhad-
nagy, megyei szóvivő, aki számos hasznos tanácsra hívta fel figyelmünket. 

EGY FŐNŐVÉR
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY
EGRI FRONTVONALÁRÓL
BESZÉLGETÉS GYÖKÉRNÉ LAKATOS KATALINNAL,
A FERTŐZŐOSZTÁLY DOLGOZÓJÁVAL

Miután hosszú évek óta arról hallani, hogy a magyar 
egészségügy milyen súlyos munkaerőhiánnyal küsz-
ködik, elöljáróban az érdekelne, hogy Ön miért ezt a 
pályát választotta…
Az igazság az – mondja Gyökérné Lakatos Katalin –, 
hogy amikor az általános iskola végén el kellett dönte-
nünk, merre tovább, halvány fogalmam sem volt, mihez 
is kezdjek magammal. Az édesanyám viszont azt java-
solta, hogy legyek ápolónő, mert az egy olyan hivatás, 
amire mindenütt és mindenkor szükség van. Ráadásul 
– tette hozzá – az én személyiségem éppen olyan, amit 
ez a szakma megkíván. Szóval az anyukám indított el 
ezen az úton, és hogy milyen jól látta a dolgot, minden 
másnál jobban mutatja, hogy ha a mai fejemmel kellene 
választanom, ugyanígy tennék. 

Vajon arra gondolt az édesanyja, hogy Ön azok közé 
tartozik, akik szívesen istápolják az elesetteket? 
Igen, ugyanis olyan típusú ember vagyok, aki nagyon 
nem jól viseli, ha másnak valamilyen gondja-baja van, 
ezért azonnal próbálok segíteni. Más kérdés, hogy ezt 
akkoriban én nem tudtam magamról, ám anyukám 
észrevette.

Ennyi évvel a háta mögött meg tudná fogalmazni, 
mi ennek a munkának a legfőbb szépsége, illetve 
nehézsége?
Nehéz kérdés, de számomra a legnagyobb öröm, 
amikor látom egy-egy betegen a javulást, továbbá, 
hogy ő is egyre inkább bízik a teljes felgyógyulásában, 
és sokkalta pozitívabban tekint a jövőbe, mint amikor 
bekerült hozzánk. Ez nagyon jó érzés, nem különben, 
amikor azt halljuk, milyen jól esik nekik, hogy törődünk 
velük, hogy megkérdezzük, hogy érzik magukat, mi 
újság az unokákkal, és így tovább. És a magam részéről 
azt is rendkívül hasznosnak tartom, hogy ezer és egyféle 
embert megismerünk, s megtanuljuk őket olyannak 
elfogadni, amilyenek. Ami a nehézségeket illeti, nem 
könnyű szembesülni az elmúlással, különösen, ha az 
embernek olyan korú hozzátartozói vannak, amilyene-
ket a kórházban veszítünk el. Természetesen mindenki 
igyekszik szétválasztani a munkát és a magánéletet, de 

ez nem is annyira egyszerű, utóvégre mi 
is emberből vagyunk.

Úgy vélem, azzal többé-kevésbé 
mindenki tisztában van, hogy mennyit 
kell dolgoznia egy nővérnek szolgálat-
ban. Ám azt elképzelni is nehéz, milyen 
plusz terheket ró rájuk az a korona-
vírus-járvány, ami itthon is betegek 
sokaságát dönti le a lábáról naponta… 
Nem kérdés, hogy a covid-19-betegek 
megjelenése több feladatot jelent, 
de ennél lényegesebbnek gondolom, 
hogy mindannyiunknak egy új helyzet-
tel kellett szembesülni, egy seregnyi új 
dolgot kellett megtanulni, hiszen ezen 
a téren senkinek sem volt tapasztalata. 
Ehhez a folyamathoz sok-sok türelem 
kellett, többek között egymás iránt is. 
Hála istennek, azért igen sok segítséget 
kaptunk, legyen szó a többi osztályon 
dolgozó nővérekről vagy az intézmény 
vezetéséről. Mindezeknek köszönhető, 
hogy ma már lényegesen nagyobb rutin-
nal látjuk el a betegeket, mint tettük azt 
a legelején. 

Naponta szembesülünk a járvány 
okozta veszteségekkel, amiket Önök 
közvetlenül élnek meg. Vajon fizikailag 
vagy lelkileg nehezebb ezzel a fertő-
zéssel harcolni? 
Mindkettő. Fizikailag sem könnyű, 
hiszen sok a mozgásképtelen beteg, 
akiket nekünk kell mosdatni, pelen-
kázni, stb. Szerencsére az ápolási igaz-
gatónőnk nemcsak tudja, hogy milyen 

erőfeszítésekkel jár a munkánk, de segí-
teni is igyekszik: így például naponta 
masszőrök jönnek az éppen szolgálat-
ban lévő nővérekhez, hogy megmasszí-
rozzák a vállakat, lapockákat, nyakakat. 
Ami nem csak azért jó, mert így felfris-
sülhetnek, hanem azért is, mert érezzük, 
hogy nem hagytak minket magunkra, 
hogy próbálnak minden módon segíteni.

Említette, hogy a legnagyobb nehéz-
séget az okozta, hogy egy ismeretlen 
kórral kellett megküzdeni. Gondolom, 
most annyival könnyebb a helyzetük, 
hogy már több tapasztalattal bírnak 
ezen a téren…
Ez így igaz. Mondok egy igen egyszerű 
példát… Ma már pontosan tudjuk, hogy 
a védőfelszerelésbe való beöltözésnek 
mi a folyamata, továbbá, hogy melyik 
folyosón megyünk be, melyiken jövünk 
ki – ez fontos abból a szempontból, 
hogy ne keveredjenek a tiszta és a fertő-
zött zónák –, és még nagyon hosszan 
sorolhatnám. Nem is beszélve arról, hogy 
a betegek gondozásának napirend-
jét is sikerült úgy kialakítanunk, hogy 
mindenkit a lehető legjobban ellássunk, 
ugyanakkor a fertőzött személyekkel 
való érintkezések számát a legkisebbre 
csökkentsük. 

Sajnos, az egészségügyben dolgozókat 
sem kíméli a járvány. Nem félnek?
Butaság lenne azt állítani, hogy nem 
félünk, de az ember bízik a védőfelszere-
lésben, továbbá abban, hogy ha betart-
juk az összes szabályt, sikerülhet elke-
rülni a megfertőződést. 

Ön, aki közvetlen közelről érzékeli, 
milyen ez a betegség, mit mondana 
azoknak, akik relativizálják a korona-
vírust, ne adj’ isten, tagadják annak 
létezését?
Nézze, ez a vírus van, létezik, rendkívül 
súlyos megbetegedéseket is okozhat, 
s jó pár embert láttam ennek következ-
tében meghalni. Meglehet, hogy évek 
múltán már csak egy rossz emlék lesz 
a járvány, de most itt van, felforgatta a 
mindennapjainkat, áldozatokat szed, 
ezért nem szabad félvállról venni.

Aki életében csak egyszer is feküdt már kórház-
ban, pontosan tudja, hogy az ápolási felada-
tok ellátása még – úgymond – „békeidőben” is 
milyen jelentős erőfeszítéseket követel meg a 
betegágyak mellett sürgő-forgó nővérektől. Hát 
még, amikor a világ egy olyan járvánnyal küzd, 
amelynek a vége egyelőre csak meglehetősen 
halványan látszik, s amely napról napra szedi az 
áldozatait. De vajon miként is élik meg ezt az 
embert próbáló időszakot mindazok, akiknek a 
koronavírus elleni harc frontvonalában kell helyt-
állniuk? Egyebek mellett erről beszélgettünk 
Gyökérné Lakatos Katalinnal, a Markhot Ferenc 
Oktatókórház fertőzőosztályának főnővérével.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
FOTÓK VOZÁRY RÓBERT

NYEREMÉNYJÁTÉK
A HELYES MEGFEJTŐK KÖZÖTT FÜSTÉRZÉKELŐT SORSOLUNK KI!

A helyes megfejtéseket január 30-ig az 
egrimagazin@mediaeger.hu e-mail címre, illetve a TV Eger 

szerkesztőségébe (3300 Eger, Törvényház út 15.) várjuk! 

SORSOLÁS: FEBRUÁR 1. 
A szerencsés nyertest e-mailen vagy postai úton értesítjük.

A nyereményjátékot az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és 
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatta. 

A játékszabályzatról bővebb információ a TV Eger Face-
book-oldalán lévő névjegy menüpont alatt található. 
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EGÉSZSÉGBEN, SZERETETBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK, NÉZŐINKNEK! 
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KEZDJÜK STÍLUSOSAN
AZ ÚJ ESZTENDŐT!

vásárolni, és segítek abban, hogy mivel érdemes felfris-
sítenie a ruhakészletét. Szinte kivétel nélkül azt látom 
rajtuk, hogy ezeken az alkalmakon teljesen meglepi őket 
az, hogy mennyire megváltoztatható a megjelenésük” 
– részletezte. 

Hozzátette, amennyiben ügyfelei betartják azokat 
a tippeket, amelyekkel ellátja őket, akkor egy teljes 
megújuláson mehetnek keresztül. Egyúttal hangsú-
lyozta, garanciát vállal a munkájáért, a szolgáltatás-
sal elégedetlen vendégnek visszatéríti annak teljes 
összegét. 

STÍLUSTANÁCSADÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
„Az első mindig az, hogy végigvesszük, mely színek állnak 
jól az illetőnek. Ez már önmagában jelentős változást 
hozhat. Megnézzük, hogy milyen hajszín állna a legjob-
ban, és milyen árnyalatú sminket használjon. Sok eset-
ben kiderül, hogy a tanácsadást megelőzően számára 
egészen előnytelen színeket használt. Ezután átvesszük 
azt, hogy milyen legyen a ruháinak a színe, valamint, 
hogy mely szabásminták állnak neki jól, és mi az, amit 
teljesen el kell kerülnie. Végül megnézzük, hogy alap-
vetően milyen öltözködési stílus illik az egyéniségéhez, 
tekintetbe véve a munkakörülményeit és élethelyzetét” 
– részletezte.

Hozzátette, van olyan, akinek csupán apróságokon 
kell változtatnia, ám előfordul, hogy valakinek a 
hajszíntől kezdve az öltözködésen át egy egészen új 
sminkelési szokásig teljesen átalakul a külleme. 

SZERETNE VÁLTOZTATNI KÜLSEJÉN, DE 
NEM TUDJA, HOGYAN FOGJON BELE?
Látogasson el a www.szinesstilustanacsadas.hu/ 
weboldalra, és egy rövid tesztből megtudhatja, hogy 
van-e szüksége a külső megújulásra. 

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN 
FOTÓK:TOMASOVSZKY ANDREA

LELKÜNKNEK IS JÓT TESZ, HA EBBEN A FURCSA 
IDŐSZAKBAN IS ADUNK MAGUNKRA

„A stílus tanulható, a stílustanácsadó 
pedig egyben lélekbúvár is, akinek értenie 
kell vendégei valós igényeit, hogy segít-
hessen abban, miként válhat még jobbá 
a megjelenésük”– vallja Tomasovszky 
Andrea szín- és stílustanácsadó, személyi 
stylist, pedagógus, külgazdasági közgaz-
dász és kulturális menedzser, aki a divat, 
ruhák, textilek, szabásvonalak, színek 
kavalkádjában nőtt fel. A szakmát a Mod' 
Art International Hungary, valamint a 
Central Médiaakadémia képzésein sajá-
tította el. Az élethosszig tartó tanulásban 
hisz: jelenleg a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem nemzetközi protokoll szakirá-
nyon hallgató. Andreával arról beszél-
gettünk, hogyan hat saját magunkra a 
megjelenésünk.  

„A jelen helyzet ellenére sem állt le 
az életünk, és a korlátozások idején is 
ugyanúgy kell foglalkoznunk külsőnkkel 
még akkor is, ha adott esetben otthon-
ról dolgozunk. Természetesen ebben az 
esetben a kényelmesebb ruhadarabok 
dominálnak. Ezzel együtt a stílusos küllem 
nem korlátozódhat csupán arra, amikor 
kilépünk az utcára, vagy mások előtt 
mutatkozunk: jelentősen befolyásolja 
hangulatunkat az, hogy milyen a megje-
lenésünk, legyünk bárhol is”– mondta el 
lapunknak Tomasovszky Andrea.

MASZK IDE, VAGY ODA: 
SMINKELJÜK MAGUNKAT!
„Attól, mert az arcunk egy részét száj-
maszk takarja, ugyanúgy látható 
rajtunk a jólápoltság. Egy rendezett 
szempilla, egy izgalmas frizura, vagy 
éppen egy arcot jól kiemelő szemüveg 
például sokat dob a megjelenésünkön. 
Természetes, hogy mostanság a szemre 

helyeződik a hangsúly, ezért sok hölgy 
még inkább igyekszik azt kiemelni. Ám, 
azoknak, akinek például nem áll jól, ha 
erősen kihúzzák szemük vízvonalát, 
most is azt tanácsolom, hogy kerüljék a 
túlzásokat”- részletezte. 

SZÉPSÉGÁPOLÁS ÉS 
ÖLTÖZKÖDÉS 
Megjegyezte, a megújulásunknak 
nem jelenthetnek akadályt a jelenlegi 
szabályozások. A ruhavásárlás most 
még inkább átkerült az online térbe, 
tehát még ha kerülni is akarjuk az érint-
kezést, van lehetőségünk arra, hogy 
otthon tükör előtt felpróbáljuk az adott 
terméket. A fodrászok és kozmetiku-
sok ugyanúgy működnek, emellett 
sok szakember tart online tanfolya-
mot, amelyeknek köszönhetően még 
megnyerőbbé válhat a külsőnk. 

EGY JÓ STÍLUSTANÁCSADÓ 
EGYBEN ’PSZICHOLÓGUS’ IS
Kifejtette, a stílustanácsadó feladata 
az, hogy segítsen a vendégnek az 
egyéni megjelenés felépítésében. Az 
igényes stílus egy életforma, amely 
nemcsak az öltözködésünkről szól, 
hanem körülvesz minket az, amit kellő 
igényességgel kialakítunk. Véleménye 
szerint attól válik valaki jó stílustanács-
adóvá, ha igazán érti a hozzáfordulók 
igényeit. 

MINDEGY, HOGY ONLINE 
VAGY OFFLINE: A MEGÚJU-
LÁS CSAK ÖNÖN MÚLIK!
„Többségében hölgyek keresnek meg, és 
vallom, hogy az, aki részt vesz a stílusta-
nácsadáson, sokkal jobban megismerheti 
a saját nőiességét. Online formában is 
igényelhető a szolgáltatásom, de például 
a személyes konzultáció alkalmával meg 
szoktam kérni a vendéget, hogy hozza 
magával a ruhatára egy részét, hogy 
abból összeállítsam számára a legelő-
nyösebb megjelenést biztosító kombi-
nációkat. Ha van rá igény, elkísérem 

„A stílus tanulható, a stílustanácsadó pedig egyben 
lélekbúvár is, akinek értenie kell vendégei valós 
igényeit, hogy segíthessen abban, miként válhat 
még jobbá a megjelenésük”– vallja TOMASOVSZKY 
ANDREA szín- és stílustanácsadó, személyi stylist, 
pedagógus, külgazdasági közgazdász és kulturális 
menedzser, aki a divat, ruhák, textilek, szabásvo-
nalak, színek kavalkádjában nőtt fel. A szakmát a 
Mod' Art International Hungary, valamint a Central 
Médiaakadémia képzésein sajátította el. Az élet-
hosszig tartó tanulásban hisz: jelenleg a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem nemzetközi protokoll szak-
irányon hallgató. Andreával arról beszélgettünk, 
hogyan hat saját magunkra a megjelenésünk.  
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MIRE VAN SZÜKSÉGE ÉV ELEJÉN
A SZERVEZETÜNKNEK?
NE MOST FOGJUNK DRASZTIKUS ÉLETMÓDVÁLTÁSBA!

2020-ban a polcunkon a C-vitamin mellett a D-vitamin is állandó lakó lett. Megta-
nultuk azt is, hogy kiemelten fontos a cink és a szelén bevitele. Azt azonban már 
kevesebben tudják, mennyire fontos külön napszakban szedni őket. A koronavírus 
rávilágított, hogy vigyáznunk kell a szervezetünkre. Ezért ha extrém életmódváltás-
ra sarkalt minket az új esztendő, gondoljuk át újra, valójában mire van szükségünk. 
Minderről SZAKÁCS IBOLYA diplomás természetgyógyász, életmódtanácsadó és 
terapeutával beszélgettünk, aki a Parádfürdői Állami Kórház Egészségfejlesztési 
Iroda vezetője, valamint a Magyar Életmód Orvostani Társaság tagja.

MILYEN ÁLLAPOTBAN VAN SZERVEZETÜNK
JANUÁRBAN?
„Az immunrendszerünk szempontjából a január a téli 
időszak mélypontja a hideg, a rövid nappalok és a nap-
sütés hiánya miatt. Ilyenkorra kimerülnek a testünk 
tartalékai, ráadásul a járvány okozta pszichés nyomás, 
amelyet a 2020-as év gyakorolt ránk, most csúcsoso-
dik ki. Ha az évkört nézzük, ez egyébként is jellemző 
a január közepére és végére, hiszen ilyenkor jelennek 
meg a klasszikus felsőlégúti járványok. Mindez termé-
szetes folyamat, ugyanis az év ezen szakaszában van 
leginkább kimerülve szervezetünk. El kell tudnunk fo-
gadni, hogy mi is a természet részei vagyunk, és fon-
tos, hogy ne év elején akarjuk megváltani a világot, és 
ne januárban akarjunk új életet kezdeni, ne terheljük 
magunkat tovább a változtatás nehézségeivel!” – 
mondta el lapunknak Szakács Ibolya.

A TÜRELEM MOST EGÉSZSÉGET TEREM
Azt tanácsolja, ha a közeljövőben enyhítenek a koro-
navírus miatti korlátozásokon, akkor se vessük bele 
magunkat azonnal nyüzsgő társasági életbe, hanem 
egy kicsit hagyjuk magunkat a jelenlegi lassabb, ki-
merült állapotunkban. Legyünk türelmesek, és akkor 
fogjunk jelentősebb életmódváltásba, amikor jön a 
tavaszi jó idő!

ÍGY TÖLTSE FEL SZERVEZETÉT ÉV ELEJÉN!
Kiemelte, hogy az egészségünket leginkább befo-
lyásoló tényező a táplálkozás. Ebben az időszakban 
a téli típusú, szezonális ételekre kell nagy hangsúlyt 
fektetni. 
„Ahogy nagyszüleink is tudták, ilyenkor elsősorban a 
hüvelyes zöldségeket, káposztaféléket, gyökér zöld-
ségeket (répa, zeller, cékla, batáta, stb.) valamint az 
ezekből készíthető tartalmas meleg egytálételeket 
érdemes fogyasztani. Az enyhén csípős fűszerek kö-
zül erősíti immunrendszerünket a gyömbér, a torma, 
vagy éppen a fokhagyma, ahogy kiváló melegítő ha-

tással bír szervezetünkre egy jó sütő-
tökkrémleves is. Nassolásra kiválóak az 
igen magas biológiai értékű „szuperé-
lelmiszerek”, az olajos magvak. A teljes 
értékű táplálkozás titka, hogy tiszta 
alapanyagokból készített, viszonylag 
egyszerű eljárással előállított ételeket 
fogyasszunk. Vásároljunk alapanyago-
kat, és azokból készítsünk magunknak 
otthon az étkeket!”– részletezte.

MÉRTÉKKEL FOGYASSZUNK HÚST!
Kiemelte, a növényi alapú táplálkozás 
jóval kisebb terhet ró szervezetünkre, 
éppen ezért tanácsos ilyenkor kifeje-
zetten erre alapozni az étrendünket.

„Ez nem azt jelenti, hogy kígyóuborkára 
és salátára korlátozzuk a táplálékbevi-
telt, hanem olyan hüvelyes zöldségekre 
helyezzük a hangsúlyt meleg étel for-
májában, mint például a lencse, csicseri-
borsó, vagy éppen a babfélék, amelyek 
kiváló fehérjeforrások. Érdemes ilyenkor 
beiktatni kifejezetten húsmentes na-
pokat is, mert ezzel sokat tehetünk az 
egyébként is több szempontból leter-
helt szervezetünkért” – fejtette ki. 

Hozzátette, természetesen a hideg, 
téli időben mértékkel fogyaszthatunk 
zsírban gazdagabb húsételeket is.

„Ha például sütőben sült céklával vagy 
vörös káposztával esszük meg a disz-
nótorost, akkor máris egyensúlyba ke-
rül a bevitt tápanyagtartalom. A két fő 
szempont mindig a mennyiség és a mi-
nőség. A húsételeknél elsődleges, hogy 
ízfokozóktól, adalékanyagoktól mentes 
legyen”– részletezte. 

OKOSTÁNYÉR ELVE: EZ LEGYEN 
EGY NAP A TÁNYÉRJÁN!
Amennyiben figyelembe vesszük a 
Magyar Dietetikusok Országos Szövet-
sége által vallott okostányér elvét, és 
fejben a tányérunkra téve megnézzük 
a napi táplálékbevitelt, annak csaknem 
a felének zöldség- és gyümölcsfélének 
kell lennie. 

MELY ZSÍROK FOGYASZTÁSA
JAVALLOTT?
„A mai kutatások és szakmai tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a feldolgozott 
növényi zsiradékok, mint a finomított 
étolaj, a margarin, valamint az ezekből 
készült termékek végtelenül károsak. 
Az állati zsiradékok közül helye van a 
táplálkozásunkban a liba- és a kacsazsír-
nak, utóbbi igen magas biológiai érték-
kel rendelkezik, de korlátozott mennyi-
ségben fogyaszthatunk sertészsírt is, és 
tiszta vajat is. A növényi olajok közül a 
hidegen sajtolt zsiradékok fogyasztása 
javallott”– taglalta. 

MOZGÁS ÉS VITAMINBEVITEL
Kifejtette, megterhelő fizikai aktivitás 
nem javasolt ebben az időszakban: a 
legjobb, ha minden nap 30-40 percet 
sétálunk tempósan a szabadban, még 
akkor is, ha zordabb az idő. Ezzel ki-
válóan át tudjuk szellőztetni a tüdőn-
ket és oxigénnel töltődik fel az egész 
testünk. D-vitaminból naponta 4-5000 
nemzetközi egység fogyasztandó, a 
C-vitamin pótlásáról elmondta, hogy 
lehetőség szerint jobb a különböző 
zöldség- és gyümölcsfélék, illetve sa-
vanyú káposzta fogyasztásával bizto-
sítani. Ugyancsak fontos ilyenkor a cink 
és a szelén, amelyet egymástól külön, 
reggel és este kell bevenni. A szelén az 
elalvásban is segít minket. 

ÖRÖM AZ ÜRÖMBEN
„Minden kihívás ellenére a korlátozá-
sokban látnunk kell a jót is, és érdemes 
tudatosítani magunkban azt, hogy a 
bezártság és a fokozott óvintézkedé-
sek a szervezetünk számára egyben 
védőhálót is jelentenek. A járvány köve-
telte izolációval az elmúlt hónapokban 
számos más tipikus téli megbetegedést 
és fertőzést is megelőztünk. Keressük 
meg, mi az, amire van befolyásunk, 
(ételek, pihenés, mozgás, hobbik) és 
arra összpontosítsunk!”- jegyezte meg 
a természetgyógyász.

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT



Bölcsészkar és táncművészet. Miként 
indult a pályája?
Egerben születtem, és azóta is itt élek a 
családommal. Az egri Eszterházy Károly 
Főiskolán (ma egyetem) végeztem 
magyar-történelem szakon. Főiskolai 
éveimben alakult ki érdeklődésem a 
táncművészet iránt, ez idő tájt szín-
vonalas képzéseken vehettem részt 
és kiváló mesterektől tanulhattam. A 
főiskolán negyedéves hallgató voltam, 
amikor 1994-ben Barta Dóra Harangozó 
Gyula-díjas, Érdemes Művész koreográ-
fus táncművésszel megalapítottuk az 
egri Pódium Tánc- és Balettiskolát. Az 
intézmény létrejötte ellenére akko-
riban nem gondoltam, hogy a tánc 
ekkora hangsúlyt kap majd az életem-
ben, hiszen alapvetően pedagógusnak 
készültem: különösen a történelemok-
tatás vonzott. A balettiskola hiánypótló 
szerepe és máig tartó sikere azonban 
igazolta az ebbe fektetett energiát. 
Időközben oklevelet szereztem moder-
ntánc-pedagógusként. Emellett már 
a pályám kezdetétől fogva aktívan 
részt veszek a város kulturális rendez-
vényeinek szervezésében és a színház 
életében. 

Mitől vált ennyire sikeressé a Pódium 
Tánc- és Balettiskola?
A Kepes Központ egy kis termében 
indultunk, majd később kibéreltünk 
mellé egy másik termet is, és tarto-
zott hozzá egy apró öltöző is. Dórával 
a kezdetektől fogva kiválóan együtt 
tudtunk működni. Elhivatottságunknak, 
lendületünknek köszönhetően lépés-
ről lépésre fejlődött az iskola, és igen 
hamar jöttek a sikerek. 1997-ben már 
több országos versenyen értünk el első 
helyet. Eleinte elég vegyes korosztály 
jött hozzánk táncot tanulni, majd az 

évek alatt fokozatosan kialakítottunk 
egy struktúrát, amelyben egy egymásra 
épülő tananyagként oktattuk a táncot 
a különböző korosztályoknak 5-től 
18 éves korig. Számos fiatal került ki 
innen, akik jelentős karriert futottak 
be koreográfusként, táncosként vagy 
pedagógusként. 

Említene néhány példát azok közül, 
akik a balettiskolában tanultak, és 
hivatásukká vált a tánc, vagy annak 
oktatása?
Rubi Anna szabadúszó táncművész 
nemrégiben kapott Nívódíjat pedagó-
gusként, de ide járt Bocsi Petra is, aki 
már a Szegedi Kortárs Balettnél táncol. 
Tóth Rebeka, aki jelenleg a kolléganőm 
és egyben a budapesti PR-Evolution 
Dance Company-nél táncművész. 
Emellett több növendékünk került be 
a Magyar Táncművészeti Egyetemre, 
és sokan alapítottak saját tánciskolát 
azok közül, akik itt tanultak. Máig aktí-
van működik az intézményünk, de a 
2020-as év számunkra is meglehetősen 
nehéz volt.

Hogyan fér meg időben egymás 
mellett a balettiskola és a képviselői 
tevékenység? 
A tánciskola olyan, mintha a harma-
dik gyermekem lenne, egyrészt ezért 
sem szívesen engedem el. Másrészt ez 
jelenti számomra a valódi kikapcsoló-
dást a nemritkán zajos közéleti tevé-
kenység közepette. Ha olykor nagy is a 
gyerekzsivaj az iskolában, harmóniában 
tudok maradni a pedagógiai hivatás-
nak köszönhetően. Amióta képviselő 
vagyok, igyekszem maximálisan ellátni 
az ezzel járó feladataimat, és alkalmaz-
kodni az adott helyzethez, így előfor-
dul, hogy kevesebbet tudok tanítani. 

Mára szinte megszokhattuk, hogy a közéleti 
kommunikáció részben közösségi oldalakon törté-
nik. Hogyan kezeli a kritikát az idegenektől a fotel-
kommentelők korában? 
Leginkább az zavar, hogy ma már nagyon sokan álarc 
mögé bújva, névtelenül, és sokszor nagyon durva 
stílusban kommentelnek – ezeket nem is szoktam 
elolvasni. Természetesen az ismerősök, a névvel és 
arccal vállalt hozzászólásokat érdeklődéssel olvasom, 
mert fontos számomra minden visszajelzés – sokat 
érdemes is megfontolni minden politikusnak. 

Miként értékeli közösségi munkáját?
Aki a kultúra, a művészet bármely területén dolgozik, 
csak nagyfokú alázattal és az azzal párosuló önbiza-
lommal tud sikeres lenni. Ez az, ami engem is lendü-
letben tart és folyamatos munkára sarkall, mind a 
közéleti tevékenységemben, mind a művészeti-peda-
gógiai munkámban. 

Milyen közéleti célokat tart a legfontosabbnak?
Úgy gondolom, hogy a közéleti céljaim elég egyértel-
műek. Önkormányzati képviselőként a saját körzetem 

BEMUTATKOZNAK KÉPVISELŐINK:

MIRKÓCZKI ZITA
Egységben a városért egyesület

Eger, 10. választókerület

Mirkóczki Zita okleveles magyar- és történelem szakos 
tanár, az Egységben a Városért Egyesület tagjaként 
Eger 10. számú választókerületének képviselője, vala-
mint az egri MSZP elnöke. A 26 évvel ezelőtt létreho-
zott és máig működő Pódium Tánc- és Balettiskola igaz-
gatója és művészeti vezetője, akit kiemelkedő szakmai 
munkájáért Nívódíjjal jutalmazott a Táncpedagógusok 
Országos Szövetsége. Mirkóczki Zita közéleti tevé-
kenységének egyik lényeges elemét képezi az egri 
kulturális élet autonómiájának előmozdítása. 

problémáinak megoldása mellett a legfontosabb 
számomra, hogy a mostani, a járvánnyal és a kormány-
zati elvonásokkal terhelt időszakot sikerüljön a város-
nak nagyobb fennakadások nélkül túlélni. A magam 
részéről a kultúra és a turizmus területén tervezek 
majd önként feladatot vállalni. Ellenzéki politikusként 
még tisztább a feladatom: mindent meg fogok tenni 
az ellenzék 2022-es győzelméért. Az együttműködés 
szervezésében már jó alapot jelent a 2019-es önkor-
mányzati győzelem, - itt az együttműködés egyik 
motorja voltam, és az leszek 2022-ben is.

Mely országos szintű kérdéseket tartja a legége-
tőbbnek Eger szempontjából?
Egyértelműen országos jelentőségű a Gárdonyi Géza 
Színház ügye, amelynek közel sincs vége. Szőcs Artur 
nekünk olyan lett volna, mint Egernek az M25-ös 
autóút: a fejlődést magában rejtő igazgatóváltást a 
kormány akadályozta meg. Határozott véleményem, 
hogy a változtatási szándékot az EMMI-nek is támo-
gatnia kellett volna. Több szakjogászi vélemény is 

NÉVJEGY
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(EGER, 10. VÁLASZTÓKERÜLET)
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megerősít abban, hogy törvénytelen-
nek tartom azokat a megállapodásokat, 
amelyek az önkormányzat és a minisz-
térium között születtek a színház ügyé-
ben. Természetesen a jövő kérdése, 
hogy az egri városvezetés mindezt 
hogyan hozza helyre: ugyanis 2021. 
január 31-ig újra kell tárgyalni ezeket a 
szerződéseket. 

Hasonló léptékű kérdés az, hogy az 
Eszterházy Károly Egyetem állami fenn-
tartású marad-e, vagy az egyházhoz 
kapcsolódik. Tudomásom szerint ezzel a 
lépéssel megszűnik Magyarországon az 
állami tanárképzés, ami elfogadhatatlan. 

Eger számára a legnagyobb problémát 
a következő évek költségvetése jelenti 
majd. Bár nincsnek naprakész informá-
cióim, de már az eddigi elvonások: az 
idegenforgalmi adó, az ingyenes parko-
lás, a „szolidaritási” befizetési kötele-
zettségek „felfalták” az önkormányzat 
tartalékait, és akkor a mostani időszak 
veszteségeit még nem is látjuk. Úgy 
tűnik a kormánynak vannak még ötletei 
a forráselvonásra – ezek az önkormány-
zás lényegét kérdőjelezik meg.

Mi jellemzi a 10. választókerületet? 
A Felsőváros szívében helyezkedik el 

a lényegében emeletes házas övezet. 
A viszonylag kis területű, ám magas 
népsűrűségű körzet az itt lévő kis üzlet-
helyiségek miatt alapvetően nyüzsgő, 
sokan megfordulnak itt. Az itt élők 
korosztályi megoszlása is vegyes, 
ezért igyekszünk megfelelni a gene-
rációs különbségekből adódó eltérő 
igényeknek.  

Milyen feladatok várnak megoldásra a 
körzetben?
Ahogy alapvetően az egész városra 
jellemző, itt is felújításra szorulnak a 
járdák. Törekszünk arra, hogy megta-
láljuk a módját annak, miként lehet az 
anyagi forrásainkat átcsoportosítani 
úgy, hogy Eger különböző területein 
megvalósulhassanak a legindokoltabb 
helyreállítási munkálatok. Ugyancsak 
közösségi probléma a megnövekedett 
járműforgalom, és az ebből adódó 
parkolóhelyhiány, amely a Felsővárosra 
fokozottan jellemző. Minderre keressük 
a megoldást, és már számos javaslat 
született, ám a járványügyi helyzet sok 
folyamatot lelassított. 
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Újjáépült az Ódor-vár mellett lévő 
erdei pihenőhely, az erdészek és 
barlangászok közös munkájának 
köszönhetően – tájékoztatott az Egererdő Zrt. A cserépfalusi Ódor-vár története 
több száz évre nyúlik vissza, és a kedvelt turistacélpontok közé tartozik. A 
szomszédságában található ház pedig már megújult szerkezettel várja a pihenni 
vágyó túrázókat.

FEJLESZTÉS   
MEGÚJULT SZERKEZETTEL
VÁRJA A TÚRÁZÓKAT
AZ ÓDOR-VÁR MELLETTI
ERDEI PIHENŐHELY 

REKONSTRUKCIÓ    
FOGADÓÉPÜLETTEL ÉS FELVONÓHÍDDAL BŐVÜL A VÁRMÚZEUM 
A Varkoch-kapubástya felújítási munkálatainak nagyrésze már elkészült – 
tájékoztatott a kivitelező cég képviseletében Végh István projektvezető. A 
felújításnak köszönhetően a déli bejáratnál egy fogadóépületet alakítanak ki, 
valamint egy működő felvonóhíddal is kiegészül a Dobó István Vármúzeum 
turisztikai attrakcióinak sora.

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

MIRKÓCZKI ZITA,
EGER 10. VÁLASZTÓKERÜLETÉNEK 
KÉPVISELŐJE AKTÍVAN RÉSZT VESZ
A VÁROS KULTURÁLIS ÉLETÉBEN
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PIACKÉPES DIPLOMA,
FELEJTHETETLEN EGYETEMI ÉVEK

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM:

Míg az új esztendő kezdete sokaknak egy-egy 
fogadalmat, célkitűzést jelent, addig a  tovább-
tanulás előtt álló fiataloknak, vagy szüleiknek 
a jövő tervezéséről is szólnak ezek a napok. Az 
egri egyetem egyik fő profilja továbbra is a pe-
dagógusképzés, ám ennél jóval bővebb a kíná-
lat. Közeledve a február 15-i felvételi jelentkezési 
határidőhöz az elérhető képzésekről, lehetősé-
gekről kérdeztük DR. CSÁFOR HAJNALKA okta-
tási rektorhelyettest.

Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Ha röviden össze 
kellene foglalnia, hogyan határozná meg, mit kínál 
az Eszterházy Károly Egyetem egy felvételi előtt álló 
fiatalnak?
Piacképes, minőségi és korszerű képzési kínálattal és 
családias hangulattal várjuk a hallgatókat. Oktatási 
tevékenységünk az egyetem nagymúltú tradíciójára 
épül, ugyanakkor modern szemléletű és számos jövő-
bemutató, innovatív elemet is tartalmaz. Európai szín-
vonalú, de a régió speciális problémáinak kezelésére 
is felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismert-
ségre is számot tartó, értékes diplomához juttatjuk 
hallgatóinkat. Olyan szolgáltató és hallgatóközpontú 
egyetemre várjuk a jelentkezőket, ahol a tanuláshoz, 
a lakhatáshoz és a szabadidős tevékenységhez is ki-
váló feltételeket biztosítunk, szem előtt tartva az esé-
lyegyenlőséget. Egyetemünk egyik vonzereje a színes 

képzési kínálat: öt karon, 11 képzési te-
rületen hirdetünk felsőoktatási szak-
képzéseket, alap- és osztatlan képzé-
seket, mesterképzéseket és szakirányú 
továbbképzéseket, illetve a bölcsészet-
tudományok területén két doktori isko-
lát is működtetünk.

Az említett képzési palettán melyek a 
legkedveltebb „színek”? 
Az egyetem Bölcsészettudományi és 
Művészeti Karának alap- és mester-
képzéseit azok számára ajánljuk, akik 
az idegen nyelveket, a magyart és a 
történelmet kedvelik. A karon továbbá 
magas szintű, országosan is elismert 
képzés folyik a vizuális művészetek, a 
zene- és mozgóképkultúra, valamint a 
kommunikáció és a televíziós műsor-
készítés területén, de itt működik az 
egyetem Történelemtudományi Dokto-
ri Iskolája is. 

A Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Karon üzleti felsőoktatási szakképzése-
ket, alapképzéseket és mesterképzése-
ket választhatnak a jelentkezők, duális 
formában és akár angol nyelven is. A 
gyakorlati képzésekhez tanszállodát, 
valamint tanéttermet is biztosítunk, s 
itt hirdettük meg az ugyancsak népsze-
rű szociálpedagógia alap- és mester-
képzést.

Informatikai Karunk az egyetem legfi-
atalabb kara, 2020 januárjában kezdte 
meg működését. A képzési kínálatot az 
intézmény informatikai és matematikai 
képzési területhez tartozó szakjai, va-
lamint az azt megalapozó ismereteket 
biztosító képzések jelentik. A közeljö-
vőben programtervező informatikus 
mesterképzés indítását tervezzük a linzi 

Johannes Kepler Egyetemmel közösen. 

A Pedagógiai Karon a pedagógusképzés 
teljes vertikuma megtalálható: a cse-
csemő- és kisgyermeknevelő képzéstől 
kezdve az óvodapedagógus és tanító-
képzésen, valamint a tanárképzésen át 
egészen a Neveléstudományi Doktori 
Iskoláig. A gyógypedagógia alapkép-
zési szakunk nagy népszerűségnek ör-
vend, mivel a szakon logopédia, illetve 
pszichopedagógia szakirányon is lehet 
tanulmányokat folytatni. Az intézmény 
közel kétszáz éves múlttal rendelkezik 
a pedagógusképzés területén: nyolc-
vankét párosításban húsz osztatlan ta-
nári szak közül választhatnak azok, akik 
nálunk szeretnék elsajátítani a leendő 
hivatásuk alapjait. Kétségtelen, hogy ez 
az egyetem egyik fő profilja. 

A Természettudományi Kar épületei 
Eger egyik legszebb panorámáját nyúj-
tó részén, az Almagyar-dombon helyez-
kednek el. A karon több képzési szinten 
kínálunk továbbtanulási lehetőségeket 
a természettudományok (biológia, élel-

miszertudomány, fizika, földtudomány, 
kémia, környezettudomány), a sporttu-
domány, valamint az agrártudományok 
(szőlész-borász, illetve gyógy- és fűszer-
növények) területén. Évek óta a legtöbb 
jelentkezőt a sporttudomány vonzza, 
ahol az edző alapszakon már 7 sportág 
közül választhatnak a felvételizők.

A jelentkezés egyik legfontosabb 
szempontja, hogy a megszerzendő 
diploma valóban piacképes legyen, 
azaz a hallgatók oklevéllel a zsebük-
ben el tudjanak majd helyezkedni. 
Ehhez azonban az ismereteken túl ta-
pasztalat is szükséges… 
Arra törekszünk, hogy minél több sza-
kon, minél eredményesebben lehe-
tővé tegyük a duális képzési formát, 
amelyben a munkaerőpiaci igényekhez 
igazodva nyújtunk új lehetőséget a 
hallgatóknak: az elméleti képzés okta-
tási intézményekben, a gyakorlati pe-
dig üzemekben, vállalatoknál folyik. Az 
itt végzettek komoly előnyre tehetnek 
szert kortársaikkal szemben, ők ugyanis 
a diploma átvételekor azonos szakon 
végzett társaiknál jelentősen több, 3,5 
éves szakmai gyakorlattal rendelkez-
nek, ideális esetben pedig már hallga-
tóként megtalálhatják leendő munka-
helyüket. A „duális hallgatók” mindezek 
mellett a tanulmányaik teljes ideje alatt 
havonta a mindenkori minimálbér 65%-
ának megfelelő munkabért kapnak, 
függetlenül attól, hogy éppen az egye-
temen tanulnak, vagy a cégnél dolgoz-
nak. Ez a képzési forma a gazdálkodási 
és menedzsment, a gazdaságinformati-
kus, a környezettan, a programtervező 

informatikus, a szőlész-borász mérnöki 
és a turizmus-vendéglátás alapszakok-
ra, illetve a geográfus mesterképzésen 
nappali tagozatra jelentkezőknek érhe-
tő el. Fontos megemlíteni, hogy magyar 
anyanyelvű hallgatóink számára is elér-
hetők – akár állami ösztöndíjas formá-
ban is – az angol nyelvű képzéseink. Az 
ezekre felvételt nyert hallgatók itthon, 
de mégis idegen nyelvi környezetben 
szerezhetik meg diplomájukat. 

A képzési kínálat fontos szempont, 
de a jelentkezésnél a hallgatói élet is 
lényeges tényező. Hogyan segíti az 
intézmény meghatározóvá tenni az 
egyetemi éveket? 
Az országosan igényelhető ösztöndí-
jak mellett egyetemünk számos egyedi 
lehetőséget kínál, melyek akár a teljes 
tanulmányi időre több tízezer forintos 
anyagi támogatást jelenthetnek a hall-
gatók számára. Számos öntevékeny kör 
is várja a leendő hallgatókat: csatlakoz-
hatnak a Kepes György Szakkollégium, 
a Roma Szakkollégium munkájához, 
várja őket a Kortárssegítő és Mentál-
higiénés Tanácsadó Iroda és az Egye-
temi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) 
is. Informatikai hátterünk és könyvtári 
szolgáltatásaink folyamatosan elérhe-
tők hallgatóink számára, míg a sporto-
lási lehetőségek az Eszterházy Károly 
Egyetemen szinte kimeríthetetlenek, 
intézményünk több kiemelt csapattal is 
rendelkezik. Továbbá nyelvvizsgára fel-
készítő tanfolyamokat hirdetünk angol, 
német, francia, orosz nyelveken, ame-
lyek négy féléven keresztül ingyenesen 
felvehetők, és akkreditált nyelvvizsga-
központokat is működtetünk. 

Hogyan zajlik ezúttal a jelentkezés? 
Melyek a legfontosabb tudnivalók?
A jelentkezési időszak 2021. február 15-
én éjfélkor ér véget. A jelentkezők az 
Oktatási Hivatal által működtetett felvi.
hu oldalon, a regisztrációt követően vá-
laszthatják ki az intézményeket és sza-
kokat. A továbbtanulni szándékozók az 
idei felvételi eljárásban is legfeljebb hat 
szakot jelölhetnek meg. Fontos, hogy 
a jelentkezést hitelesíteni kell, vagy az 

ügyfélkapun keresztül, vagy a felvi.hu oldalról kinyom-
tatott dokumentum postára adásával.

A vírushelyzet a felvételi időszakra is hatással van. 
A személyes találkozások nélkül hogyan tájékozód-
hatnak a jelentkezők?
A járványügyi helyzet miatt mi is távolléti oktatásra 
tértünk át, s természetesen az intézményünk iránt ér-
deklődők tájékoztatása is online zajlik. Decemberben 
online nyílt napot rendeztünk, és a januárit is ilyen 
formában szervezzük meg. Az Educatio Oktatási Szak-
kiállítás is a virtuális térben várja a felsőoktatás iránt 
érdeklődőket január 21-23. között, amelynek egyete-
münk is aktív résztvevője lesz virtuális előadásokkal, 
kisfilmekkel és szakjainkat bemutató tájékoztatókkal. 
Egyetemünk szakjairól és a jelentkezés feltételeiről 
minden információt megtalálnak a jelentkezőknek 
szóló weboldalunkon, a felvi.uni-eszterhazy.hu olda-
lon, illetve felvételi irodánk telefonon és e-mailben 
is fogadja a kérdéseket a 06-36/520-424-es számon 
vagy a felvi@uni-eszterhazy.hu címen.

AZ EGYETEM EGYKORI, MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ 
SZAKON VÉGZETT HALLGATÓJÁNAK A VÉLEMÉ-
NYÉT KÉRDEZTÜK:

SASS DANI - kreatív igazga-
tó, televíziós műsorvezető 

Eger és ezzel együtt az 
Eszterházy Károly Egyetem 
(akkor még főiskola) szá-
momra az első ott eltöltött 
napomtól kezdve az ottho-
nommá vált, a város és a kö-
zösség azonnal befogadott. 
Itt kezdtem ismerkedni a 
kreatív alkotással, a tár-
saság motiváló erejével, a 
többre és többre vágyással, 

a kommunikáció fontosságával, az érdekképviselettel 
és szépen lassan a vezetői szerepekkel. Az oktatóim 
és a vezetők egyértelmű célja a hallgatók későbbi 
életének előmozdítása, támogatása volt. Egy multina-
cionális cég az intézmény hallgatói körében hirdetett 
junior programjának köszönhetően hamar ki is próbál-
hattam magam a marketing világában, amely azóta is 
a mindennapjaim része. Az Egerben töltött éveim alatt 
körvonalazódott számomra, hogy az út, amit a felvé-
teli eljárás során kijelöltem magamnak, megfelelően 
megválasztott iránynak bizonyult. Szívesen gondolok 
vissza a városra, oktatóimra, hallgatótársaimra, kollé-
giumi hétköznapjaimra, a bulikra. Hiszem, hogy mind-
ezek együttese komoly mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy magabiztos szereplője lehessek a munkaerőpi-
acnak és komfortosan érezhessem magam a televíziók 
képernyőjén.

EM

DR. CSÁFOR HAJNALKA
(FOTÓ: SZÁNTÓ GYÖRGY)

SZÁNTÓ GYÖRGY:  
OKLEVÉL DÍSZÜNNEPSÉG

SZÁNTÓ GYÖRGY:  LÍCEUM

VOZÁRY RÓBERT:
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM

SASS DANI 
FOTÓ: LABANCZ 

VIKTÓRIA
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SPORT

Országos bajnok lett Békési Eszter 200 méte-
res női mellúszásban, valamint Holló Balázs 400 
méteres férfi gyorsúszásban Kaposváron, a Felnőtt 
Országos Bajnokságon. A Magyar Úszó Szövetség 
márciusról decemberre csúsztatott versenye a 
2021-es Olimpiára való felkészülésnek tekinthető.

December 12-én az idei év utolsó hivatalos esemé-
nyének a karate fellegvára, Eger adott otthont. 
Az októberi ippon shobu országos bajnokságot 
követően a Magyar Karate Szakszövetség az Agria 
Shotokan Karate Egyesülettel és az Egri Városi 
Sportiskolával közösen szervezte meg a Shotokan 
Karate Liga Országos Bajnokságot. A megyeszék-
helyen tartott megmérettetésen 19 egyesület 164 
versenyzője állhatott tatamira. Az Agria Shotokan 
Karate Egyesület összesítve 8 arany-, hat ezüst- és 
négy bronzéremmel zárta a bajnokságot. 

10. HELYEN AZ SBS-EGER  
A Szegedet fogadta az SBS-Eger az NB I-es férfi kézi-
labda-bajnokság 2020/21-es szezonjának őszi félévé-
nek utolsó hazai mérkőzésén. A találkozó a papír-
formának megfelelően alakult; a vendégek 41-21-re 
nyertek. December 16-án, a megyei rangadón pedig 
30-30-as döntetlen született a Gyöngyös otthoná-
ban. Ezzel, bár a táblázat a sok elmaradt mérkőzés 
miatt nem a valós állást mutatja, az Eger jelenleg 2 
győzelemmel, 1 döntetlennel és 5 vereséggel a 10. 
helyen áll.

December 18-án és 19-én Liga-kupa mérkőzést 
játszott az Eger az NB I/B-s Debrecennel szemben. 
Idegenben 30-28-ra, hazai pályáján pedig 28-24-re 
győztek az egriek. 

7. HELYEN A TIGRA-ZF-EGER 
Új fő és egyben névadó szponzora lett 
az Egri Vízilabda Klubnak. A támogató 
egy magyar informatikai cég, amellyel a 
2022-es év végéig tart a megállapodás. 
Ezentúl a felnőtt csapatok, valamint 
a klub utánpótlás együttesei is Tigra-
ZF-Eger néven szerepelnek a külön-
böző bajnokságokban. A Tigra-ZF-Eger 
férfi vízilabdacsapat december 14-én 
játszotta az utolsó mérkőzését az OSC 
ellen, akiktől 14-5-re kikaptak. Így az 
együttes 7 győzelemmel, 2 döntetlen-
nel és 6 vereséggel a 7. helyről várja 
az OB I-es férfi vízilabda-bajnokság 

folytatását. 

Emellett a LEN Euro-kupában is érde-
kelt volt az Eger, mivel szintén az első 
osztályban szereplő Vasas együttese 
visszalépett az indulástól. A Magyar 
Vízilabda Szövetség úgy döntött, hogy 
a Szolnok, az OSC és BVSC mellet az 
egriek képviselhetik az országot a 
második számú európai kupasoro-
zatban. Zágrábban a montenegrói 
Primorac Kotor 15-9-re, míg a horvát 
Mladost Zágráb 13-7-re győzte le az 
egrieket. 

AZ 5. HELYEN AZ ESZTERHÁZY SC 
December 12-én, az utolsó mérkőzésén 21-14-es győzelmet szerezett a férfi OB 
I/B-ben játszó Eszterházy SC vízilabdacsapat a Fehérvári Vízilabda Sportegyesület 
együttese ellen. Így az egriek 6 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel az 5. 
helyről várják a tavaszi folytatást.

JANUÁRBAN ELMARAD A TÉLI-KUPA
A Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Megyei Igazgatósága a kialakult vírushely-
zetre való tekintettel, a hagyományoktól eltérően, ezúttal nem rendezi meg a 
tavaszi felkészülést segítő téli műfüves nagypályás tornáját. Így a tavaszi szezon 
rajta előtt a csapatok az elhalasztott bajnoki mérkőzéseiket pótolhatják. Emellett 
2021-ben a Pásztorvölgyi teremlabdarúgó-bajnokság is elmarad. 
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2. HELYEN ÁLL 
AZ ESZTERHÁZY SC 

Az NB I/B-s Eszterházy SC női kézilab-
da-csapat a Kispest együttesét fogadta 
a 2020/21-es szezon őszi félévének 
utolsó hazai meccsén. Szinte az egész 
találkozón fej-fej mellett haladt a két 
gárda, végül a vendégek egy góllal jobb-
nak bizonyultak, és 28-27-re győztek. 
Zárásként, december 16-án, a budapesti 
Elek Gyula Arénában a Ferencváros 
U20-as csapata ellen 30-26-ra nyertek 
az egri egyetemista lányok. Így 9 győze-
lemmel és 2 vereséggel a 2. helyről 
várják a tavaszi folytatást. vereséggel a 
2. helyről várják a tavaszi folytatást.

NB III.: HARMADIK HELYEN
AZ EGER SE

December 10-én, az NB III-as labdarú-
gó-bajnokságon a 13. fordulóból elha-
lasztott Füzesgyarmat elleni mérkőzést 
pótolta az Eger SE. A találkozót Gresó 
Mátyás két góljával a hazai csapat 
nyerte 2-1-re. Így az Eger a 2020/21-es 
szezon őszi félévét a harmadik helyen 
zárta. Az NB III-as labdarúgó-bajnok-
ságban minden csapat lejátszotta az 
őszre tervezett mérkőzéseket, így 
a Tiszakécske és a Jászberény után, 
8 győzelemmel, 3 vereséggel és 2 
döntetlennel az Eger szerepel a táblá-
zat harmadik helyén. 

ÉPÜLJÖN EGER!
Eger MJV Önkormányzata és 
az EVAT Zrt. célja, hogy a laká-
sigények kielégítésre új és krea-
tív megoldásokat találjanak ki, 
amelyeket közösen kell kidol-
gozni és megvalósítani. 
Mirkóczki Ádám 2020. december 15-én 
a TV Eger Híradás c. műsorban kifej-
tette, a cél érdekében azon ingatlanok 
eladását tartja indokoltnak, amelyek 
évtizedek óta üresen állnak. Mint 
fogalmazott: „Nem lakóingatlanokra 
kell gondolni elsősorban, hanem a 
beépítetlen területekre. Elsődlegesen 
azokat az ingatlanokat indokolt érté-
kesíteni, amelyek lakóépület céljára – 
családi-, társas ház, vagy egyéb lakás-
célú építmény – megfelelnek.”

Kifejtette, az értékesítés élénkíteni 
fogja Eger gazdasági életét. Egyrészt 
befektetési lehetőséget teremthet 
a vállalkozók számára, másrészt az 
önkormányzat ezáltal olyan anyagi 
forráshoz jut, amellyel újabb ingatla-
nokat vásárolhat.

A szándéka körül kialakult nézetelté-
résekkel kapcsolatban elmondta: „Az 
ingatlaneladásból befolyó összeget 
kizárólag másik ingatlan megvéte-
lére, új ingatlanok építésére, meglévő 
ingatlan felújítására, vagy valamilyen 
infrastrukturális fejlesztésre – utak, 
járdák, csapadékvíz elvezetés – szeret-
ném költeni.”

Hozzátette, tervének okszerűségében 
több képviselő megerősítette, amiért 
köszönettel tartozik nekik. 

SZŰCS TAMÁST, az EVAT Zrt. igaz-
gatótanácsának tagját, valamint a 
Vagyongazdálkodási Iroda veze-
tőjét az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok múltbéli és jelenlegi 
helyzetéről kérdezte lapunk. 
Hány önkormányzati tulajdonú ingat-
lan van Egerben?
Csaknem 10.000 önálló helyrajzi szám-
mal rendelkező ingatlan tulajdonosa 
az önkormányzat az ingatlan kataszteri 
nyilvántartásunk szerint. Jellegüket és 
funkciójukat tekintve ezek igen széles 
spektrumot ölelnek fel: az utaktól és 
hidaktól kezdve a mezőgazdasági 
művelésű területeken át az iskolákig 
és óvodákig sokféle ingatlan tartozik 

ide. Ezek között csaknem 50 lakóépü-
let építésére alkalmas ingatlannal 
(telekkel) rendelkezünk, amelyeken 
kertes családi házak ugyanúgy építhe-
tőek, mint akár 80 lakásos társasházak. 
Természetesen egy telek csupán fizikai 
értelemben jelenthet lakásépítési lehe-
tőséget, annak jogi feltételeit és körül-
ményeit az ingatlanra vonatkozó, Eger 
Város képviselőtestülete által elfoga-
dott szabályozási terv biztosítja.

Mit tart most a Vagyongazdálkodási 
Iroda legégetőbb feladatának? 
A csaknem 900 darab önkormányzati 
lakóingatlant kitevő bérlakás állomá-
nyára vonatkozóan az elmúlt 15 évben 
még soha nem érkezett annyi igény, 
mint a 2020-as évben. Új és azonnali 
megoldást kívánó feladatot ró az önkor-
mányzatra a bérlakásszám növelése. 
Korábban, a részben pályázati forrásból 
és saját szervezésben történő bérlaká-
sépítés volt a cél, azonban ez pályázati 
források hiányában nem realizálódott.

Milyen értéket képviselnek az ingatlanok? 
Folyamatosan végezzük az ingatlanok felmérését 
és értékbecslését. Jelenlegi adataink alapján az öt 
legértékesebb és társasház építésére alkalmas telke-
ink együttes értéke becslésünk szerint 300-350 millió 
forint.

Hol tart jelenleg az Eperjes úti lakópark fejlesztése?
Ez a lakópark most is a város egyik legrendezettebb 
és legkedveltebb lakóterülete, amelynek fejlesztése 
a legkézenfekvőbb. Jelenleg már folyamatban van a 
szabályozási terv felülvizsgálata, amely megteremti a 
jogi alapot a beruházáshoz.

SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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Pétery (Petró) József 1890. június 21-én született 
Miskolcon. Édesapja id. Petró József, a város neves 
ügyvédje, édesanyja Leszich Ida volt. Testvére, 
Petró Kálmán ügyvéd, országgyűlési képviselő, aki 
elévülhetetlen érdemeket szerzett az ún. Egri Norma 
(szegénygondozás) kidolgozásában. A család a 20. 
század elején Egerbe költözött, mivel a családfő 
a főkáptalan és a Papnevelő Intézet jogtanácsosi 
teendőit is ellátta. József fiuk gimnáziumi tanulmá-
nyait a ciszterci rend egri főgimnáziumában végezte, 
az utolsó két osztályt már kispapként. Főpásztora, 
Samassa József jeles érettségi bizonyítványával az 
innsbrucki jezsuita egyetemre küldte. 1912. decem-
ber 29-én szentelték áldozópappá az elnyerhető 
legnagyobb korkedvezmény megadásával, azaz 
pápai felmentéssel. A hittudományi doktorátus 
megszerzése után 1914-ben Egerben kinevezték a 
Hittudományi Főiskola tanárának, s egyben a szemi-
nárium tanulmányi felügyelője is lett. 

Pétery prefektus hétéves tanári munkája s tizeny-
nyolc évi spirituális szolgálata alatt filozófiát, egyház-
történetet, újszövetségi szentírástudományt, majd 
legtovább dogmatikát tanított. Egykori tanítványai 
különösen a lelkipásztori szempontok hangsúlyo-
zását tekintették tanári működésében a legjelentő-
sebbnek. A tanítás mellett állandó munkatársa volt a 
korabeli katolikus folyóiratoknak (Egri Egyházmegyei 
Közlöny, Egri Katolikus Tudósító, Theológia, Magyar 
Kultúra, Katolikus Szemle). Egerben több kötete, 
cikke látott napvilágot, amelyek gondolatai mind 
paptársaira, mind híveire nagy hatással voltak. Önálló 
kötetei: A theológiai oktatás reformja (Eger, 1924); 
Pázmány Péter prédikációi 1–3. kötet (Eger, 1931–
1933); Eucharisztikus gyermeknevelés (Eger, 1937); 
Papnövendékeink szociográfiája (Eger, 1937). Könyvei 
és tanulmányai megjelenését gondos anyaggyűj-
tés előzte meg. Az eredményes munka csakha-
mar meghozta számára az elismerést. Már fiatalon 
megkapta a pápai kamarási címet. 1938-ban tisztelet-
beli, egy év múlva pedig tényleges kanonok lett.

1939-ben új szakasz kezdődött az életében. 
Szmrecsányi Lajos érsek megbízta Eger főplébánosi 
teendőivel. Ezt a feladatot mindössze három évig 
látta el, de a rövid idő alatt a város hitéletét szinte 
újjávarázsolta. A székesegyházban felújítatta és újra-
aranyoztatta a sekrestye felszerelését, s majdnem 
teljesen kicserélte a papi ruhatárat. A helybeli teme-
tőkben elindította a ravatalozók építését, az addig 
sáros sírkerti utakat aszfaltoztatta. Bevonta a hívek 

lelki gondozásába a fertálymesteri 
testületet, a társadalmi egyesülete-
ket, a külvárosi római katolikus olva-
sóköröket. Elkezdte az addig óriási, 
a település római katolikus híveinek 
egészét átfogó főplébánia öt részre 
való bontását a külvárosban élők lelki 
gondozásának jobbításáért. A város 
templomaiban bevezette a májusi litá-
niák és a június havi Jézus szíve ájta-
tosságok megtartását.

Nagy gondot fordított az Egri 
Katolikus Tudósító folyóirat terjeszté-
sére, amelynek 1917-től – Tóth Tihamér 
távozása után – szerkesztője lett. 
Főplébánossága idején a plébániai 
események (bérmálás, körmenet, isten-
tisztelet) időpontját és rendjét, illetve 
a szertartások magyar nyelvű szöve-
gét több ezer példányban kinyom-
tatta, és a hívek között terjesztette. 
Magyarországon elsőként indította 
el a káromkodás elleni mozgalmat, 
példáját minden egyházmegyében 
követték. A gyermekek szentáldozását 

már az első osztályokban bevezette. 
Elmélyítette az elemi népiskolai hitok-
tatást, központosította a szívgárdákat. 
Gondja volt arra is, hogy gyermekját-
szótereket létesíttessen. 

Pétery Józsefet boldoggá tette lelki-
pásztori és tudományos munkássága. 
Szerény emberként nem is gondolt 
arra, hogy esetleg magasabb papi 
méltóságba kerülhet, de feljebb-
valói másképp döntöttek. XII. Piusz 
pápa 1942. október 24-én kinevezte a 
Váci Egyházmegye főpásztorának. A 
püspökszentelési szertartásra novem-
ber 8-án került sor Egerben, a főszé-
kesegyházban. Az ünnepélyes beikta-
tást – Szmrecsányi Lajos érsek hajlott 
korára tekintettel – Serédi Jusztinián 
hercegprímás végezte a magyar katoli-
kus hitélet kiválóságainak jelenlétében.

Búcsúbeszédében Pétery püspök 
többek között ezt mondta: 
„Méltatlanságom és gyengeségem 
élénk tudatában, de a Gondviselés 
segítségében határtalanul bízva 
kezembe veszem édes hazánk szívé-
ben, a nagy magyar Alföldön Krisztus 
hadseregének irányítását”. Beiktatása 
után Vácra költözött. Édesanyja diófa 
hálószobabútorát, néhány imazsá-
molyt és a templomban is használható 
harmóniumát magával vitte, amelyek 
emlékeztették egri szolgálatának 
évtizedeire. 

Vácott 1942. november 12-én tartotta 
székfoglalóját. Püspöki jelmondata 
így hangzik: „Isten irgalmát éneklem 
mindörökké” (Misericordias Domini 
in aeternum cantabo). Székfoglaló 
beszédében főpásztori terveiről így 
szólt: „Meggyőződésem, hogy kedves 
híveim tőlem, új főpásztoruktól nem 

Dr. Szecskó Károly történész, levéltáros 1957-
ben főiskolásként került Egerbe, amelynek 
miliője magával ragadta. Egész életében azon 
dolgozott, hogy a város múltját, neves embereit 
megismertesse az itt lakókkal. Szerelmese volt 
Egernek - Eger pedig nagyra értékelte tudását. 
2020. február 27-én eltávozott közülünk, de 
pótolhatatlan tudását, jegyzeteit felesége, dr. 
Szecskó Károlyné Emőke segítségével továbbra 
is megosztja velünk.

„A SZERETET HOSSZÚTŰRŐ, KEGYES; A SZERETET NEM
IRÍGYKEDIK, A SZERETET NEM KÉRKEDIK, NEM FUVALKODIK FEL. 
NEM CSELEKSZIK ÉKTELENÜL, NEM KERESI A MAGA HASZNÁT, 
NEM GERJED HARAGRA, NEM RÓJA FEL A GONOSZT, NEM ÖRÜL

A HAMISSÁGNAK, DE EGYÜTT ÖRÜL AZ IGAZSÁGGAL.”
PÁL APOSTOL ELSŐ LEVELE A KORINTHUSIAKHOZ 13,4¬6)

azt várják, hogy fényben és pompá-
ban éljek, hogy lakomákat és ünnep-
ségeket rendezzek és, hogy általában 
a vagyon mutogatásának az előnyeivel 
az embereket elkápráztassam, hanem 
minden bizonnyal azt várják, hogy 
együtt sírjak a sírókkal, együtt szen-
vedjek a szenvedőkkel és minden testi, 
lelki erőmmel együtt dolgozzak a közjó 
előmozdításán.”

Nehéz időkben vette át a váci egyház-
megye kormányzását, mert már javá-
ban dúlt a II. világháború. A világégés 
után bekövetkező politikai változások 
pedig nem kedveztek főpapi szolgála-
tának. Az egyház- és vallásellenes évti-
zedekben is megmaradt az Úr töretlen 
hitű szolgájának. Mindszenty József 
bíboros-hercegprímáshoz hasonlóan, 
1948-tól semmi engedményt nem 
tett az ateizmus alapjára helyezkedő 
kommunista hatalomnak, ezért neki is 
üldöztetés lett az osztályrésze. 

Az 1950-es évek közepétől halá-
láig átmeneti megszakításokkal házi 
őrizetben tartották Hejcén, az egykori 
püspöki nyaralóban. Az egyetlen 
reménysugár 1956 volt, amitől az 
egyház szolgaságának megszűnését 
remélte. November 3-án felkeresték 
a Váci Forradalmi Tanács képviselői 
azzal a megbízatással, hogy vissza-
kísérjék székvárosába. Az érte jött 

küldöttség elérte Miskolcot, majd 
kifejezett kérésére szeretett váro-
sába, Egerbe is látogatást tett. Petróci 
Sándor (1918–1998), a püspök egykori 
titkárának visszaemlékezése szerint: 
„Egerben a szeminárium énekkara 
fogadta a váci megyéspüspököt és – a 
már személyesen alig ismert – kispap-
jai az otthonába visszatérő atyjukként 
üdvözölték. Ölelgették a katonákat, 
mint Miskolcon, itt is a meleg szere-
tet jegyében igazi magyaros vendég-
látásban részesítettek bennünket. A 

katonaköpenyek zsebeiben most békésen megfért a 
kézigránát mellett a sütemény is. A sapkákra a nép 
őszirózsákat tűzött ki.”

Székvárosában Pétery püspököt óriási lelkesedéssel 
fogadták, az üdvözlő szavakra meghatottan vála-
szolt. Többek között a következőket mondta: „Hála 
a Gondviselésnek, hogy a sok hős véráldozata nem 
volt hiábavaló, hogy Hazánk szent ügye jó útra indult. 
Köszönetet mondok hálatelt szívvel a város lakos-
ságának, a magyar honvédségnek, hogy nagy áldo-
zatok árán és sok veszély közepette ilyen messziről 
is hazahoztak engem szeretteim közé. Áldjon meg 
benneteket a jó Isten és a Boldogságos Szűzanya.” 

A forradalom leverése után azonban folytatódtak 
megpróbáltatásai. Visszavitték Hejcére, ahol haláláig 
házi őrizetben tartották. 1967. november 25-én hunyt 
el. Földi maradványait – az Állami Egyházügyi Hivatal 
akadékoskodása ellenére – a váci székesegyház 
altemplomában helyezték örök nyugalomra. 

Pétery József püspök Egerben elhangzott búcsúbe-
szédében az alábbi mondatokkal már utalt arra, hogy 
a későbbiekben tudatosan vállalja a szeretet vérta-
núságát: „Számolok azzal, hogy hazánkra és a magyar 
katolikus egyházra a jövőben nehéz idők következ-
nek. Tudom azt is, hogy a veszedelmek elsősorban 
azokat érintik, és érik, akik az élen állnak, és akiknek a 
gondjaikra bízott nagy tömegek iránti felelősséget az 
Isten és az emberek előtt vállalniuk kell”. 

Magatartása, az egyházhoz és híveihez való hűsége 
példaként szolgálhat napjainkban is.

PÉTERY PÜSPÖK PORTRÉJA
(VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR)

DR. PÉTERY JÓZSEF 
VÁCI PÜSPÖK
EGRI ÉVEI

A HÍVŐK SORFALA KÖZÖTT AZ ÚJ PÜSPÖK ELHAGYJA AZ EGRI 
FŐSZÉKESEGYHÁZAT. ELŐTTE SZINYEI MERSE JENŐ VALLÁS- ÉS 

KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER (TOLNAI VILÁGLAPJA, 1942)
SZERZŐ: SZECSKÓ KÁROLY

„KÉTFÉLE MŰVÉSZ LÉTEZIK: 
AKI SOKAT BESZÉL, ÉS AKI
SOKAT DOLGOZIK”
A 83 éves korában elhunyt Kozma 
István festőművész az utóbbi kategóri-
ába tartozott. Az egri kötődésű alkotó 
a nagybányai posztimpresszionista 
festészet harmadik nemzedékéhez 
sorolta magát. Számos munka kötődik 
a nevéhez. Nemcsak táblakép-, hanem 
ikon- és freskófestéssel is foglalkozott, 
emellett exportra is dolgozott.

KOZMA ISTVÁN 1937-ben született 
Szatmárnémetiben, tanulmányait a 
festővárosban, Nagybányán kezdte, 
ahol később közel három évtize-
dig élt és alkotott. A középiskolát 
Marosvásárhelyen folytatta, majd a 
Kolozsvári Művészeti Akadémiát 1963-
ban végezte el.            

Művészetében meghatározó szere-
pet játszott Nagybánya. Szellemi 
mesterének az ottani festőiskolát 
megteremtő Hollósy Simont tekin-
tette. Kozma István életrajza szerint, 

a Nagybányán töltött évek alatt közel 
kétezer iparművészeti tárgyat készí-
tett. Ezek között találhatók növényi 
alapanyagokkal festett népi szőnye-
gek, fafaragások, illetve kerámiák. 
Emellett művészeti üvegek, dombo-
rítások, belső dekorációk, monumen-
tális faldekorációk, és festett bútorok 
fűződnek a nevéhez. Alkotásinak nagy 
része exportra készült, így kerültek a 
tárgyai például Németország, az USA, 
Kanada, Ausztrália és Oroszország 
üzleteibe. 

Gyűjtő- és kutatómunkát is végzett 
főként a népi kerámia, a textilművé-
szet és a fafaragás területén. 1968-
ban létrehozott egy népművészeti 
szövetkezetet, amellyel céljai között 
szerepelt a magyar hagyományok 
őrzése, illetve a kapcsolatteremtés a 
székelyekkel.

Számos jelentős csoportkiállításon 

vett részt, emellett külföldi biennálékon és külön-
böző tárlatokon is képviseltette magát. 1990-ben 
költözött Magyarországra, ahol Mezőkövesd, majd 
Miskolc után, végül Egerben telepedett le. 

Munkásságát Gárdonyi-díjjal és képzőművészeti 
Nívódíjjal ismerték el, emellett 2012-ben megkapta a 
Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.

Korábban, a TV Eger Margó című kulturális maga-
zinműsorában azt vallotta, kétféle művész létezik: 
aki sokat beszél, és aki sokat dolgozik. Kozma István 
munkássága, alkotásainak száma alátámasztja, hogy 
melyik csoporthoz tartozott. A festőművész 83 éves 
korában hunyt el a koronavírus okozta szövődmé-
nyek következtében. Nyugodjék békében!

Veres Petra

DR. PÉTERY JÓZSEF
(1950)
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KÖSZÖNTSÜK AZ EGERÉRT
DOLGOZÓ CIVILEKET!
KÖZÖSSÉGÜNK JOBBÁ, VILÁGUNK SZERETHETŐBB HELLYÉ VÁLIK,
HA MÁSOKNAK SEGÍTÜNK SZABADIDŐNKBEN

„Egyedül senki vagyok. Azok az emberek érde-
melnek igazán nagy tiszteletet, akik mellém 
álltak és követték a szemléletemet” – mondta 
el lapunknak Turi Ferenc, aki egy bajba jutott 
mentőautón való segítségnyújtás után döntött 
úgy, hogy a továbbiakban is ingyen áll a 
mentőszolgálat rendelkezésére. 

2020. december 9-én kilenc személy részesült 
az Eger Városi Civil Fórum által elfogadott Év 
Önkéntese elismerésben. A díjat minden év 
végén azok kaphatják meg, akik tevékeny-
sége a legkiemelkedőbb volt az adott eszten-
dőben az önzetlenség, a lokálpatrióta szelle-
miség, valamint a közösségért tett munkájuk 
eredményeként. A díjazottak egy részétől azt 
is megtudtuk, hogy mit jelent számukra az 
elismerés. 

AZ ÉV ÖNKÉNTESE DÍJAZOTTJAI 
2020-BAN:

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KARITATÍV 
SZEKCIÓ

KÉKESI GYÖRGYNÉ a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egri Csoportjának vezetője. A csoport a város és kör-
nyéke szociálisan rászorult lakosait támogatja folya-
matos vagy egy rendhagyó élethelyzet hozta nehéz-
ségek alkalmával. A központ adományaiból élelmi-
szercsomagokkal, lakásfelszerelési tárgyakkal, ruhák-
kal, valamint gyermekjátékokkal látták el a rászoruló-
kat.  Különleges volt a „nem luxustáska” elnevezésű 
akció, amelynek értelmében a rászoruló édesanyák 
egy olyan csomagot kaptak, amelyben alaphigiéniai 
és kozmetikai termékek voltak összeválogatva. A 
csoport munkája abban is kiemelkedett, hogy az egri 
Markhot Ferenc Kórház szakszemélyzetét segítette 
adományokkal. 

FELSŐVÁROSI SZEKCIÓ

LISZTÓCZKI MÓNIKA a Forrás Alapítvány Eger kura-
tóriumi elnökeként 2009 és 2020 között vállalt fel-
adatokat civilként. Az alapítvány az Eger-Felsőváros 
közösségi programjainak elindítója, valamint a 
Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI) 
életre hívója. A „Felsőváros Csillaga” - Közösen a 
Közösségért városi projekt újabb kiváló lehetőséget 
biztosított az itt élők aktivizálására és a közösségi 
programok megvalósítására. A díjazott közösség-
szervezőként támogatta a helyi civil kezdeményezé-
seket: megszületett a „Felsőváros Csillaga” közösségi 
díj, amely a lakótelepen élőkért dolgozó önkéntesek-
nek járó elismerés. 

IDEGENFORGALMI ÉS 
KERESKEDELMI SZEKCIÓ

BADACSONYINÉ BOHUS GABRIELLA 
15 éve az Egyesület Eger Idegenfor-
galmáért Szervezet elnöke, valamint a 
kezdetektől a szekció vezetője. Kiemel-
kedő szervezőképességével segíti Eger 
város civil hálózatának rendezvényeit 
és kapcsolatrendszerének bővítését, 
emellett a „Kosztümös élményséták” 
megálmodója és szervezője. Az évek 
óta tartott program sajátossága, hogy 
az idegenvezető korhű ruhában mutatja 
be a séta résztvevőinek Eger barokk stí-
lusú épületeit. A városunkat népszerű-
sítő VisitEger honlap belső tartalmának 
egyik szövegírója. Az EMJV Önkormány-
zat Városimázs Bizottságának civil dele-
gáltja. Munkájával évről évre jelentősen 
hozzájárul az Egri Civil Randevú és az 
Egri Civil Ünnep sikeréhez. A díjazott 
2020-ban a járvány okozta viszontagsá-
gok ellenére is sokat tett Eger turisztikai 
életének fenntartásáért.

IFJÚSÁGI SZEKCIÓ

NAGYIDAI TAMÁS az Eger Kapui 
Kulturális Alapítvány tagja. A díjazott 
részben azért kapta az elismerést, mert 
munkájának köszönhetően egy ifjú-
sági klub várhatóan hamarosan hiva-
talos szervezetté válhat. Fontosnak 
tartja, hogy az egri civil élet fiataljainak 
táborát erősítse, valamint részvételi 
számukat növelje. Tavaly többeknek 
nyújtott segítséget pályázatírásban, 
valamint hivatali dokumentációk 

elkészítésében is közreműködött. 
Aktív szerepet vállalt a XXV. Eger Civil 
Ünnepe megvalósításában. 

„Az elismerés megerősít abban, hogy 
van értéke az önkéntes munkának. Van 
értelme annak, hogy energiát és pénzt 
belefektetve másokért tevékenyked-
jünk szabadidőnkben. További célom, 
hogy még többeket bevonjak az 
önkéntes munkába, és átadjam ezen 
közösségek alapelveit. Nemcsak pél-
dával elől járva, hanem gyakorlati taná-
csokkal igyekszem segíteni azoknak, 
akik tenni szeretnének környezetü-
kért” – mondta el lapunknak Nagyidai 
Tamás az elismeréssel kapcsolatban. 

JOGI ÉS ÉRDEKVÉDELMI SZEKCIÓ

DIÓSZEGI LAJOSNÉ a „Civil Érték” 
Közhasznú Egyesület vezetőségi tagja, 
akinek tevékenységét áthatja a szociá-
lis, valamint a civil munka iránti elköte-
lezettség. A Családsegítő Intézet volt 
igazgatója, a Civil Kerekasztal alapító 
tagja és EMJV Önkormányzata szoci-
ális bizottságának egykori szakértője 
széleskörű ismereteit jelenleg civilként 
kamatoztatja. Nyugdíjba vonulása óta 
is aktívan segíti mások munkáját: előa-
dásokat tart, munkaerő-piaci tanács-
adást végez, és állásinterjúra készíti 
fel azokat a hölgyeket, akik a gyer-
mekvállalást követően visszatérnének 
a munka világába. Tavaly önkéntes-
ként több kislétszámú gyermektábor 
programjaiban segédkezett. A „Civil 
Érték” Közhasznú Egyesület az Eger 

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT
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Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programjához kap-
csolódva havi rendszerességgel vál-
lalja műhelymunkák szervezését és 
irányítását.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
URBANISZTIKAI SZEKCIÓ

RITTENBACHER ÖDÖN lengyel szár-
mazású okleveles építőmérnök, aki a 
Heves Megyei Mérnöki Kamara elnöke. 
Az Életfa Környezetvédő Szövetség 
alapító tagja, majd elnöke és elnök-
ségi tagja. Emellett az Egri Polónia 
Klub vezetője, és az Egri Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat alelnöke. 
Az elmúlt években számos, a civileket 
érintő környezetvédelmi kérdést tárt 
a döntéshozók elé Eger több önkor-
mányzati bizottságának szakértő tag-
jaként. Városunk nem hivatalos lengyel 
nagyköveteként sokat tett Eger és 
Przemyśl testvérvárosi szintű partneri 
együttműködéséért, és eredményesen 
népszerűsítette Eger városát a lengyel 
turisták körében.  

KULTURÁLIS SZEKCIÓ

SIMON KLÁRA az Egri Zenészek 
Egyesület vezetője, aki az elismerést 
elsősorban azért kapta, mert ő találta 
ki és szervezte meg több alkalommal 
a Kárpát utcai erkélykoncert elneve-
zésű zenei programot. Közművelődési 
szakemberként már nyugdíjba vonu-
lása előtt is aktívan részt vett Eger 

kulturális rendezvényeinek szervezé-
sében, valamint szoros kapcsolatot 
ápolt a civil szervezetekkel. A XXV. 
Eger Civil Ünnepe jubileumi rendez-
vény kulturális műsorát szerkesztette 
és rendezte. Az Év Önkéntese díjat 
ezen aktivitásáért is kapta.  

SZABADIDŐ SZEKCIÓ

TURI FERENC, akinek fő profilja a bal-
eseti autó- és kamionmentés, ma már 
díjtalanul áll a Mentőszolgálat rendel-
kezésére. Néhány évvel ezelőtt egy 
bajba jutott mentőautó meghibásodá-
sának önkéntesen végzett elhárítása 
után határozta el, hogy ingyenesen 
kívánja segíteni a mentők munkáját. 
Emellett a tavaszi járványhelyzet ide-
jén gyűjtést szervezett a mentőállomás 
részére, amelyhez magánemberek és 
vállalkozások körében is kereste a támo-
gatókat. Fáradozásainak köszönhetően 
megtalálta a felajánlott adományok 
„útvonalát”, hogy azok eljussanak a meg-
felelő emberekhez. Segítő tevékenysége 
példaértékű, ő hozta létre az „Egerben 
Segítünk” csoportot is. 

„Számomra meglepő ez a díj. Én egy 
egyszerű kis ember vagyok. Egyedül 
senki vagyok. Azok az emberek 
érdemelnek igazán nagy tisztele-
tet, akik mellém álltak és követték a 
szemléletemet.

Igyekszem felnyitni mások szemét, 
hogy mennyit jelent az egymásra való 

figyelés és törődés. Munkám során sajnos elég sok-
szor tapasztalom, hogy milyen gyorsan bekövetkezik 
a baj, és milyen rövid az élet.

Megtisztelő ez az elismerés, és köszönöm az egri-
eknek a bizalmat. A jövőben sem hagyok fel ezzel a 
lendülettel, és igyekszem minél több helyszínre és 
embernek eljuttatni az elképzeléseimet. Ha pedig 
valaki egyetért velem, azzal karöltve megyünk oda, 
ahol úgy gondoljuk, elkél a segítség.

Szívesen vállalnék szerepet olyan szervezetben, ahol 
Eger városa nevét öregbíthetnénk és az egri emberek 
jóságát hirdethetnénk.

Eger egy fantasztikus város, és ha van miért meg-
mozdulni, akkor országosan is példaértékűen fognak 
össze és segítenek az egriek” – foglalta össze gondola-
tait Turi Ferenc az elismeréssel kapcsolatban. 

GENERÁCIÓK ÖSSZEFOGÁSA SZEKCIÓ

HORVÁTH GÁBOR, a Dobó Katica Nyugdíjas 
Szervezet tagja, a Nosztalgia Énekcsoport ve¬zetője 
és jótékonysági rendezvénye¬k közreműködője, aki 
az elismerést a városi civil szervezésű rendezvényein 
nyújtott sokrétű zenei tevékenységéért kapta. Több 
mint egy évtizede vesz részt a város civil életében. 
Az „Aranykorúak matinéja” elnevezésű zenés nosz-
talgiaműsorok sikere is a nevéhez fűződik. A civil 
szervezetek rendezvényein a mai napig szívesen vál-
lalja a zenei műsorok szervezését és szerkesztését. 
Önzetlensége és maximumra való törekvése példa-
értékű, emellett elismerést érdemel az idősotthonok 
programjain, a fogyatékkal élők rendezvényein, vala-
mint a kórház nyitott napján való részvétele.

HELYESBÍTÉS
TISZTELT EGRI LAKOSOK!

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY AZ EGRI MAGAZIN 12. SZÁMÁBAN TÉVESEN JELENT MEG A 2021. ÉVI JANUÁR 3. - ÉS 2021. ÉVI MÁRCIUS 
11. HETÉBEN TÖRTÉNŐ SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS.

A KORÁBBI GYAKORLATNAK MEGFELELŐEN A 2021. ÉVBEN TOVÁBBRA IS CSAK A PÁROS HETEKEN TÖRTÉNIK
A SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA!

A TÉVES MEGJELENÉSÉRT ELNÉZÉSÜKET KÉRJÜK!

Minden kedves Ügyfelének Boldog Új Évet kíván az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

EGER VÁROSI CIVIL FÓRUM ÉVES TALÁLKOZÓJA A VÁROSHÁZA 
DÍSZTERMÉBEN (2020)

EGER CIVIL ÜNNEPE A SZÉPASSZONYVÖLGYBEN



TÁRSADALMI DILEMMA
(THE SOCIAL DILEMMA) 
A tömör és feszes amerikai dokumen-
tumfilm másfél órában járja körbe a 
közösségi média veszélyeit, és maguk 
a fejlesztők tárják elénk a saját talál-
mányaikkal kapcsolatos aggodalma-
ikat. A tavalyi év Netflix kínálatának 
egyik legmeghatározóbb filmjét Jeff 
Orlowski rendezte, aki 2012-ben a 
Jégvadászat (Chasing Ice) c. doku-
mentumfilmmel – amelyben a klíma-
változás témájáról forgatott – Oscar-
jelölésig jutott.

A Társadalmi dilemma c. filmjében IT 
szakértők megszólaltatásával olyas-
mit igyekszik megmutatni zanzásítva, 
amit eddig is érzékeltünk, csak idővel 
szinte természetessé vált: okoseszkö-
zeink rabjaivá váltunk, méghozzá nem 
is akárhogyan.

Tristan Harris, a Google volt design-eti-
kai szakértője felütésként a követke-
zőképpen fogalmaz: „Ha körbenézünk, 
olyan, mintha megőrülne a világ” 

A közösségi felületek – Facebook, 
Messenger, Twitter, stb. – észre-
vétlenül telepedtek rá életünkre, és 
tettek minket azoktól függővé a profit 
érdekében. 

Ezzel kapcsolatban többször megszólal 
Tim Kendall, aki korábban a Facebook 
monetizációs igazgatójaként azért 
felelt, hogy csapatával egy pénzter-
melő platformot csináljon az oldalból.

Az alkalmazásokra írt mesterséges 
intelligenciának köszönhetően a 
közösségi felületek lényegében többet 
tudnak rólunk, mint saját magunk. Az 
informatikusok elmondásaiból pedig 
kiderül, hogy a mesterséges intelligen-
cia vezérelte rendszerek mára lénye-
gében irányíthatatlanná váltak. 

Tristan Harris az okoseszközök műkö-
dési elvét a Las Vegas-i nyerőgépe-
kéhez hasonlítja a filmben. Mint fogal-
maz: „Nem elég a technológia tudatos 
használata, mélyebbre akarok ásni, 
az agytörzsbe, és beléd ültetni egy 
tudatalatti szokást, így egy mélyebb 
szinten vagy beprogramozva. Nem is 
tűnik fel. Mindig, amikor a pulton látod, 
és csak ránézel, tudod, hogy ha érte 

nyúlsz, akkor lesz ott neked valami.”

A hatalmas információáradat és a 
folyamatos online visszacsatolás 
közepette pedig csak repül az idő. A 
különböző közösségi oldalaknak pedig 
éppen az a célja, hogy a felhasználó 
idejét minél inkább lekösse. 

A függőség kialakításának része, 
hogy az adott felületek használatakor 
mindig komfortosan érezzük magun-
kat, mi több, a folyamatos jutalmazás 
élményét éljük át a bejegyzéseinkre 
kapott like-ok formájában.   

A közösségi felületek megítélésének 
megannyi vetülete közül nem marad-
hat ki a filmből az a paradoxon sem, 
hogy a szólásszabadság jegyében 
ezek az oldalak az emberi érzékekre 
alapozva lényegében táptalajai lettek 
annak, hogy a szélsőséges ideológiák 
szinte fénysebességgel terjedhesse-
nek az online térben. 

Hogy miért éppen most vallottak a 
fejlesztők arról, hogy mivé fajult az a 
high tech birodalom, amelynek csúcsra 
járatásában ők is részt vettek? Erre 
részben magyarázat, hogy elmon-
dásaik szerint idővel saját bőrünkön 
tapasztalták meg azt a függősé-
get okozó rendszert, amelyhez ők is 
asszisztáltak.

Tim Kendall például néhány éve a 
Moment alkalmazás vezérigazgatója. 
Az applikáció célja, hogy segítsen a 
felnőtteknek és a gyerekeknek abban, 
hogy miként használják egészsége-
sebb módon okoseszközeiket. 

A tükröt tartó dokumentumfilmmel 
már-már telítődnénk, ám az interjúk 
közé ékelődik egy fiktív család élete. 
Összetörik a kamasz fiú okostelefon-
jának kijelzője, és édesanyja ultimá-
tumot ad neki: ha egy hétig nem 
használja készülékét, új kijelzőt kap. 
Ha megnézzük a filmet, nemcsak a 
fogadás következményeit ismerhet-
jük meg, hanem kívülről láthatjuk az 
okoseszközök, illetve a közösségi felü-
letek okozta függőség és manipuláció 
bestiális kombinációját. 

TÁRSADALMI DILEMMA (THE SOCIAL DILEMMA) 
AMERIKAI DOKUMENTUMFILM 2020, 94 PERC

RENDEZŐ: JEFF ORLOWSKI

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
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ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET?
Nem tudhatjuk, mi vár ránk a következő évben, egy azonban biztos, 
Isten irgalma és jelenléte biztos kapaszkodót nyújthat számunkra a 
mindennapokban - vallja AKLAN BÉLA SÁNDOR evangélikus lelkész, 
akit sikerekről, fogadalmakról, tervekről kérdeztünk. 

Sikerekben gazdag, boldog újévet 
szoktunk kívánni, mit jelenthet ez 
2021-ben?
Értelemszerűen a siker jelentése 
magában foglalja azt, ha valamit 
az ember képes megtenni, elérni, 
amire vágyott, ami fontos a számá-
ra, sikerült véghezvinnie egy hőn 
áhított célt. Ezek lehetnek anyagi, 
földi dolgok, de lehetnek szellemi 
eredmények, például egy diploma 
megszerzése, egy könyv megírása, 
és lehetnek lelki célok is, amelyek 
a szív gazdagodását célozzák meg 
és a lélek kincseit tartják szem előtt.

Amikor tehát sikert, sikereket kívá-
nunk egymásnak, akkor annak az 
őszinte – vagy esetleg csak udvari-

as - kívánságunknak adunk hangot, 
hogy a másik ember számára tes-
ti-lelki gyarapodást, gazdagodást, 
nemesedést kívánjunk az újeszten-
dőben.

Január a tervezés időszaka, az új-
rakezdés ideje. Mit érdemes meg-
fogadnunk?
Azt gondolom, hogy ha az ember 
60 éves, akkor eléggé tapasztalt és 
jó esetben eléggé bölcs is ahhoz, 
hogy annyira megismerje önmagát, 
hogy tudja, a fogadkozások ideje 
már lejárt. Kár önmagunkat áltatni 
olyan dolgokkal, amelyeket az em-
ber adott esetben évtizedek alatt 
sem tudott a fogadkozásai révén el-
érni. Én ennek nem sok értelmét lá-
tom tehát. Azt viszont vallom, hogy 
Isten Szentlelke ad egy sugallatot, 
egy különös belső indíttatást, és ak-
kor az, aki példának okáért 41 évig 
erős dohányos volt, képes eldön-
teni és véghezvinni, hogy leteszi a 
cigarettát. Nem azért mert megfo-
gadja, hanem mert erőt és akaratot 
kap hozzá Istentől. Ezért tehát ér-
demesebb Istentől kérnünk, mi vol-
na az, ami jobbá, emberibbé tenné 
2021-ben az életemet?

Ebben a ki tudja meddig tartó jár-
ványos időszakban mit lehet ér-
téknek tekinteni?
Természetesen azt, ami máskor is 
érték: az ember és a teremtett vi-
lág élete, megóvása, különösen is 

a közvetlen környezetemben levőkkel való fi-
gyelmes törődés és a róluk való gondoskodás. 
Valamint minden más, ami jó, tiszta, nemes és 
tiszteletre méltó, csak most persze a magunk és 
egymás egészségének a megóvásának a tükré-
ben, amit a külső körülmények miatt kényszerü-
lünk komolyabban venni.

Börtönlelkészként mit tud nyújtani az ott lévő 
embereknek?
Igyekezem mindazt nekik átadni, amit hivatá-
somnál és lelkiismeretemnél fogva adhatok, amit 
munkaköri leírásom meg is követel: a hozzám 
fordulók lelkigondozását, gyóntatását, egyéni 
és kiscsoportos lelki alkalmakon történő részvé-
telét az imádságban, igeolvasásban és magya-
rázatban. Szervezem továbbá a különféle vallási 
felekezetek és missziós szervezetek adományai-
nak és szóróanyagainak bejutását, átadását.

Ön mit vár az új esztendőtől, mi az, amit más-
képp csinálna az előző évhez képest?
Szeretnék 2021-ben az élő Istenhez még köze-
lebb jutni, hogy tisztábban és többször halljam 
meg a hangját, értsem meg az akaratát nagyobb 
bizonyossággal, s hogy ehhez mindig társuljon 
őszinte készség és akarat bennem annak lelkiis-
meretes megvalósítására is… Illetve, ami ennek a 
párja, hogy az emberekkel való kapcsolataimban 
ezt még többször aprópénzre tudjam felváltani. 
Áldott Új Esztendőt kívánok minden kedves ol-
vasónknak! Erős vár a mi Istenünk!
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