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*A feltüntetett kezdőár a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának megszerzése esetén érvényes, minden Dacia Lodgy Blue dCi 115 Arctic gépkocsira, 2021.01.10. napjától a készlet erejéig vagy visszavonásig. 
A támogatást a Magyar Állam nyújtja, a 45/2019. (III.12.) Korm. rendeletben írt feltételekkel.  A támogatás folyósításáért nem vállalunk felelősséget. Lodgy vegyes fogyasztás l/100 km: 4,7–5,1; CO2-kibocsátás g/km: 
124–133. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása 
eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a 
felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia 
Márkakereskedőjét. A kép illusztráció. 
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Lendületet adunk vállalkozásának!
Renault haszonjárművek most akár
FIX 1,9% kamattal, NHP Hajrá finanszírozással!

A finanszírozási ajánlat kizárólag nem fogyasztók által, 2021.01.01. után megkötött finanszírozási szerződésekre érvényes, valamennyi Renault haszongépjármű esetében, és visszavonásig 
szól. A finanszírozás keretében zárt végű pénzügyi lízing vehető igénybe, forint alapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: minimum 
22%, futamidő: 36-84 hónap, a finanszírozás minimum összege: 1 000 000 Ft, a kamat a teljes futamidőre 1,90%. A finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás 
fenntartását írja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek 
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és 
Hirdetménye a http://www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. 
A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. A programban a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint vállalkozásnak minősülő azon jogalanyok vehetnek részt, amelyek megfelelnek a Magyar Nemzeti Bank 
Növekedési Hitelprogram Hajrá keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló, mindenkor hatályos terméktájékoztatóban meghatározott 
feltételeknek. A mindenkor hatályos terméktájékoztató megtalálható a http://www.mnb.hu/monetaris-politika/novekedesi-hitelprogram-nhp weboldalon. A képek illusztrációk.



Kedves Olvasó! Csak én látom úgy, hogy 
kis magyar valóságunkban sokasodnak az 
anomáliák? Vegyük csak az elmúlt napok 
vezető híreit – jobbról és balról is:

Magyarország első
az átoltottság terén az unióban.

(A kormány magának könyveli el a sikert.)
Koronavírus-halálozás:

Magyarország a második az egész
világon. Az egészségügy romokban.
(A kormánynak ezt mi könyveljük el.)

Bármi legyen is az igazság, tisztelet és 
hála az egészségügyi dolgozóknak, akik 
sanyarú körülményeik ellenére is marad-
tak a hivatásuknál. Nem nyilatkozhatnak 
szabadon, nem állhatnak ki magukért, nin-
csenek elegen, nincsenek megbecsülve. 
Annak ellenére is igyekeznek megmenteni 
minket, hogy soha nem álltunk ki mellet-
tük igazán. De egyszer csak összeforr ez a 
nemzet… Addig is köszönjük, köszönjük, 
köszönjük!

Scrob Andrea
főszerkesztő
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TINIKÉNT LEVELET ÍRT A NASA-NAK,
UTÓBB A KIEMELT KUTATÓJUK LETT
BESZÉLGETÉS DR. GUCSIK ARNOLDDAL, AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM DOCENSÉVEL

Földtudós, okleveles általános és középiskolai 
tanár, természetvédelmi szakmérnök, az Eszterházy 
Károly Egyetem docense, a fizika tanszék vezetője, 
aki a Bécsi Tudományegyetemen szerzett doktori 
címet kozmo- és geokémiából, ösztöndíjasként járt 
az Okayamai Tudományegyetemen, a Cambridge-i 
Egyetemen, a németországi Max Planck Intézetben, 
dolgozott dél-afrikai, illetve japán egyetemeken, 
és akkor ott van még a NASA számára végzett 
munkája. Ezek után kíváncsi vagyok, mit felelne, ha 
azt kérdezném: voltaképp ki is Ön?
Amikor magunkat írjuk le – mondja Gucsik Arnold –, 
általában a hozzánk közel állók rólunk alkotott véle-
ményére hagyatkozunk. Nos, ebből kiindulva akár 
úgy is fogalmazhatnék, hogy egy jó értelemben vett 
őrült, egy megszállott vagyok, ám én sokkal szíveseb-
ben gondolom azt, hogy egy olyan valaki, aki közel 
az ötvenhez is ugyanolyan – szinte már gyermeki – 
érdeklődést tanúsít a természettudományok iránt, 
mint fiatalként, noha számomra is világos, hogy nem 
lehet mindig ugyanazon a magas hőfokon élni. Talán 
ezért is mondta nekem egy japán professzor, hogy 
nagyszerű, amit elértél, Arnold, de arra vigyázz, hogy 
ne égj ki ötvenéves korodra, lévén az embernek akkor 
kell leginkább sugározni az addig megszerzett tudást. 
És bár egyáltalán nem vettem vissza a tempóból, 
nem érzem úgy, hogy mostanra kiégtem volna – igaz, 
a dolgok fontossági sorrendje némileg módosult a 
korábbiakhoz képest –, mivel éppen olyan kíváncsian 
figyelem, mi történik például a biológia vagy a kémia 
világában, mint amellyel a saját tudományterületem 
eseményeit követem.

Az Önről imént felsoroltak – amelyek a felét sem 
teszik ki eddigi életútja főbb történéseinek –, egy 
nyolcvanéves professzorhoz inkább passzolnak, 
mint egy olyan illetőhöz, aki két hónapja ünnepelte 
a 49. szülinapját. És ha ehhez még azt is hozzáte-
szem, hogy e pályát három gyermek mellett futotta 
be, jogosnak tűnik a kérdés: hogyan?
Ehhez kellett egy kiegyensúlyozott családi háttér. 
Olyan párt sikerült találnom, aki a jegyességünk, majd 
később a házasságunk alatt is tudta, mivel jár az a világ, 
amelyben én élek és dolgozom. Ez egy darabig műkö-
dött is, ám amióta a gyermekeink felnőttek – hiszen 

már a legkisebb, Ákos is 15 éves –, úgy 
érzékelem, hogy én is és a feleségem is 
némileg belefáradtunk ebbe az életfor-
mába. Erre utaltam az előbb, amikor a 
prioritások átrendeződéséről, a manap-
ság már fel-felbukkanó fékekről beszél-
tem. Na, egyszóval a feleségem támo-
gatása nélkül szinte bizonyosan nem 
így alakul a karrierem, ami attól függet-
lenül is igaz, hogy őt nagyon megviselte 
a magunk mögött hagyott időszak, 
amelyet csak tetéz a koronavírus-jár-
vány és az abból fakadó bizonytalan-
ság. Ez utóbbi engem is érint, hiszen 
nem tudok utazni, előadásokat tartani, 
beszámolni a kutatási eredményeinkről, 
ami mind-mind hozzátartozik a tudo-
mányos tevékenységhez.

Dolgozott a NASA-nak… Mikor és 
hogyan került kapcsolatba a világ 
talán legismertebb űrhajózási, űrkuta-
tási szervezetével?
Onnan kezdeném, hogy a ’80-as évek 
második felében a monori József Attila 
Gimnázium diákjaként – hála egy kiváló 
tanáromnak – az első 10-be kerültem 
földrajzból az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen, ami azt jelen-
tette, hogy felvételi nélkül bekerül-
tem a felsőoktatásba. Ekkortájt jelent 
meg idehaza magyarul a Science 
című havilap, s mivel találtam benne 
egy engem érdeklő írást, bementem 
a Földrajztudományi Kutatóintézet 
könyvtárába, hogy elolvassam az 
eredeti cikket, amit a NASA egyik 
professzora írt, s ami a bolygók kelet-
kezésének kérdésével foglalkozott. 
Na, erre én – gimnazistaként, rettene-
tes angolsággal – írtam neki egy leve-
let, hogy örülök az elméletének, de az 
szerintem ezért és ezért nem helyt-
álló. Mivel vagy fél évig nem érkezett 
válasz, már lemondtam az egészről, 

amikor jött a levél, méghozzá azzal a 
megszólítással, hogy „kedves Gucsik 
Arnold professzor”. A szövegben pedig 
azt állt, hogy kiválónak tartja az észre-
vételeimet, amiket a kutatócsoportja 
meg is fontol. Illetve kérte, hogy adjam 
meg az intézmény nevét és címét, ahol 
dolgozom. Mire megírtam, hogy nincs 
semmiféle intézmény, mivel én egy 
érettségi előtt álló tanuló vagyok. Így 
aztán a következő levelében már nem 
voltam „professzor”, sőt, azt is megje-
gyezte, nehezen hiszi el, hogy itt egy 
diák gondolatairól van szó. 

Viszont a történet csak jóval később 
folytatódott…
Így van. Az 1990-es évek közepe 
táján írtam a szakdolgozatomat egy 
Ghánában lévő meteoritkráter kutatá-
sáról – megjegyzem, ebben az időben 
a meteoritkráterek tudományos vizsgá-
lata még igencsak gyerekcipőben járt –, s 
ennek okán 1995 januárjában 3-4 társam-
mal sikerült eljutnunk Ghánába. Ezt a 
dolgot azért említem, mert épp ebben 
az időben, 1995-ben, majd 1996-ban és 
1997-ben az UNESCO támogatásával 
Magyarországon nemzetközi konfe-
renciát rendeztek a meteoritkráterek 

DR. GUCSIK ARNOLD

Bár egy természettudományos műveltségű személynél nem 
szerencsés azt feltételezni, hogy a jövőbe látott, egy tény: azt 
a fiatalembert, aki gimnazistaként – nem kis önbizalomról téve 
tanúbizonyságot – nem egyszerűen levelet írt az USA Nemzeti 
Repülési és Űrhajózási Hivatala egyik szakemberének, de még 
bírálta is annak bizonyos állításait, úgy három évtizeddel ké-
sőbb az említett „cég”, vagyis a NASA a kiemelt kutatói közé 
sorolta. Nem véletlenül, hiszen az egykori tini, azaz DR. GUCSIK 
ARNOLD földtudós az évek során remek tudományos pályát fu-
tott be. S mivel ennek része az Eszterházy Károly Egyetem is, 
ahol egy ideje már nemcsak oktat, de a fizika tanszék vezetője 
is, így találkozásunkkor a tanításhoz való viszonyáról épp úgy 
kérdeztem, mint kutatói munkásságáról.
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kutatásáról. Nos, a ’96-os, budapesti talál-
kozó előtt kaptam egy levelet a NASA 
professzorától, hogy itt az ideje a szemé-
lyes találkozásnak. Ez meg is történt, és 
amikor elmeséltem neki, hogy is képze-
lem a jövőmet, azt javasolta, töltsek el a 
NASA-nál pár évet. Ám közben befutott 
egy ajánlat Japánból is, én pedig – máig 
sem tudom, miért – utóbbit választot-
tam. Nem bántam meg, mivel onnan is 
eljutottam a NASA-hoz. Ettől függetle-
nül rengeteget köszönhetek az amerikai 
professzornak, aki mindvégig támoga-
tott afféle mentorként, s akinek az indít-
ványára lettem 2017 áprilisában a NASA 
„kiemelt kutatója”. 

E címhez mi minden kellett?
Egyrészt az a bő két évtizedes munka, 
ami akkor már mögöttem volt, másfe-
lől az a Christian Köberl professzor, aki 
rendszeresen dolgozott és dolgozik 
a NASA-nak, aki a kozmo- és geoké-
mia területén a világ legkiválóbb 
koponyáinak egyike, és akinek a Bécsi 
Tudományegyetemen a tanítványa 
voltam. Ő szakmailag hihetetlenül 
sokat adott nekem, kihozva belőlem a 
maximumot.

Jól feltételezem, hogy a meteoritok-
ból vagy meteoritkráterekből szár-
mazó minták vizsgálata azért fontos, 
mert amennyiben sikerül meghatá-
rozni, hogy a becsapódáskori átala-
kulás milyen nyomáson, illetőleg 
hőmérsékleten következett be, abból 
visszakövetkeztethetünk magának az 
ütköző testnek a természetére?
Lényegében igen. És ezzel kapcsola-
tosan volt egy olyan ötletem, hogy ha 
mesterségesen átalakított mintákat 
szerzünk – amelyeknél tudjuk, hogy az 
adott szerkezeti átalakulás mekkora 
hőmérsékleten és nyomáson ment 
végbe –, úgy azokat összehasonlít-
hatjuk a meteoritokból vagy mete-
oritmintákból származó anyagokkal, 
így jutva közelebb a megválaszolandó 
kérdésekhez. Én mindezt a gyakorlat-
ban ki is próbáltam, s kiderült, hogy 
jelentős hasonlóságok vannak a szerke-
zeti módosulásokban. Persze, itt atomi 

szintű változásokról van szó, amiket 
azonban a korszerű technika segít-
ségével tökéletesen lehet vizsgálni. 
Mindenesetre, amikor ezt az elképze-
lésemet és az eredményeimet előad-
tam az USA-ban, a jelenlévő tudósok 
egyöntetűen úgy vélték, ez egy jelen-
tős áttörés, ezért feltétlenül dolgozzam 
ki, majd publikáljam az elméletét és a 
módszertanát. Voltaképpen így indult 
a történet…

Ha már USA és előadás… Évről évre 
megrendezik Houstonban a holdi 
és bolygókutatással foglalkozó 
legnagyobb nemzetközi konferen-
ciát, amire idén március közepén 
került sor – a járvány miatt online 
módon –, és amelyen az Eszterházy 
Károly Egyetemen Ön által létrehozott 
planetológiai és műholdas földmegfi-
gyelő kutatócsoport is szereplési lehe-
tőséghez jutott. Mit mutatott be?
Az köztudott, hogy azokat a világűrből, 
így például különféle bolygókról szár-
mazó mintákat, amiket az erre a célra 
használt eszközök a Földre hoztak, ma 
már lehet vizsgálni, vagyis a kezünkben 
vannak. Mi egy olyan módszert ismer-
tettünk, amit az elmúlt két évtized-
ben fejlesztettem ki, s amelynek során 
úgynevezett finomszemcsés asztro 
ásványtani anyagokat vizsgálunk nem 
roncsolásos technikával.

Miután az oktatás végigkísérte és 
kíséri az életét, érdekelne, minek 
tartja magát: egy tanárnak, aki 
közben tudományos munkát végez, 
vagy inkább egy kutatónak, aki emel-
lett szívesen tanít?
Jó kérdés. Úgy vélem, itthon egy egye-
temi oktató vagyok, aki tudományos 
munkával is foglalkozik, ám azokon a 
külföldi állomáshelyeken, ahol megfor-
dultam – legyen szó Dél-Afrikáról, a 
Max Planck Intézetről, a stockholmi 
egyetemről vagy a japán felsőoktatási 
intézményekről –, elsősorban kutató 
voltam, s csak utána tanár. 

Itthon elég régóta mondogatják, hogy mind kisebb 
a természettudományos műveltség jelentősége, 
értéke. Ön is így véli?
Ennek kapcsán három rövid megjegyzésem van. Az 
egyik, hogy e kijelentés alátámasztására éppen úgy 
lehet példákat felhozni, mint a cáfolatára. A másik, 
hogy azok az emberek, akik ebben a világban élnek, és 
pont azért dolgoznak, hogy az ilyen negatív dolgok ne 
következzenek be, nehezebben veszik észre a kritikus 
megállapításokra okot adó változásokat, mint a kívül-
állók. Végül pedig úgy hiszem, itt generációs különb-
ségekről is szó van: például a mai ötvenesek-hatva-
nasok, tehát a mi korosztályunk olyan környezetben 
szocializálódott, amelyben a természettudományos 
ismeretek rendkívül komoly értékkel bírtak. Napjainkra 
jócskán megváltozott a környezet, másfajta kihívások-
kal kell szembesülni, következésképpen a hangsúlyok 
is máshová kerültek. Azaz nem feltétlenül hanyatlást 
látunk, hanem csak azt, hogy a mai világban másfajta 
kompetenciákra van szükség.      

És a gyermekei milyen irányba tartanak?
A nagyobb fiam a Debreceni Egyetemre jár, ha minden 
igaz, belőle biológus lesz. A kisebb szerintem vala-
mely műszaki pályán helyezkedik majd el, teszem azt 
gépész- vagy építészmérnökként. A lányom viszont 
kilóg ebből a sorból, hiszen ő humán beállítottságú, 
ráadásul kicsi kora óta. Nemcsak imádja a verseket, de 
maga is írogat. A nagy-nagy kedvence Pilinszky János. 

Annyi komoly témáról esett már szó, a végére hagy-
tam egy vidámat. Elmesélné, miként sikerült egy 
texasi kocsmában megfagyasztania a levegőt? 
Amikor kint dolgoztam, a munkatársaimmal pénteken-
ként rendre felkerestük valamelyik pubot, hogy kien-
gedjük a fáradt gőzt. Miután én soha nem fogyasztok 
alkoholt, amikor megkérdezték, mit innék, mondtam, 
hogy tejet. Hát, mintha bomba robbant volna… Nem 
elég, hogy a törzsközönség azonnal elhallgatott, a tulaj 
is odajött az asztalunkhoz, hogy ő ilyet még soha nem 
hallott. Ám végül azért csak elküldte az egyik alkalma-
zottját tejért. Aki hamarosan vissza is tért, ám nem egy 
pohár, sőt, még csak nem is egy liter tejjel, hanem egy 
gallonnyival, ami közel négy liter. Egy kicsit meglepőd-
tem, de azért az est során elkortyolgattam. Ahogy a 
kocsmabeliek arcára visszaemlékszem, szerintem ezt 
az esetet még ma is emlegethetik.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT



4 / EGRI MAGAZIN

FITNESZPARK   
TOVÁBB BŐVÜLNEK A SPORT- 
LEHETŐSÉGEK AZ ÉRSEKKERTBEN 
Március 12-én átadták a szabadtéri sportpark munkate-
rületét az Érsekkertben. A helyszín a Klapka utcai kapu 
és a szökőkút közötti sétálóút bal oldalán elhelyezett 
aszfaltozott, 150 négyzetméternyi terület. A terep 
előkészítési munkálatai megkezdődtek, a beruházás 
a tervek szerint egy hónapon belül megvalósul. A 
fitneszpark kialakítása költségmentes, az üzemeltetési 
és fenntartási kötelezettségek azonban az önkormány-
zatra hárulnak.

DRÁGULÁS   
A TAKARMÁNYÁRAK EMELKEDÉSE 
A HÚS- ÉS TEJFELDOLGOZÓKRA IS 
HATÁSSAL LEHET
A takarmányárak emelkedésére hívja fel a figyelmet a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Mint írják, a drágulás 
világszerte a hús- és tejtermékek fogyasztói árának foko-
zatos emelkedéséhez vezethet. Ötvös Imre az Egertej 
Kft. ügyvezető igazgatója megkeresésünkre elmondta, 
a járványhelyzetre való tekintettel az áremelkedést csak 
később fogják megérezni a fogyasztók.

VÁLTOZÁS   
FELFÜGGESZTETTÉK
AZ ELSŐAJTÓS FELSZÁLLÁST
A VOLÁNBUSZ JÁRATAIN
A Volánbusz március 29-től felfüg-
gesztette az első ajtóknál történő 
felszállást az országos, az elővárosi, a 
regionális forgalomban, valamint a helyijáratokon, a járművezetőket pedig 
kordonnal határolják el az utastértől – áll a társaság közleményében. A jegy-
vásárlás azonban továbbra is megoldható a pénztárakban, az automatáknál 
vagy a közlekedési mobiljegyalkalmazással. 

GÉPJÁRMŰADÓ  
EGY HÓNAPPAL KÉSŐBB ESEDÉKES 
AZ ELSŐ RÉSZLET BEFIZETÉSE
Április 15-ig kell befizetniük az autótulajdonosok-
nak a gépjárműadó első részletét. Az időponton 
túl további változás például, hogy már nem az 

önkormányzatok, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézi az ezzel kapcsola-
tos ügyeket, a Magyar Posta pedig február közepétől kézbesíti a gépjárműadóról 
szóló határozatokat.

Március 15-től elektronikusan 
elérhetővé teszi az szja-bevallási 
tervezeteket a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal. A szervezet továbbá 
arra is felhívja a figyelmet, hogy 
senkinek nem kell személyesen 
felkeresnie az ügyfélszolgálatot, hogy hozzájusson nyomtatott beval-
lási tervezetéhez, ugyanis azok, akiknek nincs ügyfélkapuja, április 15-ig 
kérhetik a dokumentumok postázását. Ezt egyébként SMS-ben, telefo-
non, továbbá a NAV honlapján elérhető űrlapon és levélben is megtehetik.

SZJA-TERVEZET  
ÁPRILIS 15-IG KÉRHETŐ A 
DOKUMENTUM POSTÁZÁSA

Csalók küldenek üzeneteket a csomagküldő-szolgáltatók nevében, hogy hozzá-
férhessenek a mobiltelefonokon tárolt adatokhoz – figyelmeztetett a rendőrség. 
Az SMS egy linket tartalmaz, amelyet megnyitva egy csomagküldő-szolgálat 
arculati elemeivel ellátott weboldal jelenik meg, azonban ott semmilyen funkció 
nem érhető el. Az oldal egyetlen célja, hogy a látogató telefonjára vagy más 
okoseszközére egy kártékony kódot tartalmazó alkalmazást telepítsen, amely-
nek segítségével az elkövetők hozzáférhetnek az eszközön tárolt adatokhoz. A 
rendőrség az ügyben nyomozást rendelt el, illetve azt kéri: a felajánlott alkalma-
zást ne nyissák meg és ne telepítsék az érintettek!

KIBERBŰNÖZÉS     
SMS-BEN TÁMADNAK AZ ADATHALÁSZOK

A Heves Megyei Vízmű Zrt. szakemberei ideiglenes 
szennyvízátemelőt építettek ki az Érsekkertben, amíg 
a csatornák bélelését végzik.  A fejlesztés egyik célja, 
hogy a védett terület növényzetét ne károsítsák.

REKONSTRUKCIÓ    
IDEIGLENES SZENNYVÍZÁTEMELŐT 
ÉPÍTETTEK KI AZ ÉRSEKKERTBEN

HATÁRIDŐ 
MÁJUS 20-IG LEHET NYILATKOZNI 
AZ ADÓ 1%-ÁRÓL
Sok szervezet működéséhez jelent elenged-
hetetlen segítséget az adó 1+1 %-a. Az Egri 
Menhelyen például a több mint 200 állat 
ellátásához szükséges költségek 40%-át a 
felajánlásból befolyt összeg teszi ki. 



Átadták a munkaterületet az Egészségház 
utcában, hiszen felújítják a korábban besza-
kadt csapadékcsatornát. Tavaly március 
óta várat magára ez a rekonstrukció, amely 
megvalósulását az önkormányzat költségve-
tése eddig nem tette lehetővé, azonban egy 
Belügyminisztériumi forrásátcsoportosításnak 
köszönhetően közel 260 millió forintból újulhat 
meg a rossz állapotban lévő csatornaszelvény. 
Múlt hónapban egy közel öttonnás, úgyneve-
zett beton gyűjtőszelvényt is beemeltek az 
Egészségház utcába. A munkával várhatóan 
május végére végeznek a szakemberek.

FELÚJÍTÁS
MEGÚJUL A KORÁBBAN BESZA-
KADT CSAPADÉKCSATORNA AZ 
EGÉSZSÉGHÁZ UTCÁBAN

KOSZORÚZÁS      
MÁRCIUS 15-ÉN TÖBB HELYI 
SZERVEZET IS MEGEMLÉKEZETT 
A PETŐFI-SZOBORNÁL
Március 15-én több civil szervezet is elhelyezte 
az emlékezés koszorúit a Petőfi-szobornál. Az 
egri képviselők, a fertálymesterek és a civil 
szervezetek tagjai az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc résztvevői előtt tisztelegtek.

JÁTSZÓTEREK FERTŐTLENÍTÉSE
AZ AGRIA SPECIÁLIS MENTŐ
ÉS TŰZOLTÓ CSOPORT
AJÁNLOTTA FEL A SEGÍTSÉGET
Ismét megkezdődött a játszóterek és pihenő-
parkok eszközeinek fertőtlenítése Egerben. 
Mindezt egy emberi egészségre ártalmat-
lan folyadékkal az Agria Speciális Mentő és 
Tűzoltócsoport munkatársai végzik a város 81 
játszóterén.

ÖSSZEFOGÁS
HŐSÖK ÉS VITÉZEK 
CÍMMEL KÉSZÜLT ÜNNEPI 
MŰSOR A VÁRMÚZEUM 
KEZDEMÉNYEZÉSÉRE
Zenével, tánccal és verssel emlékez-
tek március 15-re az egri fiatalok, helyi 
művészek és a különböző szervezetek. 
A Dobó István Vármúzeum felhívására, 

a TV Eger közreműködésével Hősök és vitézek címmel készült ünnepi műsor, amellyel az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei előtt tisztelegtek.
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Bár tudományos igényű felméréseket nem végeztem a 
témában, hosszú időre visszatekintő újságírói tapaszta-
lataim azt mondatják velem, hogy a szobor- és emlék-
műrongálások az esetek nagy részében két fő csoportba 
sorolhatók: az egyikbe a rendre tudatlansággal párosuló 
gyűlölet-bűncselekmények tartoznak (akár rosszul értel-
mezett nacionalizmusról, akár másról van szó), míg a 
másikba a többnyire alkohol (szer) által motivált egyszeri 
vandalizmus. Előbbinél rögtön eszünkbe juthat például 
a székely vértanúk marosvásárhelyi emlékműve, ami 
éppúgy szélsőséges elemek célkeresztjébe került, mint 
a honfoglalás tiszteletére készült vereckei, illetve a roma 
holokauszt áldozatai előtt tisztelgő budapesti műalko-
tás. És persze, ott vannak az „egy vodkától erős vagy és 
bátor” típusú, a vandalizmusra józanul is hajlamos embe-
rek, akiknek nem csak az Aranycsapat szegedi szobra 
volt valamiért az útjukban, de – többek között – az egri 
Dobó-szobor körül elhelyezett kőgömbök is. 
Akárcsak az egri Tetemvár utcában található, a török–
magyar harcokban elesett katonák előtt „fejet hajtó” 
emlékmű, amelynek egy ma még ismeretlen valaki esett 
neki a március közepi hosszú hétvége első napjának 
délutánján. Hogy aztán a hatóságok által jelenleg még 

SEM A HALOTT KATONA,
SEM EGY EMLÉKMŰ
NEM ELLENSÉG
GONDOLATOK A TETEMVÁR UTCAI VAN-
DALIZMUS KAPCSÁN 

keresett rongáló – aki talán már rendőr-
kézen lesz, mire ezek a sorok megjelen-
nek – tisztában volt-e azzal, hogy a 2019 
decemberében leleplezett obeliszk azért 
éppen ott kapott helyet, ahol, merthogy 
a helybéli hagyomány az 1552-es ostrom 
során elesett katonák nyughelyének 
tartja ezt a területet (amire egyébként 
a Tetemvár utca elnevezés is utal), nem 
tudom. Amiként az sem világos, vajon a 
fentebb említett mozgatórugók közül 
melyik is játszotta a főszerepet az értel-
metlen rongálásban.
Persze, ha tippelnem kéne, azt monda-
nám, mindkettő: azaz, hogy az alkohol 
épp úgy dominálhatott, mint egyfajta 
megmagyarázhatatlan, zsigeri gyűlölet 
minden olyasmi iránt, ami más, ami nem 
olyan, mint mi. Egyrészt ugyanis elég 
nehezen tudom elképzelni, hogy valaki 
egy szép, napsütéses szombat délután 
tökéletesen tiszta fejjel, csak úgy elkezd 
csépelni egy kőoszlopot, amelynek 
semmi más bűne nincs, csak annyi, hogy: 
van. Megfelelő mennyiségű agyzsib-
basztó hatására viszont lényegében 
bármi ellenséggé válhat. 
Ami meg az oktalan és érthetetlen gyűlö-
letet illeti… Meglehet, pusztán véletlenről 

van szó, számomra mégis rendkívül árul-
kodó, hogy az illető kizárólag az emlék-
műnek abban a részében tett kárt, ahol 
az oszmán birodalom által is használt – és 
a mai Törökország zászlaján is szereplő – 
félhold, illetve török nyelvű szöveg talál-
ható, míg a kereszttel és magyar felirattal 
ellátott oldal érintetlen maradt. 

És ha már a feliratnál tartunk… A megron-
gált oszlopon török és magyar nyelven a 
következő mondat olvasható: „A halott 
katona nem ellenség”. Így igaz. Ahogy 
egy olyan emlékmű sem, amely a régmúlt 
lezárását és a megbékélést is hivatott 
szolgálni.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
FOTÓ: TV EGER



Bár felmérést nem végeztem az ügyben, gyaní-
tom, hogy a helyi polgárok többségének kevés 
fogalma van arról, mely települések Eger test-
vérvárosai. Mondom mindezt azért, mert jóma-
gam hasonlóképpen vagyok a dologgal. Igaz, 
ha felsorolni nem is tudnám mindet, arra annál 
jobban emlékszem, amikor az 1990-1994 közötti 
időszakra megválasztott képviselő-testület 
nagyon is komolyan foglalkozott azzal a nem 
éppen hétköznapi gondolattal, hogy a hevesi 
megyeszékhely testvérvárosi kapcsolatra lépjen 
az USA 50. tagállama, Hawaii fővárosával, a 
valóban meseszép Honoluluval. A dologból 
nem lett semmi, pedig – ha másról nem is – az 
emlékezetünkben mindmáig fűszoknyát, hófe-
hér virágokból készített nyakláncot és fejdíszt 
viselő, örökkön nevető lányokról legalább ez az 
egy hely eszünkbe jutott volna. Mindenesetre, 
hogy ezután kissé jobban képben legyünk 
– no, és persze, tekintettel a testvérvárosok 
közelgő, április 25-i világnapjára –, arra kértük 
MINCZÉR GÁBOR alpolgármestert, röviden 
tekintsük át, mi is jelenleg a helyzet a nemzet-
közi kapcsolatok e sajátos területén.

Bár Eger honlapja csak nyolc testvérvárost sorol fel, 
ennél több van…
Nos, a helyes szám 11 – mondja Minczér Gábor. – Közülük 
a legrégebbi kapcsolatunk a finnországi Porival van. 
Aztán ott van a franciaországi Macon, az olasz Sarzana, 
az erdélyi Gyergyószentmiklós, Németországból 
Esslingen, Csehországból Kutná Hora, a lengyel Przemysl, 

a szlovákiai Dolni Kubin, az Orosz 
Föderációból Csebokszári, Ukrajnából 
Munkács, végezetül pedig a Palesztin 
Nemzeti Hatóság alá tartozó Jerikó. 

Az nyilvánvaló, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt aligha van lehetőség 
egymás látogatására, közös progra-
mok szervezésére, és így tovább. De 
„békeidőben” sem minden partnerrel 
egyformán szoros az együttműködés…
Ez igaz, hiszen amikor 2019 őszén átvet-
tük a hivatalt, azzal szembesültünk, 
hogy a korábbi vezetés nem túlságosan 
szorgalmazta e kapcsolatok erősítését, 
így aztán ezek némelyike afféle „tetsz-
halott” állapotba került. Bár szerettünk 
volna a dolgon változtatni, közbeszólt 
a világjárvány, amely már több mint 
egy éve akadályozza e törekvéseinket. 
Terveztük például, hogy az Egri Bikavér 
Ünnepre minden testvérvárosunkból 
hívunk vendégeket, ami éppúgy nem 
valósulhatott meg, mint az esslin-
geniekkel való egymáshoz utazás. 
Gyergyószentmiklóssal jó a viszonyunk, 
Przemysl új vezetése pedig amolyan 
bemutatkozó látogatáson járt nálunk. A 
többiekkel ez idő tájt csak levelezéssz-
intű a kapcsolatunk.

A járvány után van esély élénkebbé 
tenni ezt a területet?
Ez feltett szándékunk, de ehhez két fél 
kell, vagyis figyelembe kell vennünk, 

hogy a másik oldalon van-e erre fogadó-
készség, hiszen nem akarjuk ráerőltetni 
magunkat senkire. Mindazok viszont, 
akik szorosabbá fűznék velünk a szála-
kat, bennünk partnerre találnak. Ahogy 
most látom, e körbe tartozik – a már 
említett Gyergyószentmiklós mellett 
– Przemysl, Macon és Esslingen, illetve 
Csebokszáriból is érkezett jelzés, ami 
ilyen szándékra utal. 

Úgy tudom, a jövőben akár bővülhet is 
ez a 11 városból álló csapat, mégpedig 
egy spanyol katolikus zarándokhellyel, 
Santiago de Compostelával, amely egy 
közel százezres város Hispánia északi 
részén…
Így van. A dolog érdekessége, hogy egy 
helyi rendeletük szerint csakis olyan 
településsel alakíthatnak ki testvérvá-
rosi kapcsolatot, ahol van Szent Jakab-
emlékhely. Szerencsére e feltételnek 
megfelelünk, hiszen a Szent Jakab temp-
lom egykoron a Cifra hóstyán állt. De 
nem pusztán ez köthet össze minket, 
merthogy a bortermelésnek azon a vidé-
ken is kitüntetett szerepe van. Reméljük, 
a járványt követően szentesíthetjük az 
együttműködésünket. 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓ: PORI.F I
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RÉNSZARVASHUSI, HAL, SZAUNA, SZAUNA ÉS SZAUNA
Eger testvérvárosai közül a legrégebbibe, 
a finnországi Poriba sikerült eljutnom vala-
mikor a kétezres évek elején egy hivata-
los küldöttség tagjaként. Hogy őszinte 
legyek, a település látnivalóiból nem sok 
minden maradt meg bennem, ami persze, 
aligha róható fel finn barátainknak, hiszen 
Pori évszázadokon át faváros volt, amely 
többször is szinte teljesen megsemmi-
sült az időről időre pusztító tűzvészeknek 
„köszönhetően”. Ám az építészeti neve-
zetességek hiányát tökéletesen pótolta a 
helyiek kedvessége, akik a világon mindent 
megtettek azért, hogy jól érezzük magun-
kat: olyannyira, hogy számomra, aki nem 
vagyok igazán nagy barátságban a halból 
készült ételekkel, rendre rénszarvast szolgál-
tak fel, így aztán az ott töltött pár nap alatt 

legalább egyet elfogyasztottam a Mikulás 
szánhúzó agancsosaiból. 
És ha már hal… Bármerre is jártunk, nem 
akadt vendéglátó, aki ne emlegette volna 
nekünk nagy-nagy örömmel a finnugor–
magyar nyelvrokonságot, amit szerintük az 
a magyar mondat is ékesen bizonyít, hogy 
„Eleven hal úszik a víz alatt”, ami finnül így 
hangzik: „Elävä kala ui veden alla”. Nos, 
engem, mint magyar szakos valakit, aligha 
kell győzködni ebben a kérdésben (amelyet 
amúgy ezernyi ténnyel lehet alátámasztani), 
azoknak pedig, akiknek derogál a „halszagú 
rokonság”, a világ összes érve is kevés.
De, ha Poriról kérdeznek, mégsem ezek 
az emlékek jutnak először az eszembe, 
hanem a szaunázás. Mert bár azt korábban 

is tudtam, hogy e tevékenység a finnek 
„nemzeti sportja”, azt nem sejtettem, hogy 
mennyire. Az még csak hagyján, hogy a 
megérkezésünkkor valamennyien egy-egy 
szaunapárnát kaptunk ajándékba, illetve, 
hogy látogatásunk csúcspontja egy auten-
tikus szaunázás volt (fenyőerdő egy apró tó 
partján, fatüzelésű szauna, stb.), arra viszont, 
amit a helyi egyetemen láttam, nem voltam 
felkészülve. Merthogy az intézmény igazga-
tója nem annyira az iskola eredményeivel 
büszkélkedett, mint inkább azzal a szau-
nával, ami közvetlenül az irodájából nyílt. 
Főként pedig azzal a fotóval, ami az íróasz-
tala mögötti falon lógott, és amely a tanári 
kart örökítette meg: szaunázásra készülve, 
jóformán meztelenül.

PORI - FINNORSZÁG

KÉPZELETBELI UTAZÁS
CSEBOKSZÁRITÓL JERIKÓIG, 
AVAGY EGER ÉS 11 „TESTVÉRE”
A JÖVŐBEN EGY JELES SPANYOL KATOLIKUS 
ZARÁNDOKHELLYEL IS KAPCSOLATRA LÉPHETÜNK



INDÍTSUK EGYÜTT ÚJRA
EGER TURIZMUSÁT!

10 ÉVE MUTATKOZOTT 
BE AZ EGRI CSILLAG

ÚJRA EGER CÍMMEL FOTÓ- ÉS VIDEÓPÁLYÁZATOT HIRDET 
A HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA,
VALAMINT AZ EGER VÁROSI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT.

EGER ZÁSZLÓS FEHÉRBORA
A KÖZÖSSÉG EREJÉT SZIMBOLIZÁLJA

Helyi lakosokkal és korábbi láto-
gatókkal együttműködve szeretné 
újraindítani Eger turizmusát a 
Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint a város 
turisztikai szervezete. A koope-
rációban megvalósuló pályázat 
során rövid, maximum 60 másod-
perces videófilmeket és turisztika-
ilag releváns fényképeket várnak 
a résztvevőktől. A beérkezett 
pályaművek közül a legjobbak 
az Egert népszerűsítő turiszti-
kai újranyitási kampányban is 
megjelenhetnek.
TÖRŐCSIK GÁBOR, az Eger Város 
Turisztikai Kft. ügyvezetője elmondta, 
hogy a kampány az újranyitás iránti 
közös várakozásnak szeretne hangot 
adni, ezért személyes hangvételt 
szeretnének használni: „A lezárás 
időszaka mindannyiunk számára nehéz, 
és mostanra alighanem minden egri 
lakos egy emberként várja, hogy ismét 
benépesüljenek az utcák, visszatérje-
nek a turisták és visszakapjuk a koráb-
ban megszokott életünket. Azt szeret-
nénk megmutatni, hogy Eger több mint 
egy turisztikai desztináció, egy élő és 
érző város, ahol a helyieknek ugyano-
lyan örömteli pillanat, amikor megérke-
zik hozzánk egy turista, mint magának 
az utazónak.” 

A szervezők szeretnék, ha az „Újra Eger” 
pályázat résztvevői személyes perspek-
tívájukból mutatnák meg, hogy mit 
szeretnek a városban, ők mit mutat-
nának meg ismerőseiknek a hevesi 
megyeszékhelyből.

FILE SÁNDOR, a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára 
bízik a széles körű szakmai együttmű-
ködésben, hogy a turizmus nyitását 
követően Eger város idegenforgalmi 
élete, az ide látogató vendégek száma 
minél dinamikusabban növekedhessen: 
„Erre biztató alapot nyújt az a szak-
mai kutatás, mely a közelmúltban 
megállapította, hogy a magyar lakos-
ság kétharmada belföldi nyaralásban 
gondolkodik, melynek nyolc kiemelt 
célpontjából három Heves megyében 
található. Egy közülük, Eger.  Ezt a verse-
nyelőnyt kívánjuk kihasználni a fentebb 
megjelölt célok érdekében úgy, hogy 
jól összerakott, célzott fizetett online 
marketingkampányt valósítunk meg. A 
mai marketingtrendeknek megfelelően 
hitelesnek tartjuk, ha a tartalmakat az 
Egerben élő emberek által készített 
pályaművekből állítjuk elő. 
Az Újra Eger pályázat keretében össze-
sen három kategóriában várnak videó-
kat és fotókat:
• Egri hangulat
• Bor-gasztronómia
• Program/élmény/szálláshely
A beérkezett pályaművek közül a zsűri 
minden kategóriában kiválasztja a 
legjobbat, emellett közönségdíjasokat 
is hirdetnek. A nyereményeket Eger 
város turisztikai és vendéglátás szekto-
rának vállalkozói közössége ajánlja fel, 
ezzel is tovább erősítve az összefogást.
A pályaművek beküldési határideje 
2021. április 12. A pályázat részletei a 
VISITEGER.COM turisztikai honlapon 
olvashatók, valamint itt lehetséges 
nevezni is.
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Egy évtizeddel ezelőtt útkeresésben volt az Egri 
borvidék. Az Egri Bikavér biztos pontnak számított 
a vörösborok mezőnyében, ám keresték ennek 
fehér párját. 

Egerben a szőlők sokszínűségének köszönhetően 
a házasítások készítése régi hagyományokra tekint 
vissza. A borvidékünkön nincs egy kiemelt fehér-
szőlő-fajta, ami önmagában, területileg és mennyi-
ségileg is meghatározó lenne, viszont az ültetvé-
nyek közel 45%-án fehér fajtákat művelnek. Ebből 
adódott a felvetés, hogy a legemblematikusabb 
borunk, az Egri Bikavér mintájára egy házasított 
egri fehérbort kellene a pincészeteknek készíteni, 
méghozzá közös márkanév alatt.

2011-ben kóstolhatták a borkedvelők az Egri Csillag 
első évjáratait. Tíz évvel ezelőtt tíz pincészet csatla-
kozott, majd az egymást követő években ez a szám 
fokozatosan nőtt, és ma már legalább 25 birtok Egri 
Csillag borai közül válogathatunk.

Az Egri Csillag minimum négyféle szőlőfajtából 
álló házasítás, amelynek legalább a felét Kárpát-
medencei fajták teszik ki. Három kategóriát külön-
böztethetünk meg: a classicus, a superior és a grand 
superior, mind száraz borok. A classicus általában 
friss, üde, intenzív gyümölcs- és virágaromákat 
lehet érezni benne. A superior már egy koncentrál-
tabb, hordós érlelést kapó tétel, a grand superior 
pedig attól lesz igazán izgalmas, hogy minden bele-
került szőlő egy dűlőről származik.

Egy évtized elteltével az Egri Csillag a magyar 
közösségi bormárkák közül az egyik legsikere-
sebb lett. A borpiac meghatározó szegmense lett, 
ezt pedig évi egymillió eladott palack bizonyítja. 
„A következő időszak kihívása a csillag stílusának 
csiszolása, egységesítése lesz – mondja GÁL TIBOR 
borász. – Meg kell néznünk, hogy melyik palackok a 
legsikeresebbek, és az min múlik. Az aromatikán, a 
szerkezeten vagy a kommunikáción, és ahhoz kell 
igazítani a többit.”

A mennyiség és a három kategória miatt széles-
körű a vásárlói rétege, az Egri Csillag megtalálható 
a nagy áruházak polcain, de találkozhatunk vele a 
vezető éttermek, prémium borbárok itallapjain is.  

Elérkezett a tavasz, köszöntsük hát a tízedik Egri 
Csillaggal, hiszen egy különleges közösségnek 
különleges bor jár.

EM



Bocsiné Percze Andrea, a Kertvárosi Óvodák szak-
mai vezetője úgy fogalmazott: “Kevés ilyen város 
van Magyarországon, ahol a szülők pedagógiai prog-
ram alapján válogathatnak.” Eger valóban bővelkedik 
óvodákban, amelyek városrészenként három nagy 
csoportba sorolhatók: Kertvárosi Óvodák, Belvárosi 
Óvodák, valamint Felsővárosi Óvodák, mindezek 
mellett egy katolikus intézmény, a JÓ PÁSZTOR 
ÓVODA is várja a kicsiket. 

Utóbbi a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tagintéz-
ménye, ahol a legfőbb alapérték a keresztény szellemi-
ség. A hitéletre nevelés fontos szerepet játszik a peda-
gógiai programban, a gyerekek imákat, bibliai énekeket 
és történeteket tanulhatnak. Runyai Zsuzsanna óvoda-
vezető elmondta: “legfőbb alapértékünk a gyerekek 
szeretete és tisztelete”. 

NEVELÉSI ALAPELVEK
A város minden óvodájára jellemző, hogy kiemelten 
figyelnek az egészséges életmódra, a testmozgásra, 
valamint a környezettudatosságra. Valamennyi intéz-
mény lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek már 
óvodáskorban megismerkedjenek az úszással, amelyre 
a Bitskey Aladár Uszodában van mód. A legtöbb egri 
intézményben úgynevezett vegyes csoportokban töltik 
az óvodások mindennapjaikat, amely azt jelenti, hogy 
különböző életkorú gyerekek, háromtól hat- hétéves 
korig tartózkodnak együtt. 

JÁTÉKOS FEJLESZTÉS
A játéktevékenységek közül a gyerekek abba kapcso-
lódhatnak be, amelyikbe szeretnének. Az ún. témahe-
tek, illetve projektmunkák alkalmával pedig a kicsik 
közösen munkálkodhatnak egy adott világnapon, 
társadalmi ügyön, vagy akár egy őket érdeklő témán. 
Ennek részeként a gyerekek festhetnek, hajtogathat-
nak, ragaszthatnak, attól függően, hogy mely tevé-
kenység áll a legközelebb az érdeklődési körükhöz. 
Bocsiné Percze Andrea kiemelte: “önmagukhoz képest 
kell fejleszteni a gyerekeket, figyelembe véve az egyéni 
érési ütemüket”. 

Az egri óvodák a módszerekben különböznek egymás-
tól, amelyeket az adott intézmény nevelőtestülete 
határoz meg. 

KERTVÁROSI ÓVODÁK
A Kertvárosi Óvodákhoz négy intéz-
mény tartozik, amelyek zöldövezet-
ben találhatók. Székhelyük az EGRI 
KERTVÁROSI ÓVODA, amely 2020 
szeptemberében nyitotta meg kapuit 
a Farkasvölgyi Tagóvoda, valamint a 
Zöldliget Tagóvoda összevonásával. 
A gyerekek korszerűen berendezett, 
klimatizált csoportszobákban tölthe-
tik mindennapjaikat, valamint modern 
játszó- és fejlesztőeszközök állnak 
rendelkezésükre. 

A NEY FERENC TAGÓVODÁBAN a 
pedagógusok bevezették a robotikai és 
digitális eszközök alkalomszerű hasz-
nálatát. Ez azt a célt szolgálja, hogy a 
gyerekek megtanulják okosan kezelni 
például a táblagépet. Az intézményben 
ökoheteket, valamint beszélgetőkörö-
ket is tartanak. 

A GYERMEKKERT TAGÓVODÁBAN 
kiemelt figyelmet fordítanak a gyere-
kek művészeti és zenei nevelésére. Ezt 
tükrözi, hogy 1999 óta itt szervezik a 
Megyei Mesemondó Találkozókat. Az 
intézményben a vegyes mellett, úgyne-
vezett homogén csoportok is működ-
nek, ahol hasonló életkorú gyerekek 
töltik együtt a mindennapjaikat. 

Az EPRESKERT UTCAI TAGÓVODA 
Eger egyik legnagyobb óvodája, ahol a 
néphagyományok ápolása élvez kiemelt 
figyelmet. Az intézmény közel tíz éve 
csatlakozott az “Így tedd rá!” program-
hoz, amelynek célja, hogy a gyerekek 
játékos formában sajátítsák el a néptánc 
alapjait. A kicsik megismerkedhetnek a 
hagyományos népi mesterségekkel is 
egy-egy ünnephez kapcsolódóan. 

FELSŐVÁROSI ÓVODÁK
A Felsővárosi Óvodákhoz öt intézmény 
tartozik. Székhelyük a BENEDEK ELEK 
ÓVODA, ahol angol anyanyelvű nevelők 
foglalkoznak a gyerekekkel. Veres Enikő 
óvodavezető elmondta, sok olyan szülő 
íratja be hozzájuk a gyermekét, ahol az 
egyik fél nem magyar anyanyelvű. A 
kicsik így nemcsak az óvodapedagógu-
soktól, hanem egymástól is tanulhatnak. 

A Benedek Elek Óvodához hasonlóan, 
az OVI-VÁR TAGÓVODÁBAN is lehe-
tősége van a szülőknek idegen nyelvű 
csoportba íratni gyermeküket, ahol 
a német nyelvvel ismerkedhetnek. 
Emellett Waldorf, Rogers, valamint zenei 
szemléletű pedagógiai program is várja 
a leendő óvodásokat. Az itt található 
hatalmas udvar jó lehetőséget biztosít 
arra, hogy a Felsővárosi Óvodák közös 
programjait, mint például a gyereknapot 
ebben az intézményben rendezzék meg. 

Az Ovi-Vár Tagóvodához közel helyez-
kedik el a JOÓ JÁNOS TAGÓVODA, ahol 
szintén nagy területű udvar áll a gyere-
kek rendelkezésére saját műfüves foci-
pályával. A pedagógiai program az élmé-
nyeken alapuló tanulásra épül, amely 
a projektmunkákban is megnyilvánul. 
2021-től Montessori szemléletű csopor-
tot is indítottak, amelynek célja a kicsik 
önállóságának elősegítése. 

A GYERMEKLÁNC TAGÓVODÁBAN a 
mozgásfejlesztésre helyezik a hangsúlyt. 
Pártos Sándorné elmondta, a gyerekek-
nek lehetőséget biztosítanak minden-
féle szabad mozgásra. A játékos tanulást 
is erre építik, így már az is előfordult, 
hogy például a folyosó átalakult Jeges-
tengerré, ahol az ovisok képletesen 
jégtáblákon ugrálhattak. A rugalmassá-
got azonban a szabályszerűség is áthatja 
– tette hozzá. 
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Mint ahogy az iskola is egy mérföldkő a kisgyermekek életében, 
úgy az óvoda is. Éppen ezért, a szülőket segítve a döntésben a 
TV Eger A mi történetünk című magazinműsorában elindította 
az egri óvodákat bemutató sorozatát. 

BEMUTATKOZNAK
EGER ÓVODÁI
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A BERVAVÖLGYI TAGÓVODA legfőbb 
jellemzője a természetközeliség. Az 
ide járó gyerekek sokat kirándulnak, 
amelyre a közelben lévő erdők-mezők 
is kiváló lehetőséget adnak. A pedagó-
giai programban meghatározó a művé-
szeti nevelés. 

BELVÁROSI ÓVODÁK
A Belvárosi Óvodákhoz nyolc intézmény 
tartozik, székhelyük a SZIVÁRVÁNY 
ÓVODA, amelyet 2019 szeptemberében 
adtak át. Az épület kívül-belül akadály-
mentesített, korszerű és jól felszerelt. Az 
intézményben évszakokhoz kapcsoló-
dóan szerveznek programokat, például 
ősszel tökfaragó versenyt, télen szán-
kónapot az Érsekkertben, amelyekbe a 
szülőket is bevonják. 

A KATICA TAGÓVODÁBAN kiemelt 
figyelmet fordítanak a tehetséggondo-
zásra. Úgynevezett NyugiOvi foglalko-
zásokat tartanak, amelynek főszereplője 
“Szepi”, egy kedves űrlényplüssfigura, 
aminek a gyerekek minden aggodalmu-
kat elmondhatják, segítségével feldol-
gozhatják az őket ért sérelmeket. Az 
intézményben a szülők vegyes, valamint 
homogén csoportok közül választhatnak. 

Az ARANY JÁNOS TAGÓVODA Eger 
legkisebb óvodája, ahol a pedagógusok 
arra törekszenek, hogy a gyerekek minél 
több magyar népköltészeti alkotást ismer-
jenek meg. Ennek érdekében rendszere-
sen látogatják a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár gyermekrészlegét. 

Az ESZTERLÁNC TAGÓVODÁBAN 
az egészségmegőrzésre helyezik a 

hangsúlyt. A gyerekekkel közösen 
készítenek különféle ételeket, italokat, 
megismertetik őket a reformkonyha 
ízeivel, valamint közös konyhakertet is 
ápolnak. 

A DEÁK FERENC TAGÓVODA peda-
gógiai programjában komplex módon 
jelenik meg a mese, a zene, valamint a 
környezet megismerése. A gyerekekkel 
szakképzett nevelő foglalkozik, aki az 
alkotó-fejlesztő meseterápia segítsé-
gével foglalkozik velük. 

A NAPSUGÁR TAGÓVODA a Kemény 
Ferenc Sportiskolai Általános Iskola szom-
szédságában helyezkedik el. Az intéz-
ményben kizárólag homogén csoportok 
működnek, amelyekbe hasonló élet-
korú gyerekek járnak. Az óvoda hagyo-
mányai közé tartozik a belvárosi szintű 
Sportvetélkedő megszervezése. 

A CSILLAGFÉNY TAGÓVODA egy 
kétemeletes intézmény, amelnyek alsó 
szintjén a Cecey Éva Bölcsőde található. 
Felföldiné Szabados Ágnes, a Belvárosi 
Óvodák vezetője elmondta, minden 
intézményükben nagy hangsúlyt fektet-
nek az egészséges életmódra, amelyekre 
különféle programokat építenek, ilyen 
például a Csillagfény Tagóvodában 
megrendezett “egészséges sütemények 

versenye”. 

A DR. HIBAY KÁROLY TAGÓVODA a belváros szívé-
ben helyezkedik el, az Egri Vár lábánál. Az óvodai 
nevelésben fontos szerepet játszik a hazafiság, a törté-
nelmi hagyományok ápolása, amelyet a Dobó István 
Vármúzeummal kialakított közvetlen kapcsolat is 
elősegít. Az ide járó óvodások rendszeresen látogatnak 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat. 

A legmegfelelőb intézmény kiválasztására április 20. és 
május 20. között van lehetőségük a szülőknek, ekkor 
szervezik meg országosan a beiratkozást minden 
óvodában. A döntés nehéz, a járványidőszak pedig még 
nehezebbé teszi. Ha az óvópedagógusokkal készített 
beszélgetések segíthetnek ebben, a www.tveger.hu 
oldalon visszanézhetik adásainkat. 

SZERZŐ: TÓBIK ANGELIKA 
FOTÓK: TV EGER, VOZÁRY RÓBERT
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A nyuszik rendkívül szerethető, és nagyon barátságos, 
társaságkedvelő állatok, viszont megfelelő tartásuk 
sok odafigyeléssel és nem utolsósorban anyagi költ-
séggel is jár. Hogy pontosan milyen körülményeket 
kell otthon megteremteni egy nyuszi számára, és mire 
kell odafigyelnünk, arról DR. VAD ÁKOST, a Belvárosi 
Állatorvosi Rendelő állatorvosát kérdeztük.

Melyik nyuszi a legmegfelelőbb lakásban, vagy 
kertes házban való tartáshoz?
A törpenyulat javasolnám leginkább, viszonylag kis 
növésű, nincs olyan nagy helyigénye. 1 kg-tól 2,5 kg-ig 
nő az átlagsúlyuk, míg egy házinyúl akár 5-6 kilog-
rammos is lehet, nekik már nem igazán megfelelőek 
a lakáskörülmények. 8-10 hetes kor között egy kombi-
nált oltást szükséges beadatni a nyuszinak (myxoma-
tosis, és RHD-1, a nyulak vérzéses betegsége ellen), 
amit 4 hét múlva meg kell ismételni. Ezután félévente 
szükséges ismét beoltatni a nyuszit. 

Milyen körülményeket teremtsünk meg otthon?
Állandó lakhelye a ketrece, ami legalább 80x150 cm-es 

legyen, de az izomzat és a bél megfe-
lelő működésének szempontjából 
fontos, hogy minden nap engedjük ki a 
lakásban. Szükséges még golyós önita-
tót, almot, szénát, jó minőségű tápot 
is vásárolni, illetve nyúl wc-t, hiszen ők 
is szobatisztaságra szoktathatók. Arra 
ügyelni kell, hogy szeretnek rágni, így 
a lakásban lehetőleg minden szétrág-
hatót – vezeték, szobanövény, könyv 
– tegyünk el az útjukból. Inkább csak 
nagyobb gyereknek ajándékozzunk 
nyulat, mert, bár a nyuszi egy nagyon 
érzékeny, kötődő állat, ugyanakkor 
nagyon félénk is, és egy kisgyermek 
hirtelen mozdulatai sérüléseket, stresz-
szt okozhatnak neki.

Mit ehet a nyuszi?
Leginkább jó minőségű szénát, ez jót 
tesz az emésztésüknek és a fogaza-
tuknak, mert a legjobban az a termé-
szetes reszelő-őrlő mozgás koptatja a 
fogukat, amit végeznek a széna evése 
közben. A szénát semmilyen, boltban 
vásárolható fogkoptató nem helyet-
tesíti. Emellett adhatunk jó minőségű 
tápot, napi 1-1,5 evőkanálnyit, illetve 
füvet, de abból is keveset, mert magas 
a nedvességtartalma, és puffadást 
okozhat. Ritkán kaphat bizonyos zöld-
ségeket, gyümölcsöket is, de alapo-
san tájékozódjunk arról, pontosan mi 
adható a nyusziknak. Az ún. K-betűs 

zöldségeket mindenképp kerüljük, pl. 
káposzta, karfiol, karalábé, mert azok is 
puffasztanak. A fogprobléma és emész-
tőszervi betegség mellett még fertőzé-
sek, idegrendszeri betegség, különböző 
szőr- és talpbetegségek léphetnek 
fel, de ha megfelelő, gondos ellátás-
ban van részük, akár 8-10 évig társunk 
lehet. A nyuszi rendkívül tiszta és csen-
des állat, és nagyon tud ragaszkodni a 
gazdájához.

Ha valaki az ünnepek után úgy dönt, 
mégsem vállalja a nyuszit, mit tegyen?
Ha nem tudja tovább vállani a 
gondozást, akkor az Első Nyúlmentő 
Alapítványhoz fordulhat segítségért 
(www.nyulmentoalapitvany.hu).
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Ilyenkor, húsvét táján sokan elcsábulnak, hogy 
gyermeküknek élő nyuszit adjanak ajándékba, 
vagy csak egyszerűen engednek a kisgyermek 
kérésének, és teljesítik kívánságát. Ezzel nincs 
is baj, ha a szülők felelősségteljesen állnak 
hozzá az új családtag befogadásához, gondo-
zásához.

NYUSZIT HÚSVÉTRA?
CSAKIS FELELŐSSÉGTELJESEN!

SZIGORÍTÁSOK
AZ ÁLLATOK
VÉDELMÉÉRT

SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Számos szigorítás mellett április elsejétől FELIR-azonosító kötelessé válik a kedvte-
lésből tartott háziállatokkal való kereskedés. A tenyésztők és az állatvédők abban 
bíznak, hogy ennek köszönhetően csökkenhet a szaporítók, valamint az illegálisan 
működő telepek száma. Az állatok védelmét célzó és idén életbe lépő új jogszabá-
lyokról TÁRSY DIÁNÁT, az Egri Menhely vezetőjét kérdeztük.

FELIR
Április 1-től minden tenyésztőnek, szaporítónak, állat-
menhelynek és valamennyi állatokkal foglalkozó szerep-
lőnek FELIR-azonosítóval kell rendelkeznie - tájékoztat 
a nébih.gov.hu. A tenyésztők és az állatvédők abban 
bíznak, hogy ebből adódóan csökkenhet a szaporítók 
és az illegálisan működő telepek aránya. A FELIR elneve-
zésű elektronikus rendszert a NÉBIH működteti. 
„Amint nyilvántartásba veszi a hatóság magát a tevé-
kenységet, ahhoz azonnal kapcsolódik egy FELIR-
azonosító. Egyértelmű, hogy az Egri Menhelynek is 
régóta van FELIR-azonosítója, de például az állatkozme-
tikáknak, vagy az állatpanzióknak is kell vele rendelkez-
niük” - mondta el lapunknak Társy Dia.  

ÖNSÉTÁLTATÓ KUTYA NINCS, 
CSAK FELELŐTLEN GAZDA
„Az állatvédelmi alapbírság összege a kedvtelésből 
tartott állatok esetében 15.000 forint volt 2021. január 
7-ig, ám azóta a minimálisan kiszabható bírság 75.000 
forintra emelkedett” - hangsúlyozta.

Hozzátette, az alapbírsághoz jöhetnek különböző szor-
zók: a kedvtelésből tartott állatok - elsősorban kutyák – 
esetében például, ha azok a gazda portájáról kiszöknek, 

vagy saját gazdájuk kiengedi őket, akkor 
az állatvédelmi hatóság az állattartóval 
szemben akár 300.000 forint pénzbírsá-
got is kiszabhat. 
„Az állatvédelmi hatóság a jogsértés 
mértékétől függően akár 2-től 8 évig 
terjedően tilthatja el a kedvtelésből 
tartott állatok tartásától azt a gazdát, 
aki nem biztosít megfelelő tartási 
körülményeket kedvence számára. 
Természetesen ez a haszonállatokra is 
vonatkozik, csak azt a jogszabály egy 
külön pontban taglalja” - részletezte.

ÚJABB SZABÁLYOZÁSOK 
JÖHETNEK
A kormány is törekszik arra, hogy előse-
gítse a felelős állattartás térnyerését 
a lakosság körében. Ennek jegyében 
online kérdőív formájában kérdezték az 
emberek véleményét az állatvédelem-
hez kapcsolódó kérdésekben, hogy a 
kiértékelést követően újabb kormány-
zati döntések, szabályozások és intéz-
kedések születhessenek - derült ki a TV 
Eger korábbi adásából. 

EM
HIRDETÉS



SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN 
FOTÓ: BARATI SÁNDOR 
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A visszatérő madarak fészekrakásának idejében járunk: a széncinegé-
től kezdve a mezei pacsirtán és a fekete rigón át a vörösbegyig szám-
talan különböző madárfaj hangját hallhatjuk ezekben a hetekben. 
BALÁZSI PÉTERREL, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi 
Tájegységének természetvédelmi területfelügyelőjével a madarak 
vonulásáról is beszélgettünk. 

„Eger a Mátra, a Bükk, és a bükkaljai 
dombvidék, valamint a borsodi-mező-
ségi és hevesi puszták közelsége miatt 
a madárvilágot illetően kiváló helyen 
fekszik. Ha változatos madárvilágban 
szeretnénk gyönyörködni, érdemes víz 
közelébe, így az egerszalóki Laskóvöl-
gyi- vagy a mezőkövesdi Hórvölgyi-víz-
tározóhoz ellátogatnunk” - mondta el 
lapunknak Balázsi Péter. 

Hozzátette, ha egy kis madárdalra 
vágyunk a városban, az Érsekkertben 
sétálva az ez idő tájt költésbe kezdő 
tőkés récék, doboló harkályok és 
számos pintyféle énekét is hallhatjuk. 
Eger fölött kisebb szerencsével akár 
parlagi sast, vándorsólymot, vagy akár 
fekete gólyát is megfigyelhetünk. 

VÁLTOZÁSOK A MADARAK 
VONULÁSÁBAN
A klasszikusnak számító őszi-téli vonu-
lás az olyan fajokat érinti, mint a fecs-
kék vagy a fehér gólya. A táplálék miatt 
vonuló fajok közé tartozik az erdei pinty, 
a tengelic vagy a zöldike – őket télen 
rendszeresen láthatjuk az etetőkön. A 
ténylegesen egyhelyben maradó mada-
rak között találjuk a harkályfajok nagyré-
szét, vagy például a barátcinegét.

A madárvonulás folyamatosan válto-
zik, amelyet a szakemberek igyekez-
nek nyomon követni. 20 éve még 
elképzelhetetlen lett volna az, amely 
a múlt telet jellemezte, avagy, hogy 
a Bükk hegység és környéke tele volt 
feketerigóval, amelyek nem repültek 
el. Ugyancsak hasonlót tapasztaltak a 
nagy kócsag és a szürke gém esetében, 
amely 10-20 éve a téli időszakban igen-
csak ritka látvány volt hazánk területén, 
mára pedig megszokottá vált. 

„Ha összességében nézzük, egész 
évben tart a madárvonulás, mozgásuk 

természetesen fajonként eltérő. Az 
olyan fajok is vonulnak a táplálékke-
resés miatt, amelyekről alapvetően 
azt tartjuk, hogy állandó jelleggel a 
Kárpát-medencében vannak, ide sorol-
ható például a szén- vagy a kék cinke” 
– részletezte. 

A GÓLYÁK EL-ÉS 
VISSZAREPÜLNEK,
DE HOGYAN?
A fehér gólyák nagyjából április környé-
kén érkeznek vissza a Kárpát-meden-
cébe. Ezután kezdik a költést, július 
második felében kirepülnek a fiatal 
egyedek, és ahogy a néphiedelem is 
tartja, augusztus 20-a körül elindulnak 
Afrikába. A hazánk területén élő gólyák 
elsősorban a Boszporuszon keresztül 
érik el Ázsiát, de vannak olyan madarak, 
amelyek Cipruson vagy Máltán keresz-
tül repülnek. 

VESZÉLYEK, AMELYEK A 
VONULÁS KÖZBEN ÉRIK A 
MADARAKAT
„Főleg az adott évben kikelt fiatal mada-
rakat érinti a legnagyobb számban a 
pusztulás. Az elhullás mértékét befolyá-
solhatja a vonuló madarak táplálékel-
látottsága, valamint az adott időjárási 
viszontagságok, ám az egyik legnagyobb 
arányú pusztulás a villamoshálózatok 
középfeszültségű oszlopai miatt törté-
nik” - hangsúlyozta. 

Tőlünk délebbre a hobbi-, Afrikában 
pedig már az élelemszerzésre irányuló 
vadászat is jelentős veszteségeket 
okoz, számos madár pedig autók áldo-
zata lesz. Kijelenthető, hogy a pusztulás 
jelentős része emberi tevékenységek-
hez kötődik. 

MADARAK HATÁROK NÉLKÜL
„A Kárpát-medencében élő gólyá-
ink akár Dél-Afrikáig is eljuthatnak, és 
naponta akár több mint 100 km-es távo-
kat is képesek megtenni. Elsősorban 
a szárazföld felett kialakuló felszálló 
áramlatokat, termikeket kihasználva 
repülnek. A manapság már GPS-jeladó-
val ellátott gólyák mozgásából az derült 
ki, hogy vonulásuk jóval bonyolultabb 
annál, mint amit korábban tudunk róla” 
- mondta el. 

CSAK FÜLELNÜNK KELL, HA TAVASZI 
MADÁRDALT SZERETNÉNK HALLANI

Példaként említette, hogy a Szahara környékén 
van néhány olyan vizes terület, amelyről eddig úgy 
vélték, az kitérő lehet a vonuló madarak számára a 
Nílus által irányított vonulási útvonalhoz képest. Az 
adatok alapján azonban kiderült, hogy vannak olyan 
gólyák, amelyek akár az egész telet ott töltik a táplá-
lékbőség miatt.

HAZAI FEHÉRGÓLYA-ÁLLOMÁNY
Amennyiben a kikelt gólyák az első évet túlélik, az 
első 3-4 esztendőben még nem költenek. Előfordul, 
hogy Afrikában maradnak, vagy éppen visszajönnek a 
Kárpát-medencébe. 

„A tavalyi évben rengeteg gólya gyűlt össze hazánk 
területén. A színes gyűrűs leolvasásoknak köszön-
hetően nem kevés szlovákiai, szlovéniai és lengyel-
országi kelésű madarat azonosítottunk be a hazánk-
ban világra jött gólyák mellett. Nagyjából 4000 párra 
becsülik hazánkban a fészkelő fehérgólya-párok állo-
mányát, amelyhez hozzájönnek az adott évben kikelt 
fiatal egyedek, valamint az északról nálunk átvonuló 
madarak. Több tízezerre tehető a számuk az őszi vonu-
lás során” – összegezte. 

BALÁZSI PÉTER A BORSODI-MEZŐSÉGI 
TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN KÉT 
GYÖNGYBAGOLLYAL

MEGÉRKEZETT
A FELNÉMETI GÓLYA
A napokban megérkezett az első fehér gólya Fel-
németre. Az általunk megkérdezett szakember el-
mondta, jellemzően először a hímek foglalják el a 
fészket, utána általában 1-2 héten belül megérkezik 
a tojó is.

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT



TAVASZI MUNKÁLATOK A KERTBEN
Végre itt a tavasz, a tél elmúltával 
felfrissíthetjük kertünket, elvé-
gezhetjük az ilyenkor szükséges 
munkálatokat. Hogy pontosan 
milyen teendőnk akad akár a dísz-
kertben, akár a konyhakertben, 
arról FERENCZY TAMÁS kertész-
mérnökkel, a Virágos Magyarország 
Környezetszépítő Verseny régió-
vezetőjével beszélgettünk.
A szomszéd fűje mindig zöldebb, 
tartja a közmondás. Mire ügyeljünk, 
hogy a saját gyepünk is szép, egészsé-
ges legyen a nyári időszakra?
Ilyenkor, a jó idő beköszöntével, 
amikor már napközben 10-15 fokokat 
mérünk, érdemes elsőként megtisztí-
tani gyepünket a falevelektől, elszáradt 
növényi részektől, majd végezzük el 
az első fűnyírást úgy, hogy kb. 3 cm-re 
vágjuk le a füvet. Ezt követően jön a 
gyepszellőztetés, melynek köszönhe-
tően a gyökérzet több levegőhöz jut, 
és a talajnak is nagyobb lesz a vízáte-
resztő-képessége. Ezután gyepműtrá-
gyával pótoljuk a fűnyírások által kivont 
tápanyagot, majd gyepünket alapo-
san locsoljuk be. Gyakori probléma a 
gyepfelületek, pázsitok mohásodása. 
Ennek oka a talaj tömörödése, a gyakori 
öntözés, az árnyék növekedése, akár a 
korábban elültetett fák, cserjék növe-
kedése miatt. Védekezésül érdemes 
növelni a talaj mésztartalmát kalci-
umtartalmú műtrágyával 3-4 dkg/m² 
mennyiségben, amit be kell gereblyézni 
és be kell locsolni, de vasgálic 10%-os 
oldatának kijuttatásával is lehet véde-
kezni. Ha foltokban kipusztult a gyep, 
fel kell lazítani a talajt, és négyzetmé-
terenként 3-4 dkg fűmagkeverékkel 
beszórni, tömöríteni és meglocsolni. 

Mikor ültessük el a díszfákat, cserjé-
ket, rózsákat, és a már meglévőket 
hogyan gondozzuk?
Március és április az optimális ideje a 
díszfák, örökzöldek, cserjék, rózsatövek 
ültetésének. A már kinyitott faiskolák 
széles választékot biztosítanak ahhoz, 
hogy kedvünkre válogathassunk. A 
jó minőségű talajba történő szabá-
lyos ültetés és karózás mellett nagyon 
fontos az elültetett növények folya-
matos és bőséges öntözése. Örökzöld 
növényeinkre is figyeljünk: mivel télen 
is párologtatnak, száraz időszakban 
nagyon igénylik a locsolást, ezt fagy-
mentes időben végezzük el. A már 
meglévő, tavasszal virágzó cserjéket, 
bokrokat érdemes megmetszeni, de 
csak elvirágzás után, mivel metszés-
sel a virágokat távolítanánk el. Ilyen 
például az aranyvessző, a babarózsa, 
a jázmin, a gyöngyvirágcserje, vagy 
a korai gyöngyvesszők, rózsalonc. A 
nyáron virágzókat, melyek az az évi 
hajtásokon hoznak virágot, kora tavasz-
szal, rügyfakadás előtt metsszük, ilyen 
például a mályvacserje, a hóbogyó, a 
nyári gyöngyvessző, a kúszó loncok, a 

A 2020 tavaszában hungarikummá nyilvá-
nított szőregi parkrózsákat ülteti idén a 
Városgondozás Eger Kft. a város két közterüle-
tére: a Tinódi Sebestyén térre és a Szent József 
parkba – számolt be a kezdeményezésről 
MIRKOVSZKI-LÉNÁRT PATRÍCIA parkfenntar-
tási üzemegység-vezető. 

Az egy-, illetve kétnyári virágok ültetése és 
gondozása jelentős anyagi teherrel és többlet-
munkával jár, így a magyar nemesítésű rózsa több 
szempontból is praktikus választás - árulta el a 
Városgondozás munkatársa. Amellett, hogy magas 
esztétikai értéket képvisel, hosszabb élettartamú, 
beszerzése és gondozása költséghatékonyabb. A 
vár és a törökfürdő közelében a rózsák ültetése 
jelképes is abból a szempontból, hogy a virágok 
királynőjét a törökök hozták be Magyarországra. 

Az egynyári virágokat Eger területén egyébként 
már több helyen váltották fel évelőkkel, díszfü-
vekkel, cserjékkel, talajtakarókkal, levendulákkal, 
melyek jobban ellenállnak a betegségeknek, az 
időjárás viszontagságainak, hosszabb ideig lehet 
bennük gyönyörködni, és ezekből a növények-
ből változatosabb ágyások alakíthatók ki. Idén 
további öt helyszínen: a Kisasszony utcai terelőszi-
geten, Felnémeten, a gyógyszertár mellett, a Liszt 
Ferenc téren, az Egészségház utcai lakótelepen és 
a Szkander bég téren is ezek a növények váltják fel 
az egynyári virágokat. 

Mirkovszki-Lénárt Patrícia hozzátette: természe-
tesen nagyon sok helyet virítanak majd továbbra 
is az egy-, illetve kétnyári virágok, hiszen tavasszal 
nyílnak az árvácskák és a nefelejcsek, május végén, 
június elején pedig többek között a begóniákat, a 
díszbazsalikomot, és a petúniákat ültetik.

HUNGARIKUM IS
DÍSZÍTI MAJD
EGER KÖZTERÜLETEIT



trombitafolyondár, vagy a fehér som. 
Az ifjításnál a nagyobb sebeken végez-
zünk sebkezelést, kb. 1,5-2 cm átmé-
rőnyi helyen. Fagy- és szélmentes napo-
kon - amennyiben szükséges – ajánlott 
a lemosó permetezés. Mivel enyhe volt 
az elmúlt tél, tartós hideg idén sem ritkí-
totta az áttelelő rovarokat, gombákat. 
A rózsáknál is a beteg, elöregedetett 
részeket el kell távolítani, és az erősebb 
vesszőket 6-8 szemre, a gyengébbeket, 
ha szükséges, 3-5 rügyszemre vissza-
vágni 45 fokos szögben, maximum fél 
cm-rel a rügy felett. Fontos: a metszőol-
lót időnként fertőtlenítsük, ne vigyünk 
át fertőzést egyik növényről a másikra!

Maradjunk még a metszésnél, hiszen a 
gyümölcsfák és a díszfák metszését is 
ilyenkor ajánlatos elvégezni.
Alapelv, hogy a sűrűn álló, egymást 
keresztező, elszáradt, beteg ágakat 
távolítsuk el, hogy a lomb levegős, 
fajtájára jellemző habitusú, egészsé-
ges legyen. Ha szükséges, a fák törzsét 
tisztítsuk meg a felváló kéregpikke-
lyektől, melyek alatt a kártevők tojásai 
és gombás betegségek tömege telel 
át. Amennyiben még nem került sor 
az őszi lehullott lomb összegyűjté-
sére, azt soron kívül végezzük el. A cél 
az egészséges, jó növekedésű, fajtá-
jára jellemző, szellős lomb kialakítása. 
Lisztharmat ellen kéntartalmú szerrel, 
baktériumos és gombás betegségek 

ellen réztartalmú szerrel, rovarok, atkák 
ellen olajos rovarölőszerrel védekezhe-
tünk, betartva a rájuk vonatkozó hasz-
nálati, munkavédelmi utasításokat. 

Egyre népszerűbbek a díszkertekben 
a különféle díszfüvek. Tavasszal mire 
figyeljünk velük kapcsolatban?
Sokak kedvence ez a növénycsalád, 
hiszen változatos megjelenésével igazi 
dísze lehet a kertnek, ilyen például a 
pampafű, a tollborzfű, a nádtippan, 
vagy a zebrafű. Nem igényelnek külö-
nösebb gondozást, de tavasz elején el 
kell távolítanunk téli védőtakarásukat, 
és még az új hajtások megjelenése 
előtt vágjuk vissza őket kb. 20-25 cm 
magasságban.

Kertünk díszei a virágok. Tavasz elején 
nyílnak az ősszel elültetett hagymá-
sok, velük van-e teendőnk?
Talajukat lazítsuk át, a gyomokat távo-
lítsuk el, és mivel nagyon száraz az 
idő, érdemes locsolni a hagymásokat, 
vagyis a tulipánt, a nárciszt, a jácintot, 
a krókuszt is. Ha elvirágzik, ledobta a 
szirmait, a magházat vissza kell törni. 
A virághagymák egy idő után elöreg-
szenek, érdemes 3-4 évente frissí-
teni a hagymákat. Ha a területen más 
növényt szeretnénk ültetni, elvirág-
zás és a levelek elszáradása után fel 
kell szedni a hagymát, szellős, árnyé-
kos helyen kiszárítani, és ősszel újra el 
lehet ültetni őket. Az ősszel elültetett 
kétnyári növényeink, pl. az árvácska, 
vagy a nefelejcs esetében is fel kell 
lazítanunk a talajt, és ezeket is öntözni 
kell. Talán kevesen tudják, hogy a kora 
tavasz közkedvelt virága, az árvácska 

nemcsak díszít, de virágját, levelét ételek díszítésére 
is használhatjuk, mert ehetőek, ráadásul magas A- és 
C-vitamintartalmuk van. Mivel alacsonyan gyökere-
sedő növényekről van szó, száraz időben ne feled-
kezzünk meg szintén a locsolásukról, ezzel a kétnyári 
és hagymás növényeink virágzási idejét jelentősen 
meghosszabbíthatjuk. Egyik közkedvelt virágunk, a 
muskátli kiültetésével még érdemes várni, mert a hajnali 
fagyok miatt megfázhat, de április második felében már 
ültethetjük kedvencünket is. 

Ez a várakozás, gondolom, vonatkozik a mediterrán 
növényekre is. 
Igen, a védett helyen teleltetett mediterrán szárma-
zású növényeket - mint például a leander, a pálmafé-
lék, az encián - alaposan vizsgáljuk át. A leandereket 
teleltetés idején gyakran megtámadhatja a pajzstetű, 
a takácsatka, utóbbi jellemző kárképe az ezüstös elszí-
neződés. Ez ellen védekezésként ajánlott a Zoom 11 SC 
/etoxazol/ atkaölőszer. Pajzstetű ellen javaslok Olajos 
Rézként, ill. Vektafid R (78% paraffinolaj + 1% réz-hid-
roxid) készítményt lemosó jelleggel. A permetezést 
mindig szabad téren végezzük! Tavasszal, ha szüksé-
ges, meg is metszhetjük őket. A leandertulajdonosok 
tapasztalataim szerint nehezen nyúlnak a metszőolló 
után, de javaslom a felkopaszodott, ritkás növények 
metszését, ha kell, erőteljesen. Arra azonban számítani 
kell, hogy erős metszés után csak a következő évben 
hoz virágot a növény. A leander udvarra, kertbe való 
kihelyezését ne siessük el, a visszatérő fagyok komoly 
kárt tehetnek bennük. A tárolás helyét jó időben 
szellőztessük! A fokozatosság elvét tartsuk be, tűző 
napfényre ne kerüljenek rögtön, a növényben perzse-
lési kár keletkezhet. 

A konyhakertekben is beindult az élet, már sok 
mindent el lehet vetni.
Bizony, már március második felétől - a megfelelő 
talaj-előkészítés után - a lehűlést elviselő zöldségfé-
lék magja elvethető. Ezek a zöldborsó, a sárgarépa, 
a petrezselyem, a pasztinák, de természetesen lehet 
dugványozni a vöröshagymát és a fokhagymát is. 
Amikor a talaj hőmérséklete meghaladja a 10-15 fokot, 
jöhetnek a melegigényes növények, vethetjük a tököt, 
cukkinit, babot, uborkát. 

Összefoglalva talán azt a jó tanácsot adhatjuk a 
kertészkedőknek, hogy kövessék figyelemmel az 
időjárás alakulását, öntözzenek gyakran, és figyeljék 
növényeik igényeit!
Igen, és bátran kérdezzék meg a szakembert, ha elbi-
zonytalanodnak, de az interneten is sok megbízható 
információ érhető már el. Mindenkinek jó kertészke-
dést kívánok!

SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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FELÜLVIZSGÁLJA 
NEM HASZNÁLT
INGATLANJAIT
AZ ÖNKORMÁNYZAT
ÉPÍTÉSI TELKEK KIALAKÍTÁSÁVAL TENNÉK
VONZÓBBÁ EGERT A FIATALOK SZÁMÁRA 

A Felsővárostól a Lajosvárosig összesen negy-
venhét terület került kijelölésre, amelyet az 
önkormányzat előkészítene eladásra. A város 
érdekében végzett átgondolt vagyongazdálko-
dás a szakértők szerint is szükséges az előrehala-
dás érdekében. A témáról FÖLDVÁRI GYŐZŐT, 
az Egységben a Városért Egyesület képviselő-
csoportjának frakcióvezetőjét mint Eger MJV 
intézményi ügyeit felügyelő önkormányzati 
biztosát kérdeztük, aki gazdasági tapasztala-
taira a közéleti tevékenysége előtt tett szert. 
A máig sikeres vállalkozó azonban elsősorban 
az Egységben a Városért Egyesület célkitűzé-
seit szem előtt tartva áll a településért végzett 
munkájához. 

Előbb lett sikeres vállalkozó, mint közéleti szereplő.
Azok közé tartozom, akik a rendszerváltás után lénye-
gében első generációs kényszervállalkozóvá váltak, 
miután a privatizáció és a felszámolások eredménye-
ként megszűntek a munkahelyek. A cégeim a mai 
napig működnek, és ennek köszönhetően tehetem 
meg azt, hogy gyakorlatilag napi szinten veszek részt 
Eger város ügyeinek az intézésben, és minden reggel 
legkésőbb negyed kilenckor bent vagyok a hivatalban. 
A képviselői poszt mellett elejétől kezdve a Pénz-
ügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke vagyok. Korábban 
gazdasági ügyeket felügyelő önkormányzati biztos 
voltam, majd 2021. február 1-től Mirkóczki Ádám 
polgármester úr Eger MJV intézményi ügyeit felügyelő 
önkormányzati biztossá nevezett ki közgyűlési hatás-
körrel. Emellett 2020. június óta az Egységben a Váro-
sért Egyesület frakciójának vezetője vagyok. 

Hogyan látja a frakció múltját és jelenlegi helyzetét?
Az előző ciklusban ellenzékiként kisebbségben 
voltunk a közgyűlésben, és az utolsó időszakban alakí-
tottunk frakciót Mirkóczki Zitával, Császár Zoltán-
nal, valamint Komlósi Csabával, amelynek már akkor, 
egészen tavaly nyárig, utóbbi volt a vezetője. Az az 
egyesület, amellyel a 2019-es önkormányzati választá-
sokon indultunk, különböző pártok civil jelöltjeiből állt 
össze. Nem politikai, hanem civilszerveződés jött létre, 
amellyel szemben a pártok nem indítottak jelölteket, 
hanem kívülről támogatták a civileket. Ezzel együtt 
nyilvánvaló, hogy többféle pártból kerültek ki az 
egyesület tagjai, ahogy az is, hogy sokfelől és sokféle 
nézettel kerültünk össze. Ebből adódik, hogy kikerül-
hetetlenek a súrlódások, és különbözőségünk oka, 
hogy nem egyformán kezeljük a nézeteltéréseket. Ha 

valakinek konfliktusa van adott esetben 
Mirkóczki Ádámmal, akkor azt tudnia 
kell rendezni. Ehhez persze az is kell, 
hogy meg legyen benne az erre való 
szándék. A korábban 10 fős frakciónk 
Keresztes Zoltán és Komlósi Csaba kilé-
pésével is 8 főből áll. A várost irányító 
többség tehát a polgármester mögött 
van. Az sem elhanyagolható tény, hogy 
Mirkóczki Ádám is tagja az Egységben a 
Városért Egyesület frakciójának, amely 
rendszeresen ülésezik. 

Az önkormányzat 47 területet jelölt 
meg, amelyet a város előkészít 
eladásra. Azonnal hatalmas érdeklő-
dés támadt az építési telkekre. Hol 
vannak még Egerben erre alkalmas 
önkormányzati területek?
Eger város tulajdonában elég sok olyan 
belterületi ingatlan van, amelyek építési 
telkek, vagy azzá minősíthetők. Vannak 
továbbá olyan ingatlanok, amelye-
ket nem hasznosít az önkormányzat, 
ezeket is természetesen megpróbálja 
majd értékesíteni. A területek felmérése 
folyik, az első szakaszában vagyunk, 
jelenleg az Almagyar dombon lévő 
két területen jelöltünk ki építési telke-
ket eladásra. Az alsó részen 6, a domb 
felső részén pedig 22, részben közmű-
vesített telek található. Ezeknek most 
folyik a vagyonértékelése, igazságügyi 

értékbecslő fogja felülvizsgálni az 
ingatlanok értékét, az eladásukról pedig 
csak ennek elkészülte után történhet 
döntés. Amennyiben elfogadható az 
általa megállapított forgalmi érték, úgy 
az lesz az induló ár. A döntés egyéb-
ként közgyűlési hatáskör, tehát ott fog 
eldőlni, hogy honnan indulunk, és mi 
lesz adott esetben a licitlépcső.

Mi a célja az értékesítéseknek?
Kettős célja van az értékesítésnek, 
egyrészt a használaton kívüli ingatlanok 
hasznosítása, hiszen az ebből befolyt 
pénzeket a város infrastrukturális 
fejlesztésére tudja fordítani, másrészt, 
ahogy egyesületünk a kampányban 
közzé tette, szeretnénk, ha a város 
népességének fogyása megállna vagy 
növekedne. Ehhez pedig hely kell, akár 
építési telkek formájában, amely a 
betelepülők és az itt élő fiatalok lete-
lepedését segíti és szolgálja a jövőben.

Hatalmas az építkezési kedv Egerben, 
gyakorlatilag elmondhatom, hogy 15 
év távlatában csúcsokat dönt az ingat-
lan utáni érdeklődés a város területén, 
főként a kertvárosi övezetekben. 

Kik lehetnek majd a potenciális vevők, 
hogyan értékesítik a nemsokára kije-
lölésre kerülő ingatlanokat?  
Bárki lehet potenciális vevő, akár 
magánszemély, akár közület. A város 
rendezési terve azonban nagyon szigo-
rúan szabályozza azt, hogy mit és hány 
százalékban lehet beépíteni. Ezt a 
vásárlónak minden esetben, ártól, licit-
től függetlenül be kell tartania. 

Hogyan látja, mennyire segítené ez a 
folyamat az önkormányzati vagyon 
stabilitását? 
Az önkormányzati vagyon stabil. A 
vagyongazdálkodás szóban benne van, 
hogy a vagyonnal gazdálkodni szok-
tunk. Az nem egy bekövesedett valami, 
hogy amit egyszer megszerzek az ott 
marad. A vagyont mozgatni, forgatni 
kell, mindig az aktuális céloknak megfe-
lelően. Mi a célom? Mit szeretnék 
megvalósítani? Annak megfelelően 
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ÍGY HATOTT A
HARMADIK HULLÁM
HEVES MEGYE
LAKÁSPIACÁRA
Bár a járvány harmadik hulláma miatt március 
elején elrendelt szigorítások után csökkent az 
érdeklődés a Heves megyei eladó lakóingatla-
nok iránt, a megtorpanás átmeneti volt: március 
második hetében már 5,5 százalékkal nőtt a 
kereslet az előző héthez képest. Az országos és 
a megyei lakáspiac pedig erős évre számíthat a 
mostani kilátások szerint. Megyénkben március 
közepén több mint 2800 lakóingatlant - lakást 
és házat - kínáltak eladásra, a legnagyobb ingat-
lankínálatát felvonultató településeken pedig 
az átlagos négyzetméterár 108-412 ezer forintot 
tett ki. 
Megbolygatták az országos, ezen belül a Heves megyei 
piacot a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozá-
sok. Az eladó lakóingatlanok iránt érdeklődők száma 
20-30 százalékkal csökkent országos szinten a szigo-
rítások bejelentése után az egy héttel korábbihoz 

értékesítem a vagyontárgyaimat. Én, mint magá-
nember és vállalkozó is így teszek a sajátommal. Úgy 
gondolom ez az önkormányzatnak is jó, hogy a piaci 
trendeket, a város igényeit dinamikusan követve 
értékesíti azt, ami kevésbé hasznosul, és fekteti 
olyanba, amelytől további profitot, növekedést 
remél. Minden tervünk Eger épülését, infrastruktu-
rális fejlesztését tartja szem előtt, másra, például 
működésre semmiféleképpen sem használható fel a 
vagyontárgyak értékesítéséből befolyó összeg!  

Mit tehet a frakció, hogy ne legyenek visszaélések 
a telekvásárlásokkal kapcsolatban?
A frakció közvetlenül csak annyit tud tenni, hogy 
felügyeli a vásárlást, a közgyűlésben véleményt 
alkot, szavaz, dönt, hogyan és miként értékesítjük. 
Részünkről szó sem lehet olyan ajánlatról, amely-
ben valaki egyben megveszi az egészet, hogy azon 
további hasznot szerezzen – spekulációs rendszer-
ben nem fogunk eladni építési telkeket. Ahhoz, hogy 
Eger fiatalságának is lehetőséget biztosítsunk, egye-
sével kell értékesíteni az ingatlanokat. EM 

FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

Hogyan látja egyébként a képviselő-
testületben mekkora a támogatott-
sága ezeknek a döntéseknek, illetve a 
döntés előkészítésnek? 
Az Egységben a Városért Egyesület 
frakciója támogatja az értékesítéseket 
azok mentén, amit az előbb is elmond-
tam. A Fidesz-frakció semmilyen érté-
kesítést nem támogat. Ez meglepő 
számomra, mert akkor hova tovább? 
Porosodik a város vagyona, romlik az 
ingatlanok állapota és így rohamosan 
csökken az értékük is. 

Az Egységben a Városét Egyesü-
let-frakció a napokban kiadott egy 
közleményt. Ez mit tartalmazott? 
Gyakorlatilag arra reagáltunk, hogy a 
Fidesz frakciója minden értékesítést 
elutasít. Ezt egy oldalról értem: eluta-
sítja, rendben van, ez az ő álláspontjuk, 
a miénk más. Viszont a Fidesz-frakció 
egyik képviselője elsők között jelentette 

be igényét öt építési telek megvásár-
lására. Magánemberként azt is értem, 
hogy ő szeretne gyarapodni, viszont ő 
nem egyszerű állampolgár! A szóban 
forgó képviselőtársam köztisztséget lát 
el – így azért kicsit visszás a dolog. Egyik 
oldalról ellenzem, leszavazom, tiltako-
zom minden fórumon az eladások ellen, 
a másik oldalról pedig vennék belőle én 
is bőven?! Ez egy számomra érthetetlen 
kettősség, ugyanis, ha tiltakozik, akkor 
mutasson példát, és ne elsőként álljon 
sorba érte – ha pedig venni akar, akkor 
ne ellenezze, hiszen ő is látja, hogy a 
városnak igenis határozott igénye van a 
terjeszkedésre. 

Hozzáteszem, képviselőként én nem 
szállnék licitbe, mert legféltettebb 
kincsem a tisztességem, és ezt semmi-
ért nem kockáztatnám. 

viszonyítva, de a következő napokban 
már élénkülni kezdett a piac - áll az ingat-
lan.com legújabb elemzésében, amely 
a Heves megyei lakáspiaci keresletet és 
kínálatot ismerteti, egyúttal a megye 
legnagyobb kínálattal rendelkező tele-
püléseire jellemző négyzetméterárakat 
is bemutatja.

MI VÁRHATÓ?
Balogh László, az ingatlan.com vezető 
gazdasági szakértője elmondta: “Az 
ország minden részén hirtelen óvatossá 
váltak a lakáskeresők a korlátozások 
hírére, de a visszaesés átmenetinek 
tekinthető. A mostani kilátások alapján 
ez a csökkenés nem befolyásolja jelen-
tősen az országos, ezen belül a megyei 
lakáspiac idei eredményeit. Összessé-
gében pedig erős év várható részben 
az állami lakásprogram és annak idén 
bevezetett új elemei miatt. A kedvezmé-
nyes lakásépítési áfa, a CSOK-os lakások 
illetékmentessége mellett az államilag 
támogatott hitelek szintén segíthetik 
a lakáspiaci élénkülést. Az is valószínű-
síthető, hogy sokan idén, a járványhoz 
köthető bizonytalanság elmúltával 
fogják pótolni a tavalyi járványhelyzet-
ben elhalasztott vásárlásaikat.” 

Fontos tényező Balogh László szerint 
az is, hogy a lakáspiaci kínálatnak és 
keresletnek még válságidőszakokban is 
van támasza. Például az öröklések miatt 
mindig bekerülnek a kínálatba újabb 
lakások a piacon, emellett a gyermek-
születések vagy összeköltözések miatt 
a korábbinál nagyobb lakást vásárlók is 
megjelennek a piacon. “Ha pedig felívelő 
pályára áll a gazdaság, akkor extra lökést 
kap a lakáspiac” - tette hozzá.  

MI A HELYZET
A MEGYEI PIACON? 
Az ingatlan.com elemzése szerint a 
szigorítások bejelentése miatt visszaeső 
megyei kereslet március második heté-
ben az elsőhöz képest jelentősen, 5,5 
százalékkal nőtt. 

A megyében több mint 2800 lakóingat-
lant kínáltak eladásra március közepén. 
A legnagyobb lakáskínálattal rendelkező 
településeken az eladó használt lakó-
ingatlanok négyzetméterára átlagosan 
108-412 ezer forint volt. Eger számít a 
legdrágábbnak a kínálat alapján. 

Gyöngyösön 323 ezerért, Hatvanban 
pedig alig több mint 300 ezer forin-
tért hirdették eladásra az ingatlanok 
négyzetméterét. Az olcsóbb, de komo-
lyabb kínálattal rendelkező települések 
közé sorolható Verpelét, Bélapátfalva, 
Kisköre és Gyöngyöspata, ahol 108-145 
ezer forint körül mozogtak az átlagos 
négyzetméterárak.  

EM

forrás: ingatlan.com



HOGYAN LEGYÜNK
KÖRNYEZETTUDATOSAK

A FATÜZELÉS SORÁN?
Az első lépés, amelyet megtehetünk a környezettu-
datos fatüzelésért az az, hogy időben megvásároljuk 
a tűzifát. Az erdészeti fakitermelés időszaka lejárt, így 
ebben az évben az értékesítésre szánt tűzifa jelen-
tős része már kivágásra került. A frissen kivágott fa 
nedvességtartalma elérheti az 50%-ot. A tüzelésre 
alkalmas fa optimális esetben 15-20%-nál kevesebb 
nedvességet tartalmaz. Ahhoz, hogy az optimális 
légszáraz tűzifa rendelkezésre álljon a következő 
fűtési időszakban, érdemes a tűzifát már most, a 
tavaszi időszakban megvásárolni. A felhasogatott 
tűzifa száraz, fedett és jól szellőző helyen történő 
tárolásával már egy lépést tettünk annak érdeké-
ben, hogy a fűtési szezonban kialakuló egészségte-
len levegőminőséggel jellemezhető napok száma 
csökkenjen. 

MIÉRT IS FONTOS EZ IGAZÁN?
A frissen kitermelt tűzifa tömegének a felét (50%) a 
víz adja. Ebben az állapotban a fa fűtőértéke csökken, 
hiszen a többletnedvesség elpárologtatásához szük-
séges energia elvész. A tüzelés így gazdaságtalan és 
környezetszennyező.

Minden 10%-nyi többletnedvesség 
9%-os fűtőérték-csökkenéssel jár!

A nedves, korhadt vagy penészes tűzifa égetése során 
sokkal több káros anyag kerül a légtérbe, mint például 
a kisméretű aeroszol részecskék (PM10, hétköznapi 
nevén: szállópor), szén-monoxid vagy a policiklusos 
aromás szénhidrogének. A fűtési időszakban a kedve-
zőtlen levegőminőséget gyakran a szállópor-tömeg-
koncentráció határérték-túllépése okozza. 

EM 
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ITT AZ IDŐ A TŰZIFA
MEGVÁSÁRLÁSÁRA

A SZÁLLÓPORRÓL MÁR 
SOKAT HALLOTTUNK 
MINT LÉGSZENNYEZŐ 
ANYAG, DE ISMERJÜK 
ENNEK AZ ANYAGNAK 

A JELLEMZŐIT ÉS AZ 
EGÉSZSÉGRE GYAKO-

ROLT HATÁSAIT?
A szállópor egy része természe-
tes eredetű, azonban jelentős 
hányada az emberi tevékenység-
nek köszönhető. A szállópor kémiai 
és biológiai összetétele, illetve fizi-
kai tulajdonságai is változatosak. 
Az egyik legfontosabb jellemzője 
a mérete. Tömegkoncentrációjuk 
alapján a 2,5-10 µm átmérőjű 
részecskék (PM2.5-10) képezik a 
legnagyobb hányadot, melyeket 
durva részecskéknek is hívunk. 
Számukat tekintve pedig a 2.5 
µm-nél kisebb részecskékből van 
több. Napjainkban a PM10 80-90%-a 
lakossági szilárd tüzelésből származik. 
A PM10 akár 80%-át a 2,5 µm-nál kisebb 
frakció (PM2,5) adja, amely főleg égetési 
folyamatok során keletkezik. 

A PM10 részecskék eljuthatnak akár 
a bronchusokba (hörgőkig) is, míg a 
PM2,5 részecskék a bronchiolusokba 
(hörgőcskékbe) és az alveolusokba 
(léghólyagocskákba). A szervezetbe 
bejutott szállópor elsődlegesen oxida-
tív stresszt, lokális gyulladást okoz, ezt 

követhetik a légúti tünetek megjele-
nése (pl. köhögés, légúti irritáció) és 
a már fennálló légúti megbetegedé-
sek tüneteinek súlyosbodása, gyako-
ribbá válása. A kisméretű részecskék 
a léghólyagocskákon át a vérbe jutva 
vérrögképződéshez is vezethetnek, 
így nőhet a szív- és érrendszeri megbe-
tegedések száma. Egészségtelen 
levegőminőség esetén növekedhet 
az asztma és a krónikus hörghurut 
fellángolások miatti orvoshoz fordulás 
gyakorisága..  

Legyünk tudatosak, mert egy kis 
odafigyeléssel sokat tehetünk a 
saját környezetünk egészségéért!

HIRDETÉS

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
A PÉNZTÁRCÁNKAT IS KÍMÉLI
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VÉDJE MEG OTTHONA
BIZTONSÁGÁT!

Mindannyiunk rémálma, hogy egyszer arra érünk haza, hogy 
betörő járt az otthonunkban, értéktárgyaink, kedves emlé-
keink pedig eltűntek. Bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, 
hogy velünk ez nem történhet meg, KOCSIS IRÉN MÁRIA 
rendőr alezredes arra figyelmeztet, hogy az összbűncse-
lekményeken belül folyamatosan megfigyelhető a vagyon 
elleni bűncselekmények meghatározó aránya, jellemzően a 
lopás, ezen belül a betöréses és a besurranásos lopás. 

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Alosztályának vezetője hozzátette, hogy tapasztalataik 
szerint az elszenvedett anyagi káron túl nagy veszteség a 
biztonság tudatának sérülése is. Egy betörés után marad a 
félelem, hogy ez bármikor újra megtörténhet, megerősödik 
a kiszolgáltatottság érzése. De nem kell, hogy ez feltétlenül 
így történjen, vagy egyáltalán megtörténjen.

ebben az esetben hívjuk fel a szomszé-
dok figyelmét a hang- illetve fényjelzés 
jelentésére. 
Másik megoldás az úgynevezett távri-
asztás. Ennek lényege, attól a pillanat-
tól, hogy a betörő dolgozni kezd, az 
otthonunktól távolabb egy erre szako-
sodott központ észleli a behatolást, és 
azonnal riaszt, értesíti a tulajdonost, a 
helyszínre küldi az embereit, illetve a 
rendőrséget. 

5. AZ OTTHON TÁROLT 
ÉRTÉKEK BIZTONSÁGA
Ha nem muszáj, ne tároljon otthon 
nagy mennyiségű készpénzt, nagy 
értékű, nem mindennap használatos 
ékszereket, kötvényeket, stb. Bízza ezt 
a bankra!  Ha mégis, alkalmazzon az 
értékek őrzésére széfet. És ami ehhez 
kapcsolódóan szintén nagyon fontos, 
ismerje az értékeit, készítsen róluk 
értékleltárt, fényképet!

6. NÉHÁNY ALAPVETŐ 
MAGATARTÁSI SZABÁLY
A lakást, a kaput, azokat a nyílászárókat, 

amelyekre nincs rálátása, de könnyen 
behatolhatnak rajta (teraszajtó, függő 
folyosóra nyíló ablak, ajtó) akkor is tart-
sák zárva, amikor otthon tartózkodnak!
Lakótársaival gondoskodjanak a helyi-
ségek megfelelő zárásáról (lépcsőhá-
zak, közös tárolók, pincék)!
Végzettségét, címeit, családi állapotát 
ne tüntesse fel a névtábláján, elég a 
vezetéknév!
Ha hosszabb távollétre készül, feltét-
lenül értesítse azokat a személyeket, 
akikben megbízhat, és távollétéről 
lehetőleg ne tájékoztassa a nagyvilágot 
az interneten keresztül!
A lakást és értékeit javasoljuk biztosítás 
kötésével is védeni.
Idegeneket ne engedjenek be a lakásba! 
Ha idegenek érkeznek váratlanul, érte-
sítse szomszédait, hozzátartozóit, 
kérjen segítséget a Rendőrségtől (112)!

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési 

Alosztály

CSALÓK SZÖRFÖZNEK A KORONAVÍRUS  ULLÁMAIN! 
Beszélgessünk idős rokonainkkal a veszélyről, 
ugyanis világszerte tapasztalható, hogy megje-
lentek olyan álértékesítők, akik egészségügyi 
eszközöket, akár vakcinát kínálva személyes 
adatokat próbálnak kicsalni. 
A csalók orvosnak vagy önkormányzati dolgozó-
nak adják ki magukat, és személyesen vagy tele-
fonon keresztül tévesztik meg az idős embereket. 

Előfordulhat, hogy az egészségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában jelennek 
meg, adategyeztetést, személyes és bankkártya adatokat kérnek, látszólag védőol-
tásra regisztrálnak. 
Ne engedjük személyes és pénzügyi adatainkat illetéktelenek birtokába jutni! 
A rendőrség azt tanácsolja, hogy mindig legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, 
kérik, hogy tegyünk fel ilyen esetben kérdéseket: kérjük a hivatkozott szervezet 
központi elérhetőségét, a hívó nevét, beosztását. Tegyük le a telefont, személyes 
megkeresés esetén zárjuk magunkra az ajtót, és hívjuk fel a megjelölt intézményt.
Ha úgy látjuk, bűncselekményt próbálnak elkövetni, hívjuk azonnal a 112-es 
segélyhívószámot! 

1. A VÉDELEM TERVEZÉSE
Tapasztalatunk, hogy a lakásbetörések döntő többsé-
gét a nyílászárók, ajtók, ablakok erőszakos kinyitásával 
követik el. Javasoljuk a lakások, lakóházak nyílászáró-
inak alapos szemrevételét, biztonságuk felmérését 
egészen a második emeletig, attól magasabban pedig 
elsősorban a bejárati ajtóét.

2. A KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
Elsősorban azt kell megvizsgálni, van-e olyan 
tárgy az ablakok közelében, ami jó létra lehet egy 
betörő számára. Villámhárító vezetékére, esőcsa-
tornára, házhoz közel álló fára és hasonló dolgokra 
kell gondolni. Ha van ilyen, tegye meg a szükséges 
ellenlépéseket.
A fa koronája visszavágható, az esőcsatorna, egyéb 
vezeték szakszerűen távolabb helyezhető.
Fontos a bejárati ajtó és a nyílászárók környezetében 
a növényzet olyan módon történő alakítása, hogy ne 
takarják el azokat, ezáltal a betörőt is. 
A láthatóság érdekében hasonlóképpen fontos a jó 
világítás, lehetőség szerint alkalmazzon mozgásérzé-
kelő lámpákat!

3. A BEJÁRAT ÉS A 
NYÍLÁSZÁRÓK VÉDELME:
A bejárat a betörés szempontjából a lakás legkriti-
kusabb pontja. A lakótelepi lakásoknál jóformán ez 
az egyetlen behatolási lehetőség, de még a családi 
házaknál is az ajtó felfeszítés a legelterjedtebb 
módszer. Sokszor rossz minőségű mind az ajtó, mind 
a zár, ami megkönnyíti a betörő dolgát. A minimális 
biztonság megteremtése érdekében fontos megis-
merni a biztosítók elvárásait, és azoknak megfelelő 
ajtók, zárak szakszerű beszerelése és alkalmazása.
Az ablakokra jó megoldás lehet a védőfólia alkalma-
zása, emellett jó szolgálatot tehet a redőny, a legbiz-
tonságosabb pedig a védőrács. 

4. ELEKTRONIKAI VÉDELEM, RIASZTÓK 
ALKALMAZÁSA
Míg a hívatlan látogató azon szorgoskodik, hogy 
bejusson lakásunkba, fontos, hogy a külvilág tudomá-
sára hozzuk, valaki jogtalanul be akar hatolni az ottho-
nunkba. Felszerelhetünk helyi szirénákat, zajkeltőket, 

NEHEZÍTSE MEG A BETÖRŐK DOLGÁT!
BIZTONSÁG 6 LÉPÉSBEN:



AZ ÓDRY-HÁZ, AVAGY EGY 
EGRI „CSALÁDREGÉNY”
UTOLSÓ FEJEZETE

Nemrégiben egy fotóval ellátott Facebook-poszt 
hívta fel az egri polgárok figyelmét arra, elkezd-
ték bontani a helyiek által jobbára csak Ódry-ház-
ként emlegetett épületet. Mivel utóbbi ingatlan 
nem áll műemléki védettség alatt – jegyzi meg az 
írás szerzője, BERECZ MÁTYÁS, volt alpolgármes-
ter –, így csak remélni lehet, hogy az új tulajdonos 
nem valamiféle ormótlan, a város- és utcaképhez 
nem illeszkedő, üveg-beton „ámokfutással” lep 
majd meg bennünket, hanem egy olyan épület-
tel, amely igazán méltó lesz ismert és patinás 
elődjéhez. Nos, ez az aggodalom adta az ötletet 
ahhoz, hogy megnézzük, vajon a hosszú évtize-
dek alatt született dokumentumok, írások mit 
is árulnak el a házról, közelebbről az azt birtokló 
Ódry famíliáról, illetve utánajárjunk annak is, mit 
láthatunk majd a legendás ingatlan helyén.

az Ódry-ház elbontása csak egy jelké-
pes momentuma annak a történetnek, 
amely Gulyás Bélának, a gyertyaöntés 
egyik utolsó magyarországi mohikánjá-
nak a halálával már korábban lezárult.

Más kérdés, hogy az egyébként műsze-
rész végzettségű fiatalember aligha 
gondolta, hogy valaha is a gyertyamár-
tás mestereként emlegetik majd (és 
szó szerint, ugyanis két alkalommal is 
odaítélték neki „Az év mestere” címet), 
ám az, hogy benősült az Ódry dinasz-
tiába – az ifjabb Ódry Dániel unokahú-
gát vette el –, meghatározta a további 
sorsát. Nemcsak kitanulta e több évszá-
zados múltra visszatekintő szakmának 
a fortélyait, különféle fogásait, de olyan 
magas szinten művelte azt, hogy újság-
cikkek sora igyekezett bemutatni őt, 
illetve azokat a hagyományos módon, 
kézi munkával, úgynevezett mártásos 
technikával készített gyertyákat, amelyek 
nemcsak hazai kiállításokon és vásárokon 
arattak jelentős sikert, de külföldön is.

E szakmai hozzáértéssel sikerült az 
elődök nyomaiba lépni, ami nem volt 
kis teljesítmény, hiszen azok fölöttébb 
magasra tették a lécet. Így maga a családi 
üzlet elindítója, az idősebb Ódry Dániel 
is, aki bár a millennium évében, 1896-
ban telepedett le Egerben, csak harminc 
évvel később, 1926-ban (egyes források 
szerint 1928-ban) vette át mesterétől a 
Dobó utca 25. alatti műhelyt és üzletet, 
ahol aztán a templomokban használatos 
gyertyákat éppen úgy előállítottak, mint 
a csillárokba valókat. Munkájának elis-
mertségét mi sem mutatja jobban, mint 
az a tény, hogy – egyebek mellett – az 
egri egyházmegye is rendszeresen tőle 
vásárolta a gyertyákat. Később, egészen 
pontosan a második világháború utolsó 
előtti évében, 1944-ben a fia, ifjabb Ódry 
Dániel lépett a helyébe, aki nemcsak 
méltónak bizonyult az apai örökségre, 
de tovább öregbítette a vállalkozás 
hírnevét, mind szűkebb hazájában, mind 
távolabbi helyeken. 

Más kérdés, hogy az idő múlásával 
már nem volt akkora keletjük sem a 
viaszgyertyáknak, sem pedig az ilyen-
olyan mézeskalács-figuráknak és tükrös 
szíveknek, így – ahogyan arról fentebb 
már volt szó – egy fagylaltozó megnyi-
tására kértek engedélyt. És bár utóbbi 

tevékenység meglehetősen messze esik 
a gyertya-, illetve mézeskalács-készítés-
től, az Ódryak tehetségét, sokoldalú-
ságát bizonyítja, hogy ezen a területen 
is sikerült maradandót, emlékezetest 
alkotni. És ha már a fagylaltozóról beszé-
lünk… Nem egy egritől hallottam, hogy 
nem kizárólag a finom fagyik miatt 
volt érdemes felkeresni az Ódry-házat, 
hanem azért is, mert ott – akárcsak egy 
kiállításon – különleges gyertyákat és 
mézeskalács-portékákat is meg lehetett 
csodálni.

Az ifjabb Ódry Dániel mindenesetre 
igencsak hosszú ideig, közel három és fél 
évtizeden át, egészen az 1978-ban bekö-
vetkezett haláláig vitte a családi vállal-
kozást, amely ezt követően került a már 
említett Gulyás Béla kezébe, aki – mint 
tudjuk – a legutolsó fejezetét írta annak 
az érdekes családtörténetnek, amely 
immár elválaszthatatlanul hozzátartozik 
Eger régebbi és közeli múltjához.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Noha rengeteg egrinek az Ódry név hallatán elsőre 
szinte bizonyosan a csokoládé-, a vanília-, a puncs- vagy 
valamely gyümölcsfagyi jut az eszébe, az igazság az, 
hogy a Dobó utca 25. alatti, később híressé vált fagy-
laltozó megnyitását sokkal inkább a kényszer szülte, 
semmint az a szándék, hogy a városban nagy megbe-
csültségnek örvendő família e jéghideg finomságok 
helybéli piacát is meghódítsa. Igen, a kényszer, hiszen 
az 1960-as évek elejére jócskán csökkent a kereslet 
azon árucikkek iránt, amelyek az Ódry család hagyo-
mányos termékeit jelentették. Ezért aztán a gyertya-, 
illetve mézeskalács-készítés mellé muszáj volt valami 
olyasmit találni, ami segít megszilárdítani a vállalkozás 
anyagi alapjait. És, ha már e közel százéves egri „család-
regény” fejezeteit boncolgatjuk, azt sem árt tudni, hogy 

NEM BETONSZÖRNYETEG 
ÉPÜL MAJD AZ ÓDRY-HÁZ 

HELYÉN
Az Egri Magazinnak sikerült megtud-
nia, hogy ki az ingatlan új tulajdonosa, 
aki bár nem akarta, hogy a neve szere-
peljen, elárulta, hogy két éve, amióta 
megvásárolta az épületet, nem pusz-
tán követi, hogy milyen írások szület-
nek arról, de azzal is tisztában van, 
hogy az Ódry-ház mit jelent sok egri 
számára. Épp ezért – tette hozzá – az 
eredeti elképzelés nem az ingatlan 
elbontása, hanem annak szakszerű, 
hozzáértő felújítása volt. Csakhogy 
erről a statikusok szerint szó sem 
lehetett, „köszönhetően” annak, 
hogy az épület alatt követ sem igen 
lehetett találni, nemhogy strapabíró 
alapot. Utóbbi hiányában még az is 
erősen kérdéses volt – vélekedtek a 
szakemberek –, hogy akár csak egy új 
tetőt is elbírna a ház.

A lényeg, hogy a tervezett felújítás 
helyett a bontás, majd az azt követő 
építkezés maradt az egyedüli lehető-
ség. Mint megtudtuk, nem valamiféle 
betonszörnyeteg kap majd helyet a 
Dobó utca 25. szám alatt, hanem egy 
családi ház, ráadásul egy olyan, amely 
nem csak a méreteit, de egyéb külső 
jegyeit tekintve is – festés, díszítés, 
stb. – illeszkedik majd a környezeté-
hez. Persze, hogy idáig eljussanak a 
kivitelezéssel, arra még várni kell: a 
tulajdonos véleménye szerint idén a 
tervezéssel és az alapozással készül-
hetnek el.
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NEM BETONSZÖRNYETEG 
ÉPÜL MAJD AZ ÓDRY-HÁZ 

HELYÉN
Az Egri Magazinnak sikerült megtud-
nia, hogy ki az ingatlan új tulajdonosa, 
aki bár nem akarta, hogy a neve szere-
peljen, elárulta, hogy két éve, amióta 
megvásárolta az épületet, nem pusz-
tán követi, hogy milyen írások szület-
nek arról, de azzal is tisztában van, 
hogy az Ódry-ház mit jelent sok egri 
számára. Épp ezért – tette hozzá – az 
eredeti elképzelés nem az ingatlan 
elbontása, hanem annak szakszerű, 
hozzáértő felújítása volt. Csakhogy 
erről a statikusok szerint szó sem 
lehetett, „köszönhetően” annak, 
hogy az épület alatt követ sem igen 
lehetett találni, nemhogy strapabíró 
alapot. Utóbbi hiányában még az is 
erősen kérdéses volt – vélekedtek a 
szakemberek –, hogy akár csak egy új 
tetőt is elbírna a ház.

A lényeg, hogy a tervezett felújítás 
helyett a bontás, majd az azt követő 
építkezés maradt az egyedüli lehető-
ség. Mint megtudtuk, nem valamiféle 
betonszörnyeteg kap majd helyet a 
Dobó utca 25. szám alatt, hanem egy 
családi ház, ráadásul egy olyan, amely 
nem csak a méreteit, de egyéb külső 
jegyeit tekintve is – festés, díszítés, 
stb. – illeszkedik majd a környezeté-
hez. Persze, hogy idáig eljussanak a 
kivitelezéssel, arra még várni kell: a 
tulajdonos véleménye szerint idén a 
tervezéssel és az alapozással készül-
hetnek el.

Csíkszentgyörgyi Mártonffy 
Károly földmérő mérnök Egerben 
született 1812. november 12-én. 
Az erdélyi gyökerekkel rendel-
kező család tagjai közül édesapja 
Mártonffy Antal (1776–1842) Eger-
ben ügyvédi tevékenységet foly-
tatott 1805–1822 között. Édes-
anyja Szatmári Kenéz Borbála 
Túrkevén született (1785–1827), 

aki hat gyermekét nevelte: Antal, Károly, Lajos, Ignác, 
Borbála, Vilma. Antal leszármazottai – Mártonffy Dénes 
és családja – évtizedek óta Eger megbecsült polgárai.
A Csíkszentgyörgyi Mártonffy család címere függőlege-
sen kétfelé osztott pajzs. A jobb oldali vörös udvarban 
egyfejű fekete sas, kiterjesztett szárnyakkal látható, a 
baloldali kék udvarban vörös ruhás magyar vitéz áll, jobb 
kezében kivont kardot tart. A pajzs fölötti sisak koronájá-
ból könyökben meghajolt, nyíllal átlőtt kar látható, amely 
lefelé álló kivont kardot fog. A kétoldali foszladék színe: 
jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
Mártonffy Károly diplomáját a pesti Insti-
tut Geometricumban szerezte. Az 1840-es 
évektől Heves és Külső-Szolnok Várme-
gye almérnöke, később főmérnöke lett. 
Az 1848/49-es szabadságharc és forrada-
lom idején egészségi állapota miatt nem 
lehetett nemzetőr. A közügyekben aktí-
van részt vett és számos tisztséget is ellá-
tott. Egerben 1867-ben a mezei rendőri 
ügyekre alakult szakosztály elnöke lett. 
A Magyar Orvosok és Természetvizsgá-
lók 1868-ban tartott egri vándorgyűlé-
sén a gazdászati szakosztály elnökévé 
választották. A vándorgyűlés alkalmából 
megjelent kötetbe ő írta le a gazdászati, 
erdészeti és ipari viszonyokat. Tagja volt 
az Egri Kaszinó választmányának (1840-44, 1846-48, 
1852, 1856-57). 1853-ban a Kaszinó egyik alelnöke, 1861-
65-ben és 1868-ban pedig igazgatója volt. 
Amikor 1865-ben felmerült Egerben egy múzeum léte-
sítésének lehetősége Mártonffy Károly azonnal a jó ügy 
mellé állt. Az Eger című helyi lapban 1865 márciusában 
közzétette Ismét néhány szó múzeumunk ügyében című 
írását. 
Mártonffy Károly életéről csak kevés adat áll rendelke-
zésre, de kiemelkedő szakirodalmi munkássága fenn-
maradt az utókor számára. A Magyarország és Erdély 
képekben című munkában több jelentős tanulmánya is 
megjelent, valamennyi Egerhez kapcsolódik. Az egri nép 
jelleme, viselete és szokásai című írásában a következő-
ket jegyezte le: „A lakosság jellemét, szokásait illetőleg, az 
általában véve magyaros; a német eredetű polgárság is 

tökéletesen megmagyarosodott, annyira, 
hogy nagyrésze németül sem tud már ma 
beszélni, s a legtörzsökösebb magyarral is 
hazafiúi érzelemben is bátran mérkőzhe-
tik. – Feltünő Eger lakóinál a város iránti 
hű vonzalom és előszeretet s az egri név 
becsületének fenntartása.”
Szintén ebben a kiadványban jelent 
meg Eger szőlőgazdászata című színvo-
nalas tanulmánya, amelyben Mártonffy 
bizonyságot tesz arról, hogy a téma jeles 
ismerője. Ebben többek között a követ-
kezőket írta: „Eger főgazdaságát a szőlő-
mívelés teszi. Lakosainak nagy része, az 
úgynevezett kapások, tisztán szőlőmíve-
lés által keresett napszámjaikból élnek, 
alig találtatik Egerben tisztesebb rendű 
polgár, ki hivatala, vagy mestersége 
mellett szőlőt is ne míveltetne.”
Felhívta a figyelmet a társadalmi különb-
ségekre is. Amíg a város lakosságának 
javarésze a szőlőmunkák utáni napszám-
ból biztosítja megélhetését, addig 

mások számára a szőlőből 
származó jövedelem csak 
keresetük kiegészítésére 
szolgál. A kapásoknak apró 
szőlőparcelláik jövedel-
mét létfenntartásukhoz 
mások szőlőjében végzett 
napszámmal kellett kiegé-
szíteniük. Az egriek jelen-
tős részének létfontosságú 
volt a szőlőművelés. Akkor 
az uralkodó szőlőfajta a 
kadarka volt, hiszen az 
egriek körében elsősor-
ban a vörösbor volt az 
elfogadott.
Az Országos Magyar Gazda-

sági Egyesület (OMGE) a parasztgazdasá-
gok rendezése tárgyában meghirdetett 
pályázatán az Utasítás a nép számára, 
miként kell a birtokot tagosításkor felosz-
tani s abban minémű gazdasági rendszert 
követni? című tanulmányát megjelenésre 
méltónak ítélték,  amely 1858-ban Eger-
ben látott napvilágot.
Az 1850-es évek második felében számos 
cikke jelent meg az alábbi folyóiratokban: 
Borászati Füzetek. Borászati Lapok, Egri 
Pósta, Hon, Gazdasági Lapok, Kertész 
Gazda, Kerti Gazdaság, Nép Kertészete, 
Vasárnapi Ujság. A fenti lapokban aktu-
ális témákról írt, amelyeknek napjaink-
ban már a címe is különleges: Nézetek 
egy országos gyümölcsészeti intézet 

felállítása körül, Néhány szó a hernyókról, 
A gyümölcstenyésztés hasznos volta, A 
fákban élődő némely rovarok lárváinak 
elpusztíthatásáról, Kisérlet a gyümölcsé-
szeti magyar műszavak megalapítása 
körül, stb. 
Egerben 1853-ban az érsekségtől és a 
főkáptalantól megvásárolt, a város tulaj-
donába került földek, jogok részletes 
kimutatása is őt dicséri. A Fájdalmas Anya 
(Hatvani) temetővel átellenben lévő 
1866-ban megvásárolt terület, temetővé 
alakításának tervét is elkészítette, amely 
a jelenlegi Grőber urnatemető. 
Mártonffy Károly Egerben hunyt el 1869. 
augusztus 4-én, életének 57. évében. A 
Grőber temető családi sírjában nyugszik. 
A Heves Megyei Földhivatal az 1990-es 
években, „Heves megye földügyéért” 
néven Mártonffy Károly-díjat alapított a 
neves földmérő előd emlékére. 

Mártonffy-ház (1940-es évek)
Egerben a Rózsa Károly és a Barkóczy 
Ferenc utca sarkán áll az ún. Mártonffy-
ház, amely 1782-től Hanyisz Miklós 
kőművesmester tulajdona volt. 1810-ben 
vásárolt meg Mártonffy Antal jogász, 
Mártonffy Károly édesapja. A ház gene-
rációkon keresztül a család otthona 
volt. Többek között itt élt Gárdonyi 
Géza orvosa, barátja, dr. Glósz Kálmán 
és családja, akinek felesége Mártonffy 
Margit volt. 
Az épület a 2001-ben kezdődött felújí-
tás során – amelyet a múlt értékeinek 
tiszteletben tartásával végeztek – ismét 
új életre kelt. A megszépült házban a 
Mártonffy szakrendelő 2003-ban nyitott 
meg, ahol 2016 őszéig működött. 
Köszönetemet fejezem ki Bándy Béláné 
Mártonffy Zsuzsannának, aki segítsé-
get nyújtott írásom még pontosabbá 
tételéhez. 

Dr. Szecskó Károly történész, levéltáros 1957-ben főisko-
lásként 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 TUDÓS FELADATA A KERESÉS, SZÜNTELEN 
KUTATÁS. ÉS HA TALÁLT VALAMIT,

HA FELÉRT EGY CSÚCSRA, AKKOR LÁTJA CSAK, 
MILYEN NAGY TERÜLET NYÚLIK ELŐTTE,
AMELY MÉG TELJESEN ISMERETLEN,

FELTÁRÁSRA, KUTATÁSRA VÁR.”
(PHEIDIASZ)

MÁRTONFFY KÁROLY
(1812-1869)

SZERZŐ: SZECSKÓ KÁROLY
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SZERZŐ: SOMOGYI KINGA
FOTÓ: THK

HÚSVÉT:
A REMÉNY ÉS

A FELTÁMADÁS 
ÜNNEPE

Tavasszal a hideg tél után megújul a természet, és évről évre hirde-
ti, hogy minden élni akar. Húsvét ünnepének az üzenete is ez: az élet 
győzelme az elmúlás felett. Miközben a modern ember a feltámadást 
képtelenségnek tartja, figyelmen kívül hagyja azt, hogy úgy vagyunk 
teremtve: szívünk soha nem tud belenyugodni a halál gondolatába. Az 
Úr az élet Istene, nem a halálé. Ő nem halálra szánt bennünket, hanem 
Jézus feltámasztása által meghívott minket az örök életre. A húsvét 
ezért a fény győzelmét jelenti a sötétség felett, a mosoly győzelmét a 
keserűség felett. Bár az idei húsvét a tavalyihoz hasonlóan valószínű-
leg rendhagyó lesz, TÓTH IMRE református lelkésszel arról beszélget-
tünk hogyan vihetjük tovább a mindennapokban az ünnep örömét. 

Változik-e a húsvét fő üzenete a világjárvány miatt? 
Mást jelent most, mint békeidőben?
Látásom szerint úgy változik húsvét üzenete, hogy 
felértékelődik. Amikor naponta több száz magyar 
testvérünk meghal, akkor közel kerül a kérdés: Mi van 
akkor, ha én következem? Ezzel szerintem mindenki 
számol és valamilyen erőforrásra szükségünk van. A 
90. Zsoltár 12. verse így fogalmaz: „Taníts minket úgy 
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” Más 
fordítás szerint azonban, így van megfogalmazva az 
üzenet: „Taníts minket azt meggondolni, hogy meg 
kell halnunk, azért, hogy bölcsen éljünk.” Aki bölcsen 
él, az tudja, hogy Isten Kegyelméből él. Neki köszön-
het mindent és a halálban sem lesz Isten nélkül. Húsvét 
ennél is több, mert diadal a halál felett. Krisztus diadala 
az Atya által, a mi javunkra.

„Elvettetünk romlandóságban és feltámasztatunk 
romolhatatlanságban.” 1. Korinthus 15.) Ez a húsvéti 
üzenet, és ez erősebb ma, mint amikor nincs fenye-
getve az élet.    

A húsvéti misztériumban hogyan tapasztalható meg 
a szenvedés és az öröm különös egysége? 
Ha nincs nagypéntek, akkor nincs húsvéti öröm sem. 
Jézus miattunk, helyettünk és értünk szenvedett. Az 
ő halála nem hasonlítható senkinek a halálához, mert 
engesztelő áldozat volt és ezáltal lett a világ egye-
düli Üdvözítőjévé. Egy Knoll Keresztély nevű hitvalló 
elődünk az 1500-as évekből így fogalmazta meg hitét: 
„Jól tudom, fenn a menyben lesz dicsőbb életem, így 
hát még a halál is csak nyereség nekem… Jézus én 
bizodalmam, hiszem hogy egy napon, szerettimet a 
mennyben újra megláthatom… Szent karod támogas-
son a végső harcon át, hogy elvegyem kezedből az égi 
koronát.” (401. ref. ének.)
Ezek a sorok a halálról szólnak és mégis tele vannak 
túláradó reménységgel és örömmel.

Jézus szenvedése, halála és feltámadása a mi földi és 
mennyei boldogságunknak egyetlen alapja. 
Ezért tudta kimondani a nagy apostol (Pál), hogy 
„Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség.”

Az élet gondjai sokszor megölik az Isten igéjét 
bennünk. Hogyan erősítsük meg hitünket? Hogyan 
vigyük tovább egész évre a feltámadás áhítatát, 
örömét?
Jézus éppen erről beszélt a példázatában, hogy a tövi-
sek közé eső magvakat megfojtják az ágak, vagyis a 
gondok, a bajok elveszik erőnket, megtépázzák hitün-
ket. Arról is beszélt, hogy más magvak a sziklára esnek 
és elszáradnak, vagy elkapkodják a madarak. Tehát a 
magvaknak is, így az Isten Igéjének is jó talajba kell 
hullani. Ez a talaj pedig az emberi szív.

A bibliai gondolkodás szerint, az emberi 
érzésvilág centruma nem az ész, hanem 
a szív. Ki-ki eldöntheti, hogy akarja-e 
megismerni Isten gondolatait, Igéit. A 
reformátorok, a gályarabok és sokan 
hitvalló őseink közül is úgy védekez-
tek a lelki kiszáradás ellen, hogy igye-
keztek megtanulni Isten gondolatait. 
Elméjükben és szívükben hordozták 
azokat. Biblia nélkül is tudták idézni az 
abban lévő gondolatokat. Egy nyelvta-
nár mit sem ér a szavak ismerete nélkül. 
Ezrével kell hordoznia azokat, hogy 
bármikor előhívhassa a készlettárból. 

A másik, amit meg kell tanulni Jézustól, 
hogy szüntelenül beszélgetett Istennel. 
Ez a beszélgetés számunkra az imád-
ság. Tehát ismerni kell az Írást, imád-
kozni kell és kérni, amit a tanítványok 
is kértek: „Urunk növeld a mi hitünket!”

Úgy tűnik, a korábbi kerékvágásba 
nem térhet vissza az életünk, mi az, 
amit megtanulhatunk ebből a pandé-
miás időszakból? 
Némelyek valóban felfestik azt a 
szomorú jövőt, hogy talán soha nem 
lesz olyan az életünk, mint a járvány 
előtt. Én merem remélni, hogy egyszer 
ez is elmúlik, mint ahogy a korábbi nagy 
világjárványok is megszűntek. Ezt is 
lehet kérni attól az Úrtól, aki mindenek 
fölött uralkodik. Másfelől bizonyos az 
is, hogy nagy leckét kaptunk. Isten taní-
tani akarja az embert. Ha nem tanulunk 
a jóból, akkor kapunk egy „kis” próbát. 
Tudakoznunk kell azt is, hogy miért van 
rajtunk ez a nyomorúság? Talán azért, 
mert sok mindent nem becsültünk meg 
az életünkben. Például a kapcsolatain-
kat, a barátságainkat, a családtagjainkat. 

Vagy éppenséggel az alkalmakat. Írva 
van, hogy az „alkalmakat áron is megve-
gyétek.”  Ez elsőrenden a templomi, a 
gyülekezeti alkalmakat jelenti. Tehát az 
Istennel és egymással eltölthető időt 
kell fontosnak tartani. Sokszor történik 
az, hogy amit nem becsülünk, az elvé-
tetik. Bűnbánatot kell tartani és fel kell 
ismerni azt, hogy miként tékozoltuk el 
azokat az isteni ajándékokat, amelyeket 
eddig kaptunk.

Milyen emlékei kötődnek a húsvét-
hoz, amelyet szívesen megosztana az 
olvasókkal? 
Azok a nehéz helyzetek és komoly talál-
kozások kötődnek leginkább a húsvét-
hoz, amikor betegágy mellé kellett állni, 
vagy éppen haldoklókat erősíteni. 

Néhányszor megadatott eddigi életem-
ben, hogy némelyek akkor távoztak el a 
földi életből, amikor ott voltam mellet-
tük. Egy-egy ének, vagy imádság úgy 
hangzott és úgy hatott, hogy érezni 
lehetett, nem csak emberi jelenlét volt, 
hanem az a Krisztus is megjelent, akinek 
a nevében történt a látogatás. 
Ezek bár nehéz pillanatok voltak, de 
mégis egy életre meghatározók. Akik 
hittel távoztak el az életből, azokra 
valóban ráillik az Ige, „Boldogok akik az 
Úrban halnak meg.”

Ezt a húsvéti hitet kívánom minden 
kedves Olvasónak, hogy boldogan 
éljünk és reménységben térjünk a 
mennyei hazába!

VIRÁGVASÁRNAPON 
IGÉT HIRDET
TÓTH IMRE 
REFORMÁTUS 
LELKÉSZ

M. FÜLÖP GERGŐ
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VISSZARENDEZŐDÉS VAGY ÁTALAKULÁS, 
AVAGY MILYEN LESZ A VILÁG A VÍRUS UTÁN? 

Milyen világ vár ránk a koronaví-
rus-járvány után? 
Jelen helyzetben - hisz a harmadik 
hullám még javában tart - nem lehet-
séges megmondani, milyen világ vár 
ránk a járványhelyzet után, mert senki 
sem tudhatja pontosan, mikor is jön el 
az az “után”. Ez az egyik nagy kihívása 
pszichológiailag ennek az időszak-
nak: nehéz elfogadni, hogy valamiről, 
ami ennyire befolyásolja az életünket, 
mint ez a vírus, ilyen keveset tudunk 
és ennyire kiszámíthatatlan.  Könnyebb 
lenne azt mondani, hogy pontosan 
látható, merre fog ez az egész haladni, 
megnyugtatóbb is lenne, csak éppen 
nem ez az igazság. Az emberi lélek 
pedig rosszul viseli annak a tudatát, 
hogy valamire nincs egyértelmű válasz, 
és az ebből eredő bizonytalanságot. 

A megszokás nagyban befolyásolja az 
emberek életét, mert a kiszámítható-
ság érzetét kelti, így valószínű, hogy ha 
véget ér a járvány, az emberek megpró-
bálnak minél hamarabb visszatérni 
a megszokott életmenetükhöz. Sok 
embert ért azonban valamilyen veszte-
ségélmény a vírus következtében (akár 
személyi, akár gazdasági), az ebből való 
felépüléshez pedig időre van szükség. 

Milyen társadalmi változásokat idéz 
elő a járvány?
A legnagyobb társadalmi változás, amit 
a járvány előidézett, hogy az emberek 
elveszítették a mindennapokba vetett 
- és magától értetődő - biztonságérze-
tüket. Sokak életében eddig is jelen volt 
a létbizonytalanság, a betegségtől és a 
szeretteik elvesztésétől való félelem, az, 
hogy nem tudnak előre tervezni, hanem 
egyik napról a másikra élnek, ám a vírus 
miatt ezt most szinte mindannyian 
megtapasztaljuk. Ez szorongást, fruszt-
rációt okoz, amivel kihívás együtt élni, 
különösen ilyen hosszútávon. Nagyon 
sok ember élettere beszűkült a korláto-
zások miatt, és ez magas fokú mentális 
nyomást, ingerültséget, elkeseredettsé-
get, kilátástalanságot okozhat.

Hogyan befolyásolja személyes 
életünket és kapcsolatainkat a bezárt-
ság, az egymástól való kényszerű 
távolságtartás?
Az emberek személyiségüktől és 
megküzdési stratégiáiktól függően 
különbözően reagálhatnak a bezárt-
ságra és az egymástól való távolság-
tartásra. A kifelé forduló, extrovertált 
típusú embereknek, akiknek lételemük 
a társasági élet, a másokkal való kapcso-
lattartás, mert ebből merítenek ener-
giát, levertnek, reményvesztettnek, 
nyomottnak érezhetik magukat, hiszen 
nem tudnak kellőképpen feltöltődni a 
korlátozások miatt. Nekik javasolt szoci-
ális kapcsolataikat átemelni az online 
térbe, hogy ezáltal minél inkább része-
sülhessenek a számukra nélkülözhetet-
len szociális életből. Az inkább befelé 
forduló, introvertált embereket kevésbé 
viseli meg a bezártság és távolságtartás, 
mert ők akkor tudnak feltöltődni, ha 
egyedül vannak, és erre a karantén alatt 
több lehetőség adódik. Nekik érdemes 
arra figyelni, hogy ne vigyék túlzásba az 
izolálódást, hiszen mindenkinek szük-
sége van társas kapcsolatokra, még ha 
különböző mértékben is. A vírushely-
zettel együtt járó stressz azonban a 
legtöbb embert megviseli, függetlenül 
attól, hogy inkább kifelé forduló vagy 
befelé forduló emberről beszélünk. 

Mit tehetünk, hogy csökkentsük egy 
hasonló világjárvány kialakulásának 
lehetőségét?  
Nem gondolom, hogy az egyéntől 
függne egy hasonló világjárvány kiala-
kulása, bármennyire is megnyugtató 
lenne azt éreznünk, hogy van erre 
befolyásunk. Amit kontrollálhatunk, 

Az emberek igénylik a biztonságérzetet, amelyet a kiszámíthatóság, 
az állandóság, a rendszeresség nyújt. Az olyan mértékű hirtelen válto-
zásokra, mint a koronavírus-járvány, meginog az ember alapvető hite 
abban, hogy az élet tervezhető. Megnő a létbizonytalanság érzése, 
felerősödik a szorongás és a félelem, amit a saját és családtagjaink 
egészsége, megélhetése miatt érzünk.  Ne felejtsük el azonban, hogy a 
pandémiának pozitív következményei is lettek és lehetőséget kaptunk 
arra, hogy másképp, talán jobban éljünk, mint eddig! TREGOVA ANITA 
pszichológust arról kérdeztük, jöhet-e feltámadás a koronavírus után. 

SZERZŐ: SOMOGYI KINGA

az az, hogy ha ismét kialakul egy világjárvány, akkor 
azzal hogyan küzdünk meg.  A kutatások szerint a 
jóllétünket és boldogságunkat elsősorban nem az 
életünknek az eseményei határozzák meg, hanem 
az, hogy hogyan állunk ezekhez az eseményekhez 
és mit hozunk ki belőlük. A kezünkben van tehát a 
döntés. Mennyire vagyunk képesek rugalmasan alkal-
mazkodni, megfelelő forrásokból tájékozódni, milyen 
mértékben viselkedünk következetesen és felelősség-
teljesen. Sodródni az árral, vagy tudatosan gondol-
kodni, cselekedni, alkalmazkodni, változtatni, tanulni 
és a belső értékeink szerint élni - ez az, amit még egy 
olyan kiszámíthatatlan és félelmetes dolog, mint egy 
világjárvány sem vehet el tőlünk.

Hogyan profitálhatunk ebből az időszakból? Milyen 
világot teremthetünk  magunknak és az elkövet-
kező nemzedékeknek?
Kitört egy világjárvány és immár több, mint egy éve 
a mindennapi életünk része. Mindezzel együtt ment 
tovább az élet, alkalmazkodtunk, új dolgokat tanul-
tunk, változtattunk és megpróbáljuk a lehetőségek-
hez képest a legtöbbet kihozni a helyzetből. A legfon-
tosabb, amit érdemes tudatosítanunk, hogy képesek 
vagyunk erre. Ilyen nagymértékű változás és fenye-
getettség esetén is tovább tudjuk élni az életünket. 
A korlátozások miatt felértékelődtek az eddig magá-
tól értetődő dolgok - a személyes oktatás, a szabad 
mozgás lehetősége, egy baráti kávézás, látni a másik 
arcát az utcán, megölelni a szeretteinket és együtt 
ünnepelni, utazni, kulturális eseményekre, fürdőkbe 
járni. Azzal, hogy időszakosan meg lettek vonva ezek 
a dolgok, jobban tudjuk őket értékelni. A koronavírus 
egy világot zökkentett ki a megszokott kerékvágás-
ból és minden veszteségével és borzalmával együtt 
példátlan összefogást, társadalmi felelősségvállalást 
hozott magával. Az új kihívások és váratlan esemé-
nyek azok, amiktől igazán fejlődik a személyiségünk, 
amikből tanulunk és amiktől többek leszünk, és ha úgy 
alakítjuk, akkor ez a járványhelyzet is ilyenné válhat, a 
veszteségek ellenére is.

Még ha most nagyon nehéz is, érdemes magunkat 
emlékeztetni, hogy nem tart örökké ez az állapot sem. 
A tudatos jelenlét, a napirend felállítása és tartása, a 
rendszeres testmozgás, a változatos és egészséges 
étkezés, a szociális kapcsolatok online ápolása sokat 
segíthet abban, hogy jobban viseljük ezt a rendkívüli 
időszakot.



Váratlanul – mondhatni: a semmiből – 
szakadt bolygónkra tavaly a koronavírus-jár-
vány, amely immár több mint egy esztendeje 
állítja idáig soha nem látott feladatok elé a 
világ országaiban élőket, legyen szó kisis-
kolásokról vagy éppen nyugdíjasokról. Ám a 
legnagyobb teher kétségkívül az egészség-
ügyben dolgozókra hárul, akiktől nemcsak 
nagyon komoly fizikai állóképességet, de 
fokozott lelki teherbírást is követel a megso-
kasodott és a megszokottaktól jócskán eltérő 
tennivalók ellátása. Hogy miként is birkóznak 
meg ezekkel? Többek között erről kérdez-
tük CSIKINÉ CSORDÁS ANDREÁT, a Markhot 
Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 
belgyógyászati osztályának vezető főnővérét, 
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
egri helyi szervezetének elnökét, aki a Covid-
19 elleni küzdelem első vonalában harcol.

Annak idején tudatosan választotta-e az egészség-
ügyet hivatásul, vagy egyszerűen csak így alakult?
Egyáltalán nem véletlen, merthogy mindig is ilyesféle 
területen szerettem volna dolgozni – mondja Csikiné 
Csordás Andrea –, amiben valószínűleg az is szerepet 
játszott, hogy a szüleim mindketten az egészségügy-
ben tevékenykedtek: édesanyám angiológiai asszisz-
tens volt, édesapán pedig mentős. Ahogyan visszaem-
lékszem, gyermekként is nagyon szerettem bent lenni 
a szakrendelőben, valamiért tetszettek nekem az ott 
látottak, vonzott az a világ. 

Amely világnak már jó ideje Ön is a része, így 
megkérdezhetem, miben látja ennek a hivatásnak a 
szépségét?
Én – akárcsak most – nővérként is nagyon szívesen, 
örömmel tettem a dolgom. Úgy vélem, másként nem 
is lehetne, hiszen a mindennapok esetleges nehézsé-
gein kizárólag a szakma szeretete segíti át az embert. 
És hogy mi a szépsége? Nos, számomra azok a hálás 
szavak, mozdulatok, amiket a betegektől kapunk 
azért, hogy mondjuk megetettük őket, megigazí-
tottuk a fekhelyüket, vagy épp csak kedvesen rájuk 
mosolyogtunk. 

Hát, ha már itt tartunk… Meglátása szerint milyen 
emberi tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó 
nővérnek?
Elhivatottsággal és segítőkészséggel mindenképp. 
De legalább ennyire fontos az emberek szeretete, 
az alkalmazkodóképesség, a teherbírás, nem utolsó 
sorban pedig az empátia, azaz, hogy legyen képes 
átérezni a gondjaira bízott betegek helyzetét.

És ezeken túl mi kell ahhoz, hogy valaki főnővérként 
is megállja a helyét?
Egyebek mellett az, hogy megtaláljuk a közös hangot 
mindazokkal, akikkel együtt dolgozunk, legyen szó 

nővérekről vagy orvosokról. De lega-
lább ennyire lényeges, hogy figyeljünk a 
beosztottjainkra, s ha gondjuk van, azon 
próbáljunk meg segíteni, hiszen csak 
akkor képesek jól teljesíteni, ha a hátor-
száguk rendben van. Fokozott megter-
helés mellett ugyanis nélkülözhetetlen 
a család maximális támogatása. 

Mi okozta a legnagyobb nehézsé-
get, amikor első ízben találkoztak 
a koronavírus által megfertőzött 
betegekkel?
Mi tavaly márciusban találkoztunk 
először azzal, mit jelent valójában 
egy-egy koronavírusos beteg. Mert bár 
az embernek már volt gyakorlata az 
ápolásban, mégis a Covid-19-betegek 
megjelenése egy seregnyi változta-
tást követelt tőlünk: s itt nem csupán a 
felszerelésekről, az eszközökről van szó, 
hanem arról is, hogy jószerivel egyik 
pillanatról a másikra át kellett állítanunk 
a gondolkodásunkat, a napi munkatem-
pónkat, és akkor még nem is beszél-
tem önmagunk fokozott védelméről, 
ami nagyon nagy hangsúlyt kapott és 
kap. Szerencsére e téren sem marad-
tunk magunkra, a kórház vezetésétől 
minden szükséges segítséget megkap-
tunk, akár orvos szakmai dologról, akár 
ápolási kérdésről volt szó. Amire egyéb-
ként szükségünk is volt, hiszen tavaly 
novemberben lettünk kijelölt járvány-
kórház, és rendkívül gyorsan kellett 
megoldanunk a koronavírusos betegek 
ellátását. Mindez szerencsére sikerült 
is, noha eleinte – tapasztalatok híján – 
nem olyan rutinszerűen ment minden, 
mint később. 

Akárcsak más, úgyszintén koronaví-
rus-fertőzöttekkel foglalkozó egész-
ségügyi dolgozótól, Öntől is megkér-
dezem: vajon e betegek ápolása 
fizikailag vagy lelkileg nehezebb?
Szerintem mindkettő rendkívül nehéz, 
bár a lelki megterhelést kevésbé 

könnyű kiheverni. Mert bár az ember 
hozzá van szokva az elmúláshoz, mégis 
nagyon fájó, amikor egy-egy beteget 
elveszítünk, hiába a leggondosabb 
gyógyítás, ápolás.

És hát, azt sem lehetett könnyű 
megélni, hogy az Önök feje fölött is 
ott lebegett a súlyos betegség réme, 
ami mára – hála a védőoltásoknak 
– megszűnt…
Megnyugvás, hogy már védettek 
vagyunk, de ha netán meg is fertőződ-
nénk, csak enyhe tüneteink lennének. 
Korábban egyébként nem kizárólag 
attól tartott az ember, hogy ő maga 
megbetegedhet, mint inkább attól, 
hogy megfertőzheti a családtagjait, 
a szeretteit. Annak ellenére is, hogy a 
legelső perctől kezdve sok-sok segít-
séget kaptunk a védekezést illetően: 
az országos online tananyag éppúgy 
szerepet játszott a felkészítésünkben, 
mint kórházunk oktatási csoportja. 
Ezért aztán, amikor járványkórház 
lettünk, már pontosan tudtuk, mi vár 
ránk, mit kell tennünk.

Akikkel eddig az itteni Covid-ellá-
tásról beszélgettem, azt mondták, 
a járvány is megmutatta, hogy a 
Markhot gárdája igazi csapatként 
tud dolgozni. Ön mit gondol erről a 
kijelentésről?
Teljesen osztom ezt a véleményt, 
hiszen az intézmény menedzsmentjé-
től, az ápolási igazgatónőtől éppúgy 
minden támogatást megkaptunk, mint 
a főnővérektől. Utóbbiak amolyan 
nagy családként fogtak össze. Mint-
hogy a belgyógyászati osztályunkon 
feküdt a legtöbb koronavírus-fertő-
zött, nekünk volt szükségünk a legna-
gyobb segítségre, amit mindig meg is 
kaptunk, s amire – ha kell – a jövőben is 
számíthatunk.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

CSIKINÉ CSORDÁS ANDREÁT, AZ EGRI KÓRHÁZ
BELGYÓGYÁSZATÁNAK FŐNŐVÉRÉT KÉRDEZTÜK

TÖBB MINT EGY ÉVE HARCOLNAK
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL
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„TUDOM, HOGY GYŐZNI FOG!”
KISFIUK ÉLETMENTŐ
KEZELÉSÉRE GYŰJT
EGY RECSKI CSALÁD
A TV Eger A mi történetünk című magazin-
műsorában már megismerkedhettek a nézők 
MARCI történetével, az életerős, látszólag 
egészséges 3 és fél éves kisfiúval, aki Recsken él 
a családjával. Minden rendben ment az életük-
ben, egészen Marci 13 hónapos koráig, amikor 
egy olyan tünet jelentkezett a kisfiúnál, amely 
teljesen megváltoztatta a mindennapjaikat. 

A DIAGNÓZIS
Egy epilepsziás rohammal kezdődött minden 2018 no-
vemberében, amely egyre többször és erősebben je-
lentkezett nála. Decemberben olyan súlyos állapotba 

került, hogy azonnal kórházba kellett 
szállítani. Ekkor még nem tudták a di-
agnózist. Szülei abban reménykedtek, 
hogy egy gyerekkori epilepsziáról van 
szó, amely kinőhető és gyógyszerrel jól 
kezelhető. Ez azonban nem így lett. 2019. 
január 14-én ismét kórházba kerültek, 
ahol MRI-vizsgálatot készítettek. 

Marci édesanyja elcsukló hangon, a 
könnyeivel küszködve emlékezett erre 
a dátumra, amelyet sohasem felejt. A 
felvétel egy 7,5 cm-es cisztát és szö-
vetszaporulatot mutatott. Ekkor a kisfi-
út azonnal megműtötték a Debreceni 
Gyermekgyógyászati Klinikán, azonban 
a daganatot elhelyezkedése miatt nem 
sikerült teljes egészében eltávolítani. 
Ezután újabb lesújtó hírt kapott a család, 
a szövettan egy hármas stádiumú rosz-
szindulatú agydaganatot igazolt. Marci 
több sugár- valamint kemoterápiás ke-
zelést kapott, azonban ezek sem hoztak 
eredményt, a daganat egy centiméterrel 
növekedett. 

KOMBINÁLT KE-
ZELÉS KÖLNBEN
A család azonban nem 
adta fel, minden erejével 
arra koncentrált, hogy 
megmentsék kisfiuk életét. 
Magyarországon azonban 
nem állt rendelkezésre 
több lehetőség, így kül-
földön kerestek számára 
terápiát, amelyet a német-
országi Kölnben találtak 
meg. A kombinált vírus-, 
immun- és hőterápiára 
épülő életmentő kezelés 
azonban számukra önerő-
ből megfizethetetlen volt, 
31 millió forintba került. 
Marci édesanyja úgy fogal-
mazott, 2020 januárjában 
igazi csoda érte őket, hi-
szen mindössze 7 nap alatt 
sikerült összegyűjteni ezt a 
pénzt. 

ÖSSZEFOGÁS 
MARCI ÉLETÉÉRT
Mindez összefogással si-
került, a Csodacsoport 
Alapítvány, valamint a 

Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány se-
gítségével. Így Marci lehetőséget kapott 
az életre, februárban elkezdhették a ke-
zeléssorozatot Kölnben. Az édesanya el-
mondta, ezen a klinikán csak olyan gye-
rekeket látnak el, akik a legagresszívabb 
agydaganattal küzdenek. Olyan pici kisfi-
út azonban, mint Marci még nem ápol-
tak ott – tette hozzá. 

A KIS HŐS
Marci szervezete kezdetben lázzal re-
agált a terápiára, azonban ez később 
megszűnt és egyre jobban bírta a keze-
léseket, amelyből az utolsót 2021 febru-
árjában kapta, négy hónappal később, 

mint tervezték. Ennek oka, hogy a csa-
lád elkapta a koronavírust, amely még 
inkább megnehezítette az amúgy is 
megterhelő időszakot. Az eredmények 
azonban azt igazolták, hogy a gyógy-
kezelés-sorozat hatékonynak bizonyult, 
a daganat növekedése megállt és nem 
képződött áttét. Marci állapota stabil, 
életminősége javul. Ahhoz azonban, 
hogy felvegyék a végső harcot a beteg-
séggel és – ahogy az édesanya, Adrienn 
fogalmazott – győzzenek, folytatniuk 
kell a kezelést. Mindez 17 millió forintba 
kerül. 

SEGÍTSÜNK EGYÜTT!
A család továbbra sem adja fel, küzde-
nek a kisfiuk életéért, amely pénzben 
megfizethetetlen, most mégis arról van 
szó, hogy össze tudják-e gyűjteni számá-
ra ezt az összeget. Az élete a tét, egy 3 és 
fél éves életvidám kisfiú élete, aki meg-
érdemli, hogy felnőjön. Marci gyógyke-
zelését a Kosztyu Ádám Emlékére Ala-
pítvány számlaszámára való utalással 
támogathatják a segíteni szándékozók, 
a közleményben megjelölve nevét: 
SZABÓ MARCELL. /11734138-20017125/

SZERZŐ: TÓBIK ANGELIKA 
FOTÓK: TV EGER
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Idén CSŐKE ZÉTÉNY, a Neumann János Gimná-
zium, Technikum és Kollégium 11. osztályos 
tanulója lett a Juvenes Translatores (Fiatal fordí-
tók) elnevezéssel évente megrendezett európai 
uniós középiskolai fordítási verseny magyaror-
szági győztese. A nemrég a 18. születésnapját 
ünneplő egri fiatalember angol–magyar nyel-
vpárosításban készítette el díjnyertes fordítá-
sát. A siker értékét jelentősen növeli, hogy a 
versenyen közel 3 ezer középiskolás vett részt 
szerte az Európai Unió tagállamaiból, és közülük 
választották ki az Európai Bizottság hivatásos 
fordítói a 27 – azaz EU-országonként egy-egy – 
győztest. Hogy milyen szöveggel kellett megbir-
kózniuk a megmérettetés során? Erről, a tanul-
mányairól, no, és persze, a terveiről is kérdeztük 
Zétényt, akivel nem sokkal az eredmények 
ismertté válását követően beszélgettünk. 

Amellett, hogy gratulálok a hazai első helyhez, érde-
kelne, hogy mióta foglalkozik az angol nyelvvel…
Az igazság az – mondja Csőke Zétény –, hogy én 
is, akárcsak a korosztályom sok tagja, már egészen 
kisgyermekként megismerkedtem az angollal. Egyfelől 
annak köszönhetően, hogy már az óvodában is tanítot-
ták nekünk, másrészt pedig azért, mert ott voltak azok 
a videójátékok, amelyek többsége nem csupán nagy-
szerű szórakozást nyújtott, de – miután angolul készül-
tek – a későbbi nyelvtanuláshoz is kiváló alapot adtak.

És mit válaszolna, ha arra lennék kíváncsi, hogy az 
iskolai órákon kívül egy-egy nap mennyi időt tölt 
az angol társaságában, akár úgy, hogy beszél, olvas 
vagy valamit ír?
Azt felelném, hogy állandóan ezt csinálom, hiszen 
azok a cikkek, oldalak, videók, filmek, amiket az inter-
neten olvasok és nézek, az esetek döntő többségében 
angol nyelvűek. Talán épp ennek tudható be, hogy 
egyszer-egyszer, amikor a barátaimmal beszélgetünk, 
s hirtelen nem jut eszünkbe valamely magyar szó, az 
angol megfelelőjét használjuk. 

Noha jövő februárig bőven van ideje határozni, azért 
megkérdezem: töprengett már azon, merre tovább, 
ha leérettségizett?
Miután magam és a társaim egy két tannyelvű, gazda-
ságtudományi osztályba járunk, így elsősorban vala-
mely gazdasági területet akarok megcélozni, annak 
is kifejezetten a marketinges vonalát. Persze, azt sem 
zárom ki, hogy olyan dologgal foglalkozzak, aminek a 
fordításhoz is köze van, ha már egyszer ezen a téren 
sikerült bizonyítanom. De az, hogy melyik egyetemre 
jelentkezem, egyelőre nem dőlt el.

EGRI DIÁK LETT
AZ EURÓPAI UNIÓS
FORDÍTÁSI VERSENY
MAGYARORSZÁGI GYŐZTESE
HUSZONEGY MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLA 
DIÁKJAIT ELŐZTE MEG A NEUMANN TANULÓJA

És az nem fordult meg a fejében – ha 
már ilyen eredmény van a háta mögött 
–, hogy angol nyelven tanuljon gazda-
sági ismereteket?
Természetesen ez is ott van a lehetősé-
gek között, különösen, mert – ahogy már 
említettem – most is két tanítási nyelvű 
osztályba járok, ahol például nemcsak az 
informatikát, de a pénzügyeket is ango-
lul oktatják. Úgyhogy a már meglévő 
nyelvismeret és a gazdaságtudomány 
kombinációjáról is szó lehet. 

Ha hihetünk a sajtóhíreknek, a verseny 
idei szövege valami olyasmiről szólt, 
hogy „miként vészeljük át a nehéz 
időket annak tudatában, hogy együtt 
erősebbek vagyunk”. Ez utalás a 
világjárványra?
Nem. A fordítandó szöveg egy vidéki 
iskolába kerülő tanárról szólt, méghozzá 
arról, hogy milyen módon sikerült neki 
fölülkerekednie a kezdeti nehézsége-
ken, illetve, hogyan kovácsolta össze 
egy társasággá az általa tanított gyere-
keket azok önismeretének fejlesztése 
révén. 

Nem hangzik pofonegyszerűnek… 
Főként, ha a szöveg hosszú volt, a 
rendelkezésre álló idő viszont kevés.
Egy A/4-es oldalnyi fordítani valót 
kaptunk, igaz, a szokásosnál kisebb 
betűkkel írva. Hogy pontosan mennyi 
időnk is volt rá, arra már nem emlékszem, 
de talán másfél óráról lehetett szó. Ami a 
szöveget illeti, az első pillanatokban én 
is megrökönyödtem, hogy úristen, mi 
lesz ebből… pláne, mert kizárólag papír 

alapú szótárt használhattunk. Úgyhogy 
kissé sokkolt a dolog, ezért aztán az első 
fél óra azzal telt, hogy próbáltam értel-
mezni az olvasottakat. Talán ennek is 
köszönhető, hogy utána már viszonylag 
gördülékenyen ment a munka.   

A sikerére tényleg büszke lehet, hiszen 
21 magyarországi középiskolából 
vettek részt 17 éves diákok a verse-
nyen. Mit szóltak a szülei, a tanárai és 
a barátai, osztálytársai?
A családban mindenki nagyon-nagyon 
örült – az eredmény kiderülését köve-
tően végigtelefonáltam szinte minden-
kit –, sőt, idehaza még meg is könnyez-
tük a dolgot. Nemcsak a jelenlegi, de az 
általános iskolai tanáraim is megtudták a 
hírt, s akadt közöttük olyan, aki szemé-
lyesen jött el, hogy gratuláljon. Tényleg 
jó érzés volt. Az osztálytársaim is örültek, 
mert noha hagyományos iskolai taní-
tás nincs, azért mi továbbra is szoros 
kapcsolatban vagyunk.

Az online díjátadás július 2-án lesz, 
viszont eddig az volt a gyakorlat, hogy 
a tagállamok győztesei Brüsszelben 
találkozhattak az Európai Bizottság 
hivatásos fordítóival. Ám a járvány 
most sok mindent átír…
Természetesen rendkívül örülnék egy 
ilyen útnak, ami nyilvánvalóan egy életre 
szóló élmény lenne, de előre figyelmez-
tettek bennünket, hogy a világjárvány 
miatt nem lehet megjósolni, hogy a 
szokásos programra sort lehet-e majd 
keríteni. Mindenesetre én reménykedem 
ebben.

Annyira beleszól az életünkbe a koro-
navírus, hogy így, a beszélgetésünk 
végén meg kell kérdeznem: hogyan éli 
meg ezt az időszakot? 
Furcsa ez, hiszen amikor tavaly először 
voltunk kénytelenek online formá-
ban tanulni, megijedtem, hogy ez az 
oktatási mód nem lesz majd annyira 
hatékony. Ám most úgy látom, azok, 
akikben megvan a kellő elszántság, szor-
galom, azok így is teljesítenek. Amihez 
egyébként a tanárainktól is megkapunk 
minden segítséget. Szóval nem hiszem, 
hogy félni kellene.
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B TEHETSÉG KÖZPONT AZ EGER SE
Mérföldkőhöz érkezett az Eger SE. Az ország 37 legjobb utánpót-
lás-nevelő klubja között szerepelnek, hiszen Tehetség Központ minő-
sítést kaptak. Az elmúlt hetekben született meg az utánpótlás rend-
szer átalakításáról szóló határozat, amellyel egy időben besorolták a 
különböző klubokat az MLSZ rendszerében. Ezek feltérképezését, 
valamint kielemzését a belga Duoble Pass cég végezte. Vitányi László 
a TV Egernek elmondta, ehhez megfelelően az 5 éves tervüket is 
megváltoztatják, hogy a több száz gyermek, aki a klub tagja, hozzá-
értő edzőkkel és alkalmas körülmények között fejlődhessen. Kiemelte, 
a nemzetközi tapasztalatoknak köszönhetően tudják, mik számítanak 
prioritásnak, illetve melyek azok a pontok, amikben fejlődniük kell.

LIGA KUPA NEGYEDDÖNTŐ
Március 10. PLER-Budapest – SBS-Eger 22 - 24

VÍZILABDAOB I. FÉRFI
Március 10. Tigra-ZF-Eger – Metalcom Szentes 5 - 3

Március 27. Tigra-ZF-Eger – UVSE Hunguest Hotels 9 - 13
Március 17. TVSE Vízilabda Kft. – Tigra-ZF-Eger 9 - 9

ASZTALI TENISZNB I.
Március 6. Ceglédi VSE I. - HRT Spedition Egri AK I. 7 - 7
Március 21. HRT Spedition Egri AK I. - Kováts DSE Karcag I. 11 - 3

TEKENB I.
Március 7. Szanki OBSE – Vilati Eger 3 - 5
Március 13. BKV Előre SC – Vilati Eger 7 - 1
Március 20. Vilati Eger – Dynamo Sport Club 1 - 7

NB III.
Március 7. Nyírtét - HRT Spedition Egri AK II. 5 - 13

NB II.
Március 6. PRIMA SE - Széchenyi SC Eger – tekeshop.hu 5 - 3
Március 20. Széchenyi SC Eger – tekeshop.hu – Tüker MSC 5 - 3

ESZTERHÁZY SC 
Március 6. Eszterházy SC – Pénzügyőr SE 25 - 24

Március 27. Oxxo Energy Orosházi NKC – Eszterházy SC 24 - 33
Március 19. Eszterházy SC – Tempo KSE 39 - 32

OB I. NŐI
Március 13. Tigra-ZF-Eger – BVSC Zugló Diapolo 6 - 11

Március 20. Tigra-ZF-Eger – III. Kerületi TVE 9 - 13
Március 17. Tigra-ZF-Eger – TVSE Vízilabda Kft. 12 - 6

OB I/B
Március 6.. Eszterházy SC – Oázis Sport Club 12 - 8
Március 20. ASI DSE – Eszterházy SC 13 - 10

LABDARÚGÁSNB III.
Március 7. Eger SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 3 - 0

Március 21. Eger SE – Sajóbábonyi VSE 3 - 0
Március 14. Sényő-Carnifex FC – Eger SE 1 - 1

Március 27. Putnok FC – Eger SE 2 - 2

KÉZILABDASBS-EGER
Február 27. Telekom Veszprém – SBS-Eger 44 -28

Március 21. Balatonfüredi KSE – SBS-Eger 39 - 25

Március 7. Orosházi FKSE-LINEMAR – SBS-Eger 21 - 24
Március 3. Budakalászi Kézilabda Zrt. – SBS-Eger 36 - 28

Március 17. SBS-Eger – Grundfos Tatabánya KC 36 - 33

MEGYE I.
Március 6. Füzesabonyi SC – Eger SE II. 1 - 4

Március 20. Eger SE II. – Besenyőtelek SC-Erőss Út 0 - 1
Március 13. Eger SE II. – Bélkő SE - Bélapát 1 - 3

Március 27. Gyöngyöshalász SE – Eger SE II. 4 - 1

HIRDETÉS

SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA



GONDOSKODOM, TEHÁT VAGYOK
Egy olyan világot mutat be a film, ahol az intézménye-
sített csalás és kihasználás, valamint a gondoskodás 
közé nyugodtan egyenlőségjelet tehetünk. Lehetne 
akár egy disztópia is a történet, bár ahhoz nem elég 
elrugaszkodott, sajnos. Egy tökéletesen működő rend-
szert építettek ki az öregek gyakorlatilag túlsegíté-
sére, amely során a mentális leépítésükkel lassan, de 
biztosan besegítik őket a sírba. 

Marla módszeresen a legtehetősebb és a leginkább 
magára hagyott idősekre vadászik, akik a gondnok-
sága alá kerülnek, tehát a felvigyázójukká válik, és 
hozzáfér a megtakarításaikhoz. A munkásságát pedig 
akár a következő mondattal is reklámozhatná: „Akkor 
is segítek, ha nem akarod!” A nő elég megnyerő ahhoz, 
hogy kinyissák neki az ajtót, sőt magára hagyják a 
kiszemeltek értékeivel. 

MEHET A LEVESBE 
„Hősünk” a szépkorúakat, főleg a társadalom pere-
mére sodródott, kiszolgáltatott nyugdíjasokat lazán, 
szemrebbenés és lelkiismeret-furdalás nélkül pöccinti 
a szakadékba. Így kerül a képbe Jennifer Peterson is, 
aki bár tökéletesen el tudja látni magát, nincsenek 
rokonai és ücsörög a vagyontárgyai tetején. Utóbbi 
két jellemzőjét Marla szinte kihívásként értelmezi, 
és mivel őszintén kötelességének érzi az emberek 
kihasználását, kezelésbe veszi az idős hölgyet.

Amíg az „ügyfelek” az öregek otthonában pihennek, 
a főszereplő cége kiforgatja őket a vagyonukból, és 
mire észbe kapnak a gondozottak, már rég eladták 
minden ingóságukat és az ingatlanjukat is épp hirde-
tik. Eközben Marla a társaival ünnepel, és jól szórako-
zik mások nyomorán – az empátia köszönőviszonyban 
sincs a személyiségével.

PSZICHOPATÁK 
GYÜLEKEZETE
Érdekes, hogy elsőre az összes főbb 
karakter unszimpatikus, majd akivel 
a néző egy kicsit is együtt érezhetne, 
vagyis a szegény, ártatlan, nyugodt 
életéből kiforgatott nyugdíjas, az is 
egyre rosszabb színben tűnik fel. Igazá-
ból csak addig gyomorforgatóan undo-
rítóak a főhősök, míg meg nem ismerke-
dünk kicsit jobban a többi szereplővel. 
Ha azonosulni nem is, a cselekmény 
előrehaladtával kezdünk együtt léle-
gezni a számunkra legkevésbé pszicho-
patával (ki kivel), sőt szinte szurkolunk 
neki, míg rá nem jövünk, hogy mind 
elmebetegek.

De állásfoglalás nélkül is szórakoz-
tató a felek közötti adok-kapok, a film 
egyfajta élőszereplős Tom és Jerry, csak 
itt nem palacsintasütővel és vasalóval 
gyepálják egymást a főhősök, hanem 
egyrészt verbálisan, másrészt kifino-
mult eszközökkel próbálják eltenni a 
másikat láb alól.

A történetben még a legutolsó mellék-
szálat képviselő, kihasznált átlagember 
is az őrült szerepében tetszeleg, és 
mindegy, hogy ezt az állapotot magától 
érte el, vagy a körülményei, a környe-
zete áldozata, elgondolkodtató és 
kicsit ijesztő képet fest a társadalomról.

SZATÍRA MINT 
LAKOSSÁGI ÉPÍTŐKOCKA
Szerencsére nyugodtan hátradőlhetnek 
a nézők, hiszen a Fontos vagy nekem 
mégiscsak egy játékfilm, és jellegéből 
adódóan az olyan fikciók, mint a legki-
szolgáltatottabb rétegek manipulálása, 
az igazságszolgáltatás orránál fogva 
vezetése, a jogrendszer kijátszása és a 
hatalmon lévők mutyija sosem fordul-
hatna elő a mai világban…

A film műfaj- és stílusparódiaként is 
értelmezhető, hiszen míg az egyik pilla-
natban úgy ármánykodnak a karakte-
rek, mint a dél-amerikai szappanoperák 
hősei, a következőben minden akciófil-
mes trükköt bevetnek a szórakoztatá-
sért. Megtalálható benne a romantikus 
bosszútörténet, (kicsit, mint a Kill Bill-
ben, csak kevesebb vérrel kísérve) és 
a kiforgatott hőseposz is, ahol a gono-
szok összefognak, többnyire legális 

A PSZICHOPATÁK KÖZTÜNK ÉLNEK
Tegye fel a kezét, aki ismer legalább egy olyan gátlástalan és pénzéhes embert a szűkebb 
vagy tágabb környezetében, aki bármit megtenne az előrejutásért! Valószínűleg, a talán 
még ideálisnak mondható egy-kettőnél, sokkal több kéz lendülne most a magasba. A 
törtetők legtörtetőbbike pedig Marla Grayson, a Fontos vagy nekem című film „hősnője”, 
aki „nyugdíjasokban utazik”, elejti őket, mint a vadakat, majd kéjesen legelteti a szemét a 
zsákmányát reprezentáló trófeafalán. Az üzleti partnereit fejőstehénnek tekinti, és fogait 
összeszorítva várja a mihamarabbi halálukat. 
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bizniszbe kezdenek a pórnép sanyar-
gatására, és boldogan élnek, amíg 
meg nem… Egy igazi gyöngyszem, egy 
hiánypótló anti-Marvel-film, amit töké-
letesen megértek, hiszen magam is 
végtelenül unom már az eredeti szériát. 
Egy tündérmese, ahol észrevétlenül 
átvették az irányítást a bűnözők. Na, de 
milyen bűnözők?! 

A NŐI HEROIKUS FIGURA
Marla megtestesíti a naiv, szabály-
követő szélhámost, aki elvárná, hogy 
szépen, a jogszabályoknak megfele-
lően, a bíróságon intézzék el, és ne 
egy jól irányzott halálos fenyegetéssel, 
hiszen ő is „tisztességesen”, a ható-
ságok beleegyezésével szipolyozza a 
kiszemelteket. 

Sajnos a Wonder Woman cím már 
egy ideje foglalt, így hivatkozzunk rá 
egyszerűen csak szupernegyvenesként, 
aki, ha a szükség úgy hozza, betör, lop, 
csal, hazudik, és persze mindent túlél 
– rosszabb, mint egy agyonismételt, 
megfilmesített képregényhős. Amel-
lett, hogy vérprofi tárgyaló, kiiktatja 
az ellenfeleit, eltünteti maga után 
a nyomokat, megmenti a szeretteit 
(vagyis saját magát és a feleségét), 
és persze a világot, hiszen gondosko-
dik az idősekről. Úgy általában véve 
mindenhez IS ért. A Bosszúállók azon 
tagja, akinek miután átmosták az agyát, 
minden egyes mozdulatát áthatja az 
önös érdek.

AKIKNEK 
SEMMI SE SZENT
Az akció- és szuperhősfilmek mellett a 
gengsztertörténetek is a paródia áldo-
zatául esnek: kifigurázzák a pokolian 
félelmetes túszejtő alakját, viccelődnek 
a fenyegetéseken, sőt a megfélemlí-
tések után egy-egy poén nagyobbat 

üt, mint a főgengszter (a Trónok harca 
című sorozat Tyrionja, Peter Dinklage) 
aprócska keze a hősnő arcán. Utóbbi 
olyannyira nem féli a halált, hogy Davy 
Jonest valószínűleg belökné a tengerbe, 
miután körberöhögte. Miként megkö-
tözve, kiszolgáltatottan még Marla tesz 
ajánlatot, mondhatni, bepróbálkozik, 
hátha… arról egy Monty Python-je-
lenet jutott eszembe, ahol a végta-
gok nélkül maradt törzs kiegyezne a 
döntetlentben. 

Ahogy a Gyalog galopp fekete lovagja, 
a Fontos vagy nekem főszereplője sem 
érzékeli a határokat, azt, hogy vége, és 
nincs tovább, így hiába megnyerő és 
bátor, ha a kelleténél pont eggyel pofát-
lanabb. És hogy ne maradjuk Trónok 
harca-hasonlat nélkül, Marla szemé-
lyisége erősen hajaz a sorozat Cersei 
Lannisterjére – legalább annyira elbi-
zakodott, módszeres és őrült, valamint 
az is közös pont lehet, hogy amerre jár, 
arra az emberek őszintén az erőszakos 
halálát kívánják. Mindenesetre mindkét 
karakter megérne egy-egy pszicholó-
giai profilt.

#FIRSTWORLDPROBLEMS
Amíg az egyik oldalon a gengszter 
mérnöki pontossággal válogatja az 
ajándékba szánt macaron megfelelő 
színét, Marla pedig pénzzel kitömött 
kosztümruhában jár mindenhová, 
hogy ha váratlanul hullámsírba temet-
nék a BMW-jével együtt, és sikerülne 
kikecmeregnie a partra, tudjon még 
egy kicsit vásárolgatni, a másik oldalon 
az amerikai álom felszínes gondolatára 
épült gerinctelen üzletág kénye-kedve 
szerint tárgyként használja a magukra 
maradt időseket. Miközben ócska 
tanulságokat ropogtathatunk a ragado-
zókról és a prédákról, nem kapunk alter-
natívát. Mert ugyan ki vágyik arra, hogy 
levadásszák? Csakhogy ebben a feke-
te-fehér világban vagy szemet hunyunk 
a tisztesség és a kemény munka felett, 
hogy mindent feláldozva közelebb 
kerüljünk a hőn vágyott sikerhez, vagy 
kíméletlenül elejtenek bennünket. 

De hol marad a szürke zóna, és okol-
ható-e a ragadozó a tettéért, ha akad, 
aki szinte könyörög azért, hogy préda 
lehessen? Hogy miként szakadhatunk 
ki a társadalmi konvenciók alól, abban 

oktatóvideó-jelleggel siet a segítségünkre Marla; 
narrációjával a Trainspotting „rohanós” kezdőjelenetét 
idézte bennem, amely film egyébként idén ünnepli a 
25 éves jubileumát, és szintén sok tanácsot adott arra 
vonatkozóan, hogy mit érdemes választani az életben.

Tehát felmerül egyrészt a préda nem túl vonzó szere-
peköre, másrészt a kapitalizmusba mártogatott femi-
nizmus „arconpörgő” pusztító ereje, illetve az ezzel 
szemben álló kisebbségi vezetésű, szintén pénzéhes, 
öntörvényes bűnözőkből álló szervezet, amely jogi 
képviselőjének derogál női névelővel hivatkozni egy 
olyan doktorra, akiről már egyértelműen tisztázták, 
hogy nő. Talán pozitív tulajdonságként azt lehetne 
említeni, hogy bájosan őszinték a karakterek, hűsé-
gesen és következetesen kitartanak egymás és a 
gaztetteik mellett, szóval társak tűzön-vízen-gázon át 
– szinte hiányzik egy jó kis árulás.

Az egy pillanatra sem unalmas, zseniális szatírában a 
média is kap egy pofont, méghozzá egy alákérdezős, 
közhelyeket puffogtató tévéinterjú formájában, ahol 
antihősnőnk még búcsúzóul bemutat a self made 
influencereknek, trénereknek, személyi edzőknek, és 
egyéb idomároknak, miközben az erőltetett műmoso-
lya, és a szemében csillogóan vibráló arrogancia vilá-
gosan azt üzeni: köszöni szépen, továbbra jól megy a 
biznisz.

A környezetét mérgező szörnyeteg beszivárgása a 
lelketlen társadalomba, azért is lehetséges, mert az 
erkölcsi iránytűk már rég összezavarodtak, nincsenek 
határok, amiket át kellene lépni, éppen ezért egy ilyen 
világban Isten ments, hogy valaki megöregedjen! A 
fekete humor egy végtelenül szatirikus, sírva röhögős 
filmben ölt testet, vagy lehet, csak nekem gurult 
messzire a gyógyszerem.

Rosamund Pike a Marla Graysont megformáló zseni-
ális alakítását a február 28-án rendezett 78. díjátadón 
válthatta Golden Globe-ra. A szobrot a koronaví-
rus-járványra való tekintettel online, az otthonából 
bejelentkezve jelképesen „vehetett át”. Beszédében 
némi szarkazmussal az USA sérült jogrendszerének is 
köszönetet mondott, amely alkalmat szolgáltat arra, 
hogy a filmjükhöz hasonló történetek készüljenek.

SZERZŐ: VERES PETRA

I CARE A LOT/FONTOS VAGY NEKEM
ANGOL KRIMI-DRÁMA, THRILLER

118 PERC, 2020
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Miért esett Sisire a választás?
Érdekel az élete, a megélt drámái… Sok csalódás, fájda-
lom volt a kapcsolataiban, legyen az a tönkrement 
házassága, vagy a testvérével, Ilonával való kapcsolata, 
akit Ferenc József feleségének szántak, de mivel ő Sisit 
választotta, ez rányomta bélyegét a testvéri kapcso-
latra. Sok szenvedést okozott számára anyósával való 
viszonya, aki miatt nem tudta gyerekeit saját maga 
nevelni, és tragédiákat élt meg anyaként is. Számunkra, 
magyarok számára fontos még az Andrássy gróffal való 
kapcsolata, az országhoz, nemzethez való kötődése. 
Amellett, hogy érdekel a kor és az ő személyisége, érde-
kes feladat számomra az, hogy a mai kortárs tánc és 
zene nyelvén hogyan tudunk egy olyan történelmi kort, 
egy olyan klasszikus személyt megidézni, akit - főleg 
az életéből készült film miatt - nagyon sokan ismernek. 
Ez utóbbi azért is fontos, mert az ő személye vonzza 
az embereket, s ha eljönnek megnézni a darabot a 
színházba, közelebb tudjuk vinni hozzájuk a kortárs 
tánc elemeit, azt a modern színházi felfogást, amit én 
képviselek. Sajnos azt látom, hogy ma az absztraháló, 
elvonatkoztató képesség fejlesztése - főképp a fiata-
loknál - háttérbe szorul. Úgy gondolom, nekünk, kortárs 
művészeknek is felelősségünk az, hogy ezen javítsunk. 
És végül, de nem utolsósorban azért is választottam 
Sisit, mert egy szerelemmel, érzelmekkel teli történetet 
hálás feladat visszaadni a tánc nyelvén.

Most, hogy jobban belemerültél az életébe, milyen 
embernek ismerted meg?
A küzdelmei ellenére egy végtelenül kedves, jó lelkű 
személyiségnek, aki minden gond ellenére életigenlő 
tudott maradni, és ez találkozik az én életigenlésemmel is. 

Milyen életrajzi elemekre fókuszáltál?
A már említett kapcsolatai miatt elengedhetetlen, 
hogy valamennyire időrendben haladjunk. Egy bajor 
hercegnőként, viszonylag békés, idilli környezetből 
induló fiatal lány hogyan szenved a Habsburg-Lota-
ringiai-ház bezártságában - erre fókuszálunk, és ezt 
próbáljuk tükrözni látványban is. Papp Janó kápráztat 
el minket elegáns jelmezeivel, melyek korhűek, mégis 

modernek. A díszlettervek elkészítésére 
Mira Jánost kértem fel, akivel már koráb-
ban is dolgoztam együtt. A darab zenéje 
Zombola Péter, Erkel- és Bartók-Pászto-
ry-díjas zeneszerző munkája, aki a mai 
kortárs zene egyik kiemelkedő alkotója, 
és akinek egri kötődése is van, hiszen az 
Eszterházy Károly Egyetemen is tanít. Az 
előadás élőzenével, az Accord Quartet 
közreműködésével zajlik majd.

Kiben találtad meg Sisit a társulat 
tagjai közül?
Én általában figurára keresek táncost. 
Sisi nagyon fiatal volt, amikor bekerült 
a Monarchia világába, az általam válasz-
tott Forczek Janka is nagyon fiatal, tavaly 
végzett a Magyar Táncművészeti Egye-
temen, és, hogy is mondjam… nagyon 
sisis. Megvan a figurához szükséges 
lágysága, de ugyanakkor a keménysége 
is. Rajta kívül táncol még Emődi Attila, 
Cvikli Fanni, Szalai-Bordás Ádám, Fodor 
Sára, Novák Laura, Martina Tizzi, Plita 
Márk, Gioele Del Santo, Reeta Rikonnen 
és Rovó Virág.

Előadásaitokkal jártátok az országot, 
illetve gyakran felléptetek a határon 
túl is. Gondolom, ha feloldják a korlá-
tozásokat, ezzel a darabbal is ez a 
tervetek. 
Természetesen. Igyekszünk olyan dara-
bot színre vinni, amely technikai szem-
pontból bármilyen helyszínen bemu-
tatható, mert a jövő arról szól, hogy 
minden fellépési lehetőséget meg kell 
majd ragadni, legyen az szabadtéri, vagy 
kőszínházi előadás, kis-, vagy nagyszín-
pad. A tánc világnapjára, április 29-ére 
elkészülünk az előadással, és bár Eger-
ben szeretnénk először bemutatni, a 
pandémia miatt sajnos valószínű, hogy 
ebben az évadban már itthon nem 
lehet közönség előtt játszani. A nyári 
első időpontunk Budapesten, a Nemzeti 
Táncszínházban lesz június 15-én, ennek 
az előadásnak talán már lesz esélye. Ez 
azért is fontos, mert a darab a Gárdonyi 
Géza Színház és a Nemzeti Táncszín-
ház közös produkciója. A későbbiekben 
természetesen törekszünk arra, hogy 
minél több helyszínre, akár külföldre is 
elvigyük a Sisit.

A DARAB ZENESZERZŐJÉT, ZOMBOLA 
PÉTERT TOPOLÁNSZKY TAMÁS KÉRTE 
FEL A DARABHOZ. 

Hogyan indult a közös munkátok?
Tavaly láttam a társulat Magyar rapszó-
dia című előadását, melynek tanszék-
vezetőnk, Gábos Judit volt a zenei 
főszereplője. Nagyon tetszett a darab, 
és mikor Tamás felkért a Sisi zeneszerzé-
sére, örömmel vállaltam a munkát. Inspi-
rálóan tudunk együtt gondolkodni. 

Egy klasszikus történelmi személyi-
ség, egy történelmi kor a kortárs zene 
nyelvén… Ez a kettősség mit indított el 
benned?
Izgalmas feladat számomra, hogy a bécsi 
udvari zenei közeg különböző műfa-
jait - a keringőtől az operettig - hogyan 
tudom ma megjeleníteni, és hogyan 
próbálom ezt a mai kortárs zenei nyel-
vezettel ötvözni. Ebből alakul ki egyfajta 
hibrid zenei világ a bécsi keringőtől a mai 
minimálzenéig. 

Sisi személyiségére, életútjára jellemző 
a drámaiság, az érzelem, a szenve-
dély, melynek kiemelése fontos volt a 
rendező számára. Ez gondolom, a zenei 
anyagban is megjelenik. 

A zene leköveti a cselekményt. Hallha-
tunk lírai betéteket, ahol az érzelmi világ 
kerül előtérbe, drámai csúcspontokat, 
melyben a fordulópontokat és a végső 
tragikumot fejezzük ki. Sisi személyi-
ségét az őt körülvevő korral tudom 
azonosítani, rajta keresztül beszűrődik 
a magyar történelem eme időszakának 
valamiféle stabilitása és gondtalansága, 
így, ha a személyiségére vagy a korra 
gondolok, egyfajta keserédes nosztalgia 
van bennem. 
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SISI AZ EGRI SZÍNPADON
ÚJ BEMUTATÓRA KÉSZÜL A GG TÁNC EGER

Sisi, Ausztria egykori császárnéja, 
Magyarország és Csehország 
királynéja máig népszerű törté-
nelmi személyiség, élettörténete 
gyakori témája a művészeteknek. 
A GG Tánc Eger is az ő sorsát, 
drámai élethelyzeteit dolgozza 
fel következő előadásában. A 
társulat a tervek szerint a tánc 
világnapjára készül el a roman-
tikus táncjátékkal, és a jövő 
évadban mutatják be a Gárdo-
nyi Géza Színház közönségé-
nek. Hogy hogyan kel életre Sisi 
története a tánc nyelvén, arról 
TOPOLÁNSZKY TAMÁST, a GG 
Tánc Eger művészeti vezetőjét, 
és Zombola Pétert, a darab zene-
szerzőjét kérdeztük.
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EGYKOR A KAPCSOLATTARTÁS 
LEGGYORSABB ESZKÖZE, MÁRA 
CSUPÁN NOSZTALGIA
LÁTÓKÉPEK, CSÓKKÜLDEMÉNYEK, ÜNNEPI ÜDVÖZLETEK

PETERCSÁK TIVADAR: A MAGYAR KÉPESLAP TÖRTÉNETE

A könyv közlése szerint, a képeslap: „a kapcsolattartás leggyorsabb 
eszköze volt, a belföldi forgalomban sokszor még aznap megkapta a 
címzett.” Ez egészen elképesztő az Y, Z, és alfageneráció tagjainak, a 
twitteren szocializákódott, figyelmüket nyolc-tíz percig koordináló, 
messengeren edződött fiataloknak. Az interneten innen már kicsit ne-
héz átérezni az egy nap alatt megérkező képeslapok gyorsaságát, bár 
emlékszem, gyerekkoromban mi is küldtünk a nagyszülőknek, uno-
katesóknak egy-egy lapot a Balatonról, amit sokáig az adott kedvenc 
mágnessel a hűtőre biggyesztve őrizgetett a család.

KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRTÉK
A magyar képeslap történetéről dr. Pe-
tercsák Tivadar muzeológus-történész, 
nyugalmazott egyetemi tanár, a Dobó 
István Vármúzeum egykori igazgatója 
írt átfogó kötetet, egy gyönyörűen és 
gazdagon illusztrált, igényes kiadvány 
formájában, amely a levelezőlapok 
fejlődését egészen a megjelenésük-
től dokumentálja – sokszínűségüket 
hangsúlyozva, a különlegesebb példá-
nyokra is felhívva az olvasók figyelmét.

A szerző az 1970-es évek második fe-
lében Szerencsen kezdte a múzeumi 
pályáját, itt ismerkedett meg Magyar-
ország legnagyobb képeslapgyűjte-
ményével, amely akkor kb. fél-, napja-
inkban pedig közel egymillió darabot 
számlál. A múzeum igazgatójaként 
kiemelt gondot fordított a saját ko-
rukban mindennapinak számító képes 
levelezőlapokra, amelyekben hatal-
mas kultúrtörténeti értéket fedezett 
fel. Miután elkezdett a témával fog-
lalkozni, kiállításokat rendezett, ta-
nulmányokat írt, sőt már korábban is 
publikált egy könyvet ennek kapcsán. 
A magyar képeslap története című át-
fogó munkája pedig tavaly jelent meg.

Mint a kötetből kiderül, a képes levele-
zőlap a XIX. század végétől töltött be 
kommunikációs szerepet, ám előzmé-
nyét már a XVII. századtól használták. 
A mű forrásainak legnagyobb részét a 
szerencsi Zempléni Múzeum anyaga 
adta és a történeti, illetve tematikai 
sokszínűség mellett számos érdekes-
ségre bukkanhatunk, például a magyar 
képeslapkiadás sajátosságaira.

A szerző hűen beszámol a képes leve-
lezőlap korszakairól, a könyvből kiderül 
például, hogy a képeslap aranykorában 
(1898-1913) „Angliában egy szomszédos 
településre akár 2-3 óra alatt is eljutott 
az üzenet.” Illetve azt is megtudhatjuk, 

hogy a képeslapok leggyakoribb té-
máit a városok, üdülőhelyek, ünnepek 
adták, majd ahogy szélesedett a tema-
tika, úgy „A politikusok, hadvezérek, 
színészek és sportolók szinte család-
taggá váltak a képeslapok révén.” 

AZ EGYES KORSZAKOK 
HŰ LENYOMATA
A könyvből kiderül, hogy a tájképek, 
állatok, növények, közlekedési esz-
közök, jeles események és szentek 
mellett versrészleteket, sőt csataje-
leneteket megörökítő festményeket 
is bemutatott egy-egy lap, vagy akár 
jeles történelmi személyek, például 
Kossuth Lajos életének mozzanatait 
elevenítette meg.

Amellett pedig, hogy kortörténeti do-
kumentumokról beszélhetünk, a hely-
történeti jelentőségük is meghatározó. 
Láthatunk például egri nevezetessége-
ket bemutató felvételeket, legyen az 
akár egy kép a minaretről 1900-ból, de 
arra is érdemes visszatekinteni, hogyan 
nézett ki régen a Dobó tér, a városhá-

za és a Dobó-szobor. A település akkori látványképe 
mellett a könyvben több helyi vonatkozású adat is 
szerepel: „Egerben, amely a századfordulón 25 ezer 
lakosú város volt, az első világháború előtti évtized-
ben legalább 16 helyi képeslapkiadó működött.” 

Megtudhatjuk, hogy a tömegtájékoztatás eszköze 
mellett a képeslapokat háborús propagandaként 
is használták, ahogy azt is, hogy a katonák néhány 
szavas üzeneteit, a nyitott forma miatt, könnyű volt 
cenzúrázni. És míg az első világháborúban kiemelt 
szerepet kapott a propaganda részeként, addig a 
másodikban már kevesebb hangsúlyt fektettek rá – 
derül ki a könyvből.

TITKOS ÜZENETEK 
A szerző külön fejezetet szentelt a szerelmi képes 
levelezőlapoknak, annak, hogy miként üzenhettek 
a párok a bélyegek felragasztásával, azaz a „bélyeg-
nyelvvel”, illetve, hogy hová írt a szerelmes feladó, ha 
nem akarta, hogy a címzett kíváncsiskodó családja, 
vagy a postás elolvassa az üzenetét… Emellett elő-
köszön a „virágnyelv” is, amellyel a fiatalok sajátos, 
titkos módon is kifejezhették az érzelmeiket. Mint a 
könyvből megtudhatjuk, a csókküldeményt a férfiak 
kezdeményezték kiszemeltjüknek, amelyet később 
illett személyesen viszonozni a szívük választottjá-
nak.

GYŰJTŐSZENVEDÉLY
A képeslapok népszerűsége, rohamos terjedése után 
a XXI. szádazra visszaszorult az eredeti funkciója, 
mára pedig már inkább csak a gyűjtők és a múzeu-
mok, kiállítások polcain köszönnek vissza – így in-
kább a kortörténeti dokumentumjellegük dominál. 
Ennek ellenére a szülőknél, nagyszülőknél még min-
dig felfedezhetünk nagyobb mennyiségű képeslap-
kupacokat, amelyek kellemes emlékeket idézhetnek 
bennünk, és amelyekhez a mai napig ragaszkodnak a 
címzettek.

A témában a szerzővel, dr. Petercsák Tivadarral ké-
szült stúdióbeszélgetésünket a TV Eger A mi történe-
tünk című magazinműsorának 2021. január 14-i adásá-
ban nézhetik vissza.
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