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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.
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ÓCEÁNJÁRÓVAL 
AZ ÉTELEK ÉS
FOTOGRÁFIÁK
BIRODALMÁBA
BÓTA ÉVI FOOD STYLIST SZERINT
A GASZTROVILÁGBAN IS
A SZEMÉLYISÉG A LEGFONTOSABB

Remélem, nem tévedek hatalmasat, amikor azt felté-
telezem, hogy gyerekkorában nem fotográfus, főként 
nem food & prop stylist akart lenni…
Kislányként a divattervezés érdekelt – mondja Évi –, 
köszönhetően annak, hogy a nagymamám egy szabá-
szatban dolgozott, ahová gyakran elvitt, én pedig sokat 
játszottam a különféle, szebbnél szebb, csillogóbbnál 
csillogóbb anyagokkal. És természetesen néztem a 
fashion tévét, ami akkortájt indult el idehaza. Később 
aztán ez a dolog háttérbe szorult, de nem azért, mert 
más kezdett el érdekelni. Sőt, még középiskolásként 
sem tudtam, mihez kezdjek magammal. Érettségi 
után elkezdtem a Budapesti Gazdasági Főiskola turiz-
mus-vendéglátás szakát, de nem fejeztem be. Ezután 
elég sokáig kerestem a helyemet, bár az világos volt, 
hogy igazából olyasmivel szeretnék foglalkozni, ami 
lehetőséget nyújt a kreativitásom kiélésére. 

Mikor és miért döntött úgy, hogy megpróbálkozik 
egy óceánjáró hajón munkát vállalni? És merre járt 
ezen időszak alatt?
Huszonnégy éves voltam, amikor a főiskolán egy olyan 
félévem következett, hogy szinte semmiféle tantárgyat 
nem kellett felvennem. Ekkor határoztam el, hogy addig 
is elmegyek egy hajóra dolgozni, méghozzá vendéglá-
tósként, merthogy e területen már voltak tapasztala-
taim. Sokfelé megfordultunk, kiváltképp a karib-ten-
geri térségben, aztán Európa mediterrán részein, és 
jó néhányszor megtettük a Barcelona és New Orleans 
közötti utat is, átszelve az Atlanti-óceánt. Ez az egész 
hajós történet három éven át tartott, méghozzá oly 
módon, hogy mindenkor 6-8 hónapos szerződésünk 
volt, míg az esztendő többi részét itthon töltöttük. 

És a szülei nyugodt szívvel útnak engedték?
Azt hiszem, nem látták át teljesen, hogy ez az egész 

miről is szól, azt meg végképpen nem 
értették, hogy egy óceánjárón mit kell 
fényképezgetnem. Ettől függetlenül 
persze, féltettek, de aztán rájöttek, hogy 
elég talpraesett vagyok.  

Be kell vallanom, ezúttal én nem értek 
valamit: az imént ugyanis azt mondta, 
vendéglátósnak ment a hajóra, most 
meg arról beszél, hogy fotóznia 
kellett… Felvilágosítana arról, miként 
lett az óceánjáró reménybeli felszolgá-
lójából a hajó fényképésze?
Tény és való, amikor a hajóra kerültem, 
teljesen amatőr voltam – mivel csak azt 
megelőzően egy-két évvel kezdtem 
fotózni –, ott azonban az évek során, 
napi négyszáz-ötszáz felvétel elkészí-
tése nyomán szinte mindent megtanul-
tam, amit kell. És hogy miért épp rám 
bízták ezt a feladatot? Bár én felszol-
gálónak jelentkeztem, mivel a közve-
títő irodában látták, hogy fotózgatok, 
felvetették, hogy mi lenne, ha a hajó 
fényképésze lennék. Sőt, meg is nyug-
tattak, hogy nem baj, ha idáig ezt csak 
hobbiból csináltam. Persze, ez még csak 
elmélet volt, mert egy-egy állás elnye-
réséhez három interjúkörön is át kellett 
menni. És akkor történt velem egy olyan 
szerencsétlenség, ami végül szerencsé-
nek bizonyult. A harmadik elbeszélgetés 
előtt eltörtem az orrom, de úgy, hogy 
kórházi kezelésre szorultam. Alighogy 
kijöttem onnan, mennem kellett 

interjúra, bár még iszonyúan néztem ki. 
Ennek dacára, pontosabban épp ezért: 
felvettek. Mint később, már a hajón a 
felvételiztető férfi elárulta, azért döntött 
mellettem, mert díjazta a bátorságomat, 
hogy ilyen arccal is oda mertem állni. 

Nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi 
személyzettel működő hajón – nem 
szólva azokról az országokról, amelyek-
ben megfordultak – az ember sok-sok 
nemzet konyháját, ételeit ismeri meg. 
Ennek mekkora szerepe volt abban, 
hogy a főzés nem csupán a szenvedé-
lyévé vált, de néhány év múlva elindí-
totta a Salt Wine Friends elnevezésű 
gasztroblogját?
Hatalmas, hiszen előtte egyáltalán nem 
izgatott a főzés. Mivel a hajó „menzája” 
nem a legjobb volt – és akkor még fino-
man fogalmaztam –, amikor kikötöttünk, 
mindig a legelső dolgunk volt felkutatni 

„Szeretek utazni, jókat enni és történeteket mesélni” – írja magáról a 
közösségi oldalán az Ostoroson élő Bóta Éva (pontosabban Bóta Évi, hi-
szen így használja a nevét), aki nem pusztán ábrándozott arról, hogy 
egyszer a nyakába veszi a nagyvilágot, hanem meg is tette, huszonéve-
sen belevágva egy olyan kalandba, amelynek során egyszerre élhette 
ki a távoli tájak és a különleges ételek megismerése iránt érzett vágyát. 
És amely kalandnak köszönhető az is, hogy ma azon területek jelentik 
a megélhetését – a gasztronómia és a fotográfia világa –, amiket sok-
kal inkább a hobbijainak, a szenvedélyeinek tekint, semmint egyszerű 
pénzkeresetnek. Na és, ha már egyszer azt is elárulta magáról, hogy az 
utazáson és a főzésen túl a történetmesélés is a szíve csücske, arra kér-
tük, beszélgessen velünk önmagáról, eddigi életútjáról, s persze, mind-
arról, amivel food stylistként és gasztrobloggerként foglalkozik.

BÓTA ÉVA
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a jó étkezőhelyeket, rengeteg finomsá-
got, ízt, fűszerkombinációt megismer-
tem, közöttük olyanokat, amelyekről 
itthon még csak nem is hallottam. Arról 
nem beszélve, hogy a munkatársaim-
tól, akik vagy negyven-ötven országból 
kerültek ki, különleges receptek sorát 
gyűjtöttem be. De igen sokat lehetett 
tanulni az úgynevezett „nemzetek kony-
hái estekből” is, amikor egy-egy ország 
legjellegzetesebb étkei kerültek az 
asztalokra.

Én magam ugyan az égvilágon semmit 
nem értek a fényképezéshez, de úgy 
képzelem, hogy az ételek fotózása egy 
sajátos műfaj. Nézete szerint mitől lesz 
jó egy ilyen kép?
Úgy gondolom, talán attól, hogy nem 
„csak” egy ételfotó, hanem tükröz 
egyfajta hangulatot, kivált az emberből 
bizonyos érzelmeket, s ha nézzük, el 
tudjuk képzelni magunkat ott, abban a 
helyzetben. 

Ahogy utánanéztem, a food, illetve a 
prop stylist között a leglényegesebb 
különbség, hogy míg az előző magával 
az étellel foglalkozik – ő készíti el, vagy 
legalábbis beleszólhat e folyamatba –, 
addig a másik főleg a fotó hangulatá-
ért, az ilyen-olyan kellékekért, kiegé-
szítőkért felel. Ön melyik területen 
mozog gyakrabban?
Inkább az utóbbi, jóllehet az sem idegen 
tőlem, ha egyszer-egyszer el kell készíte-
nem a fotózandó ételt is. Igaz, ez utóbb 
többnyire csak facebookos tartalmaknál, 
a különböző gasztromárkák esetében 
fordul elő. Ha például egy szalámit kell 
népszerűsíteni, amelyhez egy szendvi-
csre van szükség, nyilván nem kérek meg 
egy séfet, hanem megoldom magam. 
De ha például valamilyen könyvről van 
szó, ott természetesen már hivatásos 
szakács vagy cukrász csinálja az abban 
látható finomságokat, míg az én dolgom 
a megfelelő környezet megteremtése és 
a kép elkészítése.

Ne értsen félre, eszem ágában sincsen 
a zsebében turkálni, mindössze az 
érdekelne, hogy azokból a tevékeny-
ségekből, amiket – kis túlzással – talán 
ingyen is szívesen csinálna, meg tud-e 

élni, avagy kell más bevételi források 
után is néznie…
Hál’ istennek eddig nem kellett. Abban 
a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
olyasmikből tartom el magam, amik a 
szenvedélyeim.

Ha már a munkájánál tartunk… Úgy 
tudom, valamikor májusban lát napvi-
lágot – talán éppen akkor, amikor 
ez a beszélgetés az Egri Magazinban 
megjelenik – Náray Tamásnak, az 
ismert divattervezőnek az a könyve, 
ami spanyol sütemények receptjeit 
mutatja be, s amelynek Ön a food 
stylistja. Mondana erről néhány szót?
Ennek a könyvnek, jelesül a Viva España 
– Kedvenc spanyol süteményreceptjeim 
című munkának a művészeti vezetője 
kért fel erre a feladatra, egy olyan hölgy, 
akit korábban nem ismertem, arról pedig 
végképp fogalmam sem volt, hogy az 
Instagramon a követőim közé tartozik. 
Ami Náray Tamást illeti, végig ott volt 
a fotózáson, mivel neki is jóvá kellett 
hagyni a képeket – ilyen értelemben 
tehát együtt dolgoztunk –, de a munká-
val a BOOK Kiadó Kft. bízott meg.

Miután az élete annyira az ételek körül 
forog, kíváncsi lennék arra, ha most 
összeállíthatna magának egy háromfo-
gásos menüt, miket választana?
Először is sültparadicsom-levest, de 
valami könnyűt, olyat, ami finom, ízes, 
friss paradicsomból van. Másodikként 
nagyon szívesen megennék valami jól 
fűszerezett indiai főételt (például csirke 
tikka masalát), természetesen naan 
kenyérrel. Desszertként szintén vala-
milyen könnyűre gondoltam, talán egy 
citromos akármire. Egyébiránt egyálta-
lán nem vagyok édesszájú, sokkal inkább 
a habos dolgokat részesítem előnyben, 
főként pedig a gyümölcsöket. Ha neki-
állok sütni, akkor is utóbbiak dominál-
nak. Éppen ezért a kedvenceim a vegán 
sütemények.

A sütésről jut eszembe: gyakran főz 
odahaza magának, avagy szívesebben 

jár vendéglátóhelyekre? Már persze, amikor lehet…
Amikor ételeket fotózok, a munka végeztével többnyire 
azokat eszem meg. Ettől függetlenül nemcsak szeretek 
főzni, de szoktam is. Magamnak általában egyszerű és 
gyorsan elkészíthető kajákat dobok össze, így egy zöld-
séglevest vagy valamilyen tésztafélét. Amikor pedig 
arra csak lehetőségem van, friss, szezonális hozzávaló-
kat használok, amelyeknél nem létezik jobb alapanyag. 
Amennyiben az étkezési szokásaimat kellene leírnom, 
úgy azt mondanám, hogy azokat az „egészséges hedo-
nizmus” jellemzi, már ha van egyáltalán ilyen.

Mivel egy gasztroblog gazdája is, meg kell kérdez-
nem: mivel lehet az ember versenyképes, hiszen a 
konkurenseknek se szeri, se száma: elég, ha csak a 
televíziók főzős műsoraira, vetélkedőire utalok, de az 
internetet is elárasztották a receptoldalak, ételkészí-
tési videók, és még hosszasan sorolhatnám…
Véleményem szerintem a legfontosabb az önazo-
nosság. Bár főzésről van szó, itt sem hiányozhat az 
őszinteség, továbbá, hogy valaki merje megmutatni 
a hibáit is, azt, hogy nem tökéletes. Mindezt akár úgy 
is megfogalmazhatnám, hogy a személyiség az, ami 
meghatároz mindent, amellyel el lehet adni a termé-
keinket. Szerencsére ezt nemcsak én mondom, hiszen 
azt tapasztalom, hogy napjainkban egyre többen és 
többen jönnek rá: sokkal inkább lehet kitűnni az önazo-
nossággal, mint a tökéletességgel.     

A koronavírus-járvány talán a vendéglátást érin-
tette a legérzékenyebben. Mindez miként hatott a 
tevékenységére? És az is érdekelne, vajon hogyan 
tervezi a szakmai pályafutását, ha túl leszünk ezen az 
egészen?
Az igazság az, hogy jelenleg folyamatosan csak a közös-
ségimédia-oldalak menedzselését végzem, mert a 
járványnak „köszönhetően” az éttermi fotózások lénye-
gében megszűntek. Rendkívül jó lenne, ha utóbbi miha-
marabb visszatérne, hiszen távlatosan ezzel, illetve a 
stylinggal akarok foglalkozni, míg a közösségi médiás 
dolgaimat igen szívesen a háttérbe szorítanám, esetleg 
teljesen leépíteném. Ezen túlmenően nagyon szeretnék 
minél több szép és nívós könyv megszületésénél ott 
lenni. Remélem, ez a vágyam éppúgy beteljesül majd, 
mint az a nagy-nagy álmom, hogy egy perzsa vagy más 
közel-keleti szakácskönyv stylistja legyek. Egyszóval, aki 
ilyet akar megjelentetni, egész nyugodtan kereshet…

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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BONTÁS    
ELTŰNHET AZ EGRI STRANDON LÉVŐ 
ÉTTEREM TORZÓJA
Bruttó 10 millió forintból bontják el a strand területét egy 
évtizede csúfító és balesetveszélyes egykori étterem 
épületét. Az erről szóló sajtótájékoztatón Mirkóczki 
Ádám polgármester elmondta, az előző érától eltérően 
nem külsős cégre, hanem a Városgondozás Eger Kft.-re 
bízták a munkát, amellyel a cég igyekszik végezni május 
13-ig, vagyis a strandfürdő nyitását megelőző napig. Az 
elbontott anyagot pedig a tervek szerint újrahasznosítják.

FÖLD NAPJA    
76 FÁT ÜLTETTEK EL VÁROSSZERTE
76 fával gazdagodott Eger a Föld Napjához kapcsoló-
dóan. Az Egységben a Városért Egyesület frakciójának 
képviselői például egy díszcseresznye-csemetét ültettek 
az Érsekkertben. Ehhez kapcsolódva az önkormányzat 
várja a közösségek és intézmények segítségét, a környe-
zetszépítő munkához pedig a lakosság is hozzájárulhat, 
ugyanis jelezhetik mely közterületeket lenne érdemes új 
fákkal és cserjékkel gazdagítani.

REKONSTRUKCIÓ   
MEGKEZDŐDÖTT A TÁMFAL 
MEGERŐSÍTÉSE 
Megkezdődött a Szép-bástya támfa-
lának megerősítése, így hamarosan 
helyreállítják a február 17-én leomlott 
részt és ezzel megelőzik a további 
károsodást. Az egri önkormányzat 
által felkért kivitelező március végén 
vette át a munkaterületet, és egy speciális fúróberendezéssel helyezi el a 
megerősítéshez szükséges cölöpöket és talajhorgonyokat.

PRÓBAFELTÁRÁS   
ÉRDEKES LELETEKRE 
BUKKANTAK A RÉGÉSZEK 
Árpád- és török kori leleteket, például 
ezüst dénárokat, talpas tálakat és egy 
tűzhelyet is találtak a Dobó István Vármú-
zeum szakemberei a Servita utcában lévő 

barokk templomhoz tartozó rendház mellett. A Servita templom mellett óvoda 
épül, a próbafeltárást ezt megelőzően, március 22-én kezdték meg a régészek, akik 
több olyan leletre is bukkantak, amelyek a 16-17. századból származhatnak. A talált 
tárgyakat a vármúzeum látogatói is megtekinthetik majd a restaurálást követően.

Teljes egészében elkészült a Kovács 
Jakab utcai híd. Annak felújítását 
januárban, a munkaterület átadását 
követően kezdték el, húsvét előtt 
pedig újra megnyitották a forgalom előtt. A mintegy 60 millió forintos 
beruházásnak köszönhetően a tartószerkezet, az aszfaltburkolat, vala-
mint a járda is megújult. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a híd 
balesetveszélyessé vált az évek alatt.

BERUHÁZÁS   
HATÁRIDŐ ELŐTT ELKÉSZÜLT 
A KOVÁCS JAKAB UTCAI HÍD 

Nyert az Egri Városi Sportiskola pályázata az Országos 
Futópálya-építési Programban, így ötven százalékos 
támogatással, mintegy 90 millió forintból jöhet létre a 
125 centiméter széles és 1,2 kilométer hosszú futókör 
az Érsekkertben, amely a fővárosi margitszigeti léte-
sítmény után az ország második leghosszabb vidéki 
futóköre lesz. A tervek szerint nyár közepére készül el 
a beruházás.

FUTÓKÖR      
AZ ORSZÁG MÁSODIK LEGHOSSZABB
FUTÓKÖRE ÉPÜL EGERBEN

REKONSTRUKCIÓ  
MEGÚJUL A KÖZVILÁGÍTÁS A SZÉCHENYI UTCÁN 
Három hét alatt újulhat meg Eger belvárosában, a Szent János utcától az 
Egri Dobó István Gimnáziumig tartó szakaszon a közvilágítás, amely már 
csaknem tíz éve okoz gondot a város szívében közlekedőknek. Az időjárás 
viszontagságainak kitett, rossz vezetékrendszer most 13,8 millió forintból 
újulhat meg. Kicserélik például a kandelábereket és felszedik a térkövet. A 
kivitelező próbálja a leggyorsabban elvégezni a munkát, minimális gondot 
okozva a vendéglátósoknak.



Már elkezdődött az Emerson egri telephelyének 
bővítése – erről számoltak be az esemény alapkő-
letételi ünnepségén. Mint elhangzott, a cég egy 10 
500 m²-es csarnokkal bővül, ennek köszönhetően 
pedig több mint 200 új munkahely létesül majd a 
városban. A beruházás a tervek szerint szeptem-
ber végére befejeződik.

ALAPKŐLETÉTEL 
10 500 M²-EN BŐVÜL AZ EMERSON 
TELEPHELYE EGERBEN 

KORONAVÍRUS       
VAKCINAPÁRTIAK AZ EGRI KÉPVI-
SELŐK 
Az egri közgyűlés frakciói egyetértenek 
a koronavírus elleni vakcinák beadásával 
kapcsolatban. A képviselők mindenkit arra 
kérnek, hogy fogadják el a háziorvosok 
jelzéseit, és akinek erre lehetősége adódik, 
oltassa be magát.

REGISZTRÁCIÓ 
A FIATALOK IS JELENTKEZHET-
NEK AZ OLTÁSRA 
Már a 16 és 18 év közötti fiatalokat is lehet 
oltásra regisztrálni – olvasható a kormányzati 
tájékoztató oldalon. Az érintett korosztály 
május 10-e után kaphatja meg a Pfizer típusú 
vakcinát. A 16 és 17 éveseknek érvényes 
regisztráció esetén az oltás időpontjára szülői 
hozzájárulási nyilatkozatot is kell vinniük.

SZJA-MENTESSÉG 
A FIATALOK 2022. JANUÁR 1-TŐL VEHETIK IGÉNYBE
AZ ENGEDMÉNYT
Elfogadta az országgyűlés a 25 év alattiak szja-mentességéről szóló törvényjavaslatot – 
olvasható a kormányzati tájékoztatóoldalon. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli 
miniszter közösségi oldalán jelentette be a hírt, és mint mondta, a kormány reményei 
szerint ez a lépés növelni fogja a foglalkoztatottságot és az érintettek bérét. Az intézkedés 
akár egymillió fiatalt is érinthet, akik január 1-től vehetik igénybe az engedményt.
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Április közepén kezdte megműködését Heves 
megyében az a 44 készülékből álló jégkár-
mérséklő rendszer, amely az elmúlt években 
jelentős károktól mentette meg a mező-
gazdasági szakembereket. Szendrei László 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves 
megyei elnöke szerint három év alatt több 
milliárd forintú értéket óvott meg a rendszer.

JÉGKÁR     
MÁR MŰKÖDIK A MEGELŐZÉSI 
RENDSZER MEGYÉNKBEN 

SEGÍTSÉG
KORSZERŰ JÁRMŰVET ÉS 
FELSZERELÉST KAPTAK AZ 
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK 
Korszerű járműveket és felszereléseket 
kapott az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó 
Csoport, valamint a Kékes Kutató-mentő 
Alapítvány. Ezek az eszközök nagyban segítik 
majd a munkájukat a szabadtéri tüzek esetén.

BÉRLAKÁS    
TARTOZÁSTÓL FÜGGETLENÜL 
IS MEGHOSSZABBÍTJÁK
A SZERZŐDÉST 
A tavalyi kedvezmények után április 1-től 

újabb könnyítést vezetett be az egri önkormányzat és az EVAT Zrt. a cég kezelésében 
álló bérlakásokban élőknek. Függetlenül attól, hogy a koronavírus miatt nehéz hely-
zetbe került lakók bérletidíj-hátralékot halmoztak fel, az EVAT Zrt. meghosszabbítja 
velük a szerződést, és lehetőséget ad a tartozás rendezésére.

MAGYAR FALU
PROGRAM    
MEGÚJULT AZ EGERT ÉS
NOVAJT ÖSSZEKÖTŐ ÚT 
Egy kilométeres szakaszon újult meg az 

Eger és Novaj közötti útszakasz, amelyet ünnepélyes szalagátvágással adott át a forga-
lomnak Nyitrai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, a Magyar Közút és az érintett 
települések vezetőivel. A következő időszakban több Eger környéki utat is felújítanak 
majd a Magyar Falu Program segítségével.

ELEMI REHABILITÁCIÓS 
CENTRUM   
SZOLGÁLTATÁSSAL SEGÍTIK A 
LÁTÁSSÉRÜLTEKET 
Heves és Nógrád megyében is Elemi 
Rehabilitációs Centrumot hoznak létre. 
Egerben két helyszínen öt szakem-
ber igyekszik majd segítséget nyújtani 
a látássérültek számára. Az érintettek 
a szolgáltatással elsajátíthatják majd 
többek között a mindennapi tevékeny-
ségekhez és az önálló közlekedéshez 
szükséges tárgyak, valamint a számítás-
technikai eszközök használatát.



Bár hazánkban már több millió ember megkapta 
a koronavírus elleni oltások valamelyikének 
legalább az első adagját, az elmúlt hetek-
ben sok olvasónk jelezte – mondván, ki tudja, 
a jövőben még hányszor kell oltakoznunk –, 
hogy hasznos lenne, ha a magazinunk össze-
foglalná, mi mindent lehet (kell) tudni azokról 
a vakcinákról, amelyekkel hazánkban vesszük 
fel a harcot a világjárvány ellen. Nos, e kérésnek 
most megpróbálunk eleget tenni, összegyűjtve 
azon információkat, amelyeket szakemberek 
mondtak el az itthon jelenleg rendelkezésre álló 
oltóanyagokról.
Először is azt érdemes leszögezni, hogy a koronaví-
rus-járvány legyőzésének egyetlen módja, ha minél több 
polgár oltatja be magát, így járulva hozzá az oly sokat 
emlegetett nyájimmunitás kialakulásához. Elkerülve a 
félreértéseket, nem árt tisztázni, hogy bár az oltások 
sem feltétlenül akadályozzák meg a koronavírussal való 
megfertőződést, azt mindenképp, hogy valaki súlyos 
beteg legyen, ne adj’ isten meghaljon. Legalább ilyen 
lényeges, hogy a vakcinák zöme két dózisból áll, és 
hogy a teljes védettség csak a második oltást követő 1-3 
hétben alakul ki. Ha már itt tarunk… Még nem világos, 
melyik oltószer mennyi időre ad védelmet, illetve, hogy 
lesz-e szükség rendszeres oltásra, és ha igen, milyen 
időközönként. 

Ami a mellékhatásokat illeti, mint minden oltás, úgy a 
koronavírus elleniek is válthatnak ki ilyen-olyan reak-
ciókat, amelyek közt a szúrás helye környékén fellépő 
fájdalom és bőrpír éppúgy előfordulhat, mint a fejfájás, 
gyengeség, fáradtság, rossz közérzet, az izom- és ízületi 
fájdalom, a hőemelkedés, a hidegrázás, netán a nyirok-
csomók megduzzadása. És most lássuk, miket érdemes 
tudnunk az itthon használt hat oltóanyagról!

PFIZER/ BIONTECH 
VAKCINA
Talán a legismertebb, a 
sajtóban is a legtöbbet 
szerepeltetett oltóanyag, 

ami nekünk, magyaroknak pláne kedves, lévén tudomá-
nyos alapjainak kidolgozása honfitársainknak köszön-
hető, közöttük elsősorban Karikó Katalin kutatóbio-
lógus, biokémikusnak. Itt egy mRNS típusú vakcináról 
van szó, amely egy lipid nanorészecskébe csomagolt 
RNS-molekulát tartalmat (mRNS), amely elősegíti, hogy 
az immunrendszer a vírus elleni sejteket állítson elő.  Az 
Európai Gyógyszerügynökség által is engedélyezett 
vakcina hatásossága 95%, ám a súlyos betegséget és 
a halált 100 százalékosan megakadályozza. A -70 fokon 
való tárolást igénylő oltóanyag második adagját 35 
nappal az elsőt követően kell beadni, ezután 7 nappal 
alakul ki a teljes védettség. A szer 16 éves kor fölött 
bárkinek beadható, így krónikus betegeknek és váran-
dós nőknek is.

MODERNA-VAKCINA
Szintén mRNS típusú 
oltóanyag, amelynek a 

hatásossága 94,1%, ugyanakkor a súlyos 
megbetegedést és halált ez is 100 száza-
lékban meggátolja. A tárolásához elég 
-20 fok, viszont itt is két oltásra van 
szükség, amelyek között 28 napnak kell 
eltelnie. A teljes védettség a 2. injekciót 
követő 14. napra alakul ki. Mindenkinek 
adható, aki elmúlt 18 esztendős, tehát a 
krónikus betegek és a terhes nők sincse-
nek kizárva a használatából.

SZPUTNYIK V-VAKCINA
Itt egy úgynevezett vektorvakciná-
ról van szó, ami azt jelenti, hogy egy 
hordozóvírust használnak, amely az 
antigén genetikai kódját tartalmazza. 
A vektor segítségével így a genetikai 
anyag bejut a testi sejtekbe, majd arra 
készteti a szervezetet, hogy az antigént 
elkészítse, ezzel pedig immunválaszt 
váltson ki. Bár a Szputnyikot az Európai 
Gyógyszerügynökség e sorok megszü-
letésekor még nem hagyta jóvá, annyi 
tudható, hogy a hatásossága 91,6 száza-
lékos, ám a súlyos betegségeket és 
a halált éppúgy kivédi, mint az előző 
szerek. Itt is két oltás szükséges, amelyek 
között 14 napnak kell eltelni, a teljes 
védettség pedig a második injekció 
után két héttel jön létre. A tárolásához 
csupán 2-8 fok kell, ugyanakkor krónikus 
betegek csakis mérlegelést követően 
kaphatják meg, míg állapotos nők egyál-
talán nem. 

ASTRAZENACA-VAKCINA
Talán a leginkább elhíresült oltóanyag, 
amelynek a használatát több ország is 
felfüggesztette, arra hivatkozva, hogy 
nem tisztázott, van-e összefüggés a 
szer alkalmazása, illetőleg a több beteg 
esetében bekövetkezett – olykor halált 
is okozó – vérrögképződés között. Bár 
az Európai Gyógyszerügynökség megál-
lapított effajta összefüggést (amit a 
vakcina alkalmazási előírásában fel is 
kell tüntetni nagyon ritka mellékhatás-
ként), azt is leszögezte, hogy az oltó-
anyag hasznossága messze meghaladja 

a beadásával járó kockázatot. Érdekes 
ugyanakkor, hogy míg sok ország-
ban az 50, illetve 60 év alattiakat nem 
oltják ezzel, Magyarországon éppen e 
korosztályoknál használják. Az egyéb-
ként a vektorvakcinák közé tartozó 
AstraZeneca hatásossága 76 százalék, 
de a súlyos megbetegedést és a halált 
pont olyan mértékben (100 százalékban) 
megakadályozza, mint a már felsorolt 
oltóanyagok. Ebből is két dózis kell, ám 
a kettő között 84 napnak kell eltelnie. 
Tizennyolc éves kor fölött a krónikus 
betegek is megkaphatják, az állapotos 
nők viszont nem. 

SINOPHARM-VAKCINA
A kínai oltóanyag a klasszikus, jól bevált 
módszeren alapszik (inaktivált vírus), a 
hatásossága 79,34 százalék, ám teljes 
mértékben kizárja a súlyos betegséget 
és a halált. Ez esetben is két injekció 
szükségeltetik (a kettő között 28 napnak 
kell eltelni), a teljes védettség pedig a 
második adag beadása után két héttel 
alakul ki. Terhes nők kivételével mind-
azoknál alkalmazható, akik elmúltak 18 
évesek, viszont a krónikus betegeknél 
csakis akkor, ha megfelelően kezeltek.

JANSSEN-VAKCINA
Idehaza csak a legutóbbi időktől használt 
vektorvakcina, amelynek a hatásossága 
66,9 százalék, súlyos betegség eseté-
ben pedig 85-100%. Megjegyzendő, 
hogy pillanatnyilag ez az egyetlen olyan, 
idehaza használt oltóanyag, amelyből 
csupán egy adag kell, s amely a teljes 
védettséget az injekció beadása után 
két héttel már biztosítja. A szert – az 
állapotos nők kivételével – a 18 évesnél 
idősebbek kaphatják meg, így a krónikus 
betegek is. Az USA közben bejelentette: 
átmeneti ideig nem oltanak Janssennel 
a vérrögképződéses esetek miatt. (Igaz, 
mire ez az írás megjelenik, már más lehet 
a helyzet.) Az anyavállalat, a Johnson & 
Johnson közölte, késlelteti az európai 
szállításait.

EM
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PFIZER/BIONTECHTŐL A SINOPHARMIG,
AVAGY: AMIT A VAKCINÁKRÓL TUDNI KELL 



„MINDIG ODA MEGYÜNK, 
AHONNAN MÁS ELMENEKÜL” 
IDÉN 140 ÉVES A MAGYAR VÖRÖSKERESZT

Hogyan került kapcsolatba a Magyar Vöröske-
reszttel, mit jelent az Ön számára a mozgalomhoz 
tartozni, annak északkelet-magyarországi csoportjait 
irányítani?
Középiskolás voltam, amikor elindultam egy első-
segélynyújtó versenyen Miskolcon. Akkor kerültem 
kapcsolatba a Magyar Vöröskereszttel. Már a diákévek 
alatt önkénteskedtem, majd amikor Budapestre költöz-
tem, az országos igazgatóságnál a katasztrófavédelmi 
egység munkatársaként dolgoztam. Később az ifjú-
sági szervezet elnöke lettem. Nagyon meghatározó 
időszak volt az életemben. A támogató munkahelyi 
közösség csak tovább erősítette a szervezethez való 
kötődésemet. Az akkori munkatársaim közül többen 
ma is a Magyar Vöröskeresztnél vannak vezető beosz-
tásban és azóta is jó barátok vagyunk. Mi dolgoztuk ki 
például a bázisiskolai rendszert, bevezettük a Balatoni 
Elsősegélynyújtó Szolgálatot, Országos Elsősegély-
nyújtó Versenyeket szerveztünk. Aztán 2010-ben az 
árvíz idején tértem vissza Miskolcra. Az akkori igazgató, 
Molnár Józsefné nyugdíj előtt állt, ő kérdezte meg, 
hogy nem jönnék-e vissza a B.-A.-Z. megyei szervezet-
hez. Visszajöttem. Először igazgatóhelyettes voltam, 
majd 2010-től egy sikeres pályázás után a szervezet 
élére neveztek ki.  A Nógrád megyei szervezetnél 2019-
től vagyok vezető, áprilistól pedig már Hevesben is. 

Három megyei szervezetet irányítani nagy feladat, de 
kihívás is egyben. Új dolgokat kitalálni és sikerre vinni, 
számomra rendkívül fontos. Miskolcon számos olyan 
programot valósítottunk meg, amire korábban nem 
volt példa. Ma már családi napköziket üzemeltetünk, 
szociális farmot létesítettünk és varrodánk is van. 

Milyen emlékeket őriz elődjéről, Gortva Józsefről?
Nem volt olyan nap, hogy ne beszéltünk volna telefo-
non. Összekötött minket a szakma, néha vitáztunk is. 
Az országos értekezletekre mindig együtt mentünk, 
sőt egy nyár sem telt közös paradicsombefőzés nélkül. 
Kiváló munkát végzett Heves megyében, példaértékű 
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a véradásszervezés területén végzett 
tevékenysége és a fiatalokért is sokat 
tett. Mi nem pusztán munkatársak, 
hanem barátok is voltunk.

Mit tekint főbb feladatának Heves 
megyében?
A már meglévő jó gyakorlatokat, progra-
mokat természetesen továbbvisszük, de 
előre is akarunk lépni. A B.-A.-Z. megyei 
szervezetnél már jól működő progra-
mokat Heves megyében is szeretnénk 
meghonosítani. Mezőcsáton pl. szociális 
farmot létesítettünk, ahol olyan embe-
rek dolgoznak, akik a munkaerőpiacról 
kiszorulnak. Társadalmi vállalkozásunk 
értéket is teremt. Szeretném, ha Heves 
megyében is bővülne a paletta, munka-
helyteremtő beruházásokat is terve-
zünk. Az egri munkatársakkal már el is 
kezdődött a közös gondolkodás.

A járvánnyal terhelt időszak milyen 
kihívások elé állította az egyesüle-
tet és hogyan sikerül megbirkózni az 
akadályokkal?
A koronavírus-járvány számunkra is új 
helyzetet teremtett. Át kellett alakí-
tani egyes feladatokat. Megváltoztak 
például a véradásszervezés körülmé-
nyei. Bezártak az iskolák, az intézmé-
nyek, új helyszíneket kellett keresni. 
Emiatt a munkatársaim feladatköre is 
kibővült. Kevesebb lett a véradó, holott 
vérre mindig szükség van. Egy 100 fős 
véradáshoz ezer embert is fel kell hívni. 
Személyessé vált viszont a kapcsolat, 
ami egyébként remekül működik. 

A hajléktalanellátó intézményekben 
csendesebb időszakban is sok és rendkí-
vüli a feladat. 

A járványhelyzet nagyon sok családot 
taszított még mélyebbre, így rájuk is 
jobban kell figyelni, és természetesen 
a járványügyi védekezésben is szere-
pet vállalt a Magyar Vöröskereszt. A 
legnagyobb eredménynek mégis azt 
tartom, hogy mindenki munkahelyét 
meg tudtuk őrizni és senkit nem kellett 
kényszer- vagy fizetetlen szabadságra 
küldenünk. 

Általában milyen feladatok ellátására 
keresnek önkénteseket? Hogyan lehet 
segíteni munkájukat?
Gyakorlatilag minden területre. Szeren-
csére egyre több az olyan cég, ahol 
kultúrája van az önkéntes munkának, és 
ez nagyon pozitív. 

Idén május 16-án ünnepli 140. szüle-
tésnapját a Magyar Vöröskereszt, 
míg az ifjúsági szervezet fennállá-
sának 100. évfordulójára emlékezik. 
Mit tart a Vöröskereszt legnagyobb 
erősségének? Mely eredményeikre a 
legbüszkébbek?
A Magyar Vöröskereszt idén lesz 140 
éves, a nemzetközi szervezet pedig még 
ennél is régebben alakult. A segélyszer-
vezet akkor is működött Magyarorszá-
gon, amikor más egyesületek nem, ez a 
genfi egyezmények miatt van így. Béke-
időben és háborúk idején is mindig aktív 
volt. A Margit Kórházat például a Magyar 
Vöröskereszt építtette, de részt vett a 
nővérképzésben is. Óriási intézmény-
rendszerrel, felelősségteljes feladatkö-
rökkel mai napig a világ egyik legismer-
tebb segélyszervezete. Ezért minden 
nap keményen meg kell dolgozni. Mi 
mindig oda megyünk, ahonnan más 
elmenekül. 

SZERZŐ: SOMOGYI KINGA 
FOTÓK: VÖRÖSKERESZT

Április elsejétől GRUBERT ROLAND, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén 
és a Nógrád Megyei Szervezetének igazgatója vette át a Heves megyei szervezet 
irányítását megbízott igazgatóként. Az egri központ vezetője, Gortva József február 
22-én hunyt el, életének 64. évében.  Példaértékű munkáját, szellemiségét kívánja 
folytatni és tovább építeni a Heves megyei szervezet újonnan kinevezett igazgatója, 
aki céljairól, terveiről, valamint az idén 140 éves humanitárius szervezet jelentőségé-
ről nyilatkozott lapunknak.

GORTVA JÓZSEFET 
ORSZÁGSZERTE JÓL 
ISMERTÉK, SZERETTÉK 
ÉS TISZTELTÉK, 1993-
TÓL IRÁNYÍTOTTA A 
MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
HELYI SZERVEZETÉT. 
RENDKÍVÜL SOKAT TETT 
A VÉRADÁSSZERVEZÉS, 
VALAMINT AZ 
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
NÉPSZERŰSÍTÉSÉRT ÉS A 
FIATALOKÉRT.



Minden kislány álmodozik gyermekkorában arról, 
hogy ki lesz a férje, hány gyereke lesz, milyen csalá-
dot szeretne… Te miről ábrándoztál?
Ikreket szerettem volna. Praktikus embernek tartom 
magam, úgy gondoltam, az lesz a legjobb, ha egyszerre 
jönnek a gyerekek… Ma már tudom, jobb volt ezzel a 
kis fokozatossággal. A gyerek- és kamaszkorom nem 
igazán volt idillikus, édesanyámat 15 évesen elvesztet-
tem, édesapámra nem számíthattunk, úgyhogy engem 
és a húgomat nagymamám vett magához. Valahol 
mindig vágytam erre a családi idillre és stabilitásra, ami 
most körülvesz. Egyszer, egy gimnáziumi tanárom azt 
mondta, hogy abból a társadalmi determináltságból, 
szociális környezetből, amelyből jövünk, nagyon nehéz 
kitörni, én viszont már akkor elhatároztam, hogy nekem 
sikerülni fog. Hatalmas álmom valósult meg azzal, hogy 
Salgótarjánból Egerbe költöztem. Az, hogy több diplo-
mát is szereztem, hogy férjhez mentem, hogy egy fiam 
és egy lányom van, kertes házban élhetünk, az nekem 
tökéletesen elég. Büszke vagyok arra, amit elértünk, 
ahol tartunk. Férjemmel gyakran szoktuk mondani: csak 
ennyi legyen, nem kell több…

Vezető beosztásban dolgozol, tavaly elindítottad 
a magánvállalkozásodat mint szertartásvezető, 
rendezvényeken moderálsz, de a férjed is nagyon 
elfoglalt. Klasszikus kérdés: hogyan lehet a munkát 
a családdal összeegyeztetni?  
Csak közösen, csak együtt. Nincs a közelben rokonunk, 
aki segíthet, így egymásra számíthatunk. Igyekszem 
itthon is helyt állni, nekem például nem munka vagy 
nyűg, ha minden nap főzni kell, vagy este még össze 
kell dobnom egy süteményt. Ahhoz, hogy viszonylag 
minden zökkenőmentesen alakuljon, nagyon fontos 
a megfelelő társ, és azt hiszem, ezt a férjemben teljes 
mértékben megtaláltam. Ő nyugodtabb, türelmesebb 
típus, én lobbanékonyabb vagyok, de ezt nagyon jól 

össze tudjuk hangolni… Tény, hogy ez 
időbe telt, valahogy meg kellett érnünk 
erre a harmóniára. Kapcsolatunkban 
nem korlátoztuk egymást soha, és egy 
stabil, mély bizalom van bennünk a 
másik iránt. Nem éreztem azt sem, hogy 
az anyaság korlátozott volna bármiben, 
vagy emiatt le kellene mondanom vala-
miről. Az is igaz, mindig törekedtem arra, 
hogy önállóságra neveljem a gyereke-
ket. Mindenbe beavatjuk őket, mindent 
megbeszélünk velük. Épp a magán-
vállalkozásom indításakor éreztem 
azt, mennyire érdeklődnek a munkám 
iránt, mennyire örülnek a sikeremnek, 
és fontos volt, hogy lássák: a szülőnek 
is van igénye arra, hogy hiába ért már 
el valamit, mégis folyamatosan, tuda-
tosan építse magát. Sokszor érzem azt, 
hogy kicsit lehetnék velük türelmesebb, 
kevésbé kemény, de ezt a gyermekko-
romból hoztam, meglehetően szigorúan 
neveltek, talán ezért is szeretnék minden 
magam, és mások által állított elvárásnak 
megfelelni. A traumák után nem elkal-
lódtam, hanem céltudatos és elszánt 
lettem. Mint anya, szeretnék következe-
tes lenni, ugyanakkor vágyom arra, hogy 
gyermekeim barátként is elfogadjanak, 
őszinte, nyílt kapcsolat legyen köztünk. 
Az elengedés folyamata tudom, nem 
lesz könnyű, de mégis biztatni fogom 
őket, hogy menjenek, önállósodjanak, 
álljanak meg a saját lábukon.
Fontos, hogy a gyerekeid büszkék 
legyenek rád?
Az a fontos, hogy lássák: meg tudom 
valósítani az álmaimat. Hogy higgyék el, 
mindig lehet új célokat találni, és elérni 
azt, ami teljesebbé tesz. 

RÁZSI-OLÁH TÜNDE pedagógus 
három fiúgyermek anyukája: fér-
jével egy 11 éves ikerpárt és egy 8 
éves fiúgyermeket nevelnek közö-
sen. Hisz abban, hogy gyermek és 
szülő az évek során őszinte partne-
rekké tudnak válni, akik folyamato-
san tanítják egymást, és tanulnak is 
egymástól. 
Mindig nagy családra vágytál?
Amikor Botonddal összekerültünk, 
abban rögtön egyetértettünk, hogy 

négy gyereket szeretnénk, ezen össze is 
mosolyogtunk. Egyszerűen lételemem, 
hogy sokan legyünk a családban. Az első 
baba előtt már egy éve próbálkoztunk, 
de sajnos sikertelenül, és ki is derült, 
hogy természetes úton nem lehet 
gyermekünk. Lombikprogramra jelent-
keztünk, de a várakozás közben mégis 
megfogant természetes úton a baba, 
akit születése után három órával sajnos 
elveszítettünk. Ezután újra jelentkeztünk 
a programra, és akkor fogantak meg az 
ikrek, majd szűk két év múlva a legkisebb 
fiunk, szintén természetes úton.
Hogyan élted meg az anyává válás 
folyamatát?
Ez egy érési folyamat… Amikor még 
nagyon picik a gyerekek, akkor főleg 
arra koncentrálunk, hogy kielégítsük 
az igényeiket: etetjük, óvjuk, ápoljuk 
őket... de ahogy nőnek, egyre inkább 
társsá válnak, tanulunk tőlük, akár saját 
magunkról is. Egy szeretettel teli össz-
hang, egy összekapcsolódás alakul ki az 
évek során, és úgy érzem, ez alatt a tanu-
lási folyamat alatt értem igazán anyává. 

Az első baba elvesztése után miből 
merítettél erőt az újrapróbálkozáshoz?
Ez is egy folyamat volt… Kellett egy év 
gyászidő, mialatt ezt helyre tudtam 
tenni magamban, és eközben jártam 
pszichoterapeutához is, aki segített a 
traumát feldolgozni. És persze ott volt 
a társam, a férjem. Amikor megfogantak 
az ikrek, kicsit féltem, de végig bízni akar-
tam bennük, gyakran kommunikáltam is 
velük, hogy maradjanak bent, tartsanak 
ki, minden rendben lesz. 
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VALKÓNÉ RÉVAI RENÁTA, a Dobó István Vár-
múzeum kommunikációs és közönségforgal-
mi osztályvezetője egy 14 éves lány és egy 
10 éves fiú boldog édesanyja. Vallja, hogy az 
édesanyává válás, és az, hogy a családi har-
mónia egyfajta stabil támasszal legyen jelen 
a mindennapokban, nem jön hirtelen a gyer-
mek születésével. Mindez egy hosszabb érési 
folyamat eredménye.

AZ ANYASÁG CSODÁJA Május első vasárnapján köszön-
töttük az édesanyákat, velük 
együtt ünnepelve a szeretetet, 
az aggódást, a törődést, a biz-
tonságot. A mindennapi kap-
csolatból, ölelésből, féltésből, 
olykor szigorúságból, bosszan-
kodásból kiemelkedett ez a nap, 
mely - fátylat borítva az eset-
leges problémákra - háláról és 
köszönetről szólt. Alábbi össze-
állításunkban hárman mesélnek 
arról, hogyan váltak édesanyá-
vá, milyen érzés anyának lenni. 



Bizonyára voltak nehézségek három 
pici gyerekkel, ezeket hogyan tudtad, 
tudtátok megoldani?
Nagyon nagy szerencsém volt, mert a 
szüleim és a férjem szülei mindenben 
segítettek. Ha el is fáradtam, mindig 
volt, aki támogatott abban, hogy kikap-
csolódjak, feltöltődjek, érzelmileg, 
lelkileg tudjak építkezni. A férjemre is 
mindig számíthattam és számíthatok 
ma is, minden helyzetben támogatjuk 
egymást. 

A munka és a család mellett magán-
vállalkozásod is van, az Őkelme – 
méteráru, rövidáru, kreatív alkotómű-
hely, mely gondolom, sok időt és 
energiát igényel. 
Igen, de ami szívből jön, arra van időm 
és energiám. Már most megvannak a 
fejemben a nyári tábor tervei. Ráadásul 
az alkotóműhelyben visszakapom a női 
energiát a lányoknak köszönhetően, 
mert otthon csak férfiak vesznek körül, 
és mind a négy férfi elvárja tőlem a női 
szerepet, az ölelést, a gyöngédséget, a 
nőiséget. Fontos ugyanakkor az is, hogy 
a gyerekek is lássák: mindkét szülőnek 
megvan a saját felnőtt élete, amelyben 
örömüket lelik, amelyben megvalósít-
hatják önmagukat, és amit igazán szeret-
nének, azt el tudják érni. Nagyon sok 
mindenről beszélgetünk a gyerekekkel, 
akár saját konfliktusainkról is. Ha valami 
kicsit nehezebben megy, akkor leülünk, 
megbeszéljük, igyekszünk őszinték lenni 
velük. Arra vágyom, hogy ez a harmónia, 
amelyben élünk, a maga hullámvölgyei-
vel együtt fenntartható legyen a házas-
ságunkban és a családunkban egyaránt. 

FISCHER-PUZSÁR ZSÓFIA rádiós- 
és televíziós műsorszerkesztőt, a 
Líceum Televízió munkatársát so-
kan ismerhetik, hangját gyakran 

hallhatták a Rádió Eger híreiben. 
Jelenleg öthónapos kisbabájával 
tölti a mindennapokat. 
A családalapítási terv nálatok szinte 
mintaszerűen, zökkenőmentesen 
zajlott: lett saját otthonotok, jött az 
esküvő, majd rá egy évre megszüle-
tett első közös gyermeketek, Flóra. 
Igen, minden olyan ideálisan alakult, 
pedig a babavárás eleje nem volt prob-
lémamentes. Az esküvő után mindket-
ten szerettünk volna már szülővé válni, 
de egy vizsgálat során kiderült, hogy 
nem lehet természetes úton gyerme-
künk, lombikprogramba kell belevág-
nunk. Akkor nagyon megviselt ez a 
felismerés, de megráztam magam és 
máris mindennek utánanéztem: hogyan 
működik a lombikprogram, milyen vizs-
gálatok várnak ránk. A téli időszakban 
át is estünk minden vizsgálaton, ez már 
épp a pandémia első hullámának idejére 
esett. Emlékszem, egy csütörtöki napra 
kaptunk időpontot, hogy a továbbiakat 
megbeszéljük, de valahogy pár nappal 
előtte volt egy olyan megérzésem, hogy 
meg kell csinálnom a terhességi tesztet. 
Nem igazán bíztam benne, úgyhogy 
nagyon meglepődtem, mikor meglát-
tam a két csíkot. Izgalmunkban rögtön 

vettünk még féltucat különböző tesztet, de mindegyik 
azt mutatta, hogy terhes vagyok. Csodálatos érzés volt, 
főképp így, hogy már a lombikprogramra voltunk felké-
szülve. Érdekes, kedves véletlen számomra, hogy 2019. 
november 21-én volt az a bizonyos orvosi vizsgálat, és 
éppen a következő év november 21-ére írtak ki szülésre. 
Erre azóta is egyetlen magyarázatot kaptunk: Flóra egy 
csodababa…

Mennyire teltek ezek után izgalommal a babavárás 
hónapjai?
Mihelyst megnyugtattak arról, hogy jó helyen fekszik a 
baba és szépen fejlődik, onnantól teljes nyugalommal, 
végig zökkenőmentesen, boldogan vártuk. Sőt, még 
a szülés is szép emlék, hiszen mintaszerűen zajlott, és 
azóta is azt érzem, hogy minden olyan tökéletes. A szop-
tatás, az együttlétünk, a mi kis családunk mindennap-
jai… Minden olyan könnyűnek és csodálatosnak tűnik. 
A férjemre mindenben számíthatok, és fantasztikus 
érzés látni, mennyire élvezi az apaszerepet. Rengeteget 
foglalkozik, játszik Flórával. A pandémia miatt szeren-
csére ő az első két hónapban itthonról dolgozott, ami 
nagyon nagy segítség volt, mint ahogy édesanyám, és 
férjem anyukájának közelsége is. Érdekes… Valahogy 
nem érzem egyelőre azt, hogy a külvilág hiányozna. 
Annyira rácsodálkozom minden nap a gyermekemre, 
annyira leköt és annyi örömöt ad, hogy nincs igényem 
másra.

Mennyire vagy aggódó anyuka?
A kezdeti izgalmak után elszállt belőlem minden stressz, 
és ösztönösen érzem, milyen anyának kell lennem. 
Persze, vannak témák, melyeknek utánaolvasok, és van 
bennem egy természetes aggódás is, de inkább azt 
figyelem, mi a jó a kislányunknak, hogyan tudjuk férjem-
mel együtt magunktól megoldani az estleges problé-
mákat. Édesanyám egyébként elvált szülőként nevelt 
minket, de ez nem befolyásolta azt, hogy az öcsémmel 
végtelenül kiegyensúlyozott gyerekkorunk legyen. 
Mindig, mindent meg tudtunk beszélni, és ez nagyon 
nagy bizalmat, biztonságot jelentett. Ez a harmonikus 
anya-lánya kapcsolat ma is megvan közöttünk, ilyet 
szeretnék megélni én is a lányommal. 

SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

SEGÍTSÜK EGYMÁST 
A MUNKAERŐPIACON! 
SIKERESEN ZÁRULT EGER MEGYEI 
JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HI-
VATALÁNAK PROJEKTJE
200 millió forint európai uniós támoga-
tást kapott az EFOP-1.2.9-17-2017-00042-es 
azonosítószámú „Eger Megyei Jogú Város 
Női Információs és Szolgáltató Központjának 
létrehozása” című projektje.  A megvalósítá-
sában konzorciumban együttműködött Eger 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és 
a FICSAK, azaz a Fiatal Családosok Klubjának 
Egyesülete.

A projekt során kialakított helyi Család és 
KarrierPont célja, hogy a térségben élő nők 
családi, társadalmi és munkaerőpiaci szere-
peinek összeegyeztetését elősegítse, a nők 
foglalkoztathatóságát, atipikus munkavég-
zését népszerűsítse. Az iroda többek között 
ingyenes szociális, jogi, HR és pszichológiai 

tanácsadásokat is nyújtott, továbbá képzése-
ket és rendezvényeket szervezett különböző 
célcsoportnak. Kiemelt feladata a nők – már 
említett munkaerőpiaci integrálódásán túl – 
a családok helyzetének javítása közvetlen és 
közvetett segítségnyújtással, a munkáltatók 
és a munkavállalók közötti együttműködés 
elősegítése, a család és a munka összeegyez-
tethetőségének érdekében. 

A project szakmai vezetője, CSOMÓS BEÁTA 
elmondta, hogy több mint 19 rendezvényt 
bonyolítottak le, 25 képzésen 500 fő tanult 
számítástechnikai alapismereteket, infor-
matikát a könnyebb élethez, részt vettek 

a munkát és a magánéletet összehangoló kurzuson, illetve 
munkaerőpiaci reintegrációban kaptak segítséget. Emellett 
több mint ezer fő vette igénybe a HR, a pszichológiai, a jogi 
és szociális, valamint a háztatást segítő tanácsadásokat. 

Kiemelt cél volt, hogy a munkaerő-piaci szempontból hátrá-
nyos helyzetű nők munkaerő-piacra való gyorsabb vissza-
térését segítsék, legyen szó a 25 év alatti pályakezdőkről, 
a GYES-ről, GYED-ről visszatérőkről, vagy akár azokról, akik 
idős vagy sérült hozzátartozójuk ellátása miatt nehézsé-
gekbe ütköznek a munkavállalás során.

A projektről bővebb információkat a www.eger.hu oldalon 
olvashatnak.

EM
FOTÓ: TV EGER
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CSOMÓS BEÁTA



A családdal szinte minden hétvégén, vagy akár 
hétköznap is túráztok a Bükkben, vagy az ország 
más pontjain, de merészebb vállalkozásba is fogtál 
már: hegymászóként többször is eljutottál például 
a Mont Blanc 4800 m-es csúcsára. Honnan ered ez 
a szenvedély?
1988-ban voltam Szlovákiában, Poprádon jégkoron-
gozni egy nemzetközi kupán, akkor láttam a Tátrát 
először, és ott el is döntöttem: túrázni fogok. Még 
azon a nyáron visszamentem, és minden előisme-
ret nélkül részt vettem különböző túrákon. ’93-ban 
Ózdon létrehoztunk egy hegymászó klubot is, és 
onnantól kezdve aktívan vettünk részt különböző 
hegymászáson, túrákon. 

Időközben túravezető is lettél… 
Milyen tanácsokat tudnál adni, mire 
figyeljünk, ha túrázni indulunk?
A legfontosabb, hogy otthon tervez-
zük meg az útvonalat, ne az erdőben. 
Ma már a papíralapú térképek mellett 
nagyon sok kiváló telefonos térké-
pes alkalmazás van, illetve az inter-
neten is biztonságosan fel tudunk 
készülni. Érdemes erőnlétünkhöz 
megfelelő túraútvonalat választani. 
Ne induljunk későn, hiszen délután 
nagyobb esélye van az időjárás-vál-
tozásnak. Ha mégis délután indulunk 
útnak, mindenképp legyen nálunk 
fejlámpa. Emellett fontos a megfelelő 
folyadékbevitel, illetve valamilyen 
szénhidrátforrás, keksz, csoki, vagy 
szendvics. Ebből annyit vigyünk, hogy 
maradjon a végére tartalék, mert ha 
véletlenül eltévednénk, vagy közbe-
jön valami váratlan, ne legyen ebből 
gond. Hasznos eszköz a túrabot, mert 
használata kíméli az ízületeket, főképp 
lejtőn lefelé, pláne havas, csúszós terü-
leteken. Ha hosszabb túrára indulunk, 
jó, ha van túra GPS-ünk, vagy eset-
leg powerbank, mert az alkalmazá-
sok gyorsan lemerítik a telefont. Csak 
kijelölt túraútvonalon mozogjunk! 
Vigyünk magunkkal elsősegélycsoma-
got, legalább a társaság egy tagjánál 
mindenképp legyen. Kényelmes túra-
cipő vagy terepfutó cipő, valamint 
megfelelő öltözék elengedhetetlen, 
lehetőleg olyan ruházat, ami nem 
pamutból, hanem gyorsan száradó 
műszálas anyagból készült, hogy ne 
nedvesedjen át a bőrünkkel érint-
kező öltözet. Kiemelnék egy rendkí-
vül fontosat: ne szemeteljünk! Sajnos 

nagyon sok a szemét a Bükkben, pedig 
csak annyit kellene tennünk, hogy amit 
magunkkal viszünk, azt haza is visszük. 
Ha elbírtuk a teli palackot, elbírjuk az 
üreset is. Még a tűzrakó helyekre, vagy 
a kihelyezett szemetesbe se tegyünk 
semmit, mert ritkán ürítik, a szél kifújja 
a szemetet, a rókák pedig széthordják. 

Melyik a kedvenc bükki túraútvonalad?
A kaptárkövek felfedezése minden-
képp élmény, egy délutáni, vagy 
hétvégi kiránduláshoz is tökéletes 
program a városból indulva, követve 
végig a sárga turistajelzést. Ahol 
most vagyunk, itt található a Bükkalja 
egyik leglátványosabb, legérdeke-
sebb kaptárköve, de felfedezhet-
jük őket például Szomolya mellett, 
Cserépváralja környékén, vagy 
Egerszalók, Noszvaj, Ostoros hatá-
rában is. Szeretem ezeket a titokza-
tos kaptárköveket, de legkedvesebb 
túraútvonalam a kövek vonulata, a 
Három-kő, Tar-kő, Pes-kő, Őr-kő. Ez a 
kilátás az egyik legszebb a Bükkben, itt 
sokszor vagyunk a felhők fölött, és az 
nagyon nagy élmény.

Sok varázslatos helyet felfedeztél 
már, mi jelent számodra a Bükk?
Szinte már létszükséglet… Ahol kikap-
csolódhatunk, mozoghatunk, vagy 
épp pihenhetünk… A legszebb helyek 
egyike, nemcsak azért, mert idehúz 
a szívünk, hanem a növényvilága, a 
bükkösök, a sziklák látványa miatt is. A 
Bükk egy kicsit már a miénk, kis túlzás-
sal, itt már nem tudnánk elveszni.
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Szerencsés helyzetben vagyunk mi, Egerben 
és a környéken élők, hiszen nemcsak egy 
gyönyörű, kulturális kincseket rejtő város érté-
keit élvezhetjük, hanem csodálatos környeze-
tét is: a Bükk szépségét, változatos élővilágát. 

Most, a járványidőszak idején korlátozva van 
mozgásterünk, kevés lehetőség van arra, 
hogy az ember a mindennapokból kiszakadva 
kikapcsolódhasson. Egy helyre azonban bármi-
kor mehetünk: ki a szabadba! Hogy kirándu-
lás, túrázás közben mire kell figyelnünk, arról 
KÁJEL ÁRPÁD túravezetővel beszélgettünk az 
Egertől 2 km-re lévő Nyerges-tetői kaptárkö-
vek tanösvényén sétálva.

BÜKK 
A TERMÉSZETES VONZERŐ
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SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

A Bükki Nemzet Parkban több száz 
kilométernyi kijelölt turistaúton 
és tanösvényen barangolhatunk. 
Hogy mi jellemzi a terület növény- 
és állatvilágát, és milyen lenne a 
felelősségteljes turistamagatar-
tás, arról Schmotzer Andrással, a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
kutatási szakreferensével beszél-
gettünk a közelgő madarak, fák 
világnapja kapcsán. 
Milyen növény- és állatvilággal talál-
kozhatunk bükki túránk során?
A mintegy 40 000 hektárnyi területen 
380 védett növényfaj és közel 600 
védett állatfaj él. A Bükk több mint 
kilencven százalékát erdő borítja. 
Ha elindulunk a hegy lábától, inkább 
cseres-tölgyeseket látunk, maga-
sabban a gyertyános tölgyesekben, 
majd a fennsíkra érve legnagyobb 
részt a bükkösökben barangolha-
tunk. Számtalan különleges növény-
ben gyönyörködhetünk, kiemelném 
például a déli peremeken található, 
melegkedvelő orchideafajokat, az 
Északi-középhegység területén csak 
a Bükkben található pókbangókat, 

illetve a bíboros kosbort. A fennsíkon 
és északi részeken a hidegkedvelő 
növények a jellemzők, ismert például 
a tűzliliom, vagy az északi sárkányfű, 
melyek szintén különlegességnek 
számítanak. Az állatvilág is rendkívül 
változatos, hiszen a ritkaságokon, pl. 
a hiúzon vagy a farkason kívül megta-
lálható itt a nagyvadak közül az őz, a 
gímszarvas, a muflon, a vaddisznó, de 
láthatunk vadmacskát, vagy rókát is – 
viselkedésüket nyomon követhetik az 
érdeklődők a YouTube-csatornánkon 
látható kameracsapdás felvételeken is. 

MEGSZÜLETTEK AZ ÚJRA EGER!
FOTÓ- ÉS VIDEÓPÁLYÁZAT EREDMÉNYEI 
A Heves Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, valamint az Eger 
Városi Turisztikai Nonprofit Kft. 
közös felhívására közel 50 pályá-
zótól több mint 160 pályamű érke-
zett. A beérkezett munkák közül a 
közönség és a szakmai zsűri is kivá-
lasztotta a számára legjobbakat, 
melyek Eger turisztikai újranyitási 
kampányába is bekerülhetnek.
A turisztikai újranyitás első lépéseként a 
szervezők Eger népszerűsítésére alkal-
mas fotók és videók beküldésére írtak ki 
pályázatot. A felhívás nagyon népszerű-
nek bizonyult, a szervezők külön köszö-
nik a pályázóknak, hogy nevezésükkel 
hozzájárultak Eger népszerűsítéséhez, 
hisz már most látszik, hogy rengetegen 
megnézték és megosztották a várost 
bemutató képeket.

A beküldött munkák közül a szakmai 
zsűri és a közönség is kiválasztotta a 
számára legjobbakat. A zsűri elsősor-
ban a pályamunkák turisztikai marke-
ting-szempontú felhasználhatóságát 
vizsgálta meg. A szakemberek töreked-
tek továbbá arra, hogy minden díjazott 
csak egy kategóriában szerepeljen, ezál-
tal minél több pályázót jutalmazhassa-
nak meg.

A közönség egyéni ízlése és elbírálása 
szerint döntött a legnépszerűbb alkotá-
sokról. Összesen több mint 9400 szava-
zat érkezet, a legnépszerűbb fotó 535 
voksot kapott, a galériát több mint 60 
000 fő tekintette meg. A díjak turisztikai 
vállalkozások önkéntes felajánlásaiból 
kerültek ki. További részletek, illetve 
a pályamunkák a www.visiteger.com 
oldalon tekinthetők meg. 

„EGRI HANGULAT” KATEGÓRIA

Közönségszavazás díjazottjai
1. Béres Dániel
2. Baloghné Kimmel Renáta
3. Bene Dóra
Szakmai zsűri díjazottjai
Petrény Csaba | Grósz Attila | Gyarmati 
Andrea

Emellett persze nagyon sok állatfajjal találkozhatunk, 
rendkívül gazdag például a Bükk madárvilága, hiszen 
közel 100 madárfaj fészkel a területen.

Hogyan kellene viselkednünk turistaként?
Fontos elfogadnunk, hogy az ember csak vendég 
ezeken a területeken, épp ezért tanácsos lenne így 
is viselkednünk. Lehetőleg csak kijelölt turistauta-
kon közlekedjünk, és ne zajosan, így kevésbé zavar-
juk az ott élő állatvilágot. Nem elég hangsúlyozni: 
ne hagyjunk szemetet sehol! A Bükki Nemzeti Park 
legfontosabb feladata az itt élő értékes növény- és 
állatvilág, geológiai és táji értékek védelme, de a 
több mint negyven éve kialakított védett terület-
nek fontos rekreációs szerepe is van. Összhangban 
kell élniük a turistáknak a természet élővilágával, 
azt tiszteletben kell tartani. Nagyon sok élményt ad 
egy kirándulás, túrázás, de vigyáznunk kell, hogy ez a 
csodálatos világ sokáig megmaradjon. Kollégáimmal 
azon vagyunk, hogy különböző ismeretterjesztő 
programokkal minél fiatalabb korban tudatosítsuk a 
természetvédelem fontosságát.

BÜKKI TÚRAÚTVONALAKRÓL A BÜKKI NEMZETI PARK 
OLDALÁN TÁJÉKOZÓDHATNAK: WWW.BNPI.HU

A KAPTÁRKÖVEKRŐL A KAPTÁRKŐ EGYESÜLET 
OLDALÁN KAPHATNAK BŐVEBB INFORMÁCIÓT: 
WWW.KAPTARKO.HU

„BOR-GASZTRONÓMIA” 
KATEGÓRIA
Közönségszavazás
díjazottjai
1. Mező Attila
2. Lénárt Márton
3. Nagy Richárd

Szakmai zsűri díjazottjai
Péter Csaba | Thurn Eszter 
| Tóth Bernadett

„PROGRAM/ÉLMÉNY/
SZÁLLÁSHELY” 
KATEGÓRIA 
Közönségszavazás díja-
zottjai
1. Vincze Árpádné Török 
Judit
2. Korsós Viktor
3. Asszonyi István
Szakmai zsűri díjazottjai
Mező Attiláné |  Mészáros 
Attila |  Ambrus N Ágnes

„Videó” kategória díjazottjai
Falcsik Gergő | Polgár Zoltán | Somi Zsuzsanna | Tóth 
Gáborné Dorkó Anita
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DEUTSCH TAMÁS kiemelte: a korona-
vírus-járvány a vidéki sportegyesüle-
tek életében is komoly nehézségeket 
okozott, ezt próbálják kompenzálni a 
támogatással. Másrészt folytatni kíván-
ják a 2018-2019-ben elindított vidéki 
kiemelt sportegyesülettámogatási 
programot, illetve segíteni a verseny-
zőket az olimpiai felkészülés hajrájában. 

MIRKÓCZKI ÁDÁM polgármester úgy 
fogalmazott: ez a működési támoga-
tás segítség az önkormányzatnak is, 
hiszen a Sportiskola az önkormányzat 
intézménye, és nem mindegy, hogy 
működése anyagi értelemben mennyire 
terheli meg a költségvetést. 

A magas szintű szakmai munkát végző 
szervezetek támogatási összegéről az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma a 
Sportegyesületek Országos Szövet-
ségével együttműködve döntött, így 
kaphatott országosan 55 egyesület 
jelentős hozzájárulást, ezek egyike az 
egri szervezet.

Az Egri Városi Sportiskola 11 szakosz-
tállyal működik, 47 edző foglalkozik a 
közel 500 gyerekkel. KOVÁCS GÉZA, 
az intézmény igazgatója elmondta: 
többek között sporteszközvásárlásra, 
fejlesztésekre szeretnének fordítani az 
összeget.

Szeretnénk kompenzálni az edzőket 
a pandémia alatt végzett önzetlen, 
lelkiismeretes munkájukért, másrészt 
sporteszközöket, felszereléseket vásá-
rolunk, hiszen a fertőtlenítő használata 
miatt szükséges gyakori mosás gyor-
sabban koptatja őket. A járványhelyzet 
rádöbbentett minket arra, hogy több 
olyan sporteszközt kell beszereznünk, 
melyet szabadtéren tudnak majd hasz-
nálni a sportolók. Szeretnénk, ha lenne 
egy saját kisbusza az egyesületnek, 
hogy a versenyekre való eljutás költ-
séghatékonyabb legyen, ne kelljen 
annyi útiköltséget, bérleti díjat fizetni. 
Felújítanánk végre a volt tekecsarno-
kot. Egy közel 40x12 méteres tornate-
remről van szó, ahol konditermet és egy 
hatalmas küzdőteret alakítunk ki, hogy 

a gyerekek megfelelő környezetben 
tudjanak dolgozni. Edzőtáborozásra is 
fordítunk a támogatásból, illetve egy 
régi álmunkat is szeretnénk megvalósí-
tani: informatikai fejlesztéseket hajtunk 
végre, mert ezekre eddig nagyon keve-
set költöttünk. Minden vezetőedzőnek 
egy-egy laptopot vásárolunk, felké-
szülve arra, hogy az online edzések 
esetleg a későbbiekben még visszatér-
hetnek.

Hogyan hatott az egyesület életére a 
pandémia?
Tavaly, az első hullám idején mi is zárva 
tartottunk, fertőtlenítettünk. A nyitás 
idején szabadtéri létesítményeinket 
lehetett igénybe venni, de ott is a kilin-
csektől a padokig mindent fertőtlení-
tenünk kellett. Amikor az iskolák torna-
termei bezártak, csak az egyesületek 
működhettek zárt kapus edzésekkel 
és meccsekkel. Ekkor még intenzívebb 
fertőtlenítésre volt szükség, hiszen még 
több gyereket kellett fogadnunk. Vásá-
roltunk egy mentesítő eszközt, mellyel 
gyorsan és hatékonyan tudjuk fertőtle-
níteni az öltözőket, folyosókat. Verse-
nyeknél teszteket használunk, hőmérő-
zünk, nagyon odafigyelünk a biztonsági 
intézkedések betartására.

Melyek a legközelebbi 
versenytervek?
Egy nagyon fontos esemény 
előtt állunk: május 15-én lesz 
egy birkózóverseny, mely 
azért is különleges, mert 
Egerben, a Kemény Ferenc 
Sportcsarnokban lesz az 
első diák birkózó országos 
bajnokság, ráadásul 100 
éves a magyar, illetve az egri 
birkózás, és 20 éves az Egri 
Városi Sportiskola, szóval, 
lesz mit ünnepelnünk. Május 
17-től 21-ig tartjuk a Borne-
missza Gergely Nemzetközi 
Ökölvívó Versenyt, 21-én 
országos kötélugróversenyt 
szervezünk, 23-án pedig a 
kézilabda veszi át a szere-
pet.

A Sportiskola az elmúlt 
kilenc év alatt hétszer 
nyerte el az ország legjobb 
sportiskolája címet. Minek 
köszönhető ez a siker?
Van egy mottóm: 1552 – 
soha nem adjuk fel. A küzdés 
a lételemünk. Szakképzett, 

elhivatott pedagógusaink mindent megtesznek a 
gyerekek sikereiért. Mi nem oktatunk, hanem neve-
lünk. Egy nagy család vagyunk, edzőink elhivatottak, 
alázatosak, és az a cél, hogy a lehető legjobbat hozzák 
ki a gyerekekből. A küzdősportokban az élen járunk, de 
egyre jobb eredményeket érünk el labdajátékokban is. 
Annak idején, mikor megpályáztam az igazgatói posz-
tot, megfogalmaztam, hogy olimpiában is gondolko-
dom, de akkor ezen mindenki mosolygott. Mégis… a 
londoni olimpián már volt kvalifikációs sportolónk, 
Rio de Janeiro-ban is, Tokióra pedig már ketten száll-
tak harcba a kvalifikáció megszerzéséért, de sajnos a 
pandémia közbeszólt, s ez nagyon megviselte a spor-
tolókat és az edzőket is. Egy sportolónk még verseny-
ben van, nagyon szorítunk neki! 

SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓK: GÁL GÁBOR

70 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST 
KAPOTT AZ EGRI VÁROSI
SPORTISKOLA

A Sportegyesületek Országos Szövetségének 
elnöke, Deutsch Tamás, valamint Kovács Géza, 
az egri szervezet elnöke írta alá Egerben, a 
Kemény Ferenc Sportcsarnok Olimpiai termé-
ben azt a támogatói okiratot, melynek ered-
ményeképp 70 millió forintot kapott az Egri 
Sportiskola Sportegyesület. 
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BAJNOK LETT BÉKÉSI ESZTER ÉS HOLLÓ BALÁZS 
Sikeresen szerepeltek az Egri Úszó Klub tagjai a Felnőtt 
Magyar Bajnokságon. Köztük kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tott BÉKÉSI ESZTER, aki 200 méteren mellúszásban, valamint 
HOLLÓ BALÁZS, aki szintén ezen a távon vegyesúszásban lett 
bajnok.

NŐI PERGETŐVERSENY FELSŐTÁRKÁNYBAN
Idén rendezték meg a III. Felsőtárkányi Női Pergetőversenyt. A 
hölgyek horgászvetélkedőjét a Sziklaforrás Egyesület korábbi 
elnöke, Bajzát Zoltán kezdeményezésére indították. Az első helye-
zett, valamint a legnagyobb hal különdíját Gajdos Anikó zsebelhette 
be, a második Tóth Ilona, a harmadik pedig Tóthné Csíki Andrea lett, 
aki egyben az elsőként kifogott hal különdíját is hazavihette. 

VÍZILABDAOB I. FÉRFI
március 31. A-Híd VasasPlaket – Tigra-ZF-Eger 11 - 5

április 10. Budapesti Honvéd SE– Tigra-ZF-Eger 11 - 8

április 17. Szolnoki Dózsa – Tigra-ZF-Eger 23 - 6

május 1. Tigra-ZF-Eger – Szegedi Vízilabda Egylet 10 - 9

április 7. FTC-Telekom Waterpolo – Tigra-ZF-Eger 16 - 8

április 14. Tigra-ZF-Eger – PVSK Mecsek Füszért 18 - 11

április 28. Tigra-ZF-Eger – OSC Újbuda 11 - 16

ASZTALITENISZNB I.
március 27. HRT Spedition Egri AK I. – KSI SE I. 11 - 3
NB III.
Március 20. Ózd - HRT Spedition Egri AK II. 12 - 6

AMERIKAI FUTBALLDIVÍZIÓ I.
április 17. NBA Crushers – Eger Heroes 56 - 13

TEKENB I.
március 28. Chinoin SC – Vilati Eger SE 3 - 5
április 10. Vilati Eger SE – Szolnoki MÁV SE 2 - 6
április 17. NKM Gáz SE – Vilati Eger SE 7 - 1

NB II.
március 27. Olajos TK - Széchenyi SC EGER - tekeshop.hu 3 - 5

április 18. Nádújfalu KSE - Széchenyi SC EGER - tekeshop.hu 6 - 2
április 10. Széchenyi SC EGER - tekeshop.hu – Somosi TK 7 - 1

április 25. Mezőtúri AFC - Széchenyi SC EGER - tekeshop.hu 5 - 3

OB I. NŐI
március 31. SZTE Szeged – Tigra-ZF-Eger 9 - 11

április 17. Tigra-ZF-Eger – SZTE Szeged 17 - 13
április 10. Budapesti Honvéd SE – Tigra-ZF-Eger 12 - 21

április 21. SZTE Szeged – Tigra-ZF-Eger 7 - 10

OB I/B
március 27. Eszterházy SC – VIWA-második.ker 9 - 9

április 27. Neptun VSC -Eszterházy SC 10 - 9
április 10. YBL WPC – Eszterházy SC 7 - 7

április 24. Dunakanyar Waterpolo – Eszterházy SC 6 - 10

LABDARÚGÁSNB III.
március 27. Putnok FC – Eger SE 2 - 2

április 11. Tállya KSE – Eger SE 2 - 2

április 18. FC Hatvan – Eger SE 2 - 1

április 4. Eger SE – Kisvárda Master Good II. 1 - 0

április 14. Eger SE – Ceglédi VSE 0 - 2

április 25. Eger SE – Tiszakécskei LC 1 - 1

ESZTERHÁZY SC 
április 10. Eszterházy SC – Ferencvárosi TC U20 30 - 30
április 24. Vasas SC – Eszterházy SC 33 - 33

KÉZILABDASBS-EGER
március 28. SBS-Eger – Dabasi KC VSE 26 -26

április 21. Ceglédi KKSE – SBS-Eger 27 - 20
április 16. SBS-Eger – Veszprémi KKFT 23 - 25

április 25. SBS-Eger – Budakalász Kézilabda Zrt. 25 - 25

MEGYE I.
április 10. Egerszalók SE – Eger SE II. 0 - 2

április 21. Eger SE II. – Felsőtárkány SC 4 - 0
április 18. Eger SE II. – Heréd LC 2 - 4

április 24. Pétervására SE – Eger SE II. 3 - 2

FORRÁS: EGRI ÚSZÓ KLUB  KÖZÖSSÉGI OLDALA

SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA

FORRÁS: TV EGER
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Ahogy az országot, úgy a településeket vezető 
politikusok számára is fontos, hogy állandó 
kapcsolatot tartsanak a választópolgárokkal, s 
hogy utóbbiak ne csupán azzal legyenek tisz-
tában, miként működik az a város, község, ahol 
élnek, de azzal is, hogyan születnek a dönté-
sek, melyek az elért eredmények, vagy milyen 
feladatokat kell még elvégezni. Bizonyára e 
felismerés motiválta az Egységben a Városért 
Egyesület színeiben az egri közgyűlésben helyet 
foglaló frakció tagjait is, akik nemrég egerinfo.
com címmel website-ot, illetve – hasonló elne-
vezéssel – Facebook-oldalt indítottak. Hogy 
miért? Többek közt erről kérdeztük a frakció 
két tagját, egyúttal a város alpolgármestereit, 
FARKAS ATTILÁT és MINCZÉR GÁBORT.

Kezdjük talán onnan, hogy miért van szükség ezekre 
az oldalakra, és az is érdekel, hogy az Egerinfo elneve-
zést az egykor hasonló néven futó polgármesteri tájé-
koztatók miatt választották-e?
F. A.: Már jóval az oldalak április eleji indítása előtt zajlott 
a frakcióban egyfajta közös gondolkodás arról, hogy 
afféle közszolgálati-tájékoztatási jelleggel hozzunk létre 
egy hírfolyamot. Ennek közvetlen előzményét azon 
sajtóesemények jelentették, amiket – ilyen elnevezéssel 
– a polgármester úr tartott időszerű kérdések kapcsán. 
Ezeknek mintegy a folytatásaként döntöttük el, hogy 
olyan platformokat hozunk létre, amelyeken a várost 
érintő, közérdeklődésre számot tartó témákkal foglal-
kozunk. Ezzel egyébként a névválasztással kapcsolatos 
kérdést is megválaszoltam, hiszen az Egerinfo – ha úgy 
tetszik – már egy bejáratott „márkanév”, vagyis az olva-
sók egy része tudja mihez kötni.

Tévedek, ha azt feltételezem, hogy az oldalakon helyet 
kapó írások, videók, stb. egy része nem lesz mentes a 
politikusi megközelítésektől, politikai szempontoktól?
F. A.: Miután politikusok vagyunk, természetes, hogy poli-
tikai tartalmak is lesznek e felületeken, de az alapvető cél 
ettől függetlenül is az, hogy közérdekű információkat 
adjunk a lakosságnak.

Főleg az önkormányzat asztalára tartozó dolgok 
kerülnek majd terítékre, vagy minden más is, ami az 
Egerben élőket érinti?
M. G.: Az imént elmondottakon túl az oldalak létrehozá-
sát más is indokolta: az elmúlt másfél évben ugyanis azt 

EGERINFO NÉVEN INDULT
WEB-, ILLETVE FACEBOOK-OLDAL

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

tapasztaltuk, hogy a választók jelentős 
hányada – ami persze, nem nekik róható 
fel – még csak megközelítően sem tudja, 
miként működik a város, hogyan szület-
nek a döntések, és így tovább. Mondok 
egy példát… A minap olvastam egy 
Facebook-bejegyzést, amelynek a szer-
zője azt fejtegette, vajon mit csinál a 
városgondozás, merthogy náluk valami 
gond volt a szemétszállítással. Holott 
utóbbi az NHSZ Észak-Kom Nonprofit 
Kft.-hez tartozik. Többek között ezért 
is lesznek hasznosak az Egerinfo anya-
gai, mert azokból egy sor dolog kiderül 
majd: hogy miként hozzuk a döntéseket, 
hogyan születik egy-egy előterjesztés, 
miért felel például a városüzemeltetés, és 
még sorolhatnám.

És azok a bizonyos politikai tartalmak, 
amelyekre az előbb utaltak?
M. G.: Ezek az imént említett tartalmak-
nál lényegesen kisebb arányban lesz-
nek jelen. Itt nem másról van szó, mint 
hogy egy-egy kérdésben valaki kifejti a 
nézeteit. S minthogy a saját véleményét 
mondja el, az nyilván szubjektív lesz, 
amelyet lehet vitatni, vagy amellyel lehet 
egyetérteni. 

Ezzel el is érkeztünk oda, hogy kik jegy-
zik majd ezeket az oldalakat, azaz kik 
lesznek a szerzők?
F. A.: Ügyek mentén zajlik majd az egész, 
tehát az adott témáról az ír, aki annak a 
legjobb ismerője. Ha mondjuk most az 
önkormányzati bérlakásrendelet módo-
sításáról kellene egy tájékoztató, nyilván 
nekem kellene megcsinálnom, lévén én 
voltam annak előterjesztője. Így tervez-
zük ezt más anyagok kapcsán is: az 
beszéljen egy-egy területről, akihez az 
tartozik, ne adj’ isten annak felelőse.

Ez azt jelenti, hogy – teszem azt – iroda-
vezetők is megszólalnak? Vagy a város-
gondozás vezetője?
M. G.: Nem. Már csak azért sem, mert ők 
köztisztviselők, akiket e tevékenységbe 
semmilyen szinten sem akarjuk bevonni. 
Itt csakis a várost irányító frakció tagjai 
kapnak szerepet. Hogy teljesen világos 
legyen: ha például az egri vár felújításáról 
esik szó, természetesen Berecz Mátyás 
viszi majd a prímet, akárcsak akkor, ha az 
ő választókörzetét érintő ügy kerül napi-
rendre. A jövőben különben szeretnénk 
fejleszteni is az oldalainkat: a polgármes-
ter úr már jelezte, hogy ő is indít majd egy 
blogot.

Legalább ennyire fontos kérdés, hogy 
milyen forrásokból működtetik az 
Egerinfo-oldalakat?
M. G.: A leglényegesebb, hogy egyetlen 
fillér közpénz sincs bennük. Az imént 
említett frakció tagjai nyúltak és nyúlnak a 
zsebükbe, ki-ki annak megfelelően, hogy 
mennyit akar vagy tud szánni e célra. És 
hogy miért nem a városi televízióban 
vagy épp az Egri Magazinban teszünk 
közzé ilyen tájékoztatókat, illetve vála-
szolunk a bennünket érő támadásokra? 
Főleg azért, mert ezeket a médiumokat 
szeretnénk meghagyni a független és 
kiegyensúlyozott újságírás számára.

A terveik szerint naponta születnek 
majd új anyagok? És megcéloztak vala-
miféle látogatói számot?
F. A.: Nyilván azt akarjuk, hogy az olvasók 
mindig találkozzanak friss tartalmakkal. 
Ez egyébként nem elérhetetlen, elvégre 
egy város mindennapjainak az irányítása 
hozza magával a történéseket. Ami pedig 
a majdani olvasottsági mutatókat illeti… 
Ezt most nehéz megmondani, főként, 
mert például egy utca felújítása csak 
egy kisebb közösséget érint, míg mond-
juk a tömegközlekedés helyzete szinte 
mindenkit.

Úgy láttam, a weboldalon lesznek 
hírek, videók, podcastek, továbbá van 
egy „vélemény” rovat, ahol bármilyen 
témához hozzászólhatnak az olvasók, 
vagy éppen kérdezhetnek. Ezek szerint 
számítanak az emberek véleményére?
M. G.: Igen. Bár a polgármester úr által 
a választási kampányban ígért helyi 
népszavazási lehetőséget – költség-
vetési okok miatt – tavaly nem tudtuk 
megteremteni, ez nem jelenti azt, hogy 
nem vagyunk kíváncsiak az egriek véle-
ményére. Sőt, e felületeken is számítunk 
erre, legyen szó akármiről, nem isme-
rünk tabukat. De témákat is felvethetnek 
nekünk akár az iroda@egerinfo.com vagy 
a media@egerinfo.com e-mail-címen, 
akár a már említett „vélemény” rovatban.  

A TÁJÉKOZTATÁSTÓL A VÉLEMÉNYEKIG KÍNÁL OLVASNIVALÓT
A VÁROST VEZETŐ FRAKCIÓ 
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ELDŐLT: NEM LESZ
ELEKTRONIKAI HULLADÉK-
FELDOLGOZÓ ÜZEM EGERBEN
Mirkóczki Ádám polgármester saját hatáskörében 
eljárva megtagadta az elvi hozzájárulás kiadását 
a Vécseyvölgy utcára tervezett elektronikai hulla-
dékfeldolgozó létesítéséhez.
Ezzel megszűnt az évek óta Egert fenyegető veszé-
lyes hulladék-újrahasznosító üzem kérdésének ügye. 
Kijelenthető, hogy pontosan ilyen egyszerű lett volna 
az előző városvezetés számára is lezárni ezt a problé-
mát, de nem így tettek.

Eger most már fellélegezhet, ahogyan azt a kampány-
ban is ígérte a polgármester, nem lesz a városban 
sem elektronikai hulladéklerakó, sem feldolgozó 
üzem.

JOGERŐSEN IS PERT NYERT 
EGER POLGÁRMESTERE 
A FIDESZES FRAKCIÓVEZETŐ 
ELLEN
Tavaly januárban leplezte le Eger polgármestere 
Oroján Sándorék súlyos választási csalását, amikor 
nyilvánosságra hozta, hogy választókat listázva, aján-
lóíveket lemásolva kampányoltak a korábbi választá-
sok során. A közgyűlésben a tényeket is a nyilvános-
ság elé tárta Mirkóczki Ádám, azonban a lebukott 
képviselőket ez sem érdekelte, bírósághoz fordultak a 
személyiségi jogaik vélt megsértése miatt. 

Oroján Sándor, a Fidesz egri közgyűlési frakcióveze-
tője is pert kezdeményezett a polgármester ellen, 
azonban a Debreceni Ítélőtábla másodfokon is eluta-
sította az igényét, megállapítva, hogy a feltárt egyér-
telmű bizonyítékok alapján, jogsértés nélkül lehet 
Oroján Sándort és frakciótársait választási csalók-
nak nevezni.

TÖBB MINT EGYMILLIÁRD FORINTBÓL VALÓSÍTHAT 
MEG FELÚJÍTÁSOKAT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Az elmúlt hetekben aktív téma volt 
a helyi sajtóban, hogy számos olyan 
épület található városunkban, melyek 
állapota kicsit sem kedves a szemnek 
– pláne, ha egy turista látja azokat. A 
különböző írások intenzíven foglalkoz-
tak az áldatlan állapotok felelősével is, 
s rendszerint az ostor az önkormányza-
ton csattant.  A témában megkerestük 
Minczér Gábor alpolgármestert, hogy 
segítsen tisztázni a kialakult helyzetet.

Először is szögezzük le, hogy az erősen 
kifogásolható épületek rossz állapotá-
ért azok tulajdonosai felelősek, s nem az 
önkormányzat. Ők csupán annyit tehet-
nek, hogy minden rendelkezésükre álló 
eszközzel igyekeznek rákényszeríteni az 
ingatlanok tulajdonosait, hogy tartsák 
rendben a portájuk.

Szóba került a Széchenyin utcán álló, 
most már hosszú évek óta méltatlan álla-
potban lévő Lenkey-ház ügye is. Ahogy 
az EGERINFO.COM-on megtekinthe-
tő videóban is elhangzik, a városve-
zetés nem feledkezett meg választási 
ígéretéről, hogy felkarolják és meg-
nyugtatóan rendezzék a honvéd tá-
bornak szülőházának sorsát.

Bár Minczér Gábor alpolgármester el-
mondása szerint a város 2,4 milliárd (!) 
forintos költségvetési hiánnyal küzd, 
most találtak rá lehetőséget, hogy ne 
csak a ház sorsát, de sok más, évek óta 
fennálló problémát is rendezni tudjanak 
az idén.

A városnak ugyanis jelenleg fut egy 
nagyjából 1 milliárd 200 millió forintos 
napelemparkos projektje. Ebből a pénz-
ből a városvezetés tervei szerint számos 
nagyon fontos fejlesztést és helyreállí-
tást tudnának finanszírozni. Jelenleg az 
irányító hatóság engedélyére várnak, 
melyet ha megkapnak, akkor már indén 
elindulhat a munka. 

Elsőként szeretnének 200 millió fo-
rintot átcsoportosítani, melyből akár 
már idén el tudnák kezdeni a Len-
key-ház rendbetételét. Természete-
sen nemcsak kívülről, de belülről is 
rendezni kívánják az épület sorsát, 
ezért egy múzeumot és kiállítóteret 
szeretne itt az önkormányzat létre-
hozni.

Szeretnék a Csiky Sándor és Maczky 
Valér utcák csapadékelvezetésének 
kettes ütemének lebonyolítását, va-
lamint ugyanezen a területen az utak és 
járdát felújítását is.

A tervek között szerepel a Kossuth utca 
déli oldalának felújítása, s végül a Rác 
templom és környékének teljes fel-
újítása.

Az önkormányzat idei felújítási terveiről 
az EGERINFO.COM „Tévhitek és való-
ság” című rovatának negyedik részében 
tájékoztatja az egri lakosságot az alpol-
gármester.

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT



Kik nyújthatnak be igénylést?
A lakások igénylésének, illetve bérbeadásának szabá-
lyait az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások 
bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szol-
gáltatások díjai magállapításának szabályairól szóló 
26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 
Ez alapján önkormányzati bérlakásra nyújthat be 
igényt az, aki állandó egri lakóhellyel, ennek hiányá-
ban legalább egy éves bejelentett egri tartózkodási 
hellyel, vagy egy éves egri munkahellyel rendelkezik. 
Az önkormányzat tulajdonában mintegy 900 lakás 
van, jelenleg közel 100%-os kihasználtsággal. Csak 
azokat a lakásokat nem adtuk bérbe, melyek lakhatat-
lan állapotban vannak. A lakások szociális, költségelvű, 
illetve piaci lakbér megfizetése mellett adhatók bérbe 
az igénylők jövedelmi helyzetétől függően. 

Mikor üresedik meg egy bérlakás, és milyen kötele-
zettségei vannak a bérlőnek?
Jellemzően akkor, amennyiben a bérlő elhunyt és nem 
volt, aki a jogviszonyt örökölje, illetve a bérlő bérleti 
jogviszonya lejár, és nem kéri a hosszabbítását, vala-
mint a bérlő a lakását az önkormányzatnak vissza-
adja. Ezen lakások műszaki állapota leromlott, az a 
tapasztalat, hogy a bérlők jelentős része nem végzi 
el az őket terhelő karbantartási, felújítási munká-
kat. Általánosságban elmondható, hogy a bérbeadó 
karbantartási kötelezettségeit a lakástörvény szabá-
lyozza (pl.: hibaelhárítás, vezetékrendszer meghibá-
sodásának munkái), a bérlőre a használatból fakadó 
problémák elhárítása hárul, de ezeket a szerződésben 
rögzíteni kell. Kaptam már olyan megkereséseket is, 
hogy a bérlő szerette volna, hogy az önkormány-
zat új konyhabútort, berendezési tárgyakat vegyen 

SZERZŐ: VASS JUDIT 
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ÖNKORMÁNYZATI
BÉRLAKÁSOK
HELYZETE EGERBEN

az ingatlanba. Ebből is látszik, hogy 
sokan nincsenek tisztában azzal, hogy 
mi a bérlő és mi a bérbeadó feladata. 
Idén a bérlakások karbantartására 167 
millió forintot különített el az EVAT, ami 
kevés, de sajnos a költségvetési helyzet 
jelenleg ennyire ad lehetőséget. 

Mekkora a kereslet a lakások iránt?
Az önkormányzat évente átlagosan 20 
lakást ad bérbe, amely nagymérték-
ben függ a megüresedések számától. 
A kereslet egyre nagyobb, ugyanis 
a bérleti díja alacsonyabb, mint más 
magánszemély által bérbeadott laká-
soké, másrészt határozott idejű, így a 
bérlő nincs kitéve annak a veszélynek, 
hogy a tulajdonos bármikor felmond-
jon. A bérlő bejelentkezhet a lakásba, 
ahol állandó lakóhelyet létesít és 
igénybe tudja venni az önkormány-
zat lakhatási és egyéb támogatását. 
Bérlakáspolitikánkat illetően konszen-
zus van, szeretnénk növelni az önkor-
mányzati bérlakásállományt, ez akár 
történhet vásárlással, vagy komplex 
beruházással. Jelenleg azonban a város 
nehéz pénzügyi helyzete miatt sajnos 
erre ilyen formában idén nem lesz lehe-
tőségünk. Elkezdtünk viszont abban 
a koncepcióban gondolkodni, és erre 
stratégiát is igyekszünk kialakítani, 
hogy az önkormányzat által értéke-
sítésre szánt területeken, ahol lakás-
célú ingatlanokat kívánnak építeni, a 
beruházókkal olyan megállapodáso-
kat célzunk meg, ami lehetővé tenné, 
hogy a megépített lakások egy része 
visszakerüljön önkormányzati keze-
lésbe. Jelenlegi tapasztalataink alapján 
mutatkozik szándék és hajlandóság 
olyan megállapodások megkötésére, 
ami egyszerre képviseli a beruházói kör 
és az önkormányzat érdekeit.

Kiket támogathat még az önkormány-
zat bérlakás juttatásával?
A közgyűlés döntése alapján városi 
közérdekű, illetve állami, önkormány-
zati feladatellátáshoz kötődő, kiemel-
kedő fontosságú cél megvalósítása is 
támogatható. 60 lakásra biztosítot-
tunk bérlőkijelölési jogot cégek, intéz-
mények, egyesületek részére. Ezen 
belül a legnagyobb arányt az Emerson 
Automation Fluid Control & Pneumatics 
Hungary Kft., a Markhot Ferenc 
Oktatókórház és Rendelőintézet, 
valamint a Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság képviseli. Fontos a jól 
képzett munkaerő megtalálása és 
városunkban tartása, továbbá az egri 
fiatal szakemberek számára is a lakha-
tás támogatása fontos vonzerőt jelent 
és azt a célt szolgálja, hogy a kvalifikált 
munkaerő hosszútávon a városban 
tervezze életpályáját.

Önkormányzatunk tulajdonában van 
továbbá 22 db színészlakás, melyre az 
egri Gárdonyi Géza Színház jelöl bérlőt, 
valamint a bérbeadás sajátos formáit 
képviselik a garzonházban és a nyug-
díjasházban lévő lakások is. Utóbbiban 
88 lakás van, amelyekre a 65. életévü-
ket betöltött, saját ingatlannal nem 
rendelkező, önmaguk ellátásra képes 
személyek nyújthatnak be igényt, míg 
a garzonház a fiatalok számára biztosít 
lakhatást, amennyiben a rendeletben 
szabályozott feltételek fennállnak.

Eger Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a „Szala városrész szociális 
rehabilitációja” című pályázat kere-
tében 198 önkormányzati bérlakást 
újított fel, így a garzonház hőszige-
telt és belül is korszerűsített lakásai 
vonzóbbá váltak.

Mintegy 900 bérlakás van az önkormányzat 
tulajdonában, évente átlagosan 20 lakást 
adnak bérbe. Az igény a lakosság részéről 
jelentős: mintegy 220 család vár önkormány-
zati bérlakásra. FARKAS ATTILÁT, Eger alpol-
gármesterét többek között arról kérdeztük, ki 
igényelhet ilyen bérlakást, és milyen kötele-
zettségeket kell vállalnia.
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HÁTULGOMBOLÓS
TÉVHITEK AZ ÓVODÁKRÓL

ÚJABB EGRI DIÁKSIKEREK

10 ÉVE SIKERES 
AZ OVIKERT PROGRAM!
Április 22-én, vagyis a Föld Napján startol az idei, már 
tizedik Ovikert Program. Ahogy eddig is a kertészkedni 
vágyó óvodák palántacsomagot és kerti szerszámokat 
kaphatnak, amennyiben pályáznak.

STILLER TAMÁS az Ovikert Program ötletgazdája 
lapunknak elmondta, hogy minden kedvez az idei 
szezonnak és zavartalanul kezdődhetnek a kerti 
munkák az óvodákban. Az idei programot az Ökológiai 
Mezőgazdasági Kutatóintézettel karöltve viszik végig, 
és reményei szerint Pest megyéből is nagy számban 
csatlakoznak majd óvodák a programhoz.

További információkat a www.ovikertprogram.hu 
weboldalon is találhatnak az érdeklődők.

EM
FOTÓ: OVIKERT PROGRAM

2021. március 2-án rendezték meg 
belügyi rendészeti ismeretek tantárgy-
ból az Országos Középiskolai Tanulmá-
nyi Verseny döntőjét Budapesten, az 
Eötvös József kollégiumban, szigorú 
járványügyi szabályok betartása 
mellett. 

Az egri IQ-PONT Középiskola három 
tanulója is bejutott a döntő húsz legjobb 
diákja közé, ahol kiváló eredménye-
ket értek el: a legjobban TÓTH LINDA 
MAGDOLNA szerepelt, aki összesí-
tésben 9. lett, HAMAR VIKTÓRIA 13., 
míg MOLNÁR DOMINIKA a 15. helyen 
végzett. Az eredmény előbbinek száz, 
utóbbiaknak pedig ötven-ötven plusz-
pontot jelent a továbbtanulásnál.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Versenyen csak végzős diákok vehettek 
részt, a feladatok az emelt szintű érett-
ségi feladatainak feleltek meg. A diákok 
felkészítője, DR. DÓSA FLÓRIÁN szak-
tanár úgy fogalmazott: az első fordu-
lóra szeptemberben kezdték el a felké-
szülést, a korábbi versenyek írásbeli és 
szóbeli feladatainak tanulmányozásával. 

A decemberi írásbeli forduló után a 
márciusi döntőre szintén az emelt szintű 
érettségi tételeiből kellett felkészül-
niük a diákoknak: egyrészt a helyszínt 
biztosító rendőr feladataira, másrészt 
a járőrözés szabályaira kellett fókuszál-
niuk. Az értékelésben az improvizációra, 
és a szakmai szóhasználat megfelelő 
ismeretére helyezték a hangsúlyt.

Az országban több mint száz közép-
iskolában tanulnak a diákok belügyi 
rendészeti ismereteket, közülük csak öt 
középiskola tanulói kerültek a döntőbe. 

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő 
tanáruknak!

EM
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A szülők május 4-én és 5-én elektronikus 
formában, illetve postán tudták leadni 
jelentkezésüket a választott intéz-
ménybe. A kicsiket a Kertvárosi, a Felső-
városi, valamint a Belvárosi Óvodák 
tagintézményei várják szeptembertől. 

BOCSINÉ PERCZE ANDREA elmondta, 
az óvoda minden olyan kisgyereknek 
kötelező, akik 2021. augusztus 31-ig 
betöltik a harmadik életévüket. Nem 
kötelező azonban azok számára, akik 
szeptemberi, vagy későbbi születésűek. 
A szülők ebben az esetben dönthetnek 
arról, hogy hamarabb beíratják cseme-
téjüket valamelyik intézménybe. 

A PELENKA KIZÁRÓ OK?
A szakmai vezető a műsorban kitért a 
felvétellel kapcsolatos tévhitekre is. Az 
egyik ilyen a szobatisztaság. Bocsiné 
Percze Andrea hangsúlyozta, nincs ilyen 

szabály, a nevelők nem támasztanak 
ilyen jellegű elvárásokat a gyerekekkel 
szemben. Hozzátette, utoljára a hetve-
nes években volt egy erre vonatkozó 
rendtartás, amely már nem irányadó az 
óvodákban. 

ÉS HA NEM BESZÉL?
A másik ilyen tévhit a megkésett 
beszédfejlődés. Az intézményekben 
az óvodapedagógusok mellett szak-
emberek, például logopédusok segí-
tik a munkát, így számos módszer áll 
rendelkezésre azok számára, akik 3 éves 
korukra még nem beszélnek. 

ELŐKÉVEL OVIBA?
Az sem jelent akadályt, ha a gyermek 
úgy érkezik az óvodába, hogy nem 
étkezik önállóan, vagy nem jól fogja 
az evőeszközt. Bocsiné Percze Andrea 
arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy 
erősítsék csemetéiket abban, hogy az 
óvodában jól fogják érezni magukat. 
Elmondta, a tiltások nem vezetnek 
megoldásra. 

GYEREKNEK LENNI ENGEDÉLYEZETT
Az intézményekben támogatják azt, 
hogy a gyerekek magukkal hozzák a 
kedvenc tárgyaikat, amely lehet egy 
takaró, egy kispárna, egy plüssállat, 

vagy akár a cumi, illetve a cumisüveg is. Vélemé-
nye szerint ezek jelentik a biztos pontot számukra, 
amelyektől otthonosan érzik magukat és megköny-
nyítik az óvodába való beilleszkedést. Az első egy-két 
hétben az édesanya jelenléte is elengedhetetlen, így 
a rendkívüli helyzetben is megpróbálnak olyan felté-
teleket teremteni, hogy az előírásokat betartva ők is 
bejöhessenek az intézményekbe gyermekükkel. 

Az óvodai felvételről vagy elutasításról szóló értesí-
tést a szülők 2021. június 4-ig kapják meg. Abban az 
esetben, ha az óvodai döntéssel nem értenek egyet, 
lehetőségük van fellebbezni 2021. június 18-ig. A felvé-
teli eljárásról bővebben az egriovodak.hu weboldalon 
olvashatnak a szülők. 

„Az óvodában nagyszerű, mert ez egy mesevi-
lág” – hívta fel a figyelmet a gyerekek pozitív 
megerősítésére BOCSINÉ PERCZE ANDREA, a 
Kertvárosi Óvodák szakmai vezetője, aki a TV 
Eger A mi történetünk című magazinműsorában 
ismertette a jelentkezés feltételeit, valamint a 
beszoktatáshoz adott hasznos tanácsokat. 
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ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁS

„AZ EMBEREK ARRÓL DÖNTHETNEK, 
HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁGON”
Az ellenzéki pártok eddig ismert jelöltjei a TV 
Eger Féktelenül című műsorában is bemutat-
koztak. Heves megye 1. számú választókerü-
letének országgyűlési képviselőjelöltjeként 
MIRKÓCZKI ZITA az MSZP, BERECZ MÁTYÁS a 
Demokratikus Koalíció, JÁNOSI ZOLTÁN pedig 
a Momentum Mozgalom színeiben indul az 
előválasztáson. Az Egri Magazin olvasói számára 
Weil Zoltán műsorvezető kérdéseire adott vála-
szaikból válogattunk.

„ALKALMAS EMBEREK ÁLLNAK A RAJTHOZ”
Mirkóczki Zita /MSZP-Párbeszéd/: Fontos, hogy mind-
annyian megmutatkozhatunk, beszélhetünk a saját 
pártjaink programjairól, és azok is megismerhetnek 
minket, akik most kapcsolódnak be a politikai életbe, 
így a választók kiválaszthatják, hogy kit szeretnének 
támogatni. Egy biztos, hogy utána egy közös jelölt 
mögé kell beállni, és ha 2022-ben változást szeret-
nénk, akkor őt kell támogatni a kampányban, minden-
képpen fordulatot kell elérni.

Berecz Mátyás /Demokratikus Koalíció/: A jelen-
legi előválasztás egyik legfontosabb szerepe, hogy 
az emberek új arcokkal is megismerkedhetnek, akik 
bekerülve a Parlamentbe idővel akár forradalmi válto-
zást tudnak majd elindítani. Ahhoz azonban, hogy az 
előválasztáson indulók beletanuljanak ebbe a hely-
zetbe, megszokják, hogy közszereplők, végig kell 
járniuk egy utat. Ha nem is adunk esélyt az ellenzék-
nek, akkor tényleg így maradunk, ugyanezzel a jelen-
legi garnitúrával, és tényleg beragad az ország egy 
latin-amerikai vagy közép-ázsiai helyzetbe. Én inkább 
a megújulásban látom a lehetőséget.

Jánosi Zoltán /Momentum/: Ez egy előválasztás, az 
emberek hármunkból-négyünkből, esetleg ötünkből 
választhatnak, szemben a tavaszival, ami már szavazás 
lesz. Ott arról fognak dönteni, hogy Orbán, vagy nem 
Orbán, azaz Kína vagy Nyugat. 

Azt gondolom, az eddig ismert jelöltek mind alkalma-
sak a körzet képviseletére, hogy tegyenek Egerért és 
a környező településekért. Alkalmas emberek állnak a 
rajthoz, a választáson pedig minden magyar állampol-
gár részt vehet. Én is mindenkit erre biztatok, hiszen 
egyfajta kötelességünk a demokrácia irányítása, terel-
getése. Ez egy valódi választás, ahol az emberek arról 
dönthetnek, hogyan tovább Magyarországon.

„NE ZÁRJUNK KI SENKIT A VÁLASZTÁS 
LEHETŐSÉGÉBŐL”
Berecz Mátyás: Hogy maga a választás augusztus 
végén, szeptember elején hogyan fog zajlani, az egye-
lőre még nem dőlt el. Ahogy az sem, hogy teljesen 
internetes platformon viszik véghez, vagy kitelepülé-
sek segítségével, terminálokon keresztül lehet-e majd 
szavazni. 

Mirkóczki Zita: Az is kérdéses, hogy lesz-e előzetes 

regisztráció, amely személyes jelenlét-
hez köthető. Az online választástól egy 
kicsit tartok, hiszen számos fiatal képes 
rendszereket feltörni, de bízom, abban, 
hogy a pártok szakértői meg tudják 
majd oldani a felmerülő problémákat. 
Illetve azokat se felejtsük el, akik nem 
mernek elmenni a sátrakhoz mint ellen-
zéki szavazók, nekik az online platform 
kedvez.

Jánosi Zoltán: A választókörzetünk 
tipikus példája, hogy miért szükséges 
az online felületen történő szavazás, 
hiszen a Momentum Mozgalommal 
nem fogunk tudni mind a 27 települé-
sen sátrat állítani. Az online platform 
abban segítene, hogy ne zárjunk ki 
senkit a választás lehetőségéből.

„LEGYEN EGY ÚJ ALKOTMÁNYA 
MAGYARORSZÁGNAK”
M.Z.: A rendszer maga nem demokra-
tikus, mert a FIDESZ nem demokráciát 
épít, hanem egy autoriter társadalmat, 
ahol irányítást valósít meg. Minden 
lehetséges módon bele kíván szólni 
abba, amit a pártok szeretnének. A 
választási törvény rákényszerít minket, 
hogy teljes mértékben összefogjunk 
és úgy induljunk. Ez miért demokrácia? 
Sokkal egyszerűbb lenne, ha mindenki 
külön mérettetné meg magát, ezt 
lebontanánk százalékokra, és a második 
fordulóra kiesne valaki… Azt gondolom, 
ez egy normális rendszer.

J.Z.: Ha azt mondom, nem tartom 
demokratikusnak a 2022-es szavazást, 
az azt jelentené, hogy nem demokra-
tikus úton választják meg a jelölteket. 
Az ellenzék azt is kijelenthetné, hogy 
legyen ez egy alkotmányozó népsza-
vazás: aki az ellenzéki jelöltre szavaz, az 
arra voksol, hogy legyen egy új alkot-
mánya Magyarországnak, nem elfo-
gadva a jelenlegi alaptörvényt. 

Szerintem hazánkban nincs demokrá-
cia, megszűntek a fékek és az ellensú-
lyok, de sorolhatnánk a hibákat. Tavasz-
szal ezen kell változtatni, szerintem az 
egy nagyon jó irány, hogy a hat párt 
össze tudott fogni.

B.M.: Ez egy áldemokrácia, a FIDESZ-kor-
mány hatalma olyannyira körbebástyá-
zott, hogy azt demokratikus úton nem 
lehet kibillenteni, hiszen a demokráci-
ának pont a népképviselet a lényege. 
Másrészt szükséges egy politikai váltó-
gazdaság, tehát ha a szavazók azt 
szeretnék, lehessen irányokat váltani. 
Itt egyértelműen látszik, hogy nem 
lehet. Az egyik legfontosabb cél tehát 
az alaptörvény módosítása, így lehet 
normális, demokratikus rendszerünk.

„A TÖRVÉNYEKET ÚGY KELL 
ALAKÍTANI, HOGY VALÓBAN 
VÁLASZTANI LEHESSEN”
J.Z.: Demokratának tartom magam, 
teljes mellszélességgel amellett 
vagyok, hogy Magyarországon újra 
demokrácia legyen, és egy élhető 
köztársaság alakuljon ki. A törvényeket 
úgy kell alakítani, hogy valóban válasz-
tani lehessen. Támogatni fogom, hogy 
egy új alkotmány jöjjön létre, és annak 
megfelelően egy-két éven belül olyan 
választást lehessen tartani, ahol való-
ban választani tudnak a polgárok.



EGRI MAGAZIN / 19

EGYHÁZI FENNTARTÁSBA KERÜLT 
AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM

Több felsőoktatási intézmény, köztük az Eszterházy Károly Egyetem fenn-
tartóváltását is megszavazta a parlament fideszes többsége április 27-én. 
A döntés értelmében, az intézmények zöme, vagyis a magyar felsőoktatás 
hetven százaléka alapítványi, míg az egri egyetem egyházi fenntartásba 
került. Az utóbbi helyzetéről a TV Eger április 27-i HírAdásában az intéz-
mény rektorát, dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát kérdeztük.

B.M.: Az igazi nehézség csak 2022-ben jön, hiszen 
egy hosszú, nagyon fáradtságos folyamat lesz ezt 
a rendszert lebontani és normalizálni, emellett 
versenyképesebb piacot, igazságosabb társadal-
mat létrehozni. A lakosság részéről is nagyfokú 
türelem szükséges, de minden formáját támo-
gatom az átalakulásnak. Ha azt akarjuk, hogy az 
ország visszaforduljon Európa irányába, az egy 
akár évtizedes, nehéz folyamat lesz.

„VALÓBAN SZÜKSÉGES A POLITIKAI 
VÁLTÓGAZDASÁG”
B.M.: Hogy kialakuljanak normális politikai köze-
gek, egészséges háttérrel és megfelelő utánpót-
lással, ahhoz valóban szükséges a politikai váltó-
gazdaság. Nem egészséges, ha egy politikai párt 
évtizedeken keresztül uralmon marad, hiszen így 
az ellenzék a folyamatos „elnyomott” állapotba 
kerül. Fontos, hogy mindenki kapjon lehetőséget, 
hogy megmutathassa, hogy mire képes – egyál-
talán képes-e jobbra, mint az előző kormány. Ami 
még fontosabb, hogy meggyógyítsuk a társa-
dalmunkat. Jelenleg nincs olyan aktív, közéleti 
szereplésre alkalmas réteg, amely a nyugati 
társadalmakat jellemzi. Az emberek nem mernek 
megnyilvánulni, trollkodni igen, de az nem közélet. 

J.Z.: Politikailag frissnek érzem magam, nyitott 
vagyok a vitára, beszélgetésre. 1999-ben a Század-
vég Politikai Iskola hallgatója voltam Egerben, 
ahol egy teremben ültek a kisgazdák, a fideszesek, 
a jobboldaliak, a baloldaliak, a konzervatívok, és 
nagyon jókat beszélgettünk, esetenként vitat-
koztunk, emellett kiváló előadókat hallgathattunk 
meg. Ma már elképzelhetetlen, hogy egy jobb-
oldal által fenntartott intézményben baloldali 
ember vehessen részt. Az egész társadalom beteg, 
nagyon nagy a probléma, ezen kell változtatni, és 
újra olyan kereteket biztosítani, ahol adott a lehe-
tőség, hogy különböző nézetű emberek kulturált 
vitát folytassanak.

B.M.: Nem tekintjük egymást ellenségnek, a sport 
nyelvén szólva csupán ellenfelek vagyunk, és az 
lenne a normális, ha a politika egészében is így 
működne Magyarországon. Ne ellenségképeket 
keressünk és kreáljunk, hanem akár ellenfelek-
ként is tudjunk dolgozni, hogy a polgárok a lehető 
legjobb jelöltet választhassák és juttathassák a 
Parlamentbe!

A TV Eger Féktelenül című műsorának ellenzéki 
előválasztásról szóló április 22-i beszélgetése 
visszanézhető a www.tveger.hu weboldalon.
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Már 2016-ban megjelent az a straté-
gia, amely előre jelezte a kormány 
szándékát a felsőoktatás megújítá-
sával kapcsolatosan – fogalmazott 
DR. PAJTÓKNÉ DR. TARI ILONA az 
egyetem rektora. 

„Tavaly októberben intézményünk 
szenátusa közös gondolkodásba 
kezdett az Egri Főegyházmegye érse-
kével és vezetőivel, és a szenátus 
felhatalmazta az egyetem vezetését, 
hogy kezdje meg a párbeszédet. A 
szenátorok széles körben tájékozód-
tak, megkérdezték a munkavállalókat, a 
hallgatókat, illetve minden érintettet” – 
mondta el televíziónknak a rektor. 

Az egyetem fenntartóváltásának támo-
gatásáról a szenátus idén februárban 
döntött. A parlament pedig április 27-én 
szavazta meg az intézmény egyházi 
kézbe kerülését. A rektor véleménye 
szerint, a változás pozitív eredménye-
ket hozhat:

„Azzal, hogy már nem állami egyetem 
leszünk, sokkal rugalmasabb műkö-
dési feltételek mellett dolgozhatunk. 
Enyhülnek például a közbeszerzési 
kötöttségek, a régió vállalkozásaival 
pedig jóval szorosabb együttműkö-
désre vállalkozhatunk. Mindez egy jóval 
kiszámíthatóbb gazdasági és működési 
környezetet eredményezhet. Terveink 
szerint a megmaradt forrásokat további 
fejlesztésekre lehet majd fordítani.”

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona hozzátette, 
céljaik között szerepel a versenyképes-
ség fokozása, akár nemzetközi szinten 
is, illetve az innovációs teljesítmény 
emelése.

Az intézmény történelmi hagyományo-
kat ápol az egyházzal, jelenleg is szoros 
a kapcsolata az Egri Főegyházmegyé-
vel, emellett a rektor a jövőre nézve is a 
sikeres együttműködésben bízik:

„Ebben a hátrányos helyzetű régióban 
a fenntartóval közös célunk, sőt külde-
tésük a társadalmi felzárkóztatást szol-
gáló szerepvállalás. Reméljük, hogy 
az Egri Főegyházmegye segíteni tudja 
majd az egyetemen végzett szakembe-
rek további munkáját, illetve könnyebb 
elhelyezkedését, emellett fontos, hogy 
támogassuk a helyben maradásukat, 

így jövőbeli munkájukkal hozzájárulhat-
nak a szülőföldjük felemelkedésében.”

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona elmondta, 
hogy az idei felvételi eljárásban jóval 
magasabb mértékben, mintegy harminc 
százalékkal nőtt az első helyen az intéz-
ményüket választók száma.

TÖBB EZERMILLIÁRD FORINTNYI 
KÖZVAGYON ELAJÁNDÉKOZÁSA?
Lapzártánkkor érkezett a hír, amely 
szerint az ellenzék pártjai az Alkotmány-
bíróságon támadják meg az alapítványi 
kiszervezést. 

„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az 
Orbán-kormány a 2022-es választási 
vereségtől félve alkotmányellenesen 
kimenekíti strómanjainak a közvagyont. 
A kormány propagandája színtiszta 
hazugság, az egyetemek átszervezése 
nem a felsőoktatás színvonaláról szól, 
hiszen tény, hogy Európában a legne-
vesebb egyetemek állami fenntartás-
ban működnek. Ez egyszerű pénz- és 
hatalommentés, semmi több. Amennyi-
ben az Alkotmánybíróság ismét bebizo-
nyítja, hogy a hatalom bábja, legkésőbb 
a 2022-es kormányváltás után vissza-
adjuk az embereknek a közvagyont.” – 
írták közös közleményükben. 

EM
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PÜNKÖSD:
ERŐ, TŰZ, MEGÚJULÁS 
A mindennapi rohanásban keressük a békét, az 
elcsüggedésünkben a bátorságot és az erőt, a 
közömbösségben a lelki megújulást, a tanácsta-
lanságban az útmutatást, a hidegben a szeretet 
tüzét. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünne-
peljük, aki képessé tesz bennünket arra, hogy félel-
meinket, korlátainkat legyőzzük és a szeretet útját 
válasszuk. Az ünnep kapcsán BÉKÉSI SÁNDOR 
baptista lelkipásztorral beszélgettünk.

általában 6 hetes korukban, a szülők 
elhozzák a gyülekezetbe. Ilyenkor a 
lelkipásztor és a szülők is imádkoznak 
a gyermekért, illetve előbbi a szülő-
kért is, hogy a gyermeküket hitben 
nevelhessék. Közösségünk célja, hogy 
a gyermekek otthon és a gyülekezet-
ben is olyan impulzusokat kapjanak 
Istenről, a hitről, a megtérés fontossá-
gáról, a személyes elkötelezettségről, 
hogy saját döntésük alapján, megté-
résüket követően kérjék a gyüleke-
zethez való csatlakozásukat. Nincs 
életkorhoz kötve a gyülekezeteinkhez 
való kapcsolódás, azt szeretnénk, ha 
ezt még azelőtt megtennék a fiata-
lok, mielőtt életünk sorskérdései-
ben (továbbtanulás, elhelyezkedés, 
párválasztás) döntést hoznának. Ha 
pünkösdkor történik a bemerítkezés, 
hálásak vagyunk érte.  

Mit kapunk Istentől, amikor kiter-
jeszti ránk is Szentlelkét, melyek a 
Lélek ajándékai?
A szívünkben levő Szentlélek jelle-
münkben változtat meg. Szeretetben, 
örömben, békességben, türelemben, 
szívességben, jóságban, hűségben, 
szelídségben, mértékletességben 
formál. Ezek a Lélek gyümölcsei. A 
Lélek ajándékai már nem a jellemről 
szólnak, hanem arról, hogy mit tehe-
tek másokért a gyülekezet közösségé-
ben vagy a környezetemben, azokkal 
a képességekkel, melyeket Istentől 
kaptam. Isten használhat új gyüleke-
zetek alapításában, továbbadhatom 
az örömhírt evangélistaként, tanítha-
tok különböző korosztályt, pásztorol-
hatom a gyülekezetben a segítségre 
szorulókat. Prédikálhatok istentisztele-
ten. Imádkozhatok betegekért, buzdít-
hatom az elcsüggedteket. Vezethetek 
kis imacsoportot, vagy egy gyülekeze-
tet pásztorként, presbiterként, diakó-
nusként. Istentől kapott bölcsességgel 
segítségére lehetek annak, aki valahol 
a személyes életvezetésében elakadt. 
Prófétai szóval építhetek, bátorítha-
tok és vigasztalhatok. Pénzemmel 

támogathatom a szűkölködőket. Ezen 
felül még van egy általános „szolgálat” 
ajándéka, amibe szinte minden más 
belefér, amiről eddig nem esett szó. 

Pünkösd idején és a járvány csilla-
pultával azért is fohászkodunk, hogy 
a Szentlélek újítson meg mindent. 
Hogyan tudjuk észrevenni a Szent-
lélek munkáját magunk és mások 
életében?
Szükségünk van a megújulásra szemé-
lyesen és gyülekezetenként is. Nagyon 
könnyen kényelmessé válhatunk. 
Otthonról online módon nézzük az 
istentiszteletet, ki sem kell mozdul-
nunk. Adakozni is tudunk online. 
Bibliaórát tartunk és imádkozunk a 
különböző csevegőprogramok által. 
Az elmúlt év a túlélésről, a fenn-
maradásról, a kitartásról szólt. Ha a 
járványhelyzet megengedi, akkor most 
pünkösdkor már személyesen is talál-
kozhatunk a gyülekezetekben. Nagyon 
várjuk, hogy találkozzunk, hogy lássuk 
egymást, hogy szóljunk egymáshoz, 
halljuk egymást. A Szentlélek szeretne 
újat kezdeni velünk felekezetektől 
függetlenül. A Szentlélek megújító 
munkáját mutatja a buzgóságunk. 
Legyünk buzgók a gyülekezeti alkal-
maink látogatásában, a ránk bízott 
szolgálatok ellátásában is. A Szentlélek 
munkálja ki a lelki éhséget is bennünk. 
Többre vágyunk az Igéből, többre az 
imádságból, többre Isten imádatá-
ból. A Szentlélek munkája az is, hogy 
az életszentségben, életminőségben 
is pozitív irányba változunk. Megsza-
badulunk kötözöttségeinktől, rossz 
beidegződéseinktől, rossz mintáink-
tól és ennek helyét átveheti a teljes 
szabadság, a jó gyakorlatok kialakí-
tása, helyes értékrend szerinti életvitel. 
Isten Szentlelke ösztönöz bennünket a 
bátor, hiteles, erőteljes bizonyságté-
telre. Istennel lehet újat kezdeni bárki-
nek, bármikor. Van kiút a reménytelen-
ségből, a fásultságból, a depresszióból. 

Úgy tűnik, mintha a pünkösd nem kapna akkora 
szerepet ünnepeink között, mint Jézus születése 
vagy halála. A baptisták hogyan tekintenek a 
Szentlélekre, a „harmadik isteni személy” kiáradá-
sának ünnepére?
Nagyon jól látja, a pünkösd a keresztény ünnepek 
közül a „harmadik helyre” szorul, ahogy sok ember 
elképzelésében is a Szentlélek a Szentháromság 
„harmadik” személye. Igaz, hogy kronológiailag a 
karácsony és a húsvét után következik pünkösd, 
mégsem érdemes úgy gondolkodni róla, mintha 
kevésbé lenne fontos számunkra. Mind a három 
ünnep rólunk szól. A karácsony arról, hogy Isten 
értünk küldte el az Ő Fiát, a húsvét arról, hogy Jézus 
Krisztus értünk halt meg, a pünkösd pedig arról, hogy 
a feltámadt Jézus személyesen jelen van az életünk-
ben. Mi baptisták ezt a személyes jelenlétet tartjuk 
fontosnak. Jézus Krisztus azért küldte el a Szentlel-
ket pünkösdkor, hogy ő legyen a közvetítő Isten és 
ember között. A Szentlélek szól, a Szentlélek vezet, 
a Szentlélek eszünkbe juttat, a Szentlélek küld vagy 
megállít, a Szentlélek ajándékokat ad, a Szentlélek 
tanít. Teszi ezt a Szentlélek miközben imádkozunk, 
böjtölünk, Bibliát olvasunk vagy éppen tanításokat 
hallgatunk. 

Hagyományosan pünkösdhöz kötjük a Krisztust 
követő egyház megalakulásának időpontját is. 
Miért alakult ez így?
Jézus Krisztus szíve vágya, hogy az evangéliumot 
minden ember hallhassa. Ezt a világméretű vállalko-
zást, amit lélekmentésnek hívunk, csak közösen lehet 
elvégezni. Leegyszerűsítve a pünkösdöt úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy csapatépítés történt. A felházban 
jelen levő 120 főből rövid idő alatt Isten kegyelméből 
3000 majd 5000 fő lett. A pünkösdi ünnepre érkező 
távoli zarándokok elvitték a pünkösd üzenetét, tüzét 
otthonaikba. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 
arról számol be, hogy a pünkösdi események után, 
ha nem is ilyen robbanásszerűen, de növekedett a 
gyülekezetek létszáma. Bár Istennek egy üldöztetést 
kellett megengednie, de a misszió elindult, és újabb 
gyülekezetek születtek szerte a világon. 

A pünkösdi időszak a protestáns egyházakban a 
konfirmáció (megerősítés – a Szentlélek erősíti 
meg a hitet), az úrvacsorára való előkészítés, az 
ifjak felnőtt hívővé avatásának ideje. Ugyancsak ez 
az időszak a katolikus bérmálás ideje. Miért jelen-
tős ez a fiatalok életében?
A mi gyakorlatunk az, hogy kisgyermekeinket 
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PÜNKÖSDI KIRÁLYOK
ÉS KIRÁLYNÉK NYOMÁBAN

Honnan ered az ünnep?
Pünkösd a húsvétra következő ötve-
nedik nap, mozgó ünnep, május 10-e és 
június 13-a között tartjuk. A Szentlélek 
kitöltetésének, az egyház megalaku-
lásának ünnepe. Vallási vonatkozásain 
túl számos szokás és hiedelem kapcso-
lódik hozzá. Bálint Sándor szerint az ősi 
pogány szertartások egy jelentős része, 
amelyek a tavasz eljövetelét, a termést, 
szaporodást akarták biztosítani, az 
európai népek megkeresztelkedésével 
leginkább pünkösdhöz kapcsolódtak. 

A magyar kultúrában több szokás, 
népi játék kötődik a pünkösdhöz. 
Melyek ezek?
A 16. században már ismert volt a 
pünkösdi királyság múló, értékte-
len voltára utaló szólás: Rövid, mint a 
pünkösdi királyság. Ugyanis a pünkösdi 
királyság egy álló évig tartott, a 
pünkösdi királyt Dunántúlon, Nógrád 
és Hajdú megyében lóversennyel vagy 
más ügyességi próbával, például teké-
zéssel vagy birkózással választották. Aki 
győzött, egy évig minden lakodalomba, 
mulatságra hivatalos, amit a kocsmá-
ban fogyaszt, a közösség fizeti. 

Legismertebb pünkösdi szokás a lányok 
termékenységvarázslással összekötött 
pünkösdi királyné járása, amit Fedéme-
sen pünkösgyi királynéjárásnak vagy 
pünkösdi királyválasztásnak, Bélapátfal-
ván királynéjárásnak, a Mátraalja több 
településén Mi van ma járásnak, Felső-
tárkányban pünkösdi járásnak, Bodony-
ban kerülésnek neveztek. Résztvevői 
a 19-20. század fordulóján 8-12 éves 
lányok voltak, akik között a központi 
szereplő a királyné vagy menyasz-
szony, kinek fejét koszorú és fátyol 
díszíti. Öltözete az északi Mátraalján a 
19. század végén Istvánffy Gyula leírása 
szerint fehér ingváll, piros szoknya, 
fején rózsakoszorú. Később ott, ahol 
menyasszonynak öltöztették, fehér 
elsőáldozási ruhába öltözött, fejére 
virágkoszorút tettek. Áldáskérő, és 
ajándékkérő énekek és körtánc kísére-
tében a kislányok pünkösd vasárnapján 

házról házra vonultak. Az ének szövege
Mi van ma, mi van ma,
Piros pünkösd napja.

Holnap lesz, holnap lesz
A második napja. 

négy sorral indult, erre kezdték a 
táncot, majd a pünkösdi rózsa lóval való 
tapodásának motívuma és a „lányok 
ülnek a toronyba” gyermekdal variánsa 
ismétlődött. Fedémesen kasmírkendő-
vel letakarták a királynét, énekük után 
pénzért megengedték, hogy a kendő 
alá nézzenek. Ezután ajándékozták meg 
szalonnával, tojással és pénzzel a gyer-
mekeket. A Dobó István Vármúzeum 
fotóadattárában Bakó Ferenc 1956-ban 
készült felvételei között a felsőtárkányi 
pünkösdölő lányok tánca elevenedik 
meg. 

Hogyan változnak tájegységenként az 
ünnephez kapcsolódó tradíciók? 
A pünkösdölés elnevezései mimimamá-
zás, mavagyon járás, mivanma járás az 
Alföldön és Északkelet-Magyarorszá-
gon különbözők, de egységesen lányok 
voltak a szereplői, akik házról-házra 
jártak, énekeltek, táncoltak. Vannak 
olyan pünkösdi szokások, amelyeket 
a magyar nyelvterület egy-egy tele-
pülésén vagy kisebb tájegységeiben 
ismertek. Ilyen a hesspávázás, a török-
basázás, a rabjárás és a zöldágjárás. A 
Sóvidéken a hesspávázást a 10-12 éves 
lányok és fiúk járják, választanak egy 
királyt és királynét, s jellegzetes Hess 
páva énekükkel bejárják a falut, majd 
a kapott adományokat egymás között 
elosztják.  

Udvarlással kapcsolatos szokások is 
kapcsolódnak Pünkösd ünnepéhez. 
A sárközi Szeremlén ekkor volt szokás 
a pünkösdi ladikázás. Az udvarló legény 
szerelmi ajándékként díszes evezőt 
adott a kedvesének. Zöld ágakkal feldí-
szített csónakon ladikáztak a fiatalok. 
Bács-Bodrog területén a legények 
annak a lánynak az ablakába, akinek 
udvaroltak, pünkösd hajnalán pünkösdi 
rózsát tettek. Előfordult a májusfa 
állítás is, míg ott ahol május elseje 
volt a felállítás ideje, az ünnepélyes 
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kidöntésre pünkösdkor került sor. Eger környékéről a 
pünkösdi mátkatálküldésről Réső Ensel Sándor 1854-
ben így számol be: Pünkösd napján a mátkatálvivő 
8-10 éves lányok fehér ruhába öltöztek, fejükön koszo-
rúval, kezükben a tarka kendővel letakart mátkatállal a 
küldő által megnevezett lányhoz vagy fiúhoz mentek.  
A mátkatál tartalma Eger környékén: tojás, mézeska-
lács – közte feliratos szív is –, koszorúformába fonott 
kalács, közepében kis üveg bor, szentelt só, torma s 
mézeskalácsból formált bölcső volt. A szokásban a 
tojás nemcsak a megújuló életet, hanem a szerelmi 
kapcsolatokat is kifejezi, így elsősorban a legény-le-
ány viszony szimbóluma. A kutatók közül Gunda Béla 
a palóc mátkatálak Kaukázusig nyúló keleti kapcsola-
taira is utalt. A mátkatálat vagy tojást cserélők ezután 
egymást mátkának szólították, megerősítették barát-
ságukat. A magyar nyelvterületen mindenütt kedvel-
ték a pünkösdi bálokat, de jellegzetes városi szokás 
volt a pünkösdi jókívánsággal ellátott üdvözlőlapok 
küldése is. 

Az egyre gyorsuló és szekularizálódó világban meg 
lehet őrizni az ilyesfajta néphagyományokat és a 
népi vallásosság szelíd áhítatát? Mi a jelentősége 
ezeknek a rítusoknak?
A helyi közösségi hagyományok segítik az identitás 
kialakítását, megerősítését. Egyre több közösség érzi 
és ismeri fel, hogy jellegzetes szokásainak új funkciót, 
új életet adjon, hiszen az egymást váltó generációk 
ebből meríthetnek. Például a Baja melletti Szeremlén 
2000-ben újjáéledt a pünkösdi ladikázás, amelynek 
népviseletbe öltözött szeremlei táncosok a szereplői. 
A pünkösdi szokás borsoskalács-fesztivállal egészül 
ki, ekkor a szeremleiek jellegzetes borsos tejfölbe 
mártott fonott kelt kalácsát ismerhetik meg a faluba 
látogatók. 

SZERZŐ: SOMOGYI KINGA 
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Pünkösd húsvét után 
a legrégibb ünne-

pünk, amelyet idén 
május 23-án és 24-én 
tartunk. CSÁSZI IRÉN 

néprajzkutatót, 
főmuzeológust a 

kapcsolódó szoká-
sokról és a hagyomá-

nyok segítő erejéről 
kérdeztük.

PÜNKÖSDÖLÉSHEZ FELVONULÓ LÁNYOK 
FELSŐTÁRKÁNYI NÉPVISELETBEN. BAKÓ FERENC 
FELVÉTELE, 1956. 
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM FOTÓADATTÁR

PÜNKÖSDI ÜDVÖZLŐLAP, 1908. 
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM 
FOTÓADATTÁR

PÜNKÖSDÖLŐ LÁNYOK VÁROSI 
RUHÁBAN. FELSŐTÁRKÁNY, BAKÓ 
FERENC FELVÉTELE, 1956. DOBÓ 
ISTVÁN VÁRMÚZEUM FOTÓADATTÁR



Ahogy a koronavírus-járvány harmadik 
hulláma világszerte egyre súlyosabbá vált, 
úgy látták be egyre többen, hogy igazuk van 
azoknak a külföldi és magyar szaktekintélyek-
nek, akik szerint a kór legyőzésének egyedüli 
útja, ha a fertőzés fenyegette milliók a gyógy-
szergyárak által kifejlesztett vakcinák segítsé-
gével szereznek védettséget. E felismeréssel 
párhuzamosan aztán nemcsak az oltások iránti 
igény és a háziorvosok munkája növekedett 
meg, de azoké az egészségügyi dolgozóké 
is, akik az úgynevezett oltópontokon teljesí-
tettek és teljesítenek szolgálatot. Utóbbiak 
egyike Csépányi Györgyi, a Markhot Ferenc 
Oktatókórház és Rendelőintézet mozgásszervi 
rehabilitációs osztályának főnővére, aki most 
az intézményben létrehozott oltópont koordi-
nátori teendőit is ellátja. Beszélgetésünk során 
természetesen nem csupán utóbbi feladatairól 
kérdeztük, de azokról is, amelyeket a hétköz-
napokban kell megoldania.

E beszélgetésünket megelőzően említette, hogy 
a lánya is az egészségügyben dolgozik. Érdekelne, 
hogy vajon Ön is valamely családtagja példáját 
követte-e a pályaválasztásnál, avagy egyéb okok 
miatt lett ez a hivatása?
Ami azt illeti – mondja Csépányi Györgyi –, előttem 
is volt családi példa, mégpedig a nagynénémé, aki 
ugyancsak az egri kórházban dolgozott, ráadásul szin-
tén főnővérként. Általános iskolás koromban be-be-
járogattam hozzá, és valahogy megtetszett, amit 
láttam, kezdve onnan, hogy mennyire szépen beszél-
nek a betegekkel, egészen odáig, ahogy ápolják, segí-
tik őket. Úgyhogy szerintem ez befolyásolt, amikor 
arról kellett határoznom, merre megyek tovább. Nem 
volt rossz döntés, ugyanis ennyi év után sem szeret-
nék mást csinálni.

Azt is elárulja, hogy miért? 
Hozzánk, a mozgásszervi rehabilitációra mindig 
valamely társosztályról kerülnek a betegek: egye-
sek különböző törések, mások stroke miatti féloldali 

bénulás után, megint mások lábampu-
táció miatt. De mi végezzük a térd- és 
csípőprotézis-beültetésen átesettek 
rehabilitációját is. Eleinte valamennyien 
borzalmasan kiszolgáltatottak, ám 
hosszabb-rövidebb időt követően, hála 
a nővérek munkájának, a rendszeres 
gyógytornának és a kezeléseknek, úgy 
mehetnek haza, hogy olyasmiket képe-
sek megcsinálni, amelyekről magukban 
már lemondtak. Ez már kezdő nővérként 
is sikerélményt jelentett számomra, 
főnővérként pedig ehhez jön még, hogy 
ha tudok segíteni a munkatársaimnak a 
gondjaik megoldásában, ha közösen 
találunk ki ezt-azt, egyszóval, ha afféle 
„tyúkanyó” szerepet is betöltök.

Jó is, hogy említette a sikerélményt, 
mert nekem is pont az jutott az 
eszembe, hogy ha valahol, hát a 
mozgásszervi rehabilitáció során való-
ban látványos fejlődést lehet elérni…
Igen, arról nem beszélve, hogy egy-egy 
beteg esetében az olyan – az egészsé-
gesek számára magától értetődő – tevé-
kenységek is roppant komoly sikernek 
számítanak, ha valaki például segítség 
nélkül is képes tisztálkodni. Vagy, ha a 
kórházból hazatérve, nem azt érzi, hogy 
terhére van a családnak, hogy fölösle-
ges, hiszen nem pusztán gondoskodni 
tud önmagáról, de még kisebb-na-
gyobb feladatokat is rá lehet bízni. 
Persze, hogy idáig eljussunk, ahhoz 
csapatmunka kell, amelynek részese az 
orvos, a nővér, a gyógytornász, a fiziko-
terapeuta, a logopédus, a pszichológus 
és így tovább. Ha mindenki hozzáteszi a 
sajátját, nem maradhat el az eredmény.

Az elmúlt esztendő legutolsó napjá-
tól folyamatosan dolgoznak a kórházi 
oltóponton, amelynek Ön a koordiná-
tora. Milyen tennivalói vannak?
Amikor elindultunk, mindenekelőtt ki 
kellett alakítanunk az oltóhelyeket, s itt 
nemcsak a helyiségek berendezéséről 
van szó, de a szükséges informatikai 
háttér megteremtéséről is. Emellett 
ott van még a nővérek és az admi-
nisztrációs munkát végzők biztosítása, 
a kormányhivatallal, a háziorvosokkal 
és a különböző oltóanyagokat tároló 
kórházi gyógyszertárral való kapcsolat-
tartás, hogy a napi statisztikák elkészí-
téséről már ne is beszéljek. 

Most, a beszélgetésünk idején, az oltó-
ponton belül tíz oltóhely működik. Ha 

elegendő vakcina áll rendelkezésre, 
egy nap alatt hány személyt képesek 
beoltani?
Nos, az elmúlt két napban például 
hosszú órákon keresztül oltottunk. Az 
egyik alkalommal kis híján ezer ember 
fordult meg itt, míg a másikon a számuk 
inkább az 1100-hoz volt közel. 

És azt miként érték el, hogy ne alakul-
jon ki zsúfoltság, ami a fertőzések 
egyik melegágya?
Külön kértük a háziorvosokat, hogy 
hívják fel a betegeik figyelmét a 
számukra kijelölt időpont betartására. 
Tehát, hogy ne jöjjenek korábban – 
amire kiváltképp az idősek hajlamosak –, 
hiszen nem fogy el az oltóanyag, akit 
behívtunk, megkapja. Szerencsére az 
emberek egymástól is hallják, hogy 
szükségtelen előbb érkezni, ezért ebből 
nincs semmiféle gondunk. De a tervsze-
rűséget szolgálja az is, hogy egy hétre 
előre megkapjuk az oltandó személyek 
listáját. Végezetül meg kell említenem 
az itt szolgálatot teljesítő katonákat 
is, akik rengeteget segítenek nekünk, 
főleg a betegek irányításában. 

A számok azt mutatják, hogy a járvány 
súlyosbodásával párhuzamosan nőtt 
az oltásra jelentkezők száma, tehát 
az emberek egyre nagyobb hányada 
kezdte belátni, hogy a védőoltás nem 
nélkülözhető. Bár Önöknek nyilván 
nincs sok idejük beszélgetni az oltásra 
várókkal, azért érdekelne, tapasztal-
ták-e ezt a gondolkodásbeli változást?
Igen. Amikor nőtt a megbetegedettek, 
a kórházba kerülők száma, amikor egyre 
többek családjában, ismerősi, baráti 
körében kapta el valaki a fertőzést, 
nagyon sokan döbbentek rá, hogy az 
életük a tét. 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

CSÉPÁNYI GYÖRGYI FŐNŐVÉRT, A KÓRHÁZ OLTÓPONTJÁNAK
KOORDINÁTORÁT KÉRDEZTÜK

„NAGYON SOKAN DÖBBENTEK RÁ,
HOGY AZ ÉLETÜK A TÉT”
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IDŐSKORBAN IS
EGÉSZSÉGESEN 
A tavaszi frontok az idősek szervezetét különösen megterhelhetik, ép-
pen ezért fontos, hogy a 65 év felettiek ebben az időszakban kiemelten 
odafigyeljenek az egészségükre. Ehhez hasznos és egyszerű tanácsokat 
nyújt Szakács Ibolya, életmód-tanácsadó az Egri Magazin olvasóinak. 
A szépkorúaknak kiemelten fontos a 
friss levegő, a szabadban töltött moz-
gás. Nagyon sokat teszünk az egészsé-
günkért egy nagyobb séta alkalmával: 
átszellőztetjük a fejünket, friss oxigén-
nel töltjük meg a tüdőnket és az ízüle-
teinket is átmozgatjuk. 

JÓ LEVEGŐ, JÓ EGÉSZSÉG
Séta közben különösen jót tesz a szer-
vezetnek, ha mélyeket lélegzünk és 
ezáltal kicserélődik a tüdőnkben lévő 
levegő. Az intenzív mozgás, valamint 
a friss oxigén az érrendszer állapotára 
is pozitívan hat, nem utolsó sorban ah-
hoz is hozzájárul, hogy éjszaka zavarta-
lanul aludjunk. Egy jó kondícióban lévő 
szervezetet a frontok sem terhelik meg 
annyira – hangsúlyozta a szakember. 
Abban az esetben, ha nincs lehetőség 
kimenni a szabadba, az ablakon át tör-
ténő levegőzés is megoldást jelenthet, 
viszont ekkor is fontos az intenzív mély 
be- és kilégzés. 

A változékony időjárás extra terhelés-
sel bír azok számára, akiknek krónikus 
betegségük van, hiszen az ezzel járó 
tünetek súlyosbodhatnak. Ezért nélkü-
lözhetetlen, hogy az adott problémát 
gyógyszerrel megfelelően kezeljék. 
Gondolva itt a magas vérnyomással 
küzdő idősekre is. Esetükben elenged-
hetetlen az ellenőrzés, valamint a kap-
csolattartás a kezelőorvossal. Amennyi-
ben változást észlelnek az állapotukban, 
azonnal jelezzék azt, ne halogassák a 
vizsgálatot. 

SZELLEMI FRISSESSÉG – 
VITAMINOKKAL?
Bár a jelenlegi helyzet nem kedvez a tár-
sas kapcsolatok építésének, a mentális 
egészség szempontjából mégis fontos 
lenne, hogy szabadtéren, az óvintéz-
kedéseket betartva kapcsolódjanak ki 
az idősek. A szakember szerint a krea-
tív tevékenységek is pozitívan hatnak 
az egészségre. Szakács Ibolya felhívta 
a figyelmet a D-vitamin megfelelő be-
vitelére, amely amellett, hogy a jól mű-
ködő immunrendszer alapja, a szellemi 
frissesség fenntartásához is nélkülözhe-
tetlen. Bár tavasztól egyre növekszik a 
napos órák száma, mégis gondoskodni 

kell az utánpótlásról. A vitaminok, va-
lamint a meglévő gyógyszerek szedé-
se mellett, érdemes figyelni a bélflóra 
egyensúlyának fenntartására is, szükség 
esetén probiotikummal. 

TISZTA VIZET A SEJTEKNEK! 
A megfelelő folyadékfogyasztás idő-
skorban különösen fontos, hiszen az 
életkor előrehaladtával csökken a szer-
vezet vízmegtartó képessége – hangsú-
lyozta az életmód-tanácsadó. Folyadék 
alatt a tiszta szénsavmentes ivóvizet 
kell érteni, amely nem helyettesíthető 
például cukros üdítővel, teával, kávé-
val, tejjel, valamint levesek-
kel. Amennyiben csapvizet 
fogyasztunk, azt érdemes 
körülbelül húsz percig szo-
bahőmérsékleten pihentet-
ni. Ez azt jelenti, hogy egy 
üveg kancsóba engedjük ki 
a csapból a vizet és hagyjuk 
állni a szabad levegőn, így 
abból lesz ideje elpárologni 
az olyan vegyületnek, mint 
a klór. 

Ahhoz, hogy sejtjeink meg-
felelően fel legyenek töltve, 
a reggeli ébredéstől számít-
va óránként szükséges inni 
fél-egy pohár vizet, amelyet 
pontosan úgy számolhatunk 
ki, hogy testsúlyunkat alapul 
véve, tíz kilogrammonként 
fogyasztunk négy deciliter 
vizet. A szakember felhív-
ta a figyelmet arra, hogy 
késő akkor inni, amikor már 
jelentkezik a szomjúságér-
zet, hiszen ekkor általános 
állapotunk rosszabbodhat, 
fáradékonyság jelentkezhet, 
kedélyállapotunk romolhat, 
fejfájás is előfordulhat, va-
lamint még a gyógyszerek 
sem biztos, hogy megfelelő-
en fognak hatni. 

Amennyiben a szervezet 
nincs ellátva megfelelő fo-
lyadékkal, az allergiás tü-
netek is erőteljesebbek 
lehetnek, illetve az élelmi-

szerekben lévő tápanyagok sem szívódnak fel, amely a 
bélflóra egyensúlyának fenntartásához elengedhetet-
len. Szakács Ibolya hangsúlyozta, a frontérzékenység 
is jobban megterhelheti azt a szervezetet, amelynek a 
vízháztartása megbomlott. 

Összességében elmondható, hogy időskorban is érde-
mes figyelni a test és lélek egységére: vagyis a fizikai 
aktivitásra, a szervezet támogatására megfelelő vita-
minokkal, ásványi anyagokkal, folyadékkal, valamint 
a mentális egészségre egyaránt. Kapcsolódjanak ki az 
idősek, érezzék jól magukat a bőrükben. Ép testben ép 
lélek – tartja a mondás. 

SZERZŐ: TÓBIK ANGELIKA
FOTÓK: TV EGER, VOZÁRY RÓBERT
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A 2007-ben alakult DOBRODA ZENEKAR 
két új albummal jelentkezik idén tavasszal: 
Dobromán címmel a román lautár zene világát 
ismertetik meg a közönséggel, Oktett című 
albumukon pedig különböző tájegységek 
népzenéjéből válogatnak. 
A vírushelyzet miatt a kultúra szereplői is 
nagyon nehéz helyzetbe kerültek, elmarad-
nak a fellépések, és sokszor a közös gyakorlás 
is akadályokba ütközik, a zenészek kényszer-
pihenőre mennek. A Dobroda zenekar tagjai 
viszont igyekeznek kihasználni az időt, és két 
új albummal is jelentkeznek tavasszal. A zenei 
anyagokról és a jelenlegi nehéz helyzetről 
IFJ. GELENCSÉR JÁNOST, az együttes vezetőjé-
vel kérdeztünk. 

10. albumotok Dobromán címmel a lautár zene vilá-
gába viszi a hallgatót. Hogyan ismerkedtetek meg a 
román népzenével?
A zenekar egyik tagja, Balogh Kálmán már gyerekkora 
óta vonzódik a román népzenéhez. Pár éve kaptam 
tőle 70-es, 80-as években készült felvételeket, melye-
ken főképp Ion Dragoi hegedűst hallgattam, és el is 
kezdtem tanulni a dalokat. Nagyon megfogott a zene 
hangulata, és úgy döntöttünk, itthon is megismer-
tetjük a közönséggel ezt a különleges zenei világot. 
A lautárok a román cigányok között élő népcsoport, 
akik a román népzenéből, nyugati és keleti zenékből 
építkeznek. A 70-es, 80-as évek, avagy az időszak, 
amiből mi táplálkoztunk, a lautár zene fénykorának is 
nevezhető.

Ezen az albumon egy vendégénekessel dolgoztatok 
együtt.
Igen, az énekesnőnk, Fekete Borbála nem tudott részt 
venni a projektben, így esett a választás a moldá-
viai Kisinyovból származó, de már Magyarországon 
élő Dumitrița Curtean-Nicu népdalénekesre, akivel 
Kálmán már korábban is dolgozott. Fantasztikusan 
tudtunk együtt alkotni, ötleteivel és énekével nagyon 
különleges zenei élménnyel gazdagította az anyagot.

DOBROMÁN ÉS OKTETT
Milyen fázisban van az album?
Budapesten, a Csend Stúdióban, Mazán 
Attila barátunknál vettük fel az anya-
got idén februárban. Készen vagyunk 
a hangkeveréssel, a lemezborítóval, 
már csak a pályázaton elnyert pénzre 
várunk, hogy ki tudjuk pótolni a vissza-
maradó költségeket. Reményeink 
szerint heteken belül debütál az anyag.

Az Oktett című lemez összeállításakor 
mi volt a koncepciótok?
Ezzel az albummal új megvilágításba 
szeretnénk helyezni a népzenei koncert 
fogalmát. Az volt az elképzelés, hogy 
egy órányi koncertanyagot úgy adjunk 
elő, hogy minden tétel kapcsolódjon az 
előzőhöz. Többféle tájegység egyve-
lege lesz az album, többek között 
vízmelléki, Nagyenyed környéki, gyer-
gyói, és szerb zenét is játszunk rajta, 
de a mai Magyarország területéről, 
Szatmárból is felcsendül egy klari-
nétos összeállítás, valamint a Borsod 
vármegye északi részén élő barkók, és 
a bükkaljai matyók muzsikája is helyet 
kap a lemezen, amit szintén pályázati 
forrásból szeretnénk megjelentetni 
tavasszal. 

Fellépések híján hogy viseli a zenekar 
a járványhelyzetet?
Nagyon nehezen… Hiányoznak az élmé-
nyek, a rendezvények, és persze anya-
gilag is megvisel mindenkit. Már terve-
zünk a nyárra, vannak felkéréseink, de 
még minden bizonytalan. Készülünk az 
I. Dobroda Népzenei Tábor megszerve-
zésére is júliusban Salgótarjánban, ahol 
vonóshangszeres-oktatás, ének- és 
cimbalomoktatás várja a jelentkezőket 
kortól függetlenül. Addig is marad a 
közösségi oldal, igyekszünk ott hírt adni 
magunkról közönségünknek.

SZÓLÍT EGER
AVAGY FIATALOKRÓL NEM CSAK
FIATALOKNAK
Bár alapvetően a 14-25 éveseknek szánják, más 
korosztályok tagjai közül is számítanak nézőkre 
annak a sorozatnak a készítői, amely Szólít 
Eger címmel látható a YouTube-on, s ami egy 
fiatal csapat életét, mindennapjait mutatja be 
olykor drámai, többnyire azonban vidámabb 
történeteken keresztül. Bár a zömmel huszo-
néves alkotók az első évadban hat epizód 
forgatását tervezik, azt mondják, ha ezeket 
a nézők kedvezően fogadják, nincs akadálya 

a folytatásnak. Hogy kinek a 
fejéből pattant ki e „fikciós egri 
reality” ötlete? Erről is kérdeztük 
SERES ATTILÁT, a sorozat produ-
cerét, egyben egyik főszereplőjét.   

Ki gondolta úgy, hogy érdemes bele-
vágni egy ilyen vállalkozásba?
Az ötlet az enyém volt – mondja Seres 
Attila –, amellyel egy meglehetősen régi 
vágyam szerettem volna megvalósítani. 
Sőt, inkább a vágyaimat, hiszen nem 
csupán egy sorozat elkészítése motosz-
kált bennem, de egészen kicsi korom 
óta vonzott a színészet is. De meg kell 
említenem az egyetemista unokabá-
tyámat is, akinek szintén óriási szerepe 

van ebben az egészben, ő az egyike a 
forgatókönyvíróknak. Azok többsége 
pedig, akik szintén részt vesznek ebben 
a munkában, a baráti körömből került ki.

Gondolom, nemcsak a színészi ambí-
cióikat akarják kiélni, hanem más 
céljuk is van az epizódokkal. Mi?
Egy csapat fiatal hétköznapjait akarjuk 
megmutatni, méghozzá egyedi, ám 
szórakoztató formában.

Bemutatná röviden azokat, akik 
rendezik a sorozatot, illetve játszanak 
benne?
Az egyik rendező Csörögi Róbert 
– ő írja a forgatókönyvet is –, a másik 
Horváth Tamás. Mindketten az Eszter-
házy Károly Egyetem hallgatói.  A főbb 
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Egy pedagógus számára talán a legna-
gyobb ajándék, ha tanítványai tehetsé-
gesek, szorgalmasak, sikeresek. A Legé-
nyes zenekar három taggal alakult meg: 
Lisztóczki Levente hegedűn, Pozsonyi 
Balázs brácsán, Balog Ábel nagybőgőn 
játszott. Ifj. Gelencsér János, a növen-
dékek tanára úgy fogalmazott: már 
az elején látta rajtuk, hogy a gyerekek 
nagyon belevalók, tehetségesek, és 
imádnak együtt zenélni. 2019-ben még 
ketten csatlakoztak a zenekarhoz: Nagy 
Gergő cimbalmon, Kása Kolos hege-
dűn játszik. Ez a Legényes elnyerte 
már a bonyhádi Halmos Béla Országos 
Népzenei Találkozó nívódíját, eljutott 
a Fölszállott a páva tehetségkutató élő 
műsorába, és a fiatalok kategóriában 
megkapta idén az Eger Csillagai díjat. 

Adott a helyzet: tehetséges gyerekek 
kerülnek a pedagógus keze alá, aki 
versenyeken méretteti meg a fiatalo-
kat. Hogyan lesz ebből a kis csapatból 
zenekar?
Ifj. Gelencsér János: Igen, eleinte 
versenyekre vittem őket, de a sikeres 

szerepléseket látva szinte egyértelmű 
volt a zenekaralapítás, annyira egyívá-
súak ezek a fiúk, igényük van az állandó 
zenélésre, emellett nagyon jó barátok 
is, ismerték már egymást a Lajtha László 
Néptáncegyüttesből. A név egyéb-
ként hozzám köthető: körülbelül annyi 
idős lehettem, mint most Ábel, amikor 
megalapítottuk első zenekarunkat 
Legényes néven. Annyi kedves emlék 
fűződött ehhez, hogy nekik is ezt a 
nevet választottam.

Ábel: Én a kezdetekre úgy emlékszem vissza, hogy az 
egyik órán tanár úr feltette a kérdést: lenne kedvünk 
zenekart alapítani? Mindannyian azonnal igent mond-
tunk, másfél héttel később meg is alakultunk. Ekkor 
tízéves voltam, és egy éve jártam a zeneiskolába. A 
zenekar számunkra egy óriási lehetőség és öröm, 
mert így a tanórákon kívül is tudunk együtt zenélni, 
gyakorolni.

Mi az, ami megfogott a nagybőgőben?
Ábel: Kisebb koromban gyakran hallgattunk népzenét 
utazás közben az autóban, ilyenkor utánoztuk a hang-
szerek hangjait, és nekem a nagybőgő ment a legjob-
ban. De a néptáncfellépéseken, ha zenekar is játszott, 
akkor is mindig a bőgő mély, telt hangját élveztem 
leginkább.

Milyen érzés pedagógusként megélni ezeket a 
sikereket?
Ifj. Gelencsér János: Nagyon ritka ebben a műfaj-
ban, hogy egyszerre, ilyen kiemelkedően tehetséges 
növendékek járjanak hozzánk, akiknek lételemük a 
zene, és rendkívül szorgalmasak is. A népzene amúgy 
sem olyan népszerű a fiatalok körében, mint például 
a gitár, ennek a szeretetéhez kell valamilyen előz-
mény, egy pozitív élmény, találkozás a népzenével. 
Szerencsésnek érzem magam, hogy most segíthetem 
ezeket a fiúkat, terelhetem az útjukat, és természe-
tesen minden sikerük egy fantasztikus visszacsatolás 
számomra.

Ábel, a te korosztályodhoz azért nem áll olyan közel 
a népzene. Mit szólnak a társaid a sikereitekhez?
Ábel: Nemrég kerültem kisgimnáziumba, és örömmel 
tapasztaltam, hogy az osztálytársaim közül sokan 
foglalkoznak valamilyen művészeti ággal, és ezt 
nagyon jó dolognak tartom. Mindig érdeklődnek, szur-
kolnak, gratulálnak nekünk.

Melyik tájegység zenéje áll hozzád a leginkább közel?
Ábel: Jelenleg Eger környéki és szentdomonkosi 
népzenét hallgatok, illetve Erdélyből a szászcsávási, 
Felvidék területéről a gömöri táncmuzsikák, csárdások 
váltak kedvencemmé.

Elképzelhető az is, hogy a közeljövőben már talál-
kozhatunk a Legényes albumával? 
Ifj. Gelencsér János: Egy évvel ezelőtt a zeneiskola 
igazgatójával, Gulyás Lászlóval kezdtük el tervezgetni 
egy olyan album megjelenését, melyen az intézmény 
népzenei tanszakának legtehetségesebb növendékei 
játszanak. Bízunk benne, ha a vírushelyzetnek vége 
lesz, meg tudjuk valósítani a tervünket. 

SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

BARÁTSÁGBÓL LEGÉNYES

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

karakterek alakítói között rajtam kívül 
még egy férfi van, Bánkúti Patrik, akit 
a sorozatban Son néven láthatnak a 
nézők. A két lány egyike Hankószki 
Fanni Regina, aki egy budapesti 
színészképző iskolában tanul. A másik 
Sárkány Luca, aki az egri egyetemen 
turizmus-vendéglátás szakra jár, de 
nagyon érdekli a színészet, éppen 
ezért vállalta ezt az egészet, mert 
szeretné magát kipróbálni.

Amikorra ez az írás megjelenik, a 
nagyközönség már láthatta a Szólít 
Eger első, sőt, talán a második részét 
is. Milyen fogadtatásra számítanak?  
Most forgatjuk az első részt, aminek 
nyilván nagy jelentősége van a sorozat 
egésze szempontjából. Reméljük, ez 

olyanra sikerül, amit elvárunk magunk-
tól, és ami az emberek tetszését is 
elnyeri majd. 

A sorozatról egyéb
érdekességeket is megtudhatnak

a www.egri-magazin.hu
internetes oldalunkon.
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Fiatal, lelkes, tehetséges népzenészek a 2018-ban alakult, idén már Eger 
Csillagai díjat kapott LEGÉNYES ZENEKAR tagjai, az Egri Farkas Ferenc 
Zeneiskola növendékei. Az indulásról és a sikerekről Balog Ábellel, a 
zenekar nagybőgősével, és a fiatalok tanárával, ifj. Gelencsér Jánossal 
beszélgettünk.  



SZÉCSÉNYI ORSOLYA a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár munkatársa felkérésünkre összeszedte a legnép-
szerűbb kötelezőket, mégpedig a kölcsönzöttségük alapján:

1. Berg Judit: Rumini 
2. Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
4. Szabó Magda: Abigél/Fésűs Éva: A palacsintás király

A könyvtáros a „mumusok” háza táján is szétnézett a kedvün-
kért, így elmondható, hogy a kölcsönzések alapján, a köte-
lező olvasmányok közül Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című 
műve a legkevésbé népszerű.

Szécsényi Orsolya szerint A Pál utcai fiúk és az Egri csillagok 
évek óta stabilnak mondható sikere mögött az állhat, hogy 
ezek a művek kifejezetten olvasmányosak, és történetisé-
gükben is kiemelkedők. Mint mondta, míg az előbbi szereplő-
ivel könnyen azonosulhatnak a gyerekek, az utóbbi magával 
ragadó, főleg városunkban, a regény helyszínén.

MIKOR OLVASSÁK A DIÁKOK
AZ ADOTT KÖTELEZŐKET?

Dr. Kusper Judit irodalomtörténész szerint valószínűleg 
igazuk van a diákoknak, amikor azt mondják, hogy nem 
megfelelő időpontban érkeznek hozzájuk ezek a művek. 
Azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor a kötelező 
olvasmányokról beszélünk, akár a közbeszéd szintjén is, 
általában a felső tagozatot érintő művek kerülnek elő, és 
csak ritkán a középiskolásoknak feladott könyvek. 

„Általános iskolában a magyar klasszikusok szoktak előke-
rülni, amelyek azért valljuk be, valóban nem könnyű olvas-
mányok. Nem feltétlenül ifjúsági irodalom kerül a diákok 
elé, ahogy az sem biztos, hogy korosztályspecifikusak ezek 
a szövegek” – fogalmaz az irodalomtörténész. 

Kötelező alatt többnyire a házi olvasmányokat értjük, 
holott nem csupán ezek szerepelnek a tananyagban, 
viszont talán a legmarkánsabban jelen lévő, legfélelmete-
sebb szövegek – mondja el dr. Kusper Judit. „Tegyük hozzá, 
valószínűleg a Harry Potter-sorozat össze részét olvas-
ták azok a diákok, akik azt mondják, hogy hosszú az Egri 
csillagok.”

Molnár Ferenc a Neumann János Gimnázium történe-
lem-magyar szakos tanára, aki évek óta több egri irodalmi 
est házigazdája. Véleménye szerint Jókaival és Gárdonyival 
valószínűleg az a problémájuk a diákoknak, hogy számukra 
lassúak és unalmasak. „A kőszívű ember fiaival először 
nagyon kicsi koromban találkoztam, és nagyon élveztem, 
de el tudom képzelni, hogy ha ma lennék 15 éves, akkor 
ez nem így lenne, és lehet, hogy el se olvasnám. A köte-
lezők egy jelentős részét kiraknám a tananyagból, hogy a 
maradékkal kellő alapossággal lehessen foglalkozni” – teszi 
hozzá a pedagógus, kiegészítve a következőkkel: „Nem 
arról van szó, hogy ne tartanánk nagyra Jókai Mórt, de Az 
arany ember helyett, inkább a szerző néhány kiváló elbe-
szélésével kellene foglalkozni még gimnáziumban is.”

Klasszikus vagy kortárs, Jókai vagy inkább Grecsó? Egy középiskolai pedagógus, egy 
irodalomtörténész, egy könyvtáros, illetve négy diák segítségével próbáltam utá-
najárni, hogy mit olvasnak szívesen a fiatalok a kötelezők listájáról, melyek azok a mű-
vek, amik kifognak rajtuk, és ennek mi lehet az oka. Emellett az is érdekelt, mennyire 
szükséges a változtatás, például a kortárs szerzők hangsúlyosabbá tétele a tananyag-
ban. Egyáltalán felmerül-e erre az igény a tanulókban…
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Virág Fanni
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 

Kollégium

Alexa Fanni 
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 

Kollégium

Pont az Egri csillagok volt az a könyv, 
amivel nagyon nehezen haladtam. 
Borzasztóan vastag a kötet és nem 
szívesen ültem neki. De az összes 
kötelezőt olvastam és szerettem is őket.

Néha jó időben adják fel a kötelezőket, 
de a legtöbbször nem. Régebben 
teljesen másképp gondolkodtak az 
emberek, mint manapság, ha pedig a 
nyelvezetet nézzük, nem biztos, hogy 
könnyen megértik a fiatalok.
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A kötelező szó eleve elrettentő a 
diákoknak, éppen ezért fontos lenne, 
hogy olyan olvasmányokat kapjanak, 
amelyekről elmondhatják, hogy 
megérte a ráfordított idő.Du
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Varga Boglárka
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
és Kollégium

Nem sok szerencsém volt a 
kötelezőkhöz – legalábbis 

kötelezők formájában, viszont 
Szabó Magdát és Krúdy 

Gyulát nagyon szeretem, akik 
egyébként a tananyag részei.

Abban egyet tudok érteni, hogy 
bonyolult volt az Egri csillagok, így 
inkább a filmnél maradtam. Ugyanígy 
jártam A kőszívű ember fiaival. Szóval 
akadtak olyan művek, amelyeket nagyon 
megszenvedtem – mind nyelvezet, 
mind gondolkodás terén. Egyes versek, 
kötelezők viszont kifejezetten tetszettek. 
Néhány ifjúsági regényt különösen 
élveztem, például A két Lottit vagy A Pál 
utcai fiúkat.

Dudás Letícia
Egri Pásztorvölgyi Gimnázium

Az arany embernél a negyvenedik 
oldal elolvasása után nagyon 
csábított, hogy kitakarítsam 
a szobámat, vagy segítsek a 
konyhában anyukáméknak. 
Így elmondható, hogy volt 

szerencsém olyan kötelezőkhöz, 
amik egyáltalán nem fogtak meg 
és nem szerettem őket. De olyan 
is akadt, amit megérte elolvasni. 

Ilyen például A kis herceg vagy A 
Pál utcai fiúk, amikről még mindig 

pozitív a véleményem.

KÖTELEZŐK
KONTRA
FIATALOK

Jókai műveinek elég nehéz a nyelvezete, 
másfelől talán kicsit lusták is a mai 
fiatalok, hogy megfejtsék a mögöttes 
tartalmakat. Szerintem a magyar nyelv és 
Jókai olyan gyönyörűen fogalmaz, olyan 
szép képekben beszél, hogy kár lenne 
kihagyni. Viszont kikérhetnék a diákok 
véleményét, hogy szívesen olvasnák-e, 
de én is inkább meghagynám későbbre.
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Szerintem nélkülözhetetlen, hogy 
tanuljunk Jókairól, de inkább a középiskola 
alatt. Korainak tartom, hogy már 
általánosban találkoznak vele a diákok. 
Az arany emberrel megszenvedtem, úgy 
gondoltam, hogy később sem fogom 
szeretni. Végülis jól gondoltam. Ennek 
ellenére egyértelműen a magyar irodalom 
meghatározó alakjának tartom Jókait, így 
fontos, hogy tanuljunk róla.
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Szerintem a kötelezők 
legtöbbje rosszkor találja meg a 
gyerekeket, és mind témájában, 

mind formájában elütnek az 
éppen aktuális életszakaszuktól.

Varga Boglárka

Jókai, illetve a gondolatisága 
manapság már nem aktuális, 
viszont gyönyörű jelentések 

húzódnak bizonyos művei 
mögött, így semmiképp nem 

kellene kihagyni a tananyagból, 
csupán egy kicsit későbbre tenni.

Alexa Fanni 

Jókai biztos, hogy a magyar 
irodalom egyik legnagyobb 

alakja, ennek ellenére egyáltalán 
nem tenném bele a tananyagba. 

Említés szintjén igen, hogy a 
diákok ismerjék az életművét, 

de kötelezőként nem írnám 
elő. Nem feltétlenül azért, mert 

a fiatalok lusták utánanézni, 
hanem már annyira távol áll 
mind a szerző világa, mind a 

nyelvezete, hogy hiába a szép 
mondanivalónak, nem fog 

minket megtalálni.

Varga Boglárka
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KORTÁRS SZÖVEGEK KAPCSO-
LÓDÁSI PONTJAI A KLASSZIKUS 

MŰVEKHEZ
A kronologikus rend is gondot okoz – vallja dr. Kusper 
Judit, vagyis az, hogy az iskolákban időrendben halad-
nak a művekkel, tehát irodalomtörténetet tanítanak a 
kezdetektől napjainkig, ahová általában el sem jutnak. „A 
klasszikusokhoz nagyon nehéz hozzányúlni anélkül, 
hogy tudnánk, miként működik manapság az iroda-
lom. Valószínűleg rossz helyen van Az arany ember, 
de megkockáztatom, hogy akad olyan osztály, ahol 
tudnak róla beszélgetni. Viszont sokkal egyszerűbb 
dolga lenne a diákoknak, ha egy őket érdeklő kérdés 
vagy probléma felől közelítenének egy klasszikus 
műhöz” – teszi hozzá az irodalomtörténész. 

Molnár Ferenc véleménye szerint a kortárs irodalom 
kevésbé jelenik meg a tananyagban: „Nem mondhat-
nám, hogy jó felé mozdultunk el, éppen ezért radi-
kálisan változtatnék az arányokon” – a pedagógus 
hozzáteszi, mindig az adott tanár személyes döntése, 
hogy a kortárs irodalom megjelenik-e az órákon. „Be 
lehet csempészni Tóth Krisztinát, Orbán Ottót vagy 
Esterházy Pétert, akik folyamatosan reflektálnak az 
irodalmi hagyományokra, és úgy építik fel a saját 
művüket. Ők sokkal könnyebben szólnak a mai 
diákokhoz, és rajtuk keresztül el lehet jutni a 100-200 
évvel ezelőtt alkotó szerzőkig.”

Fontos, hogy az irodalom nem pusztán történetiségé-
ben létezik – emeli ki dr. Kusper Judit, holott az alaptan-
terv mintha ezt sugallaná. „Gondoljunk csak arra, hogy 
annak idején az általános iskolai kötelező olvasmányo-
kat úgy választották ki, hogy az éppen aktuális törté-
nelem-tananyagot illusztrálják. Valljuk be, ez egy kicsit 
messze áll ezeknek a műveknek az esztétikai céljától.” Az 
irodalomnak sokkal inkább művészetként kellene jelen 
lennie az oktatásban, méghozzá olyan jelenségként, 

AZ OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ
PROGRAMOK SZEREPE

Néhány éve a KönyvtárMozi című országos program-
hoz kapcsolódva A Pál utcai fiúkhoz egy foglalkozást 
ajánlott a Bródy, méghozzá egy társasjáték formájában. 

„Mind a pedagógusok, mind a diákok nagyon szeret-
nek játszani, így ez a forma sokkal közelebb hozza 
őket a regényhez, majd ennek sikerén felbuzdulva 
az Egri csillagokhoz is megjelentettünk egy hasonló 
játékot” – fogalmazott Szécsényi Orsolya.

Az ötletgazda elmondta, a tapasztalatok alapján olyan-
kor kérik a foglalkozásokat a pedagógusok, amikor 
elkezdik a regényt feldolgozni, vagy éppen dolgozat 
előtt állnak, így még egy kicsit segíthetnek a tudás 
elmélyítésében. Hozzátette, az is sokszor előfordul, 
hogy ajándékként kapja az osztály, megkoronázásaként 
a kötelező irodalom feldolgozásának.

„Azt a kisdiákot, aki nem annyira szeret olvasni, de 
imád játszani, kérdéseket megválaszolni, ez a forma 
mindenképpen sarkallhatja a tudás megszerzésére, 
és a sikerélmények után talán szívesebben veszi 
kezébe a könyvet.”

A foglalkozások sikeréről a következőket gondolja a 
könyvtáros: „meg szoktuk kérdezni, hogy ki az, aki 
úgy gondolja, a játék után leveszi a polcról a könyvet, 
és mindig vannak, akik jelentkeznek.” SZERZŐ: VERES PETRA 

FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT, TV EGER

Alexa Fanni 

Tényleg fontos lenne kortárs irodalommal 
színesíteni a tananyagot, ugyanis ha a 
fiatalok azonosulni tudnának a témákkal, a 
szereplőkkel, talán többen kapnának kedvet 
az olvasáshoz.

Virág Fanni

A kortárs irodalom egyáltalán nincs jelen az 
irodalomórákon, sőt a kötelező olvasmányok 
listáján sem, annak ellenére, hogy a 
legtöbben inkább ezt részesítik előnyben a 
klasszikusokkal szemben. Egy-egy versenyen, 
vagy az érettségin azért előfordul, hogy 
kortárs írókhoz, költőkhöz van szerencséje a 
fiataloknak, de ez nagyon ritka.

Varga Boglárka

Nagyon nagy igényünk lenne, hogy 
kortárs műveket olvashassunk a rég-

múlt irodalma helyett, ennek ellenére 
nincs erre lehetőségünk az iskolában, 
hacsak nem járunk külön órákra, eset-
leg versenyekre. Véleményem szerint 
megoldható lenne, hogy egyensúlyba 

kerüljenek a kortárs és klasszikus 
művek. 

Dudás Letícia 

A kötelező olvasmányok mondani-
valója minden korban aktuális, amely 

a történetre sajnos már nem igaz, 
ezért jelent sokaknak nehézséget a 

megértése. Gyakran elveszik a diákok 
kedvét az olvasástól, ezért jó lenne, 
ha több mű közül választhatnának. 

Szintén fontos lenne, hogy az iroda-
lomórákon kortársakkal is találkoz-

zanak, hiszen azok akár teljesen 
megváltoztatnák a véleményüket a 
könyvekről, és talán befolyásolnák, 

hogy mennyire válik közkedveltté az 
olvasás, amely meghatározó a szemé-

lyiségük kialakulásában. 

amit át tudunk élni, hozzánk szól, sőt, 
amelyben alkotni tudunk – fogalmaz az 
irodalomtörténész. Hozzáteszi, a kreatív 
írásfeladatok szintén rendkívül fontosak, 
ahogy egy-egy mű például drámajáték 
formájában történő feldolgozása.

Találjuk meg, hogy Shakespeare vagy 
Szophoklész mit tud ma mondani, 
hogyan szólít meg, akár a motívumain 
keresztül – hívja fel a figyelmet dr. 
Kusper Judit, aki szerint fontos, hogy 
célt, önismeretet, önazonosságot talál-
junk az adott műben, amely lehet, hogy 
könnyebbé teszi a közösségi oldalon 
kívüli létünket, és azt is megértjük, hogy 
azon túl is van élet.

Be kell látnunk, hogy a nyelv változik, 
amelyet az emlékezetkultúra sodródó 
hasadékként fogalmaz meg – hívja fel 
a figyelmet az irodalomtörténész, aki 
szerint ez talán a XIX. század vége felé 

Idén kizárólag írásbeli érettségit tesznek 
a végzősök, így a szóbelin már nem kell 
számot adniuk az elolvasott, vagy ki sem 
nyitott kötelező olvasmányokról. A többi 
diák viszont továbbra is érintett, hiszen 
sok iskolásnak a nyári szünet végén 
be kell mutatnia napló formájában az 
irodalmi élményeit. Nekik kitartást kívá-
nok, és ajánlom figyelmükbe a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtárat, 
ahol az ott dolgozók a felolvasóestekkel, 

közönségtalálkozókkal, klubfoglalkozá-
sokkal és könyves kihívásokkal garantál-
tan segítenek az olvasás élménytelivé 
tételében.

A kötelezők és a fiatalok viszonyáról a TV 
Eger A mi történetünk című magazinmű-
sorának április 19-i adásában foglalkoz-
tunk. Az összeállításunk visszanézhető 
a www.tveger.hu weboldalon.

jár jelenleg, így az ezután íródott műve-
ket viszonylag probléma nélkül el tudjuk 
olvasni, a hasadék előtt keletkezettek-
hez viszont már filológiai munka szüksé-
ges. „A diákok, hallgatók élvezni szok-
ták, ha nyomozni kell bizonyos szavak 
megértéséhez, de ez mindenképpen 
más jellegű befogadást igényel. Ha az 
említett két horizontot össze tudjuk 
hangolni, az nagy élményt jelenthet.”
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Hosszan tartó betegség után 85 éves korában 
hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a 
Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszo-
ros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari-, illetve Balázs 
Béla-díjas színművész, Érdemes és Kiváló Művész. 
A hazai filmes és színházi élet egyik legkimagas-
lóbb alakja több mint 130 színházi bemutatót élt 
meg, emellett több mint száz filmszerepre kérték 
fel. Pályájáról, egri kötődéséről, illetve filmtörté-
neti jelentőségéről a TV Eger A mi történetünk 
című magazinműsorában HERNÁDI FERENCET, 
mozgókép- és médiaismeret szakos pedagó-
gust, valamint HONFI GÁBORT, az Eger Sikeréért 
Egyesület alelnökét kérdeztük.

HEVES MEGYEI SZÁRMAZÁSA ÉS TANULMÁ-
NYAI RÉSZBEN EGERHEZ KÖTÖTTÉK

A Pélyen született Törőcsik Mari édesapja Egerbe járt 
a ciszterciekhez (ma Gárdonyi Géza Ciszterci Gimná-
zium és Kollégium), ő pedig édesanyja és nővére után 
az angolkisasszonyoknál tanult (Sancta Maria Általá-
nos Iskola és Leánygimnázium, majd Egri Ward Mária 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI, ma 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola).

2013-ban az akkori Ward Mária Általános Iskola egy 
emléktáblával tisztelgett egykori tanulója előtt. Az 
avatásra városunkba látogatott Törőcsik Mari. A szín-
művész akkori, TV Egernek tett nyilatkozatából is 
egyértelműen kitűnt az a szerénység és alázat, amely 
végigkísérte az életét: „Szívből nagyon köszönöm, 
hogy egy város emlékezni, és emlékeztetni akar rám, 
hogy élt itt valaki, járt itt valaki iskolába, aki talán a 
magyar kultúráért tett is valamit, úgyhogy ez nagyon 
jól esett.”

Majd 2019-ben az Érsek utca Egri Csillagok Sétányán – 
Kovács Kati énekesnő, illetve a város Olimpiai bajnok 
vízilabdázói után – a harmadik díszkövet Törőcsik Mari 
tiszteletére avatták. Az átadón az Eger Sikeréért Egye-
sület közbenjárásával a színművész egy videóüzenet-
ben köszöntötte a megyeszékhely lakóit: 

„Eger a szívemben él, ezt komolyan mondom. Ez 
a második otthonom a szülőfalum után. Legyenek 
boldogok, hogy egy ilyen városban élnek!”

Az Egri Csillagok Sétányát díszítő, eddig átadott 

e m l é k p l a k e t t e k k e l 
azokat az embereket 
méltatták, akik életpá-
lyájukkal, munkásságuk-
kal nevezetesebbé, híre-
sebbé tették a várost.  
„Alázattal végezte a 
munkáját, és sosem a 
dicsekvés éltette – ez a 
hiánya nagy erényeként 
jellemezte a pályáját” – 
fogalmazott Honfi Gábor, a kezdemé-
nyezést elindító Eger Sikeréért Egyesü-
let alelnöke.

SZERELMES FIATAL, 
MUNKÁSLÁNY, FELESÉG, 
ÉDESANYA, NAGYMAMA 
– MINDEN ÉLETSZAKASZT 

HITELESEN FORMÁLT MEG A 
VÁSZNON

„Operettszakos főiskolai hallgató korá-
ban lépett először kamera elé a Körhinta 
című filmben, már akkor föltűnt sokol-
dalú kifejezőkészsége” – olvasható a 
Magyar Filmlexikon róla szóló szócikké-
ben. Mint írják: „Emocionális és racioná-
lis egység jellemzi játékát mind színpa-
don, mind mozgóképen… Szerepeivel 
mélyen azonosul. Elemi erővel tudja 
ábrázolni a tragikus sorsokat, hitelesen 
a könnyed, vígjátéki alakokat.”

Törőcsik Mari minden társadalmi réteg-
hez kötődött a szerepein keresztül. 
„Úgy adott, hogy mindvégig valósághű 
maradt” – emlékezett a színművész 
munkásságáról Honfi Gábor.

A KÖRHINTA ÚJ KORSZAKOT, 
EGYFAJTA ÚJJÁSZÜLETÉST 

JELENTETT A MAGYAR 
FILMMŰVÉSZETBEN

Még el sem végezte az akkori nevén 
Színház- és Filmművészeti Főiskolát, 
amikor első nagy sikerét aratta Fábri 
Zoltán 1956-os filmjében, a Körhintában. 

„Ehhez szükségeltetett a rendező 
zsenialitása, valamint Illés György 
szeme, látásmódja” – fogalmazott 
Hernádi Ferenc. Hozzátette, utóbbi 
operatőr egyszer azt mondta, Törőcsik 
Mari érezte a kamerát és a legapróbb 
rezdülésre is képes volt, ő egy olyan 

alapvetően ösztönös zseni, aki később, 
a színművészetin megtanulta a szak-
mát. „A csillagok ritka állása szerint, 
esetleg százévente, ha magyar terüle-
ten születik egy-egy ilyen kiemelkedő 
egyéniség” – méltatta a színművészt a 
pedagógus. 

„ÓRIÁSI A KÜLÖNBSÉG A SZÍN-
HÁZI ÉS A FILMSZÍNÉSZ KÖZÖTT” 
Törőcsik Mari nagyon fiatalon, a főis-
kola elvégzése után egy évvel kapta 
meg a Balázs Béla-díjat. Az elismerés 
ellenére azonban támadások is érték. 
„Azt mondták rá, hogy filmszínésznő, 
és hogy nem tud színpadon játszani. 
Éppen ezért hatalmas belső küzdelme-
ken ment keresztül, míg a szakma és a 
kritikusok egyaránt elfogadták” – emlé-
kezett vissza Hernádi Ferenc. „Az első 
tíz évét a színpadon kudarcok sorozta 
jellemezte, mert meg kellett tanulnia a 
színpadi színészetet” – tette hozzá.

Törőcsik Mari a Varsói melódia című 
darabbal aratta az első nagy színházi 
sikerét, amely meghatározta a pályá-
ját. A magyar filmművészetben pedig 
korszakok jellemezték munkásságát. 
„Rendre megemelte az adott művet, 
mindig jobb volt, mint maga a film” – 
emlékezett róla Hernádi Ferenc. Mint 
elmondta, a magyar filmben nincs még 
egy olyan világszerte megbecsült szak-
ember, mint ő. „Azt a nevet, hogy Törő-
csik Mari, mindenhol ismerik” – tette 
hozzá.

A színművész családja április 22-én szűk 
körben vett végső búcsút a színmű-
vésztől. Hamvait végakarata szerint a 
Tiszába szórták Pély községnél – áll a 
Nemzeti Színház közleményében.

A Törőcsik Mariról szóló beszélgetés 
visszanézhető a TV Eger A mi történe-
tünk című magazinműsorának április 

21-i adásában.

„EGER A SZÍVEMBEN ÉL!”
BÚCSÚZUNK TÖRŐCSIK MARITÓL,

A MAGYAR SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZET
EGYIK LEGKIEMELKEDŐBB SZEREPLŐJÉTŐL

SZERZŐ: VERES PETRA 
FOTÓ: VERES PETRA, TV EGER

FOTÓ: GÁL GÁBOR
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TISZTELT ÜGYFELÜNK!

VÉDJE KÖRNYEZETÉT, 
GYŰJTSÖN SZELEKTÍVEN, 

EZÁLTAL JELENTŐS 
ÁRENGEDMÉNYT 

ÉRHET EL!
VÁROSGONDOZÁS EGER KFT.

NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG

800 – 1600

Építési-bontási
Hulladék Feldolgozó Telep,

Eger 0752/29 hrsz.
(Eger és Egerszalók közötti külterület)

Tel: 06-36-411-144/230
e-mail: inert@varosgondozaseger.hu

             Anyag megnevezése          Nettó ár Ft/db          Bruttó ár Ft/db

Bontott, kisméretű tégla      60            76

Bontott, 40x40 cm-es járdalap     50            64

Bontott, kisméretű gránit kockakő (10 × 10 × 10)   80           102

Bontott, nagyméretű gránit kockakő (20 × 20 × 20) 320          406

*Az ár tájékoztató jellegű. A részletekért és az aktuális feltételekért keresse fel weboldalunkat.
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