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SZÜRETI GONDOLATOK ELVITELRE 
Napjaink legfontosabb mértékegysége 
az idő, ma már senki nem hajlandó várni.  
Mindent egyszerre és azonnal akarunk, 
pedig a gyorséttermek és az internet 
világában is vannak olyan folyamatok, 
amit nem lehet siettetni.  Az édes-
anya tudja, hogy szükség van a kilenc 
hónapra a magzat egészséges fejlődése 
szempontjából, a gazda is türelemmel 
kivárja, amíg a termés beérik. Az ősszel 
együtt elérkezik  a szüret ideje, amikor 
egy egész évi munka gyümölcsével 
szembesül a szőlőművelő. Közösségi 
ünnep ez, amikor a résztvevők köszö-
netet mondanak az égi gondoskodá-
sért és hálát adnak Istennek a kapott 
javakért. Fontos gesztus, hozzátéve, 
hogy szeptember 21-én ünnepeljük a 
hála világnapját. John Robbins ameri-
kai szerző szerint: „Aki elfelejti a hála 
nyelvét, sosem lesz beszélő viszony-
ban a boldogsággal.” Gyakoroljuk ezt az 
erényt mindennap és koccintsunk erre 
egy finom pohár egri borral! 

Hartmanné dr. Somogyi Kinga 
főszerkesztő
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Ebben az évben a művészetek is 
kiemelt szerepet kapnak. A parkban 
"Őszköszöntő - Képzőművészeti forga-
tag a Szépasszonyvölgyben" címmel 
egynapos képzőművészeti szabad-
téri kiállítás lesz az Agria Park Galéria 
közreműködésével, de fontos szerep 
jut a zenének is, hiszen a pincészetek 
és éttermek teraszain fiatal zenészek 
adnak majd koncertet. A családokat, 
gyerekeket bábelőadással, kézműves 
foglalkozással várjuk. A környékbeli 
kézműveseket felsorakoztató vásár 
mellett a fazekasmesterséget bemu-
tató programmal is készülünk, a Márai 
Központban pedig Péter Szabó Szilvia 
Noxtalgia Unplugged koncertjét élvez-
heti majd a közönség.

A Szépasszonyvölgy óriási lehető-
ségeket rejt magában, ezek kiakná-
zására a vonzó programokon kívül 
az ottani borászok összefogásában, 
a közös márkaépítésében, az infra-
struktúra fejlesztésében látják a 
megoldást – többek között ezt fogal-
mazták meg az Egyesület 2017- es 
alapdokumentumában. Hogyan való-
sult meg ez az elképzelés?
A "Lendületben a Szépasszonyvölgy" 
projekt négy alappillére a következő 
volt: stratégiai együttműködés az 
önkormányzattal, városi szerveze-
tekkel, infrastrukturális fejlesztések 
a Völgyben, marketing és kommu-
nikáció, valamint programszervezés. 
Mind a négy területen jelentős sike-
reket értünk el. Az infrastrukturális 

fejlesztések közül kiemelt jelentőségű 
a Piknik Park megújítása: évek óta 
virágos, rendezett környezet várja a 
vendégeket, és tavaly sikerült átad-
tunk egy játszóteret is, melyet az 
egri családok is szívesen látogatnak. 
Elindult a szépasszonyvölgyi busz-
járat, jelenleg pedig egy közösségi 

Ki ne szeretné igényes környezetben élvezni 
családdal, barátokkal az Egri borvidék finom 
borait? Ki ne lenne egriként büszke egy olyan 
különleges városi célpontra, ahová bátran, 
örömmel elviheti idelátogató ismerőseit, ba-
rátait, és ahol egyedülálló, izgalmas élmények 
várják? A Szépasszonyvölgy ilyen hely lett, és 
a jövőben még inkább az lehet, hála annak a 
munkának, akaratnak és lelkesedésnek, mely 
a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesüle-
tének tagjait jellemzi.

Az egyre nagyobb népszerűség, a siker 
természetesen köszönhető a vonzó progra-
moknak is, hiszen az Egyesület kora tavasztól 
késő őszig szervezi rendezvényeit, melyek 
szólnak turistáknak, egrieknek egyaránt. 
Szeptember 18-án várja az érdeklődőket a 
Szüreti Pincetúra, melyről TARNAY ÉVÁT, az 
Egyesület elnökét kérdeztük.

SZÉPASSZONYVÖLGY 
A MEGUNHATATLAN

Az idei Szüreti Pincetúra "A bor és a művésze-
tek harmóniája" alcímet kapta. Mit lehet tudni a 
rendezvényről?
A ’túrázók’ egy menetlevéllel látogatják végig az 
egyesületi tagságot jelző lilazászlós pincéket és 
éttermeket, ahol a finom borok és ételek kósto-
lása mellett részt vehetnek szüreti játékokban is. 



hulladékgyűjtőhely kialakítása zajlik. A marketing területén egysé-
ges arculatot alakítottunk ki, létrehoztuk és működtetjük a honla-
punkat, Facebook-oldalunkat, emellett készítettünk egy igényes, a 
tagokat bemutató kiadványt.

A Völgy programkínálata immár lefedi az egész évet. A várossal 
együttműködve tavasszal a Hungarikum Pikniket, ősszel a Szüretet 
rendezzük meg. A Völgy közepén idén nyáron negyedik alkalommal 

szóltak koncertek, ezúttal az Újra Eger! programsorozaton belül. 
Reméljük, hogy ősszel - a Szüreti Pincetúra mellett - még megvaló-
sulhat a IV. Szépasszonyvölgyi Bikavérkóstoló Pincetúra is.

Ha már szüret… A borászok számára ez az év legnagyobb esemé-
nye. Idén mikortól indul, és milyen termés várható?
A hideg tavasz miatt két-három héttel később kezdődik el a szüret, 
augusztus első hete helyett a hónap végén, és kitarthat egészen 
október végéig. Az Irsai Olivér szőlőfajtával kezdünk, majd követ-
keznek a muskotályos fajták. Az Egri borvidék 5400 hektárnyi terü-
letén jó termés várható, nagyon kedvező volt a nyár, de az igaz, 
hogy a minőséget még befolyásolhatja a szüreti időjárás. Most egy 
picit hűvösebb idő van, de ez még akár jót is tehet az olyan illatos 
fajtáknak, mint az Irsai, mert a savak csökkenésének üteme lassul, 
intenzívebbek maradnak az illatok. Bízunk abban, hogy október 
közepén már az újbort kóstolhatjuk. 

SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

karikagyűrű gyorsan
arany és ezüst akció

törtaranyért új ékszer

nálunk
jó dolgok várnak!

HIRDETÉS

MUSTBAN ÉRLELT
JÉRCEMELL
A mustból redukciót főzünk

A megtisztított jércemellet sózzuk, borsozzuk és 
vákuumzacskóba tesszük egy kevés must redukció-
val, ezt 64 Celsius fokon 35 percig szuvidáljuk.

Ha ez elkészült, a jércemelleket vajon, serpenyőben 
kérgesítjük közben a szőlőszemeket kimagozzuk és 
a must redukcióban átforgatjuk.

Hercegnő burgonyával tálaljuk.
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EZER ÉV BARÁTSÁGBAN  
LENGYEL-MAGYAR HAGYOMÁNYŐRZŐ 
SÉTÁT RENDEZTEK A BELVÁROSBAN

Hagyományőrző sétát tartottak Egerben a 
lengyel-magyar barátság kapcsán. A prog-
ramsorozat tisztelgés a két ország hősei előtt, 
valamint egyfajta jelzése, hogy az összefogás 
máig tartja erősségét.

GÁRDONYI PIKNIK 
IDÉN IS VÁRTÁK A CSALÁDOKAT 
Idén sem maradhatott el a Gárdonyi közelében 
című programsorozat, így az író születésnapjára 
is megemlékeztek, majd a már hagyománynak 
számító Gárdonyi-pikniket is megtartották a 
híres regényíró egri házának kertjében. 

EGRI BIKAVÉR ÜNNEP  
IDÉN IS A BOROK, A GASZTRONÓMIA ÉS A 
KONCERTEK KERÜLTEK FÓKUSZBA
25. alkalommal rendezték meg az Egri Bikavér Ünnepet, a 
borvidék kiemelt turisztikai és gasztronómiai eseményét, 
ahol közel negyven helyi borász mutatta be választé-
kát. A megnyitón Nagy István agrárminiszter elmondta, 
nagyszerű, hogy a szőlészek-borászok a pandémia alatt is 
tették a dolgukat. Az idei év legjobb nedűinek a Stumpf 
és a Simkó Kőporos Pincészet borait választották. Az Egri 
Bikavér Borlovagrend három új és egy tiszteletbeli tagot 
avatott a háromnapos rendezvényen.

VÉGVÁRI VIGASSÁGOK      
HAGYOMÁNYŐRZÉS AZ EGRI VÁRBAN
Hagyományőrző csoportok felvonulását 
és táborállítását is megtekinthették a XXV. 
Végvári Vigasságokra érkezők az egri várban. 
Különböző korok szokásaiba, fegyverviseletébe 
és mesterségeibe kaphattak betekintést azok, 
akik ellátogattak az erődítmény falai közé.

EGRI CSILLAG WEEKEND  
BORKAVALKÁD ÉS SAJTKÜLÖNLEGESSÉGEK 
A DOBÓ TÉREN 
A jubileumi, 10. Egri Csillag Weekendre várták a külön-
böző nedűk szerelmeseit a Dobó téren. Az eseményen 
helyi borászok kínálták legújabb évjáratú fehér 
házasításaikat, emellett különböző sajtokat is kóstol-
hatnak az érdeklődők. A hangulatról pedig a fellépők 
gondoskodnak.

KÖSZÖNTÉS 
AZ ASSZISZTENSEK ÉS A SZOCIÁLIS 
DOLGOZÓK MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL
A járvány elleni védekezésben való kiemelkedő helytál-
lásukért vehettek át emlékérmet és oklevelet az oltó-
pontok koordinátorai, a háziorvosi asszisztensek, vala-
mint a szociális dolgozók. A megyeházán 39 személy 
munkáját köszönte meg dr. Pajtók Gábor kormánymeg-
bízott, a Heves Megyei Védelmi Bizottság elnöke.

SÖRFESZTIVÁL 
HÁROM NAPON ÁT KÜLÖNLEGESSÉGEKKEL VÁRTÁK 
A PLÁZÁBA ÉRKEZŐKET
Piknikhangulat, kóstolók, street food és koncertek jellemezték a 8. 
Sörfesztivált, ahol három napon át különleges italokkal várták a bevásárló-
központ díszkertjébe érkezőket. A kisüzemi kézműves sörök mellett cseh 
hűsítőkkel is készültek a résztvevőknek.

FUTÓKÖR 
MEGKEZDŐDÖTT A REKORTÁN 
PÁLYA KIALAKÍTÁSA AZ ÉRSEK-
KERTBEN
Hamarosan az ország második leghosz-
szabb futópályáján edzhetnek az egriek, 
hiszen megkezdődött az érsekkerti futókör 
kialakítása. A kivitelező cég már átvette a 
munkaterületet, jelenleg pedig a nyomvo-
nal kijelölésén dolgoznak. Mirkóczki Ádám 
polgármester elmondta, a strandról a 
patakba engedett hulladékhő hasznosításá-
val ez a pálya lesz hazánk egyetlen fűthető 
zöldkörnyezetben kialakított futóköre.



LIPICAI LOVAS GÁLA  
NEMZETKÖZI TÖRTÉNELMI 
SHOWRA VÁRTÁK 
A SZILVÁSVÁRADRA ÉRKEZŐKET 
Hosszú évek után ismét Nemzetközi Törté-
nelmi Lovas Gálát rendeztek Szilvásváradon 
augusztus 20-án. A díszelőadás hazánk lovas 
történelmét mutatta be, a produkció egyes 
jeleneteit a későbbiekben Európa lovas 
rendezvényein is szeretnék előadni.

PATAKPARTI KACSAPARTI 
ELKEZDŐDHET A SÓSZOBA 
KIALAKÍTÁSA
A tavalyi kétezer versenyző sikere után idén 
háromezren álltak rajthoz a Patakparti Ka-
csapartin. A programhoz kapcsolódó ado-
mányozáson 2,5 millió forint gyűlt össze, így 
megkezdődhet a felsővárosi Gyermeklánc 
Tagóvoda sószobájának kialakítása.

ÉRSEKI PALOTA
ÚJRA LÁTOGATHATÓ A TURISZ-
TIKAI LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS A 
PINCERENDSZER 
Két féléven át kellett nélkülözniük a 
vendégeknek az Egri Érseki Palota Turisz-
tikai és Lálógatóközpont épületét, hiszen 

a koronavírus miatt ennyi ideig tartott zárva a 2016-ban megnyitott különleges léte-
sítmény. Hernádfői Csaba igazgató azt mondta, alig várták, hogy ismét megteljenek a 
termek turistacsoportokkal.

FÁKLYÁS 
KIRÁLYKÖSZÖNTŐ 
AUGUSZTUS 19-ÉN ISMÉT A 
MINORITA TEMPLOMBA ÉS A 
VÁRBA VÁRTÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET 
Idén is megrendezte a Fáklyás Királyköszöntő 
ünnepségét az Egri Lokálpatrióta Egylet. A 
hagyományos Szent István-naphoz kapcso-
lódó esemény a Minorita templomban 
kezdődött, majd a fáklyás menet a várba 
indult, hogy megemlékezzenek államalapító 
királyunkról.

SIKER
KIEMELKEDŐ PROJEKT LETT A KÖNYVTÁR 
NÉGYKERÉKEN
A 2014-2020-as időszak zászlóshajós projektjei közé válasz-
tották a Könyvtár négykeréken elnevezésű szolgáltatást 
mint szakmailag kiemelkedő, társadalmilag hasznos, inno-
vatív és az uniós forrásokat sikeresen felhasználó progra-
mot – közölte a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
közösségi oldalán. Mint írják, a Könyvtárbusz szolgáltatá-
sait egy eredménykommunikáció során mutatják be a ma-
gyar lakosság és az Európai Bizottság számára. Ehhez az 
EMMI munkatársai professzionális fényképeket, valamint 
egy imagefilmet is készítenek majd.

KERÉKPÁRÚT
HAMAROSAN ELINDUL AZ EGER-MISKOLC KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉSE 
Több településen átívelő kerékpárút kiépítése kezdődhet meg a jövőben. Az 56 kilo-
méteres útszakasz Egert és Miskolcot köti majd össze. A városunkba vezető útvonal 
tervezett nyomvonalát szakemberek járták be.
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REKONSTRUKCIÓ 
MEGÚJUL AZ USZODA TETŐSZERKEZETE 
Megkezdődött a Bitskey Aladár Uszoda tetőszerke-
zetének felújítása. Az elmúlt 20 év alatt tönkrement 
terrakotta cserepeket TAO-s, valamint önkormányzati 
forrásból, közel 300 millió forintból cserélik le újakra.

ÁTADÁS
SZEPTEMBERBEN VEHETIK BIRTOKBA 
AZ AUTÓSOK AZ ÚJ PARKOLÓHÁZAT
Műszakilag elkészült Eger legújabb parkolóháza, 
amely a Nemzeti Úszó- és Vízilabdaközpont komple-
xumaihoz tartozó fejlesztés. Szeptember közepétől 
vehetik majd birtokba az autósok, miután lezajlott az 
engedélyeztetési eljárás és az üzemeltetőt is kijelölte 
az önkormányzat. 

MAGYAROK KENYERE PROGRAM
A KÖZEL 32 TONNA BÚZA MELLETT PÉNZADOMÁNYOK IS ÉRKEZTEK 
Eddig mintegy 32 tonna búzát gyűjtöttek össze a Heves megyei gazdák – hangzott el 
a Magyarok Kenyere Program ünnepi rendezvényén, Sarudon. Szendrei László, a Nak 
Heves Megyei Szervezetének elnöke elmondta, huszonöt százalékkal haladták meg az 
előző évi számokat, de a pénzadományok is folyamatosan érkeznek.



Az USA-ban 2010 óta nem teszik kötelezővé a 
kézírás tanítását, de még a mintaként emlegetett 
Finnországban is elsődleges szerepet kap a gépírás. 
Valóban ez lenne a jövő? 
Amerikában valamikor indiánok és bölények laktak, 
ma pedig kevert népességet találunk a kínaitól 
kezdve az arabig. A migráció miatt az angol kézírást 
nem lehet kivitelezni. Sokkal egyszerűbb billentyűzet 
segítségével a látványelemekre koncentrálni, mint-
sem arra kényszeríteni a lakosokat, hogy vonaltól 
vonalig írjanak. Számos pszichológiai és pszichiátriai 
társaság működik az USA-ban, akik bebizonyították, 
milyen hátrányokkal jár, ha a gyerekek kétéves koruk 
előtt túlzott mértékben foglalkoznak érintőképer-
nyős és más vizuális eszközökkel. Emiatt is megugrott 
a hiperaktív gyerekek száma. Ebben a korban nem 
ugráló képeket, hanem az édesanya arcát kellene 
látni, és a tárgyakat fókuszba hozni. 

Mi az, amit ezzel összefüggésben szülőként nagyon 
el tudunk rontani, legjobb szándékunk ellenére is?
Nem kell mindent kérdeznünk, mert az értelmetlen 
kérdésekkel elbizonytalanítjuk a gyereket. Ha indu-
lunk valahová, nem opció, hogy van-e kedve felvenni 
a cipőjét vagy beülni az autóba. A labdázás, a cipő-
fűző kötése klasszikusan olyan dolog, amivel a szem-
kéz koordinációt gyakorolhatja. A tépőzáras cipő arra 
jó, hogy a szülő időt spóroljon. Sokan az óvodában 
találkoznak először a szokásrenddel, sőt a napirend-
del is. Pedig a cipő felhúzása és az írás is szabály. Nem 
mentségeket és kibúvókat kell keresnünk a gyerek 
számára, hogy miért ne tegye meg. Inkább arra 
ösztönözzük, hogy fogadjon szót. Egyre nehezebben 
működik a kudarctűrés is, hamarabb feladják, ami 
nem sikerül elsőre. Az iskolában viszont egyebet sem 
hallanak, mint „próbáld meg még egyszer, a követ-
kező szebb lesz”. Ez a varázsige, amit ha nyugodt 
hangon mondunk, a hátát simogatva, akkor nem kell 
minden második lapot kitépni a füzetből. 

Hogyan hangolhatjuk csemetéinket az iskolára, az 
írás-olvasás elsajátítására? 
Mindegy, hogy a gyerek trambulinon, hintán gyako-
rolja az egyensúlyt, vagy csak a fűben ugrál. Minden 

mozgás jó, ami a saját testével kapcso-
latban ingerekkel látja el. Amikor a 
gyerek a testrészeit felismeri, miköz-
ben megtapasztalja a fönt és a lent 
irányát, akkor az olvasás-írás alapele-
meit tanulja. A zokni felhúzása olyan 
kihívás, mint később az írásnál vonal-
közben maradni. A színezés, a forma-
kitöltés is ezt alapozza meg, ami nem 
azonos a satírozással, az „irkafirka 
palacsintával”. Egyszerű dolgok rajzo-
lásával kezdjük, mint a fa vagy a csiga-
biga. Érezni kell a kézfej élét, ahogy 
súrlódik a papíron. Ez a nyomaték, így 
tud haladni majd a füzetben is a sor 
végéig, kitartóan. A billentyűzet nyom-
kodása más, ott nincs koordináció. Ha 
erre szűkítjük az ujjmozgást, az agy 
bizonyos területei kevésbé lesznek 
igénybe véve. Érdemes terméseket, 
gyöngyöket rakosgatni egyik tálból a 
másikba, csipeszelni ruhacsipesszel, 
fatipliket dugdosni. Ezek a mozgások 
közelebb viszik a helyes ceruzafogás-
hoz. Mindegy, hogy jobb- vagy balke-
zes lesz; egy évvel az iskolakezdés 
előtt azt az oldalt kell erősíteni, amivel 
a ceruzát veszi kézbe.

Milyen hátrányokkal jár, ha kimarad 
ez az előkészítő folyamat? 
Ha a gyerek képzelőerejét nem fejlesz-
tettük úgy, hogy egy hallásra maga 
elé tudja képzelni, amit mondunk, az 
gátolja a szöveg megértését. Márpedig 
felső tagozatban a történelem, a 

matematika és bármelyik más tantárgy 
is feltételezi az értő olvasást. A 
mondókák mozgásba, cselekvésbe 
ágyazva fejlesztik a gondolkodást, a 
képzelőerőt. Hasznosak a mesék, a 
képeskönyvek, később a történelmi 
tárgyú, egyszerű, szótagolva írt törté-
netek. A jó szülő és pedagógus vizio-
nálja a jövőt, a célra tart, hogy a gyerek 
a szövegértési feladatokban jól tudjon 
teljesíteni.

Az iskolaérettségi vizsgálatok alap-
ján sokan szorulnak fejlesztésre. 
Számukra is van remény?
Hogyne. A hat-hétéves kisiskolás ideg-
rendszere kész arra, hogy írni-olvasni 
tanuljon. A kézközépcsontok érése 
hét-nyolcéves korra tehető. Ha megfe-
lelő volt az alapozás, az nagyszerű; 
ha nem volt, kicsit döcögősebben 
fog menni, de a képességei adottak. 
Szeretem, ha a nagycsoportosok rend-
szeresen mozognak, nem feltétlenül a 
lemaradás miatt. Ez lehet úszás, futás, 
biciklizés, kosárra dobás, focizás. Egy a 
lényeg: a saját testével tudjon koordi-
náltan működni. 

KISOKOS 
Meixner Ildikó tanítási 
módszerében a lap bal olda-
lára kis szívet rajzolnak, jobb 
oldalra a kézfogás kézjelét. 
Ez segíti a tájékozódást.

A Meixner-módszeren alapul 
Csabai Katalin Lexi sorozata 
és Dr. Szentmiklóssy Margit 
íráselőkészítő programja.

Kiváló segédeszköz óvodá-
sok számára a Korrekciós 
feladatlapok gyengénlátó 
gyermekek számára, amely 
az írást készíti elő.

SZERZŐ: CSÁK-NAGY KRISZTA 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

„PRÓBÁLD MEG
MÉG EGYSZER,
A KÖVETKEZŐ
SZEBB LESZ!” 
KÉZÍRÁSRA HANGOLVA
A digitális világ, a billentyűzet egyre inkább 
háttérbe szorítja a kézírást. A gyerekek több-
sége hamarabb megtanulja kezelni az érin-
tőképernyőt, mint a ceruzát. Szülőként 
felelősségünk kicsi kortól hangolni gyerme-
keinket az írástanulásra. Hogy miként, arról 
FÁBIÁN ZSUZSANNA gyógypedagógust, logo-
pédust, a Heves Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Egri Tagintézményének helyettes vezető-
jét kérdezem.
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Tudom, hogy ebben az évben is igen 
komoly összeget fordítanak fejlesz-
tésekre. Ezek közül melyek érintik az 
Önökhöz tartozó egri iskolákat?
Talán onnan érdemes kezdeni – mondja 
Ballagó Zoltán –, hogy tankerületi 
központunk az idén közel két és fél milli-
árd forint értékben hajtott, illetve hajt 
végre különböző infrastrukturális beru-
házásokat a fenntartásunkban működő 
oktatási intézményekben, amelyek 
révén az eddigieknél is korszerűbb és 
biztonságosabb munkafeltételeket 
tudunk biztosítani. Hogy e célokra ilyen 
tetemes pénzt költhetünk, az köszön-
hető egyrészt a stabil, kiegyensúlyo-
zott és takarékos gazdálkodásunknak, 
másrészt pedig az aktív és eredményes 
pályázati tevékenységünknek. Ami a 
konkrét fejlesztéseket illeti: pályázati 
forrás teszi lehetővé azokat a munká-
latokat, amelyek Egerben három hely-
színhez (Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Egri Tanintézménye, 
Szalaparti EGYMI, Mlinkó István EGYMI) 
köthetők. A szokásos nyári tisztasági 
festéseken túl saját, költségvetési 
forrásból valósult meg a Pásztorvölgyi 
Általános Iskola és Gimnázium kazánjá-
nak felújítása, akárcsak az itteni villám-
védelem korszerűsítése, amire különben 
a Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi 
Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagiskolájában is sor került. 
Megemlíteném még az Egri Dobó István 
Gimnázium kis tornatermének felújí-
tását, illetve a Lenkey János Általános 
Iskola tetőfelújítását, amelyek esetében 
a munkálatok az előkészítő fázisban 
vannak. Egy fél mondat erejéig kitérnék 
a megyeszékhely tőszomszédságában 
lévő Felsőtárkányra is, ahol, a megnöve-
kedett tanulói létszám miatt, iskolabőví-
téssel összefüggő tervezési munkálatok 
folynak. 

Beszéljünk az eszközfejlesztésekről 
is… Pláne, mivel a koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt digitális oktatás 
mindennél jobban rávilágított ennek 
fontosságára. 
Így igaz, de ettől függetlenül is tény, 
hogy a XXI. század iskolájához a legmo-
dernebb, legkorszerűbb eszközök 
elengedhetetlenül hozzátartoznak. 
Szerencsére e téren is sikerült maxi-
málisan kiaknáznunk a pályázati lehe-
tőségeket, s az így elnyert pénzekből 

– amelyeket természetesen ki is egészí-
tettünk – rengeteg hasznos és szüksé-
ges dolgot tudtunk beszerezni. Mondok 
pár számot, mert azok mindennél beszé-
desebbek… Szóval költségvetési forrás-
ból sikerült vennünk 65 laptopot, 145 
PC-t, 38 projektort, 76 nagyképernyős 
érintőpanelt, 4 darab 3D-s nyomtatót, 
valamint 115 robotikai eszközt. A pályá-
zati pénzek révén pedig további 500 
tablettel, szintén 500 LEGO robottal és 
110 laptoppal gazdagodtunk. Az infor-
matikai berendezések mellett bútorok, 
modern szemléltető, illetve hangtech-
nikai eszközök, továbbá sportszerek 
beszerzésével is igyekeztünk segíteni 
az oktató-nevelő munkát. Külön emlí-
teném az úgynevezett „hangszercsere 
programot”, amelyre immár harmadszor 
kerítünk sort, és aminek betudhatóan 
10 millió forint értékben kerülhetnek új 
és minőségi hangszerek egyes intéz-
ményekbe. Mindennek az alapfokú 
művészeti iskolák eszközeinek folyama-
tos megújulása szempontjából komoly 
jelentősége van.  

Úgy vélem, érdemes kitérni az 
iskolaőrök dolgára is, mert a hírek 
szerint rendkívül kedvezőek voltak 
a tapasztalatok a tevékenységükkel 
kapcsolatosan…
Nos, a tankerületi központunkhoz 
tartozó területen a Heves Megyei 
Rendőr-főkapitányság jelenleg tíz okta-
tási intézménybe biztosít iskolaren-
dőrt. Amiként az köztudott, az iskolák 
maguk dönthették el, hogy igényt tarta-
nak-e az e feladatokat ellátó személyek 

INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEK,
KORSZERŰ ESZKÖZÖK,
ISKOLARENDŐRÖK
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jelenlétére, avagy sem. Mivel már egy teljes tanévnyi 
tapasztalat gyűjt össze, elmondhatjuk, hogy a visszajel-
zések egyértelműen kedvezők, tehát mind az érintett 
intézmények vezetői, pedagógusai és más dolgozói, 
mind pedig a szülők elégedettek az iskolaőrök tevé-
kenységével. Mint kiderült, utóbbiaknak mindenütt 
sikerült igen jól beilleszkedniük az iskola mindennapi 
életébe, megismerkedniük a különféle szokásokkal, 
az intézmények működését szabályozó dokumentu-
mokkal, így valóban hatékonyan segíthették a nevelő-
testületek munkáját és – hiszen erre is szükség volt 
– a különböző járványügyi intézkedések betartatását. 
Nem mellékes, hogy a tanulók és szüleik is elfogadták 
őket, és talán ennek is köszönhető, hogy ahol jelen 
voltak, kevesebb volt az iskolai konfliktus, nyugodtabb 
mederben folyt az oktató-nevelő munka. Megjegyzem, 
a dolog sikerességét mi sem mutatja jobban, mint az, 
hogy további hat intézmény jelezte: szeretne iskolaőrt 
alkalmazni. Azt csak remélni tudjuk, hogy lesz elegendő 
alkalmas személy.

Utoljára, de nem utolsósorban az érdekelne, 
mennyire lehet felkészülni arra, ha – ne adja az isten 
– a koronavírus-járvány negyedik hullámával kellene 
szembenéznünk…
Nagyon-nagyon bízunk abban, hogy a 2021/2022-es 
tanév hagyományos keretek között zajlik majd, azaz 
jelenléti oktatás formájában. Erre szerintem minden 
remény megvan, s mi így is készülünk. Ha azonban 
mégis szükség lenne digitális oktatásra, úgy ennek 
sem lenne akadálya, miután az iskoláknak már vannak 
tapasztalataik e megoldást illetően. Elég csak arra utalni, 
hogy amikor másodszor kellett elrendelni a digitális 
munkarendet idehaza, már az is simábban és gördülé-
kenyebben ment, mint első alkalommal. De – ismétlem 
– mi most azzal számolunk, hogy intézményeink élete 
a korábbi években megismert forgatókönyvek szerint 
alakul majd.   

BALLAGÓ ZOLTÁNT, AZ EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT 
VEZETŐJÉT KÉRDEZTÜK

Amíg az általános iskolák tanulói és a 
középfokú oktatási intézmények diák-
jai jól megérdemelt nyári pihenésüket 
töltötték, a háttérben – ahogy az lenni 
szokott – meglehetősen komoly munka 
folyt annak érdekében, hogy a 2021/2022-
es tanév ne csupán zökkenőmentesen, de 
minden szempontból megfelelő körülmé-
nyek között indulhasson. Hogy mit jelent 
mindez az Egri Tankerületi Központ által 
fenntartott megyeszékhelyi iskolák eseté-
ben? Egyebek mellett erről kérdeztük 
BALLAGÓ ZOLTÁNT, a tankerület igazga-
tóját, akivel ezen túlmenően az eszközbe-
szerzésekről, illetve az iskolaőri program-
ról is szót váltottunk.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT
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GYÓGYPEDIKŰR!
Benőtt köröm, gombás köröm, tyúkszem eltávolítása, 
cukorbeteg érszűkületes lábak szakszerű kezelése. 
19 éves szakmai gyakorlat. Egerben házhoz megyek!

Tel.: 06 70 678 3207



A Legényes Zenekar műsorával kezdődött az idei 
augusztus 20-i városi díszünnepség. Ezt követően 
Minczér Gábor alpolgármester mondta el gondolatait 
a megjelenteknek. Mint kiemelte, Szent István kirá-
lyunk több mint ezer évvel ezelőtt a kereszténységet 
és Európát választotta, amely döntésével lefektette a 
magyarság Kárpát-medencei megmaradásának alap-
feltételeit. A városvezető hozzátette, ezt a földet 
nem csupán ajándékba kaptuk, hiszen a Szent István 
után következő évszázadok magyarjainak nemzedék-
ről nemzedékre kellett megküzdeniük ezért a földért. 
Mint elmondta, mindvégig a kor aktuális kihívásaira, 
problémáira kellett válaszokat, megoldásokat találni. 

„Olykor külső támadó hadakkal kellett harcolni, olykor 
pedig nagyhatalmak országrontó nyomásának kellett 
politikailag ellenállni, és ezeket a támadásokat vissza-

SZERZŐ: VERES PETRA 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

A magyar állam alapításának évfordulóján elisme-
réseket adtak át a Dobó téren. Augusztus 20-án, 
a városi díszünnepségen tizenegy olyan személyt 
díjazott az egri önkormányzat, akik munkájuk-
ban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak a 
város hírnevének öregbítéséhez. A magyar álla-
miság megszületésének évfordulója alkalmából 
MINCZÉR GÁBOR alpolgármester köszöntötte a 
helyi és az Egerbe látogató közönséget.

VÁROSI DÍSZÜNNEPSÉGGEL ÜNNEPELTE
EGER AUGUSZTUS 20-ÁT

„VAN HELYÜNK EURÓPÁBAN,
IGENIS EURÓPAIAK VAGYUNK…”
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verni” – fogalmazott Minczér Gábor. Az 
alpolgármester kiemelte, úgy gondolja, 
ha nem is hiba nélkül, de az évszáza-
dok alatt megfeleltünk a Szent István 
által ránk hagyományozott feladatnak, 
hiszen – mint mondta –, itt vagyunk 
Európa szívében, azon a földön, amely 
föld az otthonunk. 

A városvezető ezt követően 
Vörösmarty Mihály: Szózat című művé-
ből a következő sorokat idézte: „És 
annyi balszerencse közt, oly sok viszály 
után, megfogyva bár, de törve nem, él 
nemzet e hazán”.  „Szent István kirá-
lyunk tehát Európát választotta, mi 
pedig az elmúlt évezred alatt bebizo-
nyítottuk, hogy van helyünk Európában, 
igenis európaiak vagyunk” – tette hozzá 
az alpolgármester.

Minczér Gábor rámutatott, a XXI. század, 
ez a modern kor mindig újabb kihíváso-
kat tartogat számunkra, ma élő magyar-
ság számára, és az utánunk következő 
nemzedékeknek is teljesen más, és újke-
letű problémákra kell megtalálniuk a 
megoldásokat. „A mai kor talán legfon-
tosabb kihívásai az éghajlatváltozás, a 
klímakatasztrófa és az ehhez köthető 
migráció, illetve gazdasági válság lesz” 
– tette hozzá az alpolgármester, majd 
felhívta a figyelmet, hogy ezekre a 
kérdésekre nekünk kell majd válaszo-
kat találnunk, hogy megmaradhassunk 
ezen a földön, megmaradhassunk euró-
paiként, magyarként, nemzetállamként, 
de mindenekelőtt a legfontosabb, hogy 
megmaradhassunk emberként.

A díszünnepségen számos munkájában 
kimagaslót alkotó személyt ismertek el. 
Eger város hírnevének öregbítéséért dísz-
polgári címet kapott MAGYAR-KALOTAY 
RÓZSA röplabdázó. 

Eger város közgyűlése posztumusz dísz-
polgári címet adományozott GORTVA 
JÓZSEFnek, a Magyar Vöröskereszt Heves 
Megyei Szervezet egykori igazgatójának. 

Az egészségügy területén végzett kima-
gasló tevékenységéért Pro Agria szakmai 
díjat kapott DR. PUJÁNÉ DR. TÖRÖK JUDIT 
gyermekorvos.

Emellett a szociális gondoskodás terüle-
tén végzett munkájáért szintén Pro Agria 
szakmai díjat vehetett át VARGA ISTVÁN, 
a hajléktalanok Gondozó Házának vezetője.

Posztumusz Pro Agria szakami díjat adományozott az egri közgyűlés 
VALLUSNÉ FARKAS ANDREÁNAK, az Egri Civil Kerekasztal tagjának.

Idén a Hibay Károly Emlékgyűrűt DR. VIGVÁRY GERGELY szakorvos, 
az Eger kiváló orvosa címet pedig dr. Balogh József főorvos kapta.

Eger kiváló rendőre 
TÓTH TAMÁS rendőr 
törzszászlós lett, az Eger 
Kiváló Tűzoltója címet 
pedig Fazekas Gábor 
tűzoltó főtörzsőrmester-
nek ítélték oda. Ebben az 
évben Dobó kardját Batki 
György rendőr alezredes, 
a felsőtárkányi lőtér vezetője érdemelte ki. 

A városi kitüntetések átadása 
után SZABÓ SIPOS MÁTÉnak, az 
Egri Szimfonikus Zenekar vezető-
jének is megköszönte munkáját 
Mirkóczki Ádám polgármester. 
A városfő az ünnepség végén 
kiemelte, bízik abban, hogy a 
zenekar még további 25 évig 
tevékenykedik majd a városban a 
szakember vezetésével.



Mikor ismerkedtél meg ezzel a sport-
ággal?
Sportcsaládból származom, édesanyám 
válogatott atlétikázó, édesapám szer-
tornász volt. Háromévesen kezdtem el 
sportolni, de akkor, mint oly sok kislány, 
a ritmikus sportgimnasztikát válasz-
tottam. Nyolc év eltelte után azonban 
elcsábultam a röplabdához. 12 évesen 

Bodnár János látott bennem tehetséget, 
és felvitt a felnőtt csapathoz. 16 évesen 
kerültem az ifjúsági válogatottba, és rá 
egy évre az egri csapattal 3. helyezettek 
lettünk az országos bajnokságban. 1991-
ben Kacziba István edző munkája alatt 
- vidéki városként először - megnyertük 
az aranyérmet. Én nem voltam igazán 
röplabdás alkat, hisz nem voltam elég 
magas, viszont nagyon ruganyos tudtam 
lenni. Többnyire feladót, vagy feladó 
átlót játszottam, de szinte minden 
posztra be tudtak rakni. Mikor behozták 
a liberó posztot, Egerben velem tesztel-
tették. Ez nagyon tetszett, mert alacso-
nyabb, de fürge játékosra volt szükség. 
2000-ben sajnos megszűnt Egerben a 
röplabda, majd két év miskolci kitérő 
után visszatértem itthon az NB II-be, 
ezután alapítottam meg az Eger Old 
Girls csapatot Heves megyében. 2012-
ben volt egy Achilles-ínszakadásom, és 
utána sajnos az aktív pályafutásomat 
be kellett fejezni, azóta játékvezetőként 
dolgozom.

Mi kell a kitartáson és a tehetségen 
kívül ahhoz, hogy valaki jó legyen 
ebben a sportágban?
Technika és taktika. Ezen kívül fejlett 
koncentrációs készség, fegyelem és 
természetesen csapatjátékosi szel-
lem. Ezt a díjat is úgy fogom fel, hogy 
nemcsak az én érdemem, hanem a 
csapattársaimé, és természetesen a 

családomé, hiszen öt gyer-
mek mellett értem el ezeket a 
sikereket. Sokat köszönhetek 
a férjemnek, aki mindenben 
támogatott.

Mit adott neked ez a sport?
Rengeteg élményt, nyugodt-
ságot, türelmet, fejlett logisz-
tikai készséget, szeretetet. A 
szurkolók a mai napig megis-
mernek, és ez nagyon jólesik. 
Szülés után is nagyon hamar 
visszamentem röplabdázni, mert a sport számomra 
óriási szerelem volt, testileg-lelkileg sokat kaptam tőle. 
19 évesen szültem az első gyermekem, de már hat hét 
eltelte után újra sportoltam. 

Mely sporteredményekre vagy a legbüszkébb?
Az említett 1988/89-es szezonra, amikor mindössze 
17 évesen lettem a 3. helyezett csapat tagja. Hatszor 
voltam magyar bajnok, ötször magyarkupa bajnok, 
háromszor Interliga-bajnok, 12-szer Heves Megye 
Bajnoka, 4. BEK-helyezett, és 38-szor ifjúsági válogatott. 
De minden meccsemre büszkén, szeretettel gondolok 
vissza.

A családdal és a háztartással kapcsolatos teendőkön, 
és a játékvezetői munkán kívül mi köti le az idődet?
Őzike lányomat a színészet vonzza, pici kora óta játszik 
előadásokban, így nagyon sokat járunk színházba. 
De leginkább otthon szeretek lenni a családommal, 
kertészkedni, finomakat főzni, és bizony, már unokázni. 
Ezek tesznek boldoggá.

A MÁSODIK NŐ EGER DÍSZPOLGÁRAI KÖZÖTT: 
MAGYAR-KALOTAY RÓZSA
Kiemelkedő tevékenysége elisme-
réseként, és a város hírnevének 
öregbítéséért kapott díszpolgári 
címet a közgyűlés döntése alap-
ján Magyar-Kalotay Rózsa röplab-
dázó. Ez az év számára az évfor-
dulók éve: 30 éve nyerte meg a 
csapattal az első bajnoki aranyér-
met, 40 éve van a pályán, és idén 
töltötte az 50-et.
Díszpolgárnak lenni rangos elisme-
rés. Már maga a jelölés is megtisz-
telő, a díjazott számára pedig egy 
megható visszajelzése annak, 
hogy a város vezetése, döntés-
hozói úgy értékelik, munkájával, 
tudásával sokat tett a városért. Az 
idei kitüntetett Magyar-Kalotay 
Rózsa egri születésű röpladázó, 
aki elárulta: nem számított erre a 
címre, az átvételkor elsírta magát 
a meghatottságtól. 

SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Egy új, frissen kidolgozott, az aktuális helyzethez és 
problémákhoz igazított drogstratégiát készít az önkor-
mányzat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum helyi 
szervezetével közösen. Az előző tervezet 2014-ben 
született meg, amit most megújítanak. Az új koncep-
ció előkészítésében iskolai védőnők, szociális segítők, 
pszichológusok, pedagógusok, valamint a szenvedély-
beteg-ellátásban dolgozó szakemberek vesznek részt, 
emellett a lakosságot is igyekeznek megszólítani. Az 
elkészült drogstratégiát előreláthatóan az októberi 
közgyűlésen tárgyalja a testület. 

ÚJ DROGSTRATÉGIÁT ALKOT AZ EGRI
ÖNKORMÁNYZAT
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Az óvodák klímaberendezéssel való felszereléséről 
egyhangúlag döntött a közgyűlés a júliusi rendkívüli 
ülésén. A pályáztatás sikeresen lezárult.  A nyertes cég 
már le is szállította a 12 darab klímát és megkezdte 
beszerelésüket. A munkálatokat várhatóan szeptem-
ber végéig befejezik, így a jövőben már szabályozott 
hőmérsékletű termekben foglalkozhatnak az ovisokkal 
a pedagógusok a Kertvárosi, a Szivárvány és a Benedek 
Elek Óvoda tagintézményeiben. A beruházás összesen 
3.156.000 Ft-ba került.

MEGKEZDŐDÖTT A KLÍMÁK
BESZERELÉSE AZ ÓVODÁKBA 

Találkozóra hívta dr. Ternyák Csaba egri 
érsek azon települések polgármeste-
reit, amelyeken az Egri Főegyházmegye 
fenntartásában működő oktatási-ne-
velési intézmény található. A főpásztor 
köszöntőjében elmondta: „Nagy szük-
ség lenne olyan emberekre, akik az élet 
minden területén, így köztisztviselőként, 
egészségügyi dolgozóként vagy akár 
pedagógusként elkötelezett módon 
szolgálatnak tekintik tisztségeiket. Több 
mint 10 éve imádkozunk az egyházme-
gyében papi és szerzetesi hivatásokért, 
de lassan már ember hivatásokért kell 
imádkoznunk, mert egyre kevesebben 
vannak, akik mások szolgálatába akarják 
állítani az életüket. A hitbeli neveléssel 
együtt a szolgálat szépségét is meg kell 
mutatnunk a fiataloknak.” Az összejöve-
telen részt vett Mirkóczki Ádám polgár-
mester is, aki örül annak, hogy az óvoda, 

általános iskola és középiskola mellett 
az egri egyetem is a katolikus egyház 
fenntartásában és működtetésében 
nyitja meg kapuit szeptember 1-én. A 
város vezetője úgy tapasztalta, hogy az 
oktatás világában a sok-sok nehézség, 
ami állami, alapítványi vagy adott eset-
ben önkormányzati fenntartású intéz-
mények esetében is fennáll, az egyház, 
jelen esetben az Egri Főegyházmegye 
sokkal hatékonyabban és jobban kezeli 
– legyen szó a napi működésről, a humá-
nerőforrás-megtartásról vagy az okta-
tás-nevelés színvonaláról. Hozzátette: 
ezeréves tapasztalat, hogy sokkal 
gondosabb gazdája az egyház ezeknek 
az intézményeknek.

Az Érseki Palota megtekintését köve-
tően a polgármesterek találkozója 
kötetlen beszélgetéssel, szeretetven-
dégséggel zárult.

POLGÁRMESTEREK TALÁLKOZÓJA
AZ ÉRSEKI PALOTÁBAN



Érsek úr! A témával kapcsolatos nyilatkozatai során 
szinte mindig hangsúlyozta, hogy az egyetem szen-
átusa – amelyben mind az oktatók, mind pedig 
a hallgatók képviselői ott vannak – egyöntetűen 
támogatta, hogy az intézmény egyházi fenntartásba 
kerüljön. Miért volt ilyen fontos, hogy ez a váltás 
teljes egyetértés mellett menjen végbe?
Tavaly ősszel meghívtam a szenátus tagjait az Érseki 
Palotába, ahol tájékoztattak a működésükről és a 
szempontjaikról, míg én azt mondtam el, hogy a 
főegyházmegye intézményfenntartóként milyen elve-
ket követ. Bátorító volt számomra, hogy az érintettek 
azóta többször is egyhangúlag támogatóan beszél-
tek a fenntartóváltásról. Láttam, hogy egység van a 
testületben, továbbá azt is, hogy nagyon jól ismerik az 
egyetem múltját, benne a katolikus egyház szerepét. 
Fontos továbbá, hogy egyházi oldalon is demokrati-
kusan előkészített döntés született: létrehoztam egy 
ad hoc előkészítő bizottságot, aztán meghallgattam 
a Tanácsosok Testületét, kértem a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia véleményét, valamint tájékoz-
tattam az Apostoli Szentszéket. Bátorított a tapasz-
talt egység, a közös akarat. E szándéknyilatkozatokat 
követte a magyar kormány döntése, majd az országy-
gyűlés jóváhagyása, ahol 70 százalék feletti arányban 
szavaztak az átalakulás mellett.

A vonatkozó jogszabály szerint egri és jászberé-
nyi ingatlanok – kollégiumok, sportlétesítmények, 
iskolák – és mezőgazdasági területek kerültek a 
főegyházmegye tulajdonába. Ezekkel kapcsolatban 
gondolkodnak-e fejlesztéseken, és milyen szerepet 
szánnak annak az egri, Széchenyi utcai épületnek, 
amiben a Heves Megyei Pedagógia Intézet műkö-
dött, s ami szintén az egyetemé lesz? 
Üzenet értéke van, hogy a magyar állam – a fenntar-
tói joggal együtt – tulajdonba adja az egyetem ingat-
lanjait is. Mindezt úgy értelmezem, hogy a fenntartó-
váltás nemcsak egy ideiglenes próbálkozás, hanem 
jól megfontolt, hosszú távú szándékra utal. Ennek 
megfelelően biztosítja az állam az egyetem finan-
szírozását és fejlesztési lehetőségeit is. Jó remény 
mutatkozik arra, hogy néhány esztendőn belül jelen-
tős beruházások valósulnak meg az intézmény ingat-
lanjait érintően. Persze, vannak olyan tervek, amelyek 
elsődlegességet élveznek. Két sürgető feladatot máris 
említek azon tennivalók közül, amiket az ingatlanokkal 
való ismerkedés után lényegesnek gondolok. Az első, 
hogy a gyakorlóiskola számára minél előbb felépüljön 
egy olyan modern tornaterem, sportcsarnok, amelyre 

régóta várnak, a második pedig, hogy a 
Líceum díszterme visszanyerje eredeti 
pompáját. De más ingatlanok eseté-
ben is szóba kerülnek fejlesztések, túl 
azon, hogy a megfelelő szerepüket is 
szükséges megtalálni. Fontos feladat 
– az igények ismeretében – a kollégi-
umi helyek bővítése, minőségük javí-
tása. Minderre az egyetem vezetésével 
együttműködve kerítünk majd sort.

Mint kiderült, az egyetemen új kurzu-
sok is indulnak, így például kántorok is 
kikerülnének az intézmény falai közül. 
Gondolkodnak egyéb szakemberek 
oktatásán is? Így mondjuk hittanárok 
képzésén, ami már csak azért is logi-
kus lenne, mert az egyetem a hazai 
tanárképzés fellegvára…
A fenntartóváltás természetesen már 
önmagában szükségessé teszi, hogy 
az egyetem hallgatóinak felkínáljunk 
olyan új lehetőségeket, amelyek révén 
jobban megismerhetik a keresztény hit 
tanítását. Ezért a kötelezően választ-
ható tantárgyak közé bekerül „A keresz-
tény hit alapjai” címet viselő kurzus. 
Hittanári képzés jelenleg is folyik az 
egyetemen, a Hittudományi Főiskolával 
együttműködve, ezt szeretnénk bőví-
teni, illetve magasabb szintre emelni. 

A tanárképzés kiemelt fontosságú az 
egyetem számára, mivel a pedagógusok 
utánpótlásának biztosítása során nem 
pusztán az egyházunk által fenntartott 
iskolákra kell gondolnunk, ugyanis az 
egyetem a régió, sőt, az egész ország 
számára ad szakembereket. További új 
képzések elindítására az egyetem veze-
tésének szakmai javaslatai és az általá-
nos igények alapján kerülhet sor.

Ezek a tervek valószínűsítik, hogy az 
oktatói gárda is bővül. Megtalálták 
már az összes olyan tanárt, akire szük-
ség lehet a napi munka során?
E kérdéskör elsősorban a rektor és az 
egyetem vezetésének a hatáskörébe 
tartozik. Fenntartóként az a feladatunk, 
hogy megismerjük, értékeljük, egyet-
értésünk esetén pedig támogassuk 
azon kezdeményezéseket, amelyek 

A KATOLIKUS EGYETEM KIHÍVÁS, 
EGYBEN NAGY LEHETŐSÉG IS

Úgy hiszem, nem túlzás azt állítani, hogy a hosszú-hosszú múltra visszatekintő egri 
felsőoktatás ez év augusztus 1-én története egyik fontos mérföldkövéhez érkezett, 
hiszen e naptól az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói joga – a magyar parlament 
2021. április 27-i határozatának értelmében – az Egri Főegyházmegyéhez került, ezzel 
egy időben pedig a hazai tanárképzés egyik legismertebb és legjelentősebb fellegvá-
rának számító intézmény neve Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre módosult. Hogy 
mit is jelent ez a változás a mindennapokban? A 2021/2022-es oktatási év elindulásá-
nak apropóján többek között erről kérdeztük dr. Ternyák Csaba egri érseket.     

FEJLESZTÉSEKRŐL, ÚJ KURZUSOKRÓL, CÉLKITŰZÉSEKRŐL
DR. TERNYÁK CSABA EGRI ÉRSEKKEL
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SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

az egyetem közép-, valamint hosszú 
távú célkitűzéseit szolgálják. Ami a 
katolikus hit mélyebb megismeréséről 
szóló kurzusokat illeti, ott a tanárokat a 
Hittudományi Főiskola biztosítja.

Ha már az oktatóknál tartunk: amiként 
az köztudott, augusztus 1-jével 
esetükben a közalkalmazotti jogvi-
szony munkaviszonnyá alakult át. Ám 
arról nem sokat hallhattunk eddig, 
hogy a fenntartóváltás ezen túlme-
nően jelent-e számukra más, lényeges 
változást…
Az egyetem valamennyi munkatársa 
kapott egy tájékoztatót az alkalmazási 
feltételekről, illetve egy új munkaszer-
ződési ajánlatot, amelynek az elfoga-
dására, netán az elutasítására 15 nap állt 
a dolgozók rendelkezésére. Ez tartal-
mazta a munkavállaló jogait és azon 
kötelezettségeit, amelyeknek a jövő-
ben eleget kell tenniük. Szinte mindenki 
elfogadta ezt az ajánlatot, így esetük-
ben 2021. augusztus 1-jétől a Munka 
törvénykönyvét alkalmazza a katolikus 
egyetem. Tekintettel arra, hogy egyházi 
intézményről van szó, mind a hallgatók-
nak, mind az alkalmazottaknak tiszte-
letben kell tartaniuk a katolikus egyház 
tanítását, továbbá nem tanúsíthatnak 
az intézményhez méltatlan vagy az 
egyházat sértő magatartást. E feltétel 
nem nehéz, különösen, mert az egye-
tem részéről ilyesmit korábban sem 
tapasztaltunk.

Az említett változásokból adódóan 
immáron az egyetem gyakorlóiskolája 
is egyházi intézményként működik. 
Gondolom, a pedagógusokkal és a 
szülőkkel itt is egyeztettek arról, mit 
hoz számukra a jövő…
Természetesen. Tartottunk egy fórumot 
a pedagógusok, valamint az újonnan 
beiratkozott tanulók szüleinek, amelyen 
magam is részt vettem. Emellett az 
egyetem vezetése további olyan talál-
kozókat is szervezett, amelyeken a 
szülők mindent megtudhattak a várható 
történésekről. Egyébként hiszem, hogy 
a fenntartóváltás rengeteg új lehetősé-
geket teremt mind a pedagógusoknak, 
mind a diákoknak és családjaiknak, s 
nem csupán a vallásos ismereteket ille-
tően. Meggyőződésem, hogy az élet-
ben való eligazodáshoz is segítséget 
kapnak.

A hittanári képzés kapcsán már utalt 
az úgyszintén a városunkban talál-
ható Hittudományi Főiskola és az 
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 
közötti együttműködésre. Ez milyen 
területekre terjedhet még ki?
 E két nagy múltú felsőoktatási intéz-
mény között eddig is példásan jó 
kapcsolat volt, ami természetesen 
még jobban elmélyül a jövőben. Az 
együttműködés legfontosabb terü-
letét a hitoktatók képzése jelenti: ők 
a teológiai tárgyakat a Hittudományi 
Főiskolán tanulják, míg a pedagógiai 
képzést az egyetemen kapják. Ezt a 
jól bevált gyakorlatot az elkövetkező 
időszakokban is folytatni szeretnénk. 
Ezen túlmenően – amint arra korábban 
már utaltam – a katolikus hit mélyebb 
megismeréséről szóló egyetemi kurzu-
sokhoz a Hittudományi Főiskola bizto-
sítja majd a tanárokat.

Az a tény, hogy az egyetem fenntar-
tója a katolikus egyház, az intézmény 
nevének megváltozásán túl nyilván 
különböző formai jegyekben is tükrö-
ződik majd. De vajon a mindennapi 
munka, az oktatás során hol és hogyan 
nyilvánul meg?
Minden katolikus intézmény törek-
szik arra, hogy legyen kápolnája, ami 
az Istennel való találkozás kitüntetett 
helye. Annak idején Eszterházy püspök 
erről is gondoskodott, ahogy remek 
könyvtárat és dísztermet is építtetett a 
Líceumban. Ha úgy véljük, hogy a könyv-
tár az intézmény agya, akkor a kápolna 
a szíve. Az egyik az értelem, a másik a 
hit szimbóluma. Azt pedig nem szük-
séges bizonyítani, hogy egy egyházi 
egyetemen mindkettő szükséges. Igaza 
van Einsteinnek, aki szerint „a tudo-
mány vallás nélkül sánta, a vallás tudo-
mány nélkül vak”. A katolikus egyetem 
gondolkodását, mindennapi munkáját, 
az oktatás minden szegmensét át kell 
hatnia ennek az alázatnak és kölcsönös 
tiszteletnek, lévén „a hit és az ész (fides 
et ratio) két szárny, melyekkel az emberi 
szellem fölemelkedik az igazság szem-
lélésére”, amint azt II. János Pál pápa 
tanította. Az egri egyetemen minde-
zek nem új gondolatok. Számtalanszor 
tapasztaltam már a hitre való nyitottsá-
got, ami bizalommal, bátorsággal tölt el. 
Ám az intézmény akkor válik ténylege-
sen egyházi egyetemmé, ha a katolikus 
vallású oktatók, hallgatók és munka-
társak elfogadják meghívásunkat, hogy 
járjanak templomba. Segítjük a szentsé-
gek felvételét, bátorítjuk a házasságren-
dezéseket. Az érdeklődőknek felajánl-
juk, hogy ismerjék meg egyházunkat. 
Ezért bevezető és elmélyítő kurzusokat 
szervezünk, míg a többi felekezetek 
követőit – a vallásszabadság jegyében 

– arra bátorítjuk, hogy ők is gyakorolják vallásukat. A 
korábbi fenntartóváltások folyamán nagyon sokan 
voltak olyanok, akik úgy élték meg a változást, hogy 
abban alkalmat láttak életük megújítására, arra, hogy 
elmélyítsék Istenhez fűződő kapcsolatukat, szorosab-
ban kötődjenek az egyházukhoz.

Érsek úr! Azzal, hogy az Egri Főegyházmegye az 
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fenntartójává 
vált, az óvodák, általános és középiskolák mellett 
immáron felsőoktatási intézménnyel is rendelkezik, 
tehát az oktatási-nevelési intézmények teljes palet-
tájával. Mindezt miként értékeli?
Kihívásnak, egyben lehetőségnek tartom. Kihívásnak, 
mert az egyetem önmagában is majd’ akkora, mint 
az egész közoktatási intézményhálózatunk, ugyanak-
kor lehetőségnek is, hogy Eszterházy Károly püspök 
két és fél évszázaddal ezelőtti szándéka, ami 5 éve 
az egyetemmé válással megvalósult, most, a katoli-
kus egyetem létrejöttével nemcsak teljessé válik, de 
újabb lendületet, inspirációt is kap. Ennek kapcsán 
fontosnak tartottam, hogy a nagy terjedelmű hivata-
los dokumentumok mellett kiadjunk egy ünnepélyes 
alapítólevelet, amelyben tömören megfogalmazzuk 
katolikus egyetemünk küldetését. Ez a díszes okmány 
az egyetemen egy jól látható helyre kerül, hogy 
mindenkit emlékeztessen a legfőbb célkitűzéseinkre. 
Ezen irat rögzíti, miszerint azzal a céllal alapítjuk meg 
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet, hogy az 
„székvárosunk és nemzetünk szellemi és lelki gazda-
godását szolgálja, segítse a fiatalok személyiségének 
kibontakozását, talentumainak feltárását és fejleszté-
sét, hozzájáruljon az általános műveltség emeléséhez 
és az egyház tanítói küldetése teljesítéséhez”. Ezek 
az ünnepélyes, emelkedett szavak a hétköznapok-
ban kemény munkát jelentenek. Szeretnénk ragasz-
kodni azokhoz a régi, kipróbált, jól bevált normákhoz, 
amelyek biztosítják a folytonosságot, úgy újítanak, 
hogy közben tiszteletben tartják az elődök eredmé-
nyeit, elfogadják azon természeti törvényeket és 
adottságokat, amelyek alapvetően határozzák meg 
az ember életét. Ha ezeket tiszteletben tartjuk, van 
bennünk alázat ahhoz is, hogy felismerjük és elfogad-
juk az isteni törvényeket, amelyek alapján Istent imád-
juk, embertársainkat szeretjük, így emberhez méltóbb 
életet élhetünk. Az egyetem tanáraitól azt kérem, hall-
gatóinkat igényességre, a tudomány szeretetére, foly-
tonos tanulásra, kutatásra sarkallják, hogy ők is megta-
pasztalják Isaac Newtonnal: „az első korty a tudomány 
poharából ateistává tesz, a pohár alján azonban ott 
van az Isten”.



Milyen elvárásokkal, célkitűzésekkel vág neki az 
előválasztásnak?
Az egyik nagyon erős motivációm, hogy a magyar 
politikai közélet megújuljon, hiszen az elmúlt 
harminc évben rossz irányba fordult. Már rég elmúlt 
a ’90-es éveket jellemző lendület, a megújulás szán-
dékát pedig egyedül az ellenzék részéről látom. Úgy 
gondolom, mindenképpen adni kell egy esélyt a saját 
területükön nagy tapasztalattal rendelkező embe-
reknek, akik jót akarnak, és a változást sürgetik. 

A cél az ország újjáépítése, méghozzá demokratikus 
alapok rögzítésével. Nagy hangsúlyt kell fektetni az 
esélyegyenlőségre, hogy minél több embert vonja-
nak be a közjóba. Alapvetően egy demokratikus 
párbeszédre épülő légkör kialakításán kell dolgozni, 
ahol az uniós pénzek a helyére kerülnek, ahol olyan 
projektek valósulnak meg, amelyek társadalmilag 
hasznosak, illetve ahol fontos a kultúra, az oktatás és 
az egészségügy.

Természetesen a károkat nem lehet száz nap alatt 
helyrehozni, ahhoz, hogy visszafordítsuk az országot 
a demokrácia útjára, évek kemény munkája szüksé-
ges, valamint a társadalom támogatása és türelme. A 
kirívó visszaéléseket pedig számonkérések és vizsgá-
latok kell, hogy kövessék.

Miért éppen a DK színeiben indul?
A DK egy polgári középutat képvisel, önmagában is 
koalíció, így egy igen széles kört fed le. Jobb- és balol-
dali gondolkodású emberek is képviseltetik benne 
magukat, és egy vállaltan európai gondolkodású 
párt. Magyarország válaszút előtt áll, Szent István 
nem véletlenül jelölte ki az ország helyét Európában, 
a katolicizmus felé fordulás hazánk érdekeit szol-
gálta. Az unión belül viszont társulási kötelezettsé-
geknek kell eleget tenni, amelyek a közjót szolgálják. 
A polgári demokrácia közös érdekünk, így számomra 
is kiemelten fontos az európaiság.

Az előválasztás kapcsán nem tart a Fidesz-szimpa-
tizánsok részéről a trollkodástól? Gondolok itt arra, 
hogy esetleg szándékosan az alkalmatlanabb jelöltre 
szavaznak majd…

Fontos, hogy az adott jelölt jól felké-
szült legyen, és hatékony az érdek-
képviselet területén, hiszen az egész 
körzetet, az ott lakókat fogja repre-
zentálni, így – az említett esetben –, 
a helyi választók pontosan azt tagad-
nák meg, ami mindenkinek az érdeke. 
Bízom a kormánypárti szavazók helyes 
döntésében.

Milyen jövőbeli terveket, feladatokat 
tűzött ki maga elé?
Olyan ágazatoknak kell kiemelt hang-
súlyt kapniuk, amelyekre eddig nem 
figyeltek kellőképpen – ilyen például 
a természetvédelem, illetve a szociá-
lis témák. Nem tapasztalhatók kézzel-
foghatóan például a felzárkóztatások, 
amelyből arra lehet következtetni, 
hogy nem érkeztek meg a megfe-
lelő helyekre a támogatásokra szánt 
összegek. Ennek megoldása hosszú 
időszakot, akár egy teljes ciklust is 
felemészthet. 

Mindenekelőtt úgy szeretnék 
dolgozni, hogy közben ne egy szűk 
kör, hanem mindenki, vagy legalábbis 
a többség érdekeit szolgáljam. Közben 
pedig fontos, hogy kommunikáljunk a 
társadalommal. Kiemelt szerepet kell 
szánni a társadalmasításnak, meg kell 
kérdezni az embereket, és a szakvé-
lemény mellett igenis figyelembe kell 
venni az ott élők véleményét.

Ha már a kommunikációt említette, 
hogyan látja, milyen a politikai 
kultúra? Kulturált párbeszéd jellemzi 
a közéletet?
Olyannyira nem, hogy sajnos kocs-
mai szintűre züllött. Azt gondo-
lom, az objektivitás, és a korrektség 
mellett a kölcsönös tiszteletre kellene 
törekedni, ezt kellene visszahozni a 
közéletbe.

Amennyiben Ön győz, hogyan alakul-
nak a helyi munkái?
Ebben az esetben országgyűlési 
képviselőként le kellene mondanom 
az önkormányzati tisztségemről. A 
legfőbb feladatom pedig az lenne, 
hogy mind a megye, mind az önkor-
mányzat részéről olyan kapcsolatokat 

alakítsak ki, amelyek a térség érdekeit 
helyezik előtérbe – ezt természetesen 
pártállástól függetlenül tenném.

Emellett fontosnak tartom azt is, hogy 
nem szabad sem a bosszúállásnak, sem 
a politikai leszámolásnak helyet adni, 
hiszen ami jól működik, azon nem kell 
változtatni.

Mi a forgatókönyv arra az esetre, ha 
nem nyer?
A csapatmunka a legfontosabb, így 
természetesen beállnék a győztes 
ellenzési jelölt mögé, és támogatnám 
a munkáját, hiszen az a cél, hogy az 
ellenzék nyerjen. Egyébként az elővá-
lasztás során egy normális kampányra 
lehet számítani, ahol mindenki a saját 
erényeit domborítja ki. A választók 
részéről pedig bízom abban, hogy 
mindenki kellő komolysággal áll a 
témához, hiszen ez mindenki érdeke.

Berecz Mátyás a közösségi olda-
lán számolt be róla, hogy augusz-
tus végére, – a lelkes aktivistáinknak 
köszönhetően –, a jelöléshez szük-
séges ajánlások többszöröse gyűlt 
össze, így már az előválasztásra 
koncentrálhat.

„MAGYARORSZÁG 
VÁLASZÚT ELŐTT 
ÁLL…”
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Egy demokratikus párbeszédre épülő légkör kialakításán kell dolgozni 
– vallja Berecz Mátyás országgyűlési képviselőjelölt, akit az előválasz-
tásról kérdeztünk 

A 2022-es országgyűlési választáson a DK, a Jobbik, az LMP, a Momen-
tum, az MSZP és a Párbeszéd együtt indul, így a közös miniszterel-
nök-jelölt, illetve egyéni képviselőjelöltek kilétéről előválasztáson 
döntenek. Berecz Mátyás Heves megye 1. számú választókerületének 
országgyűlési képviselőjelöltjeként a Demokratikus Koalíció színeiben 
indul. Az előválasztás első fordulóját szeptember 18-a és 26-a között 
rendezik, ekkor a helyi, majd október 4-e és 10-e között pedig a minisz-
terelnök-jelöltekre lehet szavazni.

SZERZŐ: VERES PETRA 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT



DOBREV KLÁRÁT MINISZTERELNÖKNEK,
BERECZ MÁTYÁST KÉPVISELŐNEK!

A DK
miniszterelnök-jelöltje

A DK jelöltje az ellenzéki előválasztáson
Heves megye – 1. választókerület

LEGFONTOSABB PROGRAMPONTJAIM:

KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSEK 
Támogatjuk a települési igényeknek megfelelő, helyi közösségek bevonásával történő fejlesztést!

UTASBARÁT TÖMEGKÖZLEKEDÉST!
Elősegítjük a lakosság igényeire szabott autóbusz és vasúti menetrend kialakítását! 

Növeljük a vasút szerepét az elővárosi közlekedésben!

TISZTÁBB ÉS ÉLHETŐBB KÖRNYEZET 
Támogatjuk a hulladékmentes, zöld környezet kialakítását a városokban és vi déken!

Berecz_EgriMagazin_200x285.indd   1 2021. 08. 25.   22:21



Mit érzett, amikor kiderült, hogy Ön is az elismertek 
között lesz?
Rettenetesen meglepődtem – mondja dr. Szűcs József 
–, ugyanis amikor legelőször hallottam erről a rendez-
vényről, azt hittem, a kórház valamennyi dolgozója 
kap majd ilyen dicséretet. És bár később kiderült, 
hogy ez személyre szólóbb dolog, még akkor is volt 
min csodálkoznom, mert azt gondoltam, egy egyszerű 
oklevélátadásról van szó, nem számítottam ilyen 
komoly eseményre. Ezért aztán a végén nem is annyira 
meglepettnek, mint inkább megilletődöttnek éreztem 
magam. Összességében nagyon jólesett, hogy így 
értékelték a munkámat.

És mit szól dr. Ilonczai Péter gondolataihoz? Hiszen 
nem mindennap fordul elő, hogy az emberről így 
beszél a felettese…
– Valóban nagyon megható volt, ahogy vélekedett 
a tevékenységemről, emellett azt is igen pontosan 
foglalta össze, hogy mennyire kemény időszak áll a 
koronavírus-járvánnyal küzdők mögött. És hát, az is 
tény, hogy nem egyszer kreativitásra is szükség volt 
a betegek ellátásakor. Ugyanakkor azt is be kell valla-
nom, hogy csak részben tudtam figyelni a főorvos úr 
szavaira, mert – mint említettem – igencsak megille-
tődött voltam.

A gimnázium végén miért e pálya mellett döntött? 
Esetleg van orvos a családjában?
Az elhatározásomnak nem volt családi háttere. Inkább 

arról van szó, hogy általános iskolás 
korom óta érdekelt a biológia és a 
kémia. Meg abban az időben ment a 
televízióban a Doktor House-sorozat, 
s bár akkor is pontosan tudtam, hogy 
a való élet azért nagyon más, tetszett, 
hogy az orvosi munkában is különböző 
problémákat kell megoldani, miközben 
embereken segítünk. Persze, 18 évesen, 
végzős gimnazistaként nem mindig van 
tisztában az ember azzal, hogy mi lenne 
számára a megfelelő út, ám az azóta 
történtek fényében is úgy hiszem, 
helyesen döntöttem.

A párjával miért épp az egri kórházat 
választották képzésük helyszínéül?
Ez úgy történt, hogy negyedévesként 
egy nagyon jó barátommal megbe-
széltük, hogy eljövünk ide egy kéthe-
tes gyakorlatra. Jóllehet elsősorban a 
Szépasszonyvölgy vonzerejének volt 
köszönhető ez a lépésünk, az ittlétünk 
alatt nagyon megtetszett a kórház, 
különösen, hogy már akkor is ember-
számba vettek bennünket, plusz, hogy 
tudtunk segíteni az osztály munká-
jában. De az sem mellékes, ha valaki 
egy ennyire szép városban élhet és 
dolgozhat.

Úgy emlékszem, a párja, akiről nemré-
giben írtam, azt mondta, hematoló-
gusnak készül. És Ön?
– Eredetileg a nefrológiát céloztam 
meg, de most már úgy látom, hogy a 
történet inkább az intenzív terápiás 
szakorvosi vizsga felé megy majd el. A 
jelenlegi feladataim egy része is a kriti-
kusabb állapotú betegekkel való foglal-
kozáshoz kötődik. 

A párja már elárulta, hogy Egerben 

szándékoznak letelepedni, ami azt 
jelzi, hogy jól érzik magukat a város-
ban és a kórházban…
– Így van. Eger nemcsak gyönyörű, de 
élhető város is. Amúgy annyira komo-
lyan gondoljuk a dolgot, hogy már 
lakást is vásároltunk.

A szépségek után kicsit beszéljünk 
csúnyább történetről, jelesül a koro-
navírus-járványról. Hogy élte meg 
ezeket a drámai hónapokat?
Egy ideig csak készültünk a teendőkre, 
olvastuk a járvánnyal kapcsolatos publi-
kációkat, amelyek egy részéről utóbb 
kiderült, hogy nem feltétlenül érvénye-
sek. Aztán ősztől nagy hirtelen megso-
kasodtak a betegek, s onnantól nem 
volt megállás. Kiváltképp az nehezí-
tette a munkánkat, hogy a covidot ille-
tően nem volt tapasztalatunk. De az idő 
múlásával mind több és több ismeretre 
tettünk szert. 

A méltatásából nekem az derült ki, 
hogy fizikailag és lelkileg is jól tűrte 
a járvány mindennapjait. De mégis: 
melyiket érezte megterhelőbbnek?
A fizikai igénybevétel nem szokott 
megviselni, mivel úgy vagyok a munká-
val, hogy gyerünk, álljunk neki, hiszen 
valakinek úgy is meg kell csinálni. Ám, 
ha nem rendesen pihentem ki magam, 
előfordult, hogy a kórházzal és a bete-
gekkel álmodtam, ami azt jelenti, hogy 
a lelkemben ott motoszkáltak a történ-
tek. Ennek ellenére is pszichésen volt 
nehezebb, hogy már-már reménytelen 
állapotban lévő betegeket tudtunk 
gyógyultan hazaengedni. 

Ekkor mondja azt az ember, hogy 
ezért éri meg csinálni?
Igen. Tudtuk és éreztük, hogy a hozzánk 
kerülő betegek hozzátartozói tőlünk 
várnak segítséget, és a reményeik-
ben sokszor nem is kellett csalódniuk. 
Nekünk pedig az jelentette a legna-
gyobb örömöt, ha a munkánknak 
köszönhetően valaki ott folytathatta az 
életét, ahol azt a járvány félbeszakította.   

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

FŐIGAZGATÓI DICSÉRETTEL ISMERTÉK EL A JÁRVÁNY ELLENI 
HARC SORÁN VÉGZETT MUNKÁJÁT
Márai Sándor mondatai plasztikusan jellem-
zik a járványhelyzet emberi vonatkozásait: „A 
háború a legnagyobb próba és vizsga; minden 
kiderül, amit az ember önmagáról és embertár-
sairól eddig csak homályosan gyanított, vagy 
tudni vélt; minden megmutatkozik a legmez-
telenebb valóságában”. A covid-járvány 
idején, amikor a legsötétebb napokat éltük, 
DR. SZŰCS JÓZSEF zokszó nélkül, higgadtan, 
alázatosan, megállás nélkül mentette, ami 
csak menthető volt. Kitalált, szerelt, cipeke-
dett, sajátos, de működő ötletével biztosította 
az oxigént a betegeknek, mindent elviselt, 
mindent kibírt, mindenkit biztatott, mindig 
a megoldást kereste, a lehetőséget, hogy 
hogyan mentsünk meg mindenkit, akit csak 
lehet. Mindennek utánanézett, mindent kipró-
bált. Motorja, alapja volt a covid elleni harcnak. 
Derűs, bátor és talpraesett személyiség, csapat-
tag és harcos. Így ismertük meg őt. Maradjon is 
meg ilyennek!” Nos, amennyiben dr. Ilonczai 
Péter, a Markhot Ferenc Oktatókórház és 
Rendelőintézet Belgyógyászati-Infektológiai 
Centrumának vezetője nem méltatja ilyen 
szép szavakkal az intézmény Semmelweis-napi 
ünnepségén főigazgatói dicséretben részesülő 
beosztottját, akkor is kíváncsi lettem volna az 
ifjú rezidensre, ám így még inkább érdekelt, 
ki is az a fiatal orvos, aki így helytállt a járvány 
hosszú hónapjaiban.
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Bevallom, amikor egyeztettük e 
beszélgetés időpontját, nagyon 
meglepett, hogy Ön nemcsak egri, de 
itt is él, ez ugyanis az interjúkban nem 
hangzott el. Viszont részint meg is 
válaszolja azt a kérdést, hogy egy Eger 
méretű város miért érdekes a Triton-
Life számára. Noha nem hiszem, hogy 
csak érzelmi szempontok játszottak 
közre a döntésben…
Tény, hogy Eger nem azon nagyvárosok 
közé tartozik, amelyekben az első körben 
szeretnénk jelen lenni – mondja Haraszti 
Péter –, vagyis nem hasonlítható Debre-
cenhez, Győrhöz vagy Miskolchoz, de 
főként az motiválja a beruházásunkat, 
hogy itt lakom. Meggyőződésem szerint 
ugyanis Egerben is igény van arra a maga-
sabb színvonalú egészségügyi ellátásra, 
amelyet biztosítani szeretnénk. Legalább 
ennyire fontos, hogy az orvosok részéről 
is mutatkozik hajlandóság arra, hogy a 
mindennapi munkájukon túlmenően is 
végezhessenek gyógyító tevékenységet. 
Ez utóbbi nem feltételezés, hiszen koráb-
ban felkeresett egy Egerben dolgozó, 
ismert orvos, aki elmondta, hogy jó lenne, 
ha a városban is megjelennénk, mivel ő 
és a kollégái szívesen vállalnának plusz 
feladatokat nálunk.

Ha jók az információim, itt – eltérően 
Debrecentől – nem a szó klasszikus 
értelmében vett kórházat működtet-
nek majd… 
Így van, járóbeteg-ellátásban és egyna-
pos sebészetben gondolkodunk. És hogy 
milyen területeken szeretnénk szolgál-
tatást nyújtani? Nos, az elsők között kell 
említenem a nőgyógyászatot, illetve az 
ortopédiát: részint azért, mert orszá-
gosan ezekben vagyunk talán a legerő-
sebbek – így tehát adottak a magas 
szintű szakmai feltételek –, másfelől a 
páciensek részéről ezek iránt tapasztal-
ható jelentős igény. De ide sorolhatnám 
az urológiát és az általános sebésze-
tet is. Ami a járóbeteg-ellátást illeti, ott 
akár egy ennél szélesebb spektrumot is 
megvalósíthatónak tartok.

Többször szóba kerültek már az orvo-
sok, és nem véletlenül, mert a megfe-
lelő szakemberek léte kulcskérdés a 
gyógyításban is. Ha jól értem, ők nem 
főállásban, alkalmazottként tevé-
kenykednének Önöknél, hanem vállal-
kozókként, kvázi másodállásban…
Pontosan. És itt nem pusztán arról van 
szó, hogy a mostani lehetőségeink nem 

is engedik meg, hogy sok alkalmazottal 
működjünk… Azt sem szeretnénk, ha ők 
elhagynák a jelenlegi munkahelyüket, 
tehát például a Markhot Ferenc Oktató-
kórházat, ahol így esetleg nehézségek 
támadnának. De, ha itt is, ott is dolgoz-
nak, az mindenkinek előnyös: jó minde-
nekelőtt a betegeknek, jó az orvosok-
nak, hiszen legálisan egészíthetik ki a 
jövedelmüket – ami a hálapénz eltű-
nése után nem mellékes körülmény –, 
s természetesen jó a kórháznak is, mert 
segít itt tartani a szakembereiket, akik 
nem más városokban, ne adj’ isten 
külföldön próbálnak meg boldo-
gulni. Arról már nem is beszélve, hogy 
több szakmában is vannak kiválósági 
központjaink, ami azt jelenti, hogy a 
nálunk munkát végző orvosok tovább-
képzése, szakmai fejlődési lehetősége 
adott. Azt talán mondanom sem kell, 
hogy a megyei kórház ennek ismét 
csak a hasznát látja. Egyébiránt ma is 
van olyan egri orvos, aki rendszeresen 
jár hozzánk Budapestre, ahol többek 
között új eljárásokat sajátít el.   

Már megvan a csapat, amellyel 
indulnak?
Ez még a jövő zenéje, szerintem nem 
érdemes ennyire előreszaladnunk.

Érdekelne, miért véli, hogy Magyar-
országon létjogosultsága van a 
magánegészségügynek, ami ugye, 

A GYORS ÉS MINŐSÉGI
BETEGELLÁTÁSBAN HISZNEK

AKÁR MÁR JÖVŐ NYÁRON MEGINDULHAT A GYÓGYÍ-
TÁS AZ EGRI MAGÁNKÓRHÁZBAN

egy fizetős „műfaj”, szemben az állami, úgymond 
„ingyenes” ellátással. Igaz, utóbbiért is fizetünk, de 
ezt az emberek többsége mégsem így éli meg…
Az ingyenesség dolgába most nem bonyolódnék bele, 
amiként azzal sem foglalkoznék, hogy milyen is az 
állami egészségügyi ellátás, illetve milyennek kellene 
lennie. Egy azonban bizonyos: hazánkban is mind 
többen és többen igénylik, hogy a lehető leggyorsab-
ban a lehető legmagasabb szintű ellátáshoz juthas-
sanak. Ezt szeretnénk saját eszközeinkkel biztosítani. 
Ha innen nézzük a dolgot, akkor afféle kiegészítői 
vagyunk az állami ellátásnak, amelynek a válláról jelen-
tős terheket veszünk le. Ott vannak például a megle-
hetősen hosszú kórházi várólisták… Azzal, hogy mi is 
bekapcsolódunk a gyógyításba, segítünk ezeken rövi-
díteni, vagyis tehermentesítjük az állami szférát.

Ha már állami egészségügy… Melyek azok a pontok, 
ahol versenyelőnyük van vagy lehet?
Az előbb már szó volt az ellátás gyorsaságáról, ám az 
igazi kulcsszó szerintem a „minőség”, a magas szak-
mai színvonal. Nem kétséges persze, hogy akadnak 
olyan gyógyítási területek, amelyeknél ez idő szerint 
nincs alternatívája az állami ellátásnak, de olyanok is 
bőven vannak, ahol a magánegészségügy dominál 
vagy dominálhat. Hiszen tudott, hogy a fogászat vagy 
a szülészet-nőgyógyászat terén a privát megoldások 
már régóta léteznek és meghatározzák a piacot. Igen 
beszédes adat, hogy csak a fővárosi magánkórházunk-
ban évente közel kétezer babát segítünk a világra. 

Befejezésül arra lennék kíváncsi, vajon mikor indul-
hat a gyógyítás az egri létesítményükben…
Pillanatnyilag a tervezés folyik. Ha ennek során, illetve 
a kivitelezéskor nem ütközünk jelentősebb akadá-
lyokba, úgy a jövő év nyarától várhatjuk a segítségre 
szoruló embereket.

Az elmúlt években cikkek sorát lehetett 
olvasni arról, hogy a TritonLife Csoport 
célja egy olyan – az egész országra kiter-
jedő – magánegészségügyi rendszer kiala-
kítása, amelyben járó- és fekvőbeteg-el-
látást végző intézmények egyaránt helyet 
kapnak. A vállalkozás napjainkban már 
nemcsak fővárosi egységekkel rendelke-
zik, lévén tavaly ősszel Debrecenben átad-
ták az első vidéki magánkórházukat, amit 
több vidéki nyitás követ még 2021-ben. A 
csoport, amelynek konszolidált árbevétele 
ez évben 10 milliárd forint körül alakul, több 
mint 300 orvost és ugyanennyi szakdolgo-
zót foglalkoztat. A dolog számunkra, egriek 
számára azért is érdekes, mert az utóbbi 
időben több hír is felröppent arról, hogy a 
TritonLife a cívisváros után a hevesi megye-
székhelyen tervez egy egységet létrehozni. 
Hogy miért épp Egerben? S hogy mikortól 
és milyen tevékenység zajlik majd a Maklári 
úti létesítményben? Egyebek mellett erről 
kérdeztük HARASZTI PÉTERT, a cég alapí-
tó-tulajdonosát, vezérigazgatóját.
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EGERBEN IS ELINDULT
A KOMPOSZTOLD

KAMPÁNY!

ÓVJUK MEG VÁROSUNK LEVEGŐJÉT! 
ÖKOLÓGIAI PROJEKTEK EGERBEN
Ha mindenki úgy élne a Földön, mint egy átla-
gos európai ember, akkor 2,8 bolygóra lenne 
szükségünk. Ahhoz, hogy megóvjuk az élőhe-
lyünket, környezettudatosabbá kell válnunk. 
Utánajártunk, hogy a közelmúltban milyen 
kezdeményezések történtek Eger városában 
a fenntarthatóság jegyében.
„A Városi Diáktanács az önkormányzat támogatásával 
szervezett Ökoprojekt néven önkéntes szemétszedési 
akciót” – tudtuk meg Rózsa Beatrix ifjúsági referenstől. 
A közösségi szolgálat hasznos időtöltésnek bizonyult, 
és a járványhelyzet bezártsága után az összetartozás 
élményét adta a résztvevőknek. A fiatalok a felsővá-
rosi Lidl parkolójától a belvárosig tartó területet tisztí-
tották meg. „A Diáktanács azóta a MAG (merünk, aka-
runk,-gondolkodunk) projekt megvalósításán dolgozik 
annak érdekében, hogy ’zöldebben’ tudjunk élni” – tá-
jékoztatott Rózsa Beatrix. 

A 212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány a „Tisztítsuk 
meg az Országot!” pályázat összegéből egy új sorom-
pót telepített a Berva-völgyi Cserkészparkba, és kita-
karították a Berva-patak medrét. A cserkészek a lezárt 
területet rendszeresen fogják ellenőrizni, és a pályázat 
következő ütemében videós megfigyelőrendszert 
építenek ki. 

Dobó Zsófia ökomenedzser a város környezetvédelmi 
projektjeit koordinálja. A KÖSZ (Kisvárosi Önkéntes 
Szemétszedők) kezdeményezésére két alkalommal 
szervezett önkéntes szemétszedést. Június 19-én a 
kerecsendi út mentén a régi szabadidőpark területét 
tisztították meg, júliusban pedig Almárban számoltak 
fel egy illegális szemétlerakót. Az akcióba a Dobó Ist-
ván Gimnázium diákjai is bekapcsolódtak.

2019-ben elindult egy országos európai uniós pro-
jekt HungAIRy Life néven, melyben nyolc régió és 
tíz nagyváros vesz részt. A projekt fő célja a levegő-
tisztaság védelme és a levegő minőségének javítása. 

Dobó Zsófia elmondta, hogy Eger két 
nagyobb akciót vállalt: a közösségi ke-
rékpáros rendszer kiépítését, illetve a 
lakossági szilárd fatüzeléssel kapcsola-
tos tájékoztatást. „A városban a két fő 
szennyező szektor a nyári időszakban a 
közlekedés, a téli hónapokban a lakos-
sági szilárdtüzelés. A korom jelentősen 
rontja Eger levegőjének minőségét. A 
forgalom csökkentésére és alternatív 
közlekedési eszközök használatára ösz-
tönözzük a lakosságot, ezért építjük ki 
a közösségi kerékpáros rendszert, amit 
folyamatosan szeretnénk fejleszteni. 
Egy kisebb bevásárláshoz érdemes az 
autó helyett a kerékpárt választani, fizi-
ológiai szempontból is előnyös, és segít 
elkerülni a reggeli, valamint a délutáni 
dugót. Júliusban és augusztusban ka-
pott helyett a Night Ride Eger, az esti 
tekerés Farkas Tamás szervezésében. 
A tavalyi évhez hasonlóan most szep-
temberben is lesz bringás reggeli, ami-
kor a kis Dobó tér felé vezető hídon 
egy gyors reggelivel és teával várjuk a 
bringával iskolába, munkába menőket” 
– sorolta a koordinátor a terveket.  

Dobó Zsófia a fenntarthatóság jegyé-
ben a lakások modernizálását szorgal-
mazza. Javasolja, hogy kísérjük figye-
lemmel a civileknek kiírt pályázatokat 
nyílászárócserére, szigetelésre, a fűtési 
rendszer korszerűsítésére vagy nap-
kollektor telepítésére. „Aki fával tüzel, 
vegye meg időben, hogy jól kiszárad-
jon, és szellőző, fedett helyen tárolja! 
A kémény tisztán tartásával növelhet-
jük a fűtés hatékonyságát. A háttérben 
dolgozunk egy városi kéménykatasz-

ter-felmérésen, mert ilyen adatbázis 
még nem áll rendelkezésre” – osztotta 
meg az olvasókkal az ökomenedzser. 

A Hermann Ottó Intézet meghirdetett 
egy országos kampányt KomPOSZTold 
címmel, amihez városunk is csatlako-
zott. „Az Egri Kertvárosi Óvoda Gyer-
mekkert Tagóvodájában sikerült két 
komposztkeretet felállítanunk. A gye-
rekekkel átbeszéltük, hogy a komposzt-
ládába mehetnek a konyhai hulladékok 
és a fűnyesedék, ami egy év után fekete 
humuszos földdé alakul. Civilek vetet-
ték fel, hogy nálunk is lehetne néhány 
helyen vadvirágos kertet kialakítani. 
Divat lett a közterületeken ritkábban 
kaszált helyeket szabadon hagyni, ahol 
díszeleghetnek a vadvirágok. Most foly-
nak az egyeztetések a helyszín kapcsán” 
– avatott be terveibe Dobó Zsófia. 

Az Egri Bikavér Ünnepen lehetett a pro-
jektekről és akciókról személyesen és 
bővebben tájékozódni, az önkormány-
zat által felállított sátorban. 

2019-ben Eger, másik 9 hazai település mellett, elindí-
totta HungAIRy projektét, amelynek fő célja a levegő-
tisztaság védelme és a levegőminőség javítása. A cél 
elérése érdekében számos szemléletformáló és oktató 
kampányt szervez a fő projektkoordinátor, a budapes-
ti Herman Ottó Intézet. A KomPOSZTold! kampány is 
elsősorban a zöldhulladék helyben történő kezelését 
népszerűsíti. 

Hulladékról akkor beszélünk, amikor valami az adott 
helyen számunkra hasztalanná válik. De mi a helyzet a 
kerti és konyhai zöldhulladékkal? Tényleg semmit nem 
tudunk vele kezdeni? A KomPOSZTold! kampány erre 
ad megoldási javaslatot. A helyben, komposztálással 
kezelt zöldhulladékkal terheljük legkevésbé környeze-
tünket, másrészről saját kertünket gazdagítjuk a friss 

SZERZŐ: CSÁK-NAGY KRISZTA 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

A HungAIRy Life projekt szemléletformáló kampányainak egyike Eger-
ben, az Egri Kertvárosi Óvoda Gyermekkert Tagóvodájában vette kez-
detét. A jövőben várják azoknak az intézményeknek a jelentkezését, 
akik szívesen kivennék a részüket a gyerekek szemléletváltásából.

komposzttal. Az otthoni komposztálás 
nem igényel sok időt és munkát, mind-
össze egy kis odafigyelést. A megfe-
lelő tudásbázist nem lehet elég korán 
elsajátítani, ezért is szerettünk volna 
először egy óvodával együttműködni. 

A kampány során szeretnénk elérni a 
komposztálás előnyeinek, technológi-
ájának minél szélesebb körben történő 
megismertetését, eszközök biztosítá-
sával. 2021. július 6-án tartottuk az első 
foglalkozást a Gyermekkert Tagóvo-
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dában, amelynek során kialakítottunk 
két komposztáló keretet. Ezt követően 
átbeszéltük azokat az anyagokat, ame-
lyek belekerülhetnek a komposztálóba, 
szót ejtettünk arról is, amelyek csak 
korlátozott mennyiségben és odafigye-

léssel kerülhetnek bele, illetve azokat 
a dolgokat is sorra vettük, amelyeket 
kifejezetten kerülni kell a komposztálás 
során. Erről  a júliusi lapszámban írtunk 
bővebben. 

ÉGETŐ PROBLÉMÁVÁ VÁLHAT 
A LEVEGŐSZENNYEZÉS

Az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatban a 
lakossági attitűd megváltoztatása érdekében meg-
változtatták a környezetvédelmi törvényt. Ennek ér-
telmében 2021. július 1-től megszűnik az önkormány-
zatoknak az a lehetősége, hogy helyi rendeletben 
szabályozza az avar és kerti hulladék égetését. Aki 
megszegi a szabályt, akár 100 000 forintos bírságot is 
kaphat. Ez a rendelet azonban teljesen nem szünteti 
meg a problémát, hiszen a kerti hulladékkal valamit 
kezdeni szükséges. Az egyik lehetőség a helyben tör-
ténő hasznosítás, a komposztálás. Egyéb esetben a 
zöld zsákok használatával az illetékes hulladékkezelő 
elszállítja azt. 

Először is az érdekelne, miként alakul-
tak a város 2020-as adóbevételei…
Nos – mondja Korsós László –, a város 
önkormányzati adóhatóságának szám-
láira a tavalyi pénzügyi évben 4 milli-
árd 714 millió 986 ezer 187 forint folyt 
be. Ez a következő tételekből állt 
össze: a vagyoni típusú adóbevéte-
lek 989.987.002 forintot hoztak, míg 
az idegenforgalmi, a helyi iparűzési, 
továbbá az átengedett adók 55.912.403, 
3.655.022.770, illetve 14.064.012 forintra 
rúgtak.  

Az elmúlt hetekben sok ezer adószám-
la-értesítőt küldtek a polgároknak. Kik 
kaptak ilyet?
Mindazokhoz érkezett adószámla, 
illetőleg fizetési értesítés, akiknek 
1000 forintot meghaladó, már esedé-
kes helyiadó-fizetési kötelezettsé-
gük van, avagy lesz 2021. szeptember 
15-ig önkormányzatunk adóhatósága 
számára. Tehát ez lehet tartozás és e hó 
közepéig teljesítendő adókövetelés is.

Akik tájékozódni akarnak az Önöknél 
nyilvántartott adószámláikról, ezt 
több módon is megtehetik…

Így igaz. Az adószámla-informá-
ciók megtekintésének legegysze-
rűbb formája, ha ezt elektroniku-
san nézik meg. Ehhez először be 
kell lépni az Ügyfélkapun keresztül, 
majd ott megkeresni az Elektronikus 
Önkormányzati Portál nevű felületet 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap). 
Ezt egyébiránt azok kérdezhetik le, 
akiket erre feljogosított az adózó, 
viszont – magánszemélyek eseté-
ben – a saját adószámláját bárki 
górcső alá veheti. Természetesen mi 
is segítünk például az aktuális tarto-
zás, avagy épp a túlfizetés értelme-
zésében. A hivatalos honlapunkon 
(https://www.eger.hu/adougyek) rész-
letes tájékoztatást is adunk az érdeklő-
dőknek az adószámlával és az elektro-
nikus fizetéssel kapcsolatosan.

És mit kell tudnunk az adófizetés 
módozatairól?
Az adófizetés teljesítésének módja 
alapvetően attól függ, hogy valaki 
pénzforgalmi számlanyitásra köte-
lezett-e – utóbbiak elsősorban jogi 
személyek, áfakörös egyéni vállalko-

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN

A szeptember nemcsak az iskolakezdés, de a helyi adók fizetésének hónapja 
is. Aminek persze, nem sokan örülnek, bár mindenki tudja, hogy a polgárok 
befizetései nélkül nem működne sem az ország, sem az egyes települések. 
Főleg, amikor egy olyan időszak áll mögöttünk – és ne adj’ isten előttünk 
is –, amit egy világjárvány tett irgalmatlanul nehézzé. Hogy milyen adózási 
évet zártunk tavaly, és hogy mik a közelgő határidőhöz kapcsolódó tudni-
valók? Erről kérdeztük Korsós Lászlót, az egri adóiroda vezetőjét.

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL KÉRDEZTÜK 
KORSÓS LÁSZLÓT, AZ ADÓIRODA VEZETŐJÉT

ITT VAN AZ ŐSZ,
ITT VANNAK A HELYI ADÓK

zók –, avagy sem (például a magánszemélyek). Előbbi 
adózók a fizetési kötelezettségüknek a belföldi pénz-
forgalmi számlájukról történő átutalással kötelesek 
eleget tenni, míg utóbbiak választhatják a belföldi 
fizetési számlájukról való átutalást vagy a készpénz-át-
utalási megbízást. Ami már most e kérdéskör gyakor-
lati részét illeti, az érintetteknek négyféle fizetési 
lehetőség is a rendelkezésükre áll. Ott van a korábban 
már említett Elektronikus Önkormányzati Portál, ami 
nemcsak az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek 
online lekérdezésére alkalmas, hanem a befizetésekre 
is. Emellett a postai út is járható: a magánszemélyek 
többnyire a postán keresztül kapnak értesítést, amely-
hez mellékeljük a befizetésre szolgáló csekket is. Az 
így megkapott csekk alkalmas az iCsekk szolgálta-
tással történő adófizetésre is. Persze mód van arra is, 
hogy ki-ki a számlavezető bankjánál a belföldi pénz-
forgalmi számlájáról utaljon, ám ne feledje el feltün-
tetni az adószámát vagy adóazonosító jelét, illetőleg 
az önkormányzati nyilvántartási számát. És természe-
tesen továbbra is adott, hogy valaki a bankkártyájával 
személyesen fizessen a városháza adóhatóságának 
ügyfélszolgálati irodáján. 

Aki további információkat szeretne, hogy érheti el 
Önöket?
Adóhatóságunkat ügyfélfogadási időben a polgár-
mesteri hivatalban lehet felkeresni. Telefonon is adunk 
tájékoztatást munkaidőben a +36 (36) 523-700-as 
számon, ahogy válaszolunk azoknak is, akik az adó@
ph.eger.hu e-mail-címen fordulnak hozzánk.
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Mielőtt az új idényről szót váltanánk, érdekelne, 
hogy szakmai-művészi szempontból hogy értékeli 
az elmúlt évadot… 
Azt a sok-sok rosszat, ami a világgal történt a járvány-
nak „köszönhetően”, valóban jobb minél előbb elfe-
ledni – kezdi Éry-Kovács András –, ugyanakkor a 
bezártság-bezárkózás hónapjai itt, a Harlekinben 
olyasmiket is lehetővé tettek, amikre normál körül-
mények között a rengeteg fellépés és utazás miatt 
egyszerűen nincs mód. Elmondom, mire gondolok… 
Túl azon, hogy a megszokottnál is mélyebben és 
hosszabb ideig tudtuk próbálni az új darabokat, arra 
is terünk nyílt, hogy teljes mértékben kiaknázzuk a 
társulatban meglévő kreativitást. Például kiválasz-
tottunk a repertoárunkból előadásokat, amelyeket 
aztán három kamerával rögzítettünk, majd az így 
megszülető videókat megnézhetővé tettük az online 
térben, jelesül a bábszínház weboldalán, a harlekin.
eger.hu-n. E felvételeket péntektől vasárnap estig 
bárki megtekinthette egy nagyon szerény összegű 
támogató jegy megváltása fejében. Ott van aztán a 
Mesekönyvszínház elnevezésű, gyorsan népszerűvé 
vált vállalkozásunk: ez lényegében egy élőszavas 
mesemondás, amit különféle képekkel színesítünk. A 
mesélés és a mozgóképes látványvilág remekül kiegé-
szítik, erősítik, sőt, gazdagítják egymást. Mindezt a 
színészeinkben meglévő tehetség és alkotási vágy 
tette lehetővé, csakúgy, mint a Versszínházat, amely-
nek során nem „csak” elszavaltak egy-egy költeményt, 
de illusztrálták is azt. Az általam színpadra állított 
Othello esetében eljutottunk egészen a nyilvános 
főpróbáig, s elkezdtük a Casanova próbáit is, amely 
darabot én írtam és rendeztem. És akkor még nem 
szóltunk az olyan, nálunk született mesékről, mint a 
Moll tündér álma, amit társulati tagunk, Szűcs Réka 
jegyez, s ami a „fekete színház” eszközeivel tár külön-
leges látványvilágot a nézők elé. Összességében 

tehát – a járvány dacára – értékes 
időszak volt, amikor is a szükségből 
sikerült erényt kovácsolnunk. 

A cél nyilvánvalóan az volt, hogy 
ne veszítsék el a kapcsolatot a 
közönséggel…
Igen, s ez sikerült is az online tér 
kihasználása révén. Mi pedig – mint 
említettem – sokkal jobban el tudtunk 
mélyedni a feladatainkban, illetve 
kiderült, hogy a társulat tagjai nagy 
örömmel fedeznek fel új területeket, 
szívesen engedik szabadon a fantá-
ziájukat. Mindezek borzasztóan jó és 
hasznos dolgok.

Ha új évad, adódik a kérdés, hogy a 
már jó ideje együtt dolgozó gárdá-
ban lesz-e személyi változás…
Akárcsak az elmúlt esztendőkben, 
most is azt kell mondanom, hogy 
együtt maradt a társaság, tehát 
ugyanaz a csapat várja majd a szín-
házszerető közönséget, amit már jól 
ismernek. Egyetlen színészünk távozik 
csupán, de ő is pusztán azért, mert a 
párjával külföldön kaptak munkát, s ki 
szeretné próbálni magát egyéb terüle-
teken is. 

A korábbi években öt-hat bemuta-
tóval várták a nézőket. Ám a járvány 
miatt most vannak olyan előadásaik, 
amiket alig látott valaki… 
Igen, kétségkívül van egy sereg elké-
szült darabunk, amiket a színházak 
bezárása miatt nem tudtunk úgymond 
„kijátszani”. Ilyen többek között a Moll 
tündér álma, de hasonló a helyzet a 
Motyó király birodalmával vagy épp az 
Othellóval kapcsolatban is. De egész 
biztosan láthatja majd a közönségünk a 
Varró Dániel-Presser Gábor-féle mese-
musicalt, a Túl a Maszat-hegyent is, 
ami, ha úgy tetszik, az egyik csúcsbe-
mutatónk lesz. Szeretnénk színpadra 
állítani a Boribon és Annipanni című 
darabot is, ám miután még nincs költ-
ségvetésünk, ennek a sorsa kérdéses. 
Jelen pillanatban csupán december 
31-ig látunk előre, addig viszont ponto-
san tudjuk, hogy mikor és mit játszunk 
majd. És a felsoroltakon kívül a Lázár 

Ervin-programban öt olyan előadással 
is részt veszünk, amelyeket, ha van 
rájuk igény, úgyszintén játszanunk kell. 
Szóval annyi produkciónk van, hogy 
inkább a bőség zavarával küzdünk. 
Itt kell megjegyeznem, hogy az évad 
folyamán rengeteget utazunk majd, 
elsősorban a fővárosba, ahol ugyan-
csak igény mutatkozik a fellépéseinkre. 
Egyebek mellett a fővárosban kerül sor 
a felnőtteknek szóló, Casanova című 
előadás premierjére is. 

Ha már az előbb december 31-ét 
emlegette: úgy hallottam, lesz egy 
karácsonyi-előszilveszteri zenés 
meglepetésük is…
Így igaz. Az Operettest, avagy keressük 
a tettest című zenés összeállítás színre 
vitelét az EMMI egyik pályázata tette 
lehetővé. Hogy miről is van szó? Nos, 
ami a különféle zenés műfajokat illeti, 
bábmusicalt és báboperát korábban 
már csináltunk, ám báboperettet eled-
dig még nem. Most erre is sort kerí-
tünk. Amit persze, nem úgy kell elkép-
zelni, hogy eljátsszuk bábokkal például 
a Csárdáskirálynőt. Arról van szó, hogy 
lesz egy három részből álló, más-más 
zenei műfajokat felvonultató színházi 
előadás, amelynek összekötő sztoriját 
Szabó Attila dramaturggal közösen 
írtuk, s amelynek során a nézők előbb 
az operettek, majd a táncdalok, végül 
pedig musicalek és a rockoperák vilá-
gában kalandozhatnak. Ennek azért is 
örülünk, mert a társulatunk tele van 
olyan színészekkel, akik nagyszerűen 
énekelnek.

És mit remél az új évadtól?
Elsősorban akkor lennék boldog, ha 
nem kellene a járvány újabb hullámá-
val szembenéznünk, így visszajöhetne 
hozzánk a közönségünk, főleg a legki-
sebbek, az óvodások és az általános 
iskolák alsósai, akik bizonyára legalább 
annyira várják már a bábszínházzal való 
újbóli találkozást, ahogyan mi őket.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

Bár az ember első megközelítésre azt 
gondolná, hogy az egész világ életét 
hosszú-hosszú hónapokra fenekestül felfor-
gató koronavírus-járvány a teátrumok világá-
ban csakis rossz dolgokat hozott – hiszen a 
legfontosabbtól, a közönséggel való közvet-
len találkozástól fosztotta meg a színésze-
ket –, a valóság az, hogy ennek a vészterhes 
időszaknak azért voltak pozitív hozadékai is. 
Legalábbis ez derült ki abból a beszélgetés-
ből, amelyet Éry-Kovács Andrással, az egri 
Harlekin Bábszínház igazgatójával folytattunk, 
s amelyben nemcsak arról kérdeztük őt, hogy 
az immár elindult új évadban mivel is várják 
a nézőket, de arról is, hogy miként élték meg 
a pandémia időszakát, ami a magunk mögött 
hagyott szezon döntő részére rányomta a 
bélyegét.  

MOLL TÜNDÉRTŐL
AZ OTHELLÓN ÁT

A MASZAT-HEGYIG
ÉVAD ELEJI BESZÉLGETÉS ÉRY-KOVÁCS 
ANDRÁSSAL, A HARLEKIN BÁBSZÍNHÁZ 

IGAZGATÓJÁVAL
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BESZÉLGETÉS
PERJÉSI AHINAÁVAL,

A NANUSHKA TERVEZÉSI 
IGAZGATÓJÁVAL

Ahinaa, először is arra lennék kíváncsi, 
hogy középiskolás diákként milyen 
pályát képzeltél el magadnak…
Egész kisgyermekkoromtól úgy éreztem, 
hogy van egyfajta kreatív énem, amely 
miatt igen erősen vonzódtam az alkotó 
tevékenységekhez, a művészetekhez, 
beleértve a zenét is. Ugyanakkor legalább 
ennyire izgattak a reál tárgyak is, nem 
beszélve az üzleti világ ügyeiről. Ahogy 
visszaemlékszem, a dolgokat mindig is 
szerettem a maguk összetettségében 
látni, vizsgálni, nem csak egyik vagy 
másik oldalukat. Miután ennyire szerte-
ágazó volt az érdeklődésem és nyitott 
voltam szinte minden iránt, a közép-
iskolában nem is dőlt el, hogy milyen 
irányba megyek majd tovább, vagyis, 
hogy az üzleti vonal lesz-e a nyerő, vagy 
inkább divattervezéssel foglalkoznék, 
netán valamilyen művészeti tevékenység 
mellett kötök ki. 

És mi segített választani?
A véletlen. A barátnőimmel elmentünk 
a Hungexpón megrendezett Educatio 
Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra. 
Miután ők már pontosan tudták, hogy 
az ELTE jogi karán szeretnének tovább-
tanulni, azonnal az egyetem pultjához 
mentek. Ahogy ott vártam rájuk, nézelőd-
tem, s akkor vettem észre azt a standot, 
ahol a dániai Herningben lévő iskolát 
ajánlották. Egyszóval kicsit a sorsnak is 
köszönhetem, hogy rátaláltam erre az 
útra. Más kérdés, hogy ez a véletlen talán 
mégsem volt annyira véletlen, mert bár 
jómagam nem emlékeztem arra, hogy 
valaha is foglalkoztatott volna a divat, 
anyáék rábukkantak egy olyan, még 
gyerekként használt füzeteimre, amik 
telis-tele voltak általam rajzolt ruhákkal. 
Szóval, az is lehet, hogy ez az egész vala-
hol „előre meg volt írva”.   

A TEKO, azaz a herningi iskola után a 
koppenhágai KEA következett, amely 
felsőoktatási intézmény egyik fő profilja 
a tervezés. Amikor a kezedbe kaptad 
a diplomádat, fel sem merült, hogy 
külföldön, például Dániában vállalj 
munkát? Egyáltalán: hogy került képbe 
a Nanushka?
Elsőéves voltam a KEA-n, amikor nyári 
szakmai gyakorlati helyet kellett válasz-

tanunk. Én próbáltam Magyarországon 
keresgélni, hogy legalább pár hóna-
pot itthon lehessek. Így találtam rá a 
Nanushkára. Jelentkeztem hozzájuk, s 
fel is vettek. Bár csupán két hónapot 
dolgoztam náluk, a kapcsolatot később 
is tartottam mind a cégalapítóval, Sándor 
Szandrával, mind a többiekkel, ami már 
csak azért sem volt igazán nehéz, mert 
akkor ez a vállalkozás a mainál lényege-
sen kisebb volt. Vélhetően e jó viszony-
nak köszönhető, hogy az egyetemi éveim 
vége felé megkerestek, arról érdeklődve, 
nyitott lennék-e náluk való munkára. 
Végül is ez az ajánlat hozott haza 2015-
ben.

Mi mindent csináltál az azóta eltelt hat 
év alatt, s melyek a feladataid tervezési 
igazgatóként, amely posztot több mint 
két esztendeje töltöd be?
Az igazság az, hogy munkatapasz-
talatom már volt korábbról, ugyanis 
Koppenhágában az egyetemi tanulmá-
nyaim alatt dolgoztam e szakmában: 
egy kisebb, dán–amerikai tulajdonban 
lévő márkánál, a Mr. Larkinnál voltam a 
kreatív igazgató asszisztense. Mindennek 
azért van jelentősége, mert később, már 
a Nanushkánál ugyanezt a feladatkört 
láttam el Szandi mellett. Megjegyzem, 
akkoriban jószerivel nem is voltak terve-
zőink, Szandi teljesen egyedül végezte 
ezt a munkát. Mivel a mostaninál még 
jóval kisebb cég voltunk, szükségszerűen 
én is részt vettem szinte az 
összes munkafolyamatban, 
legyen szó némely terve-
zési dolgokról, fotózásról, 
stb. Ma már van egy terve-
zői gárdánk, amelynek az 
irányítása tartozik hozzám. 
Ez a gyakorlatban úgy néz 
ki, hogy rendkívül szorosan 
együtt dolgozom Szandival 
az inspirációkutatás, az 
anyagok kiválasztása vagy a 
koncepció kialakítása terén. 
Utóbbit én közvetítem a már említett 
csapatnak, amire a konkrét tervek kidol-
gozása vár. Leegyszerűsítve azt is mond-
hatnám, én vagyok az összekötő Szandi 
és a tervezők között.     

A Nanushkáról a szakírók azt tartották SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: IAMBARNIE.COM

fontosnak megjegyezni, hogy tervezői filozófiája a 
modern elegancia ötvözése az urbánus életmód funk-
cionális kényelmével. Ezek máig jellemzői a brandnek?
Igen, az alapkövei. A Bauhausból ered az a vélekedés, 
ami a Nanushka márkánál is kulcsfontosságú, és amely 
úgy szól, hogy amennyiben egy tárgyat olyan módon 
terveztek meg, hogy az jól megfelel a rendeltetésének, 
akkor a meghatározás szerint egyszersmind gyönyörű 
is. Egyszóval a funkció – így a hordhatóság, a kényelem, 
stb. – a tervezési tevékenységünk kiindulópontja. Az 
idők során persze – a kor kihívásaira válaszolva –, olyan 
új szempontok is előtérbe kerültek, mint a fenntartható-
ság, amely követelmény egyre nagyobb szerepet játszik 
a márkánk életében is.    

Meg lehet fogalmazni, mi motivál leginkább a munkád 
során?
Ezen időnként én is elgondolkodom. Ha lecsupaszítom a 
divat ügyét, azt kell mondanom, ruhára az embereknek 
mindig szükségük lesz. De nekem az sem utolsó szem-
pont, hogy itt értéket teremtünk. És akkor még semmit 
nem szóltam, azokról a – számomra nagyon fontos 
– projektekről, melyek jóval túlmutatnak az általunk 
tervezett ruhákon, s amelyekben a Nanushka nemcsak 
itthon, de nemzetközi viszonylatban is az úttörők közé 
tartozik. Ide tartozik például a mentorálási programunk, 
ami a Black Lives Matter mozgalom nyomán született, s 
amellyel különböző etnikai kisebbségeknek biztosítunk 
szakmai támogatást. De igyekszünk munkát adni olyan 
területeken élő nőknek is, amelyet az alacsony foglal-
koztatottság és a vele együtt járó súlyos szegénység 
jellemez. Készítenek számunkra kerámia gombokat és 
a szezonhoz kapcsolódó, kézi munkát igénylő kelléke-
ket. Mindezek a munkánk mélyebb rétegei, amiket igen 
lényegesnek tartok.

Nem tudom nem feltenni a kérdést, hogy 
tudniillik hordasz-e Nanushka-kreációkat? 
Amiként az is érdekel, mi jellemzi az öltöz-
ködési stílusodat?
Igen, viselek Nanushka-termékeket, mint 
ahogy nagyon sok másfélét is, többek 
között férfiruhákat, vagy olyanokat, amikre 
turkálókban bukkantam rá. Aztán ezeket 
próbálom meg teljesen ötletszerűen vari-
álni. S hogy milyen a stílusom, mi áll hozzám 
a legközelebb? Nos, semmi esetre sem az 
úgymond elegáns öltözetek. Általában az 
ösztöneimre, a pillanatnyi hangulatomra 

hallgatok. Ezért van, hogy biciklizéshez még akkor is 
simán bevállalok egy fehér gatyát, ha történetesen sár 
van. Ez már csak azért sem jelent számomra különösebb 
gondot, mert nekem az a meggyőződésem, hogy a ruhák 
velünk élnek.

„A RUHÁK 
VELÜNK
ÉLNEK”

A kifutók világát ismerők jól tudják, hogy egy-egy új, feltö-
rekvő vállalkozásnak milyen nehéz betörnie arra a nemzetközi 
piacra, amit igen tőkeerős, gyakorta évtizedek óta az élvonal-
ban lévő divatmárkák uralnak. Éppen ezért figyelemre méltó, 
amit a budapesti székhelyű Nanushka elért: a Sándor Szandra 
divattervező által alapított márka neve ma már külföldön 
is jól cseng, a New York-i Fashion Weeken való részvétel, a 
Los Angeles-i, illetve a pár héttel ezelőtti londoni üzletnyitás 
mind azt mutatják, hogy a vállalkozás jó úton halad. E sikerek 
részese Perjési Ahinaa, a Nanushka egykoron Egerből elinduló 
tervezési igazgatója is, akivel többek között ezekről az ered-
ményekről és a munkájáról beszélgettünk. 



Elöljáróban az érdekel, minek tudható be, hogy már 
a XXVI. Eger Ünnepére készülhetnek városunk lakói?
Az előzményekről tudni kell – mondja Gál Sándor –, 
hogy huszonhat évvel ezelőtt az önkormányzat bízta 
rá a civilekre ennek az eseménynek a megszervezését, 
amelynek a céljai az elmúlt negyedszázad alatt sem 
változtak: vagyis ez a rendezvény egyrészt az egri 
értékek megjelenítéséről, felmutatásáról, másrészt az 
összefogás és az összetartozás hangsúlyozásáról szólt 
és szól. Ami meg azt a kérdést illeti, hogy miért marad-
hatott meg napjainkig ez a rendezvény… Nézetem 
szerint a titok a rugalmasságban keresendő, hiszen 
akárhogyan is alakultak a pénzügyi lehetőségek, a 
helyszínek, a partnereink száma, mindig képesek 
voltunk alkalmazkodni a körülményekhez. 

Olvastam, hogy az intézmények mellett mintegy 
60-70 civil szervezet biztosítja a programkínálatot 
az ünnep folyamán. Azt tudjuk, hogy Egerben össze-
sen hány ilyen csoport van?
A legutolsó felmérés szerint városunkban 500 körüli 
a bejegyzett egyesületek, alapítványok száma, de 
ebből csupán 200-250, ami ténylegesen működik. Ez 
utóbbiak közül 100-110 az, amely az Egri Civil Fórum 
együttműködési nyilatkozatát elfogadta, magyarán 
ők tartoznak a hálózatunkhoz, s persze, ők azok, 
akik például az Eger Ünnepe szervezőbizottságát is 
megválasztják. 

Ha már amúgy is elérkeztünk a lényeghez, kezdjük 
a helyszínnel, ugyanis – ha fogalmazhatok így – a 
fő programoknak újra az Érsekkert ad otthont, ami 
nemcsak szép, de családbarát környezet is... 
Így van, jóllehet bennünket annak idején némileg 
a kényszer ösztönzött új helyszínek felkutatására, 
ugyanis annak felújításáig a Dobó téren rendezked-
tünk be. Mindenesetre az Érsekkert kétségkívül vonzó 
hely, ahol idén ráadásul új formában leszünk jelen. A 
korábban már jól megszokott sátras „szigetekkel” 
ezúttal is találkozhatnak az eseményre látogatók – bár 
e téren lesz olyan újítás, amiről még nem beszélhetek 
–, amiként lesznek színpadi produkciók, hogy a szaba-
didős és sportprogramok sokaságát már ne is említsük.

Újdonság, hogy ezúttal több mint két hétig tart 
a rendezvény, hiszen szeptember 11-én dördül el 
a startpisztoly, míg a finálét a Barokk Futóparádé 
jelenti szeptember 26-án, vasárnap. Vajon mi az oka 
ennek a bővülésnek?
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A korábbi években is figyelembe vettük 
a város más rendezvényeit az Eger 
Ünnepe szervezésekor, hogy még színe-
sebb és gazdagabb kínálatot biztosít-
hassunk az érdeklődőknek. Napjainkra 
eljutottunk odáig, hogy Felnémettől 
kezdve a Felsővároson át Lajosvárosig 
mindenki megmutatja magát ezen az 
őszi eseményen, azaz nyugodtan kije-
lenthető, hogy valamennyi városrész 
hozzájárul e megmozdulás sikeressé-
géhez. Ez az egyre szélesedő együtt-
működés eredményezte, hogy immár 
két héten keresztül is tudunk tartalmas 
programokat felvonultatni.

Ebből igyekszünk mi is kivenni a 
magunk részét – mondja Polacsek 
Anikó –, mégpedig a Lajosvárosi 
Egészség- és Sportnapnak az Eger 
Ünnepéhez való csatlakozása révén. 
Ennek a már jól bevált és sokak által 
kedvelt rendezvénynek – amelynek 
gazdája az Egri Egészség- és Környe-
zetvédő Egyesület – újra a Kölcsey tér 
lesz a helyszíne, hiszen azt tapasztal-
tuk, hogy a városrész lakói, különösen 
az idősebbek, rendkívül szívesen vesz-
nek részt az ilyen-olyan egészségügyi 
szűréseken, feltéve, ha ezekért nem 
kell messzebbre kimozdulniuk.

Milyen vizsgálatokat végeztethetnek 
el, akik szeptember 25-én kilátogat-
nak a térre?
A férfiak számára ajánlható a PSA-szint 
ellenőriztetése, amely a prosztata pilla-
tatnyi állapotáról ad képet, és persze, 
ott van a vércukor- és vérnyomásmé-
rés, amelyek azért is rendkívül fontosak, 
mert a magas vérnyomás és a cukor-
betegség is olyan egészségügyi prob-
lémák, amelyek olykor sokáig rejtve 
maradnak az érintettek előtt, s talán 
éppen egy ilyen alkalom derít fényt 
rájuk. Természetesen ezen a napon 
nemcsak az egészség lesz a közép-
pontban, hiszen szeretnénk szórakozási 

lehetőséget nyújtani a fiataloknak és a 
gyerekeknek is.

Ha már programok… Melyek azok az 
események, amelyekre külön is érde-
mes felhívni a figyelmet?
Mint említettük – mondja Gál Sándor 
–, az események szeptember 11-én 
indulnak a Felsővárosban, az ünnep 
csúcspontját pedig a szeptember 17-18-
19-i hétvége jelenti. Ekkor kerül sor – 
többek között – az Egri Párbeszéd szim-
póziumra, s akkor még nem szóltam az 
olyan jelentős rendezvényekről, mint a 
cukorbetegek nemzetközi találkozója, a 
veterán járművek bemutatója vagy épp 
az Egri Szimfonikus Zenekar hangverse-
nye. De a sportot kedvelőknek sem kell 
csalódniuk, hiszen szeptember 16-án 
ott lesz a középiskolások számára kiírt 
Sperlágh József Emlékfutás, míg szep-
tember 26-án a népszerű Barokk Futó-
parádé, ami mintegy megkoronázza az 
előző két hetet.

A beszélgetés elején felidézte, hogy 
mely célok elérése mentén szervező-
dik Eger Ünnepe. Ez adja a jelentősé-
gét is?
Szerintem igen. Ma, amikor szűkebb 
és tágabb otthonunkat is az elszigete-
lődés, a megosztottság, ne adj’ isten a 
gyűlölködés fémjelzi, az, amit mi csiná-
lunk, pontosan ezek ellenkezőjéről szól. 
Hiszen hosszú évek óta azon dolgo-
zunk, hogy ez a rendezvény tényleg 
az egész város ünnepe legyen, aminek 
szánták egykoron. Ha így lesz, az nem 
csupán példát mutat, de a közös jövőn-
ket is meghatározza.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
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Úgy hiszem, önmagában már az 
nagyon nagy szó, ha egy városi 
esemény több mint negyedszá-
zados múltra tekint vissza, hát 
még, ha egy olyan rendezvényről 
van szó, amelynek a megszerve-
zését az indulástól kezdve civilek 
vállalták magukra. Nos, az idén 
már huszonhatodik alkalommal 
sorra kerülő Eger Ünnepe éppen 
ilyen. Hogy milyen céllal is szüle-
tett az 1990-es évek közepén e 
programsorozat, mely tényezők-
nek köszönhetően sikerült ilyen 
hosszú időn át életben tartani, s 
hogy mi minden várja az érdek-
lődőket ez év szeptember 11-26. 
között? Többek között erről 
beszélgettünk GÁL SÁNDORRAL, 
az Eger Ünnepe, illetve POLACSEK 
ANIKÓVAL, a lajosvárosi progra-
mok koordinátorával.  

EGER ÜNNEPE MINDMÁIG
AZ ÖSSZETARTOZÁSRÓL SZÓL
SZEPTEMBER 11-26. KÖZÖTT PROGRAMOK SOKASÁGA
VÁRJA MAJD AZ ÉRDEKLŐDŐKET



SZERZŐ: CSÁK-NAGY KRISZTA 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

Milyen látványos változásokon ment át 
a Szala városrész a korábbi és a jelenlegi 
városvezetés alatt?
A Szalát bizonyos értelemben tekinthetjük 
szegregátumnak, bár elérhető közelségben 
van a belváros, a különböző szolgáltatá-
sok, és nem feltétlenül homogén a közös-
ség. De vannak rendezetlen tulajdonjogi 
viszonyok, alternatív erőforrásbeszerzési 
módok, felhalmozódik a hulladék, megjele-
nik a mélyszegénység, az előítélet. Az első 
nagy lépés 2014-ben történt, egy város-
rehabilitációs program keretein belül. Az 
infrastrukturális beruházások mint a közmű-
vesítés és az aszfaltburkolat, nemcsak az itt 
élők életkörülményeit javították, hanem a 
társadalmi együttélést is segítették. Három 
évvel ezelőtt elindult egy közösségfejlesz-
tési folyamat, aminek eredményeképpen 
megalakult a SZATECS (Szaláért Tevők 
Csoportja). A szakmai teamben az önkor-
mányzat, a rendőrség, a szakkollégium, 
gyerekjóléti intézmények és civil szerveze-
tek nyújtanak stabil hátteret. 

A Szalai Közösségi Ház, ahol a programok 
jó része megvalósul, szintén helyet kapott 
a városrészben. 
2014-ben egy régi bolt alakult át közösségi 
házzá. Azóta nagyobb mértékű beavatko-
zás nem történt. Az EKVI (Egri Közszolgál-
tatások Városi Intézménye) megjavította a 
külső szigetelést, teljesen új festést kapott 
az épület. A Gyermekjóléti és Bölcsődei 
Igazgatóság állta a belső terek felújításá-
nak anyagköltségét, mi pedig a kollégákkal 
és a szalai lakosokkal sajátkezűleg hoztuk 
rendbe. Szembesültünk műszaki problé-
mákkal, vizesedéssel, de ahol kellett, kibon-
tottuk a falat, bevakoltuk, fölcsiszoltuk, 
befestettük. Nagyon hangulatos, csapat-
építő napokat töltöttünk el.

A pandémia hogyan nehezítette az itt 
élők sorsát? Az iskoláskorúaknak sikerült 
bekapcsolódniuk a digitális oktatásba? 
A pandémia idején a kiszolgáltatott csalá-
dok még kiszolgáltatottabbá váltak. Az 
iskola azonnal jelezte a családsegítő szol-
gálat felé, hogy nem érik el a szülőt, nincs 
eszköz, nem tudják eljuttatni a tananyagot. 
A SZATECS segítségével fel tudtuk derí-
teni azokat, akikkel probléma volt, hiszen 
egy lakókörnyezetben élnek, jól ismerik 
egymást. Az iskolai szociális segítők hasz-
nált tableteket, telefonokat szereztek, és 
a gyerekek az Egri Roma Szakkollégium 
segítségével végezték a kiadott feladato-
kat. Mivel az emberek nem mozdultak ki, 
az alkalmi munkák megszűntek, még nehe-
zebbé vált a megélhetés, ezért élelmiszer-
csomagokat osztottunk. 

Mire sikerült fordítani azt az összeget, 
amit tavaly pályázat útján nyertek?
Többször pályázott sikeresen az önkor-
mányzat, az előző városvezetés idején 
és azóta is. 2020-ban a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége által kiírt 
pályázaton értünk el első helyezést, így 
egymillió-hétszázezer forintot nyertünk. A 

„HA EGY EMBEREN SEGÍTÜNK,
A TÁRSADALMON SEGÍTÜNK” 

FEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
A SZALA VÁROSRÉSZBEN

A Szala városrész a külső szemlélő számára elhanyagolt negyednek 
tűnhet. Tény, hogy a térségben még mindig sokan élnek mélyszegény-
ségben, közművesítés nélkül, hátrányos helyzetben. Mégis kezd kör-
vonalazódni az ott élőkben is a változás igénye, ami köszönhető az 
évek óta tartó szakmai összefogásnak, anyagi és közösségi értelemben 
vett felkarolásnak. Farkas Attila alpolgármesterrel az elmúlt évek leg-
főbb problémáit és eredményeit összegeztük. 

pályázati források felhasználása nem tartalmazott szigorú 
kikötéseket, ezért a Szalában élőkre bíztuk a döntést, hogy 
mire van leginkább szükségük. Mivel bizonyos időközön-
ként megjelennek a rágcsálók, amit a nagy meleg és az ille-
gális hulladékkihelyezés is elősegít, így a helybéliek kérésére 
143 irtószerrel feltöltött rágcsálóedényt vettünk. A Roma 
Szakkollégium által korrepetált gyerekeknek 20 fő részvéte-
lével motivációs élményutat szerveztünk a miskolci Factory 
Arénába, ahol extrém sportokat próbálhattak ki: lézerhar-
cot, gördeszkázást, mászófalat. Ez olyan élményt jelentett 
számukra, amihez foghatót korábban nem tapasztaltak. 
Elvittük őket kirándulni a felsőtárkányi tóhoz, és a szaba-
didő hasznos eltöltéséhez, valamint a tanuláshoz fejlesztő 
játékokat és taneszközöket vásároltunk. Sok esetben ille-
gálisan van bevezetve a villany, vagy egyáltalán nincs. Az 
ÉMÁSZ-szal egyeztetve két háztartásban helyeztünk el 
feltöltőkártyás mérőórát. Ezzel azt szeretnénk megmutatni 
az ott élőknek, hogy van más út. 

Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy jó az együttmű-
ködés a szalai lakosokkal, sikerül őket bevonni a közös 
tevékenységekbe. 
Ez abszolút így van. Érdekes látni, ahogy a nulláról felépült 
ez a közösség. Nyilván van még mit tenni, az illegális hulla-
dék örök probléma, és a kábítószerkérdés sem oldódott 
meg. Szemléletformálásra is szükség van, de az csak a lakók 
teljes bevonásával működhet. Fontos, hogy minden segítő 
szereplő jelen legyen, mert a közösség még nincs olyan álla-
potban, hogy a problémákat önállóan megoldja. Látom a 
fejlődést, adott esetben napi szinten kint vagyok, és bízom 
abban, hogy a Szala is teljes értékű része lesz a városnak. Az 
az életfilozófiám, hogy ha egy emberen segítünk, a társadal-
mon segítünk. Ha tényleg meggyőződésünk, hogy itt válto-
zást lehet elérni, akkor működni fog.
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Irlanda Dezső középiskolai tanár 1932. 
február 29-én született Magyarcsa-
nádon, szülei ötödik gyermekeként. 
Édesapja, id. Irlanda Dezső református 
lelkész, édesanyja Pap Sára tanítónő 
volt, aki hat gyermeküket nevelte. 
Dezső fiuk születése után nem sokkal 
felkérték a családfőt az öcsödi reformá-
tus gyülekezet lelkipásztorának. 

Elemi iskoláit Öcsödön végezte, majd 
Debrecenbe került a Református 
Kollégium ösztöndíjasaként. Eleinte a 
családtól való elszakadás megpróbálta-
tásait a nővérei tudták csak enyhíteni, 
akik szintén Debrecenben tanultak a Teológiai Akadé-
mián. Az érettségi után a debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemre jelentkezett, ahol kémia-fizika szakos 
középiskolai tanári képesítést szerzett.

Az egyetemen ismerkedett meg Csomár Judit bioló-
gia-kémia szakos hallgatóval. Mindketten jól sportoltak, 
az ismerkedés is a kosárlabdapályán történt. Irlanda 
Dezső nem csak kosárlabdázott, hanem remekül kézi-
labdázott is, az egyetemen a vidékválogatottságig 
vitte.

A diploma megszerzése után édesapja református 
lelkészi munkája és a család elkötelezett vallásossága 
miatt nem kaphatott középiskolai állást, így Cserkesző-
lőre került tanítani egy tanyára, ahol szinte minden 
tantárgyat oktatnia kellett. Később, hogy leendő fele-
sége közelében lehessen, a káli iskolában vállalt állást, 
majd Egerben lett kollégiumi nevelőtanár. 1959-ben 
házasodtak össze. Két gyermekük született, Judit és 
Dezső. Az unokák – Judit, Dorottya, Bence Dezső és 
Balázs – érkezése sok örömet szerzett.  

Pályája kiteljesedését jelen-
tette, amikor 1962-ben a 
Gárdonyi Géza Gimnáziumba 
került, ahol kezdetben kémiát, 
fizikát, és matematikát taní-
tott, majd 1965-től csak kémiát. 
Akkor már felesége is ott okta-
tott, aki a gimnázium biológia 
tagozata elindításának aktív 
részese volt. Irlanda Dezsőné 
Csomár Judit munkáját teljes 

odaadással végezte, szigorú, következetes, de ember-
séges tanár volt, akire tanítványai ma is szeretettel 
emlékeznek. Ungváron született 1935-ben, dr. Csomár 
Zoltán református lelkész és Záhorszky Judit tanítónő 
első gyermekeként. Két testvére született: Éva és Tibor. 
A családnak a II. világháború után menekülnie kellett a 
megszállt országrészből. Így kerültek Mátészalkára, ahol 
édesapja magyar-történelem-orosz szakos tanárként 
tudott elhelyezkedni a helyi gimnáziumban, amelynek 
később igazgatóhelyettese is lett. Judit az egyetemet 

kitüntetéssel végezte, 
majd a Gárdonyi Géza 
Gimnáziumba került, 
ahol nyugdíjazásáig taní-
tott. Szerencsés találko-
zás volt az övék, mert 
nemcsak a magánélet-
ben, hanem hivatásuk-
ban is egymás támaszai 
lehettek.

Irlanda tanár úr időköz-
ben részt vett az Egri 
Tanárképző Főiskola 
Kémia Tanszékének és 

a debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Kémia Tanszékének oktató-
munkájában is.

1963-ban tehetséges, ifjú kollégáival 
együtt dolgozták ki a Gárdonyi Géza 
Gimnázium kémia-biológia tagozat, 
később a matematika-fizika tagozat 
működésének feltételeit. A diákok 
szakmai látókörének bővítésére több 
kollégája közreműködésével létrehoztak 
egy iskolai előadás-sorozatot, amelyre 
minden évben több alkalommal neves, 
szakmájukban már sikeres előadókat, 
egyetemi oktatókat hívtak. Rendszere-
sen visszajáró előadó volt többek között 
Nyilasi János, dr. Kőrös Endre, dr. Pais 
István és még sokan mások.

Az 1980-as években a Szilágyi Erzsé-
bet Gimnáziumban tanító kolléganő-
jével, dr. Orosz Ernőnével könyvet írt 
Kémiai kísérletgyűjtemény a gimnázium 
I–III. osztálya számára címmel, amely a 
Tankönyvkiadónál számos kiadásban 
megjelent.

Tanári munkásságában mindig központi 
helyen szerepelt a diákok sokoldalú (nem 
kizárólag szaktudományos) nevelése és 
a tehetségek felkarolása, támogatása. 
Tanítványai rendszeresen szerepeltek 
a középiskolai kémiai verseny országos 
döntőjében, közülük sokan kiváló ered-
ménnyel. A kémia szeretete, magával 
ragadó előadásmódja számos tanítvá-
nyát terelte a tantárggyal kapcsolatos 
pálya felé.

Az 1980-as évek közepén javaslatára 
indították és szervezték meg a Hevesy 
György Országos Kémiaversenyt a 7. és 
8. osztályos általános iskolások számára, 
amelyet azóta is évente megrendeznek.

A tanár úr kezdeményezésére a Magyar 
Kémikusok Egyesülete és a Magyar 
Természettudományi Társulat Kémia 
szakosztálya együttműködésével 1987-
ben megalapították a Szent-Györgyi 
Albert-díjat és Emlékérmet, amellyel 
minden évben a kémiai diákolimpián jól 
szereplő tanulókat és felkészítő tanára-
ikat jutalmazzák.

1991-ben, a volt debreceni reformá-
tus kollégiumi osztálytársaival együtt 
létrehozták a Tanítványok a Diákokért 
Alapítványt, amellyel a határon túl élő 
tehetséges magyar gyerekek taníttatá-
sát segítik.

Irlanda Dezső tagja volt a Magyar Kémi-
kusok Országos Egyesületének és a 
Természettudományos Ismeretterjesztő 
Társulat (TIT) Kémiai Választmányának.

Munkásságát számos kitüntetés 
fémjelzi: Oktatásügy Kiváló Dolgozója 
(1972, 1977); Szent-Györgyi Albert-díj 
(1990); Bugát Pál Emlékérem (1993); Eger 
Kiváló Pedagógusa (1997). A Rátz Tanár 
Úr Életműdíjat, amellyel a reáloktatás 
kiváló pedagógusait ismerik el, 2007-
ben a Magyar Tudományos Akadémia 
kupolatermében vehette át. Különösen 
fontos volt számára, hogy erre a díjra a 
tanítványok ajánlhatják tanáraikat. 

Az oktatás mellett szerepet vállalt az 
első szabadon választott egri önkor-
mányzat munkájában mint az oktatási 
bizottság vezetője 1990 és 1994 között. 
1996-ban az újjáalakult Fertálymesteri 
Testület és az egri református gyüleke-
zet presbiteri közössége is tagjai közé 
választotta.

Szabadidejében sokat sakkozott, 
kiváló kártyajátékos volt, elsősorban 
tarokkozni szeretett. Autodidaktaként 
megtanult zongorán és orgonán játszani, 
és örömmel vállalta az egri református 
gyülekezetben a kántori teendők ellá-
tását. Feleségével sokat jártak színházba 
és koncertekre.

Irlanda Dezső 2013. június 21-én, türelem-
mel viselt, súlyos betegség után hunyt 
el. Egerben, a Kisasszony temetőben 
nyugszik.

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

„EGY REMEK TANÁRRAL
ELTÖLTÖTT EGYETLEN NAP TÖBBET ÉR,

MINT EZERÉVNYI SZORGALMAS TANULÁS.”
(JAPÁN KÖZMONDÁS)

IRLANDA DEZSŐ (1932– 2013)

SZERZŐ: SZECSKÓ KÁROLY

22 / EGRI MAGAZIN



TOKIÓI OLIMPIA
15. LETT MAGYARORSZÁG

AZ ÉREMTÁBLÁZATON

SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA

BÉKÉSI ESZTER a 200 méteres női 
mellúszásban versenyzett, azonban az 
előfutamból nem jutott tovább. 

,,Nagyon jó érzés volt, hogy 
Magyarországot képviselhettem, élvez-
tem minden percét, amit ott tölthettem. 
Az úszással a futamom után nem voltam 
megelégedve, de azóta átgondoltam 
és máshogy látom a dolgokat, hiszen 
nagyon erős volt a mezőny, új világcsúcs 
is született ezen a távon. Örülök, hogy 
úszhattam egy olimpián. Újdonság volt 
testközelből látni a nagy sportolókat, 
megtapasztalni milyen az olimpiai falu-
ban az élet és a légkör, persze a covid 
biztos sok mindent megváltoztatott egy 
normál világjátékokhoz képest, viszont 
sokat tanultam a helyzetből és magam-
ról is, ami segíteni fog a következő 
időszakban.”

HOLLÓ BALÁZS a férfi 4x200 méteres 
gyorsváltó tagjaként ugorhatott meden-
cébe Tokióban. Egyéni csúcsot úszott, 
azonban a csapatot egy szabálytalan 
váltás miatt kizárták, így nem jutottak 
tovább az előfutamból. 

,,Kicsit másabb volt, mint 5 évvel ezelőtt 
Rióban, de a korlátozások ellenére 
megkaptunk mindent, amire szükségünk 
volt - kényelem és edzés szempontjá-
ból is. Amikor beléptünk az uszodába, 
éreztem, hogy hiányzik a közönség a 
lelátóról, teljesen más nélkülük. Ettől 
függetlenül minden szempontból elége-
dett vagyok, úgy gondolom mindenki 
jól úszott, odatettük magunkat, én is, 
hiszen sikerült egyéni csúcsot úsznom. 
Beszéltem az edzőmmel Kovács Ottóval, 
úgy hallottam elégedett volt ő is. Nincs 
bennem hiányérzet.”

A jelenlegi és volt egri úszók mellett, 
a vízilabdásoknál is több olyan játé-
kost megtalálhattunk, akik korábban itt 
nevelkedtek, mint például Erdélyi Balázs, 
Zalánki Gergő, Vályi Vanda és Szilágyi 
Dorottya. A férfiak a spanyolokat, míg 
a női együttes az orosz olimpiai csapa-
tot legyőzve szerezte meg a harmadik 
helyet, így a bronzérmet. 

SZILÁGYI DOROTTYA 
bronzérmes, női 

vízilabda-válogatott

,,Még mindig nem tudtam telje-
sen feldolgozni, leírhatatlan érzés 
amikor olyan sokáig álmodozol 
valamiről és beteljesedik. Nem 
vettem még le túl sokat az érmet, 
szinte mindig rajtam van és úgy 
tervezem legalább egy hónapig 
nálam lesz folyamatosan. A szervezés, a hangulat, az 
edzések minden tökéletes volt. Hullámzó teljesítményt 
nyújtottunk, de az elsődleges célunk az volt, hogy 
éremmel jöjjünk haza. A spanyol meccs után Keszthelyi 
Rita azt mondta: fogjuk meg egymás kezét és innentől 
ne engedjük el! Ekkor éreztük, hogy meg lesz az érem.”

Hat arannyal, valamint 7-7 ezüsttel 
és bronzzal, összesen húsz érem-
mel térhettek haza Magyarország 
sportolói a tokiói olimpiáról. Egert 
Békési Eszter és Holló Balázs 
úszók képviselték, valamint több 
olyan versenyző is, akik a város 
sportklubjaiban nevelkedtek. A 
férfi és a női vízilabda-válogatott 
bronzéremmel gazdagodott a 
világjátékokon. 

LABDARÚGÁSNB III.
Augusztus 1. Eger SE – Tállya KSE 1 - 0

Augusztus 15. Eger SE – Salgótarjáni BTC 4 - 0
Augusztus 11. Sényő-Carnifex FC – Eger SE 3 - 0

Augusztus 22. DVTK II. – Eger SE 2 - 1

MEGYE I.
Augusztus 15. Eger SE II. – Bélkő SE-Bélapát 2 - 4
Augusztus 21. Domoszló SK – Eger SE II. 2 - 3

BÉKÉSI ESZTER ÚSZÓ,
EGRI ÚSZÓ KLUB

HOLLÓ BALÁZS ÚSZÓ,
EGRI ÚSZÓ KLUB

SZILÁGYI ÉS VÁLYI A KÉT EGRI LÁNY
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SZERELEM
A NETEN
Nemtől és kortól függetlenül küzdünk azért 
az állapotért, hogy szerethessünk és szeretve 
legyünk. Az online világ térhódításával több 
lehetőségünk van arra, hogy ismerkedjünk, 
ráadásul megannyi társkereső weboldal, al-
kalmazás közül választhatunk. Hogy meny-
nyire merünk élni ezekkel a lehetőségekkel, 
rajtunk múlik, de az esély mindenkinek adott. 
Ha rászánjuk magunkat, néhány dologgal ne 
fukarkodjunk: a nyitottsággal, a türelemmel 
és az őszinteséggel.

Az internet előtti időkben sokan újságokban feladott 
hirdetéseken keresztül próbáltak társat keresni. A 
huszadik század elejétől éltek a nők és a férfiak ezzel a 
lehetőséggel, főképp a nagyobb városokban. Szeren-
csére azonban az internet felgyorsította a folyamatot, 
nem kell hetekig várni arra, hogy üzenet lapuljon a 
postafiókban. Az is tény, hogy az igényes, zenés-táncos 
szórakozóhelyek száma is csökkent, főképp egy kisvá-
rosban, pláne az idősebb korosztály számára. A szemé-
lyes ismerkedésnek nem tett jót a pandémia sem. Épp 
ezért az online társkeresés egyre népszerűbb lett, az 
üzemeltetőknek pedig egyre nagyobb üzlet. 

Persze, hiába nagy a kínálat, társat keresni így sem 
könnyű. Sőt! Rövid idő alatt számtalan arcot, bemu-
tatkozást dob fel az oldal vagy az alkalmazás, olyan 
ez, mint egy piactér, vagy egy online katalógus… El kell 
fogadnunk, hogy kitettük magunkat a placcra, tessék, 
ez vagyok én, és igen, társra vágyom. És el kell tudni 
fogadni a reakciókat, legyen az pozitív visszajelzés, 
vagy felismerése annak, hogy nem tetszünk egy álta-
lunk kiválasztottnak. No és persze nem árt óvatosnak 
lenni, hiszen csalók, kalandorok itt is előfordulhatnak. A 
bizalomhoz itt is idő kell, és némi emberismeret.

Régebben nagyon sok bizalmatlanság övezte az online 
társkeresést, olyan véleményekkel, miszerint ide csak 
az megy fel, aki képtelen társat találni, és sok a megbíz-
hatatlan, a kalandvágyó. Ezt az előítéletet engedjük el, 
válasszuk ki azokat az oldalakat, melyeknek sok ügyfele 
van, és higgyük el, hogy mások is ugyanazért mennek 
fel, amiért mi is: nincs lehetőségük ismerkedni, és társra 
vágynak.  

Az első benyomás nagyon fontos, de ez nincs másképp 
az offline ismerkedés esetén sem. Egy jól kiválasztott, 
de nem agyonretusált, és nem régi fotó, egy frap-
páns, de nem hosszú bemutatkozás sokat segíthet a 
biztató indulásban… Ezután jöhet az izgalom, vajon 
ránk írnak-e, felkeltettük-e valakinek az érdeklődését, 
ugyanakkor egy kényelmes fotelben, egy pohár finom 

SZERZŐ: VASS JUDIT

Szilvásváradi Túra RandiSzilvásváradi Túra Randi

09.12. - 50-60+ korcsoport
09.26. - 40-50    korcsoport
09.12. - 50-60+ korcsoport
09.26. - 40-50    korcsoport

Információ: 70/6710-915
www.egertarskereso.hu oldalon 
Események menü

bor mellett mi is elkezdhetjük a vadásza-
tot, pontosabban a szűrést. Hány éves, 
hol lakik, hány gyereke van, mennyire 
intelligens, humoros, mit látunk meg a 
szemében… Mindannyian, akár bevall-
juk, akár nem, az elvárásaink bűvköré-
ben élünk, megterhelve esetleg korábbi 
kapcsolatokból hozott sérelmekkel, 
netán előítéletekkel. Próbáljunk meg 
kissé nyitottabbak, bátrabbak lenni, 
esélyt adni valami újnak, szokatlannak, 
és ha végre valakivel megvan a kölcsö-
nös érdeklődés, mehet a kommunikáció! 
Bár az írásbeli beszélgetés sosem adja 
vissza a reakciókat, az érzelmeket, még 
a felhalmozott szmájlik sem, sőt, olykor 
félreértéseket, sértődéseket szül, arra 
mégis megfelelő, hogy elinduljon a tapo-
gatózás. Néhány jó tanács: ne akarjunk 
regényt írni, ügyeljünk a helyesírásra, 
válaszoljunk viszonylag rövid idő alatt, 
és merjünk nyíltak, őszinték lenni! Ha 
pedig sor kerül a személyes találkozásra, 
de mégsem született köztünk semmi, ne 
adjuk fel, a sokadik kudarc után sem! 

DR. HÍDVÉGI MÁRTA pszichológus úgy 
véli, az online társkeresés ma már telje-
sen elfogadott ismerkedési platform, 
hiszen minden területen az online térhez 
fordulunk segítségért. Mint mondta, a 
társkereséshez nagyon erős és jó önis-
meret, önbizalom szükséges. Gyakran 
találkozik olyanokkal, akik önbizalomhi-
ánnyal küzdenek, és annyira vágynak a 
szeretetre, vagy olyan sokat csalódtak 
lelkileg, hogy képesek kompromisz-
szumot kötni, és belemennek olyan 
kapcsolatba is, amelyre igazán nem is 
vágynak, mondván, ennek a nőnek/férfi-
nak legalább tetszem, ő legalább érdek-
lődik irántam. Ezt ne engedjük, hiszen 
a társkeresés egy türelemjáték, várjuk 
ki a megfelelő személyt! A szakember 
kiemelte azt is: a kudarccal végződő 
találkozás után nem kell föladni, kitartó-
nak kell lenni, és nem szabad önmagunk-
ban keresnünk a kudarc okát oly módon, 
hogy lám, neki sem kellettünk. 

A sikertörténetek mindig motiváló 
fűszerek. Bea története is az, aki 31 
évesen ma már egy édes ikerpár boldog 
édesanyja. Férjével online társkeresőn 
ismerkedett meg, ahová egy barátnője 

rábeszélésére ment föl, és az egészet 
egyfajta játékként fogta fel. Szeretett 
volna már komolyabb kapcsolatot, de 
ő maga sem hitte volna, hogy ez online 
társkeresőn fog rátalálni. Fél évig volt 
fent az egyik oldalon, a randikat mindig 
videóbeszélgetések előzték meg. Férje 
a negyedik találkozása volt, de csak 
három hónap üzenetváltás, videóhívás 
után tudtak találkozni. Ezek a beszélge-
tések hosszúak és őszinték voltak, így a 
személyes találkozáskor már úgy érez-
ték, mintha ezer éve ismernék egymást. 
A szerelemből házasság lett, Bea Egerbe 
költözött, és azóta boldogan nevelik 
gyermekeiket. 

ÁGI 59 éves, 40 évesen vált el, három 
gyermekét egyedül nevelte. Hét évvel 
ezelőtt volt utoljára offline ismerkedés-
ből létrejött kapcsolata, azóta az online 
társkeresésben keresi a társát, mert bár 
nagyon változatos, izgalmas területe-
ken dolgozik, számtalan emberrel talál-
kozik, de ahogy ő fogalmaz, még sincs 
esélye az ismerkedésre. Elárulta, hogy 
bár eddig nem járt sikerrel, nem adja fel a 
társkeresést, mert azon kívül, hogy vala-
kivel megossza élményeit, gondjait, egy 
dologra már nagyon vágyik: munkájá-
ban és hétköznapjaiban folyton erősnek 
kell lennie, és végre szeretné egy férfi 
mellett gyenge nőnek érezni magát. 

TIBOR 51 éves, és öt éve lépett ki egy 17 
éves házasságból. Az online társkeresőt 
csupán azért választotta, hogy bővítse 
az ismerkedési lehetőségeit. Évekig 
nem talált viszont olyan hölgyre, akivel 
hosszabb kapcsolata alakult volna ki, de 
ez év elején, ráadásul egy ugyanabban 
a városban élő hölggyel végre sikerült. 
Úgy fogalmazott: már nem igazán hitt 
ebben a lehetőségben, de mindig adott 
még esélyt magának, mindig halogatta 
az előfizetés lemondását, és most úgy 
érzi, élete egyik legjobb döntése volt, 
hogy türelmesen kivárta a szerelmet.

Bárhogy is vélekedjünk az online társke-
resésről, egy dolog biztos: mindenkinek 
ad esélyt. Miért ne élnénk vele? 

HIRDETÉS
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MILYEN KINCSEKET REJTHET EGY TAKAROS KISKERT?

Míg a kertünkben leggyakrabban 
előforduló fűszernövényekről a 
bazsalikom, az oregánó, a majo-
ranna és a kakukkfű juthat először 
az eszünkbe, az otthoni alapanya-
gokból gyorsan és egyszerűen 
elkészíthető frissítők hallatára 
talán a legtöbbünknek a citromfű, 
a menta és a levendula ugrik be. 
Hogyan látja, az elmúlt években 
felfedezhető egyfajta tendencia a 
felsoroltak kertekben való megje-
lenésében?
Talán ma már nem is nagyon találunk 
olyan kertet, ahol ezeket ne fedez-
hetnénk fel, pedig néhány évvel 
ezelőtt még csodaszámba ment, ha 
a háztartások egyharmadában talál-
koztunk az említett fűszer- és gyógy-
növényekkel. Manapság már inkább 
akkor húzzuk fel a szemöldökünket, 
ha valahol hiába keressük ezeket a 
nem véletlenül népszerű növénye-
ket. Szerencsére nagyon elterjedtek, 
és mint szakembernek az a véle-
ményem, hogy bár sokan eleinte 
inkább dísznövényként tekintenek 
rájuk, előbb-utóbb felmerül az igény 
a tudatos hasznosításukra. 

Jelenleg melyik tábor a népesebb, 
inkább a hobbidísznövény-kerté-
szeké, vagy azoké, akik már tuda-
tosabban mozognak ezen a téren?
Egy átmeneti időszakról beszél-
hetünk, hiszen amikor valakiben 
felmerül az igény, hogy a konyhába 
is bekerüljenek ezek a növények, 
akkor megtapasztalhatja, hogy 
nemcsak a boltból lehet vásárolni, 
hanem akár frissen, akár kiszárítva, 
például teakeverékként is hasznosít-
hatja mindazt, amit a kertben ültet. 
Jelenleg azt látjuk, hogy nagyjából 
fele-fele arányban tartanak dísz-
ként, divatból bizonyos növényeket, 
ugyanakkor erősödik a trend, misze-
rint egyre többen igyekeznek bejut-

tatni ezeket a konyhába is.

Melyek a legismertebb fajták, 
amelyek a leggyakrabban előfor-
dulnak, akár a hobbikertészek 
otthonaiban is?
Különösen kedvelt a menta és a 
citromfű. Nemhiába, hiszen ezekből 
nagyszerű limonádét lehet készíteni, 
ami ráadásul nagyon egészséges. 
Talán akkor a leghatékonyabb, ha a 
zöld levél kerül az italba, de termé-
szetesen ki lehet szárítani, és mivel 
illóolajtartalommal rendelkezik, így 
télen is bártan felhasználható, bár 
akkor inkább forró tea formájában 
esik jól a fogyasztása. Talán ebben 
rejlik a varázsa, hogy többfélekép-
pen is hasznosítható.

Emellett a csalán körül is kezd 
egyfajta kultusz kialakulni, amelyre 
sokszor csupán gyomnövényként 
tekintenek, hiszen az utak szélén is 
elterjedt, de fontos, hogy megvál-
tozzon az ember szemlélete ezzel 
kapcsolatban, mert amint a benzin- 
és gázolajhajtású motorok kikopnak 
az utakról, úgy az útmenti növények 
ismét fogyaszthatóvá válhatnak. 

Ez mennyire reális városunkban?
Egerben nem példa nélküli az ötlet, 
hiszen korábban Közösségi terek, 
ehető városok elnevezéssel már 
indult egy kezdeményezés. Ennek 
ellenére jelenleg még nehezen 
elképzelhető, hogy odamenjünk az 

útmenti növényekhez, hogy leszakítsuk, hiszen valószínűleg 
tele vannak nehézfémekkel. Ilyen szempontból ezek is inkább 
dísz-, mintsem haszonnövények, hiszen nem javasoljuk a 
felhasználásukat. 

Ellenben, ha zömében elektromos buszok és autók közle-
kednek majd, akkor lehetne, sőt kellene is ezzel a témával 
foglalkozni. Éppen úgy, ahogy mostanában arról kezdtünk 
beszélgetni, hogy milyen jó lenne az útszegélyeket újra 
gyümölcsfákkal beültetni, hiszen mire elterjednek az elektro-
mos autók, addigra termőre fordulnak, és úgy nézhetnének 
ki a települések, mint a falvak 100-150 évvel ezelőtt, amikor 
elképzelhetetlen volt, hogy az utak mellett ne gyümölcsfák 
nőjenek.

A mentát és a citromfüvet már emlí-
tettük, mit érdemes még „szüretelni” 
a kertből?
A bodza és a hársfa virága is remekül 
felhasználható – frissen például igazán 
kellemes teaként, emellett nagyon jó 
gyulladáscsökkentő, illetve nátha és 
megfázás ellen is érdemes vele próbál-
kozni. Annó a nagyanyáink is hársfateá-
val kúrálták a gyerekeket, – akkor még 
nem az orvosságokhoz, tablettákhoz 
fordultak először.

A bodzára is igen elterjedt tavaszi 
gyógynövényként tekintettek, a teán 
kívül, frissen pedig szörpöt is készí-
tettek belőle, - mind a fiatalok, mind a 
felnőttek nagy örömére. A kedvező íze 
mellett egyébként nagyon jó hatással 
van a gyomor-, illetve bélgyulladásokra.

Az említett növényeknek mennyiben tér el a hatásuk a 
gyógyszerekétől?
Ezek a teakészítmények nem úgy működnek, mint a tablet-
ták, amelyekből ha bekapunk kettőt-hármat, elmúlik az adott 
probléma, hanem több idő szükséges a hatás eléréséhez. A 
dió levelét például virágzás előtt érdemes leszedni, amikor 
még zsenge, hiszen utána növénybetegségek, illetve a benne 
megnövekedett szárazanyag miatt is lényegesen kevesebb 
vitamint és keserűanyagot tartalmaz.

Hozzáteszem, majdnem minden fűszernövény esetében 
adott egy-egy időszak, amikor ideális leszedni. Nyilván 
amelyiknek a virágát használjuk, azt egyértelműen akkor 
célszerű begyűjteni, amikor éppen virágzik, de például 
amelyiknek a gyökerét hasznosítanánk, azt olyankor érde-
mes kiszedni, amikor még nem fásodik, mert az már nem 
tartalmazza azokat az illóolajokat, vitaminokat, amelyeket a 
szervezet fel tud használni. A régi öregek tapasztalata alapján 
érdemes begyűjteni a gyógynövényeket, hiszen ezen múlik a 
hatékonyságuk.

„A RÉGI ÖREGEK TAPASZTALATA 
ALAPJÁN ÉRDEMES BEGYŰJTENI A 
GYÓGYNÖVÉNYEKET…”

Az úgynevezett vénasszonyok nyara, vagy az indián nyár beköszöntével 
kinek ne esne jól egy kis citromfűvel ízesített hideg limonádé, hűsítő 
bodzaszörp, esetleg egy kellemes mentatea? Amennyiben a lelkünk 
legmélyén egy kicsit is angolnak érezzük magunkat, sőt öt órakor „Ideje 
teázni!” felkiáltással pattanunk fel az íróasztalunk mögül, a legideáli-
sabb, ha mindig tudunk mihez nyúlni, és otthonunkban tőlünk egy-két 
karnyújtásnyira esik a fűszer-, illetve konyhakert. Innen aztán bőségesen 
válogathatunk, sőt későbbi felhasználásra is bespájzolhatunk az adott 
év terméséből a hidegebb évszakokra. A legkedveltebb és legismertebb 
fűszer-, valamint gyógynövényekről a Kertbarát Kör Egyesület Eger 
elnöke, Zerényi Endre osztotta meg velünk tapasztalatait.

SZERZŐ: VERES PETRA 
FOTÓ:VOZÁRY RÓBERT



Az érzékenyítés napjaink népszerű témája, ennek 
ellenére úgy tűnik, leginkább elméleti síkon találko-
zunk vele. A fogyatékkal élőkhöz még nem tudunk 
kellő természetességgel viszonyulni, és nem mindig 
vagyunk tisztában a segítségnyújtás megfelelő 
módjával. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a testi 
fogyatékosság értelmi hiánnyal is párosul, pedig erről 
szó sincs. Az egri Vakok és Gyengénlátók Integráló és 
Sportegyesülete július 27-étől augusztus 13-áig a Más 
megvilágításban elnevezésű kiállítás keretein belül a 
széles közönség elé tárta, hogyan lehet látássérült-
ként is teljes, tevékeny életet élni, maradandót alkotni.

TÓTHNÉ DR. KISOROSZ MÁRIA, az egyesület elnöke 
hálával gondol a rendezvénysorozat támogatóira és 
munkatársaira, hiszen a meghívott vendégek és a kiál-
lított anyagok sokszínűségéhez nemcsak az anyagi 
hátteret kellett megteremteni, hanem hosszú hóna-
pokon át fáradhatatlanul tevékenykedni. „Az egyesü-
letben főként kötetlen munkaidőben dolgozunk, de 
a kiállítás megszervezése és lebonyolítása a rugalmas 
munkaidőn bőven túlmutatott. Ez egy közös projekt 
lett, a közös álmunk. A helyszínt az Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetem biztosította, akivel együttműkö-
dési megállapodást kötöttünk. Az egyetem számára 
sem volt könnyű ez az időszak, a fenntartóváltás és a 
pandémia miatt júniusig azt sem tudták, hogy milyen 
feltételekkel engedhetnek be külsősöket. A rektorasz-
szony elmondta, hogy a jövőben is számít az együtt-
működésre, mert az egyetem életében is fontos tere-
pet jelent az érzékenyítés. Én pedig fordítva gondolom 
ugyanezt, számunkra is jó lehetőség ez a gyümölcsöző 
kapcsolat, és reméljük, hogy így marad a jövőben is” – 
tette hozzá az egyesület elnöke. 

A VGYSE 19 évével különleges színfolt a város életé-
ben, hiszen számos szemléletformáló programot való-
sítottak meg: iskolai érzékenyítéseket, közös sport-
tevékenységeket, kiállításokat, elérhetővé tették a 
vakmozi, vakszínház, a „szemtelen” étkezés élményét. 
„Számomra az egyesület is egy gyerkőc, ami az életem 
szerves részét jelenti, és ezáltal minden programunkat 
sajátomként élem meg” – vallja a program főszerve-
zője. „Ez volt a leghosszabb rendezvényünk az egye-
sület fennállása alatt és a legnagyobb falat is. Amikor 
megpályáztuk a kiállítást, ami a Nemzeti Szociálpoli-
tikai Intézet támogatásával valósulhatott meg, valami 
olyat kerestünk, ami minket fejez ki, de egy picit 
másként. Elhatároztuk, hogy nem a hétköznapokra 

fogunk koncentrálni, hanem azokra 
az életpályákra, kimagasló teljesítmé-
nyekre, amelyek nemcsak a látássé-
rült emberek számára példaértékűek, 
hanem az épek vagy más fogyatékos-
sággal élők számára is.”

Az eredeti tervek szerint február 22-én, 
a Magyar Parasport Napján nyílt volna 
a kiállítás, amit a pandémia felülírt. A 
nyitány viszont a sportolóké maradt, 
két paralimpiai világbajnokkal: a bron-
zérmes cselgáncsozó Szabó Niko-
lett-tel és Bíró Norberttel, a magyar 
ifjúsági dzsúdó válogatott keretedző-
jével. Kísérőprogramként a további 
keddi és pénteki napok is egy-egy 
interaktív beszélgetésnek adtak helyet 
festőművészekkel, írókkal, fotóművé-
szekkel. A tárlatban szerepeltek a „látó 
kezek” nyomai: Varga Gábor festőmű-
vész képei, Kádár Nagy Lajos hagya-
tékának festményei és kisplasztikái, 
Vlasics Márton és Bertyák Bence fotói, 
Reményik László és Jenei András író 
könyvei, valamint négy fiatal alkotó 
képzőművészeti munkái. A miskolci 
Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola 
kiképzői az elméleti tudnivalókon túl 
személyes élményt is adtak: a bátor 
résztvevők kipróbálhatták vakként a 
vezetettség élményét. A kiállításon 
közelebbről is meg lehetett tekinteni 
olyan segédeszközöket, amelyek az 
oktatás területén segítik a látássérültek 
mindennapjait: nagyítókat, olvasóté-
vét, Braille-nyomtatót. 

„Magam sem gondoltam, hogy ennyi 
értékes emberrel fog a sors összehozni, 
ilyen sok kapcsolatot fogunk építeni” – 
nyilatkozta Tóthné dr. Kisorosz Mária. 
„Jenei András író révén partnerségi 
együttműködés lesz a Buda-környéki 
Látássérültek Közhasznú Egyesületével, 
Reményik László író pedig túravezető-
ként egy közös kirándulásra hív minket. 
A város vezetése és a média már a 
folytatásról érdeklődött, és Gyöngyö-
sön is szeretnék megvalósítani a kiál-
lítást. Egyetlen hiányérzetem, hogy 
sokkal több embernek szerettük volna 

megmutatni” – értékelte a programso-
rozatot az egyesület elnöke.

Mint ahogy a cikk, úgy a Más megvi-
lágításban programsorozat végére is 
Sulyok Péter került, a Showder Klub 
humoristája, a Dumaszínház társulatá-
nak vendégművésze, az ország egyet-
len vak humoristája. Érzékenyítő és 
stand up comedy előadásából hihetet-
len dolgok derültek ki a vakok életéről. 
Megtudtuk, hogy ha egy vak költözik, 
akkor a bútorok a sötétben mennek 
a lépcsőn, és ha egy kivilágítatlan 
műhelyben működik a flex, akkor nagy 
eséllyel vak dolgozhat odabent. Sulyok 
Péter két tizenéves gyermek édes-
apja, vízvezetéket szerel, parkettázik, 
masszőrködik, befőz, legújabb hobbija 
pedig a vitorlázás. Az ő vitalitása, 
problémamegoldása, életszemlélete 
arról tanúskodik, hogy a látássérültek 
számára sincs lehetetlen.

SZERZŐ: CSÁK-NAGY KRISZTA 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

MÁS MEGVILÁGÍTÁSBAN 
„SZEMTELENÜL” SOKSZÍNŰ KIÁLLÍTÁS,
AVAGY A VAKOK IS ALKOTNAK MARADANDÓT
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HIRDETÉS

Szeptember 10-én este fél nyolctól az érsekkerti 
zenepavilonnál egy kiváló egri csapat jelentkezik új 
albumával: a Cabaret Band az Ostwald rejtély című 
anyaggal. Másnap, ha már szeptember, a Hullnak a 
falevelek, és te mindig szép vagy! - refrént is bizto-
san eléneklő, meggyfáról is lemászó Horváth Tamás 
koncertezik este fél 9-től az Agria Parkban, míg 
a Máraiban: a Road szeptember 17-én, pénteken 
szintén fél 9-től ad koncertet. Másnap héttől egy 
gyönyörű hölgy, Péter Szabó Szilvia hozhat egy 
izgalmas estét az életünkbe, szintén a Máraiban: 
NOXTALGIA Unplugged koncertsorozatának egyik 
állomásán.

S ha már zene, legyen tánc! Méghozzá a javából, hiszen 
a XIV. Szederinda Nemzetközi Néptáncfesztivál már 
bizonyított: évről évre igényes és szívet melen-
gető programot kínál a közönségnek. Ugyancsak 
zseniális program a tízéves GG Tánc Eger tízéves 
Egri Stúdiószínházi Fesztiválja, ahol olyan együtte-
sek előadásait élvezhetjük, mint a Szlovák Nemzeti 
Balett, a Szegedi Kortárs Balett, vagy a Bozsik Yvette 
Társulat. Mindez szeptember 22-e és 26-a között a 

Hulló falevelek, jóleső napsütés, hűvösebb esték és reggelek, iskolakezdés, mézédes szőlőfürtök – ezt hozza a szeptember. 
De milyen programokat hoz ez a hónap Egerben? Összeállításunkban ennek jártunk utána. 

SZEPTEMBER EGERBEN

Gárdonyi Géza Színházban.

Menjünk vissza még egy kicsit a 
szabadba: az Érsekkertbe nem csak a 
szépségéért, a békák zenéjéért, néhány 
szerelmes csókért érdemes kimenni… 
Szeptember 18-án várnak minket a civil 
szervezetek és a XXVI. Eger Ünnepe 
érdekes, hasznos programokkal. 

A szabadtéri színházi előadásokat 
most mellőznünk kell jövő nyárig, 
de szeptemberben sem maradunk 
előadás nélkül: a Bartakovics Béla 
Közösségi Házban két kultikus előa-
dást is láthatunk. Kern András hozza el 
A kellékest, vagyis Eberhard Streul egy 
színházi kellékes nagy estjéről szóló 
monológját, melyet Parti Nagy Lajos 
írt át magyar színpadra. Az előadás 
szeptember 7-én este héttől élvez-
hető. A Mr és Mrs című komédia, mely 
megszületése óta hatalmas sikerrel fut 
világszerte, Verebes Linda és Pindroch 

Csaba előadásában látható szep-
tember 30-án, este héttől ugyancsak 
a Bartakovicsban. Egy beszélgetős, 
izgalmas programot is ajánlok önök-
nek: Romsics Ignáccal Molnár Ferenc 
beszélget a Kepesben szeptember 
26-án este hattól. 

És ami Egerben kihagyhatatlan: a finom 
bor… Menjenek szüreti programra, 
boros piknikre, hiszen itt a szüret ideje!

További programokért keressék a 
visiteger.com weboldalt, információ-
kért pedig az intézmények honlapját, a 
rendezvények Facebook-eseményeit, 
hiszen tudják: a műsorváltozás jogát 
fenntartják. Minden programhoz 
igazán jó szórakozást kívánunk!

SZERZŐ: VASS JUDIT
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KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGÉRT
Bár az elmúlt tíz évben számos fesztivált tudhatok 
magam mögött, ezekre mindig kizárólag résztvevő-
ként érkeztem; önkéntesként korábban nem segítet-
tem nagyobb rendezvényt. Az Ördögkatlan Fesztivál-
nak idén három település: Nagyharsány, Beremend 
és Villánykövesd adott otthont, emellett a Palkonyán 
található Mokos Pincészet, illetve a Kisharsányhoz 
tartozó Vylyan Terasz is programokat kínált. A színházi 
előadásokat, táncjátékokat, zenés felolvasóesteket, 
kiállításokat és koncerteket kínáló rendezvényt pedig 
végig egy igen népes és kitűnően szervezett csapat: 
mintegy 160 önkéntes segítette. 

Olyan szorgos fiatalokkal ismerkedtem meg, akik szív-
vel-lélekkel támogatták a fesztivált, akár karszalagosz-
tással, ültetéssel, teremőrködéssel, akár az önkéntes 
csapatra történő főzéssel, pakolással, sofőrködéssel. 
Mindenkiben az őszinte segítő szándékot, önzetlen-
séget véltem felfedezni. Akadt, aki a közösségi szolgá-
latát töltötte, de a középiskolásokon kívül húszasok, 
illetve már javában harmincasok is kivették a részüket 
a munkából. Ausztriában, sőt Angliában dolgozóval 
is találkoztam, akik az önkéntestáborban töltötték a 
szabadságukat. És kivétel nélkül mindenki, akit megkér-
deztem, azt mondta, jövőre is szívesen visszatérne.

Az nem különösebben rendkívüli, hogy 
mindenki, aki valaha az internetre tévedt, 
rendelkezik digitális lábnyommal, így azon sem 
kell csodálkozni, hogy a legtöbb weboldalon 
személyre szóló reklám tolakodik az arcunkba 
egy-egy cikk olvasása közben. Azon viszont 
igazán meglepődtem, hogy bár még csupán a 
gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy 
milyen jó lenne részt venni egy nyári összmű-
vészeti fesztiválon, felugrott egy hirdetés, arra 
buzdítva, hogy jelentkezzek önkéntesnek az 
Ördögkatlanra. Először gyanakvóan körülnéz-
tem, vajon milyen módon figyel a Nagy Testvér, 
majd olyannyira megszólítva éreztem magam, 
hogy kitöltöttem az űrlapot, és a sorsra bíztam, 
hogy megyek-e vagy sem. Végül egy hetet 
tölthettem Pécstől délre, a Villányi borvidéken.

MEZÍTLÁB BARANYÁBAN
VÁLLALTAN SZUBJEKTÍV BESZÁMOLÓ
AZ ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁLRÓL

KULTURÁLIS CSEMEGÉK 
GYÖNYÖRŰ HELYSZÍNEKBE 

CSOMAGOLVA
A munka mellett bőven jutott idő szét-
nézni a környéken. Így tévedtem be 
például Nagyharsányban a helytörté-
neti múzeumba. Nem csalódtam, hiszen 
Kanász Imre, az intézmény vezetője 
csillogó szemmel avatott be a település 
minden titkába, és amellett, hogy megis-
merkedtem a helyi szőlőművelés, illetve 
az Ördögszántotta hegy, azaz a Szársom-
lyó történetével, felhívta a figyelmem a 
hegyoldalban található bosnyák katona-
temetőre – így utóbb ide is ellátogattam.

A község kis utcáin hétköznapinak számí-
tott, ha az ember mellett elsétált Lovasi 
András a családjával, vagy hogy Scherer 
Péter kerékpáron kísérte a Katlanfutáson 
részt vevőket, többek között engem is. 
A megmérettetésen a reggeli melegben 
ádáz harcot vívott bennem az elszántsá-
gom és a kényelmem. A célban egy ott 
megismert kedves barátom várt, aki a 
boltból jövet meglátta az első befutókat, 
és gondolta megnéz, biztosít a támoga-
tásáról, így szurkol kicsit, hiszen tudta, 
hogy én is indultam. Mikor végre befu-
tottam, a felkészülés nélküli, – szerin-
tem elfogadható – teljesítményem után 
összegezte a versenyt, és közölte velem, 
hogy az elsők között az atletikus indulók 
végeztek, majd jöttek a gyerekek, ezután 
a nénik-bácsik, végül pedig én is csak 
megérkeztem végre-valahára. 

MEGFELEDKEZVE A 
KÜLVILÁGRÓL

Hogy mennyire mezítlábas a fesztivál, azt 
jól mutatja például az Offlájn Rezervá-
tumban kialakított chill-zóna, ahol szal-
mán taposva foglalhatták el helyüket a 
függőágyakban a megfáradt „vándorok”, 
akiknek közben a telefonjaik is „kikap-
csolódhattak”. Páran ezt – az egyébként 
gyönyörű – helyszínt választották éjsza-
kai szállásukként is - a sátor adta lehető-
ségek helyett. 

Az idősebb korosztály összecsukható 
kempingszékkel járta a fesztiválhelyszí-
neket, valamint könyvekkel és újságok-
kal pakolták fel magukat, hogy egy-egy 
előadás előtt hasznosabban teljen az 
idő. Nem is lehetett látni tolongó embe-
reket, kizárólag nyugodt sorban állást/
ülést. Egy kicsit talán minden katlanozó 
lelassult, hogy még hosszabban és 
hatékonyabban szívhassa magába az 
élményeket.

„NEM VAGYUNK 
NORMÁLISAK!”

Az alábbi felkiáltás bár a fesztivál jelmon-
data, ennek ellenére egy olyan hihetet-
len közegbe csöppentem, amely végig 
kedvességről, nyitottságról, kíváncsiság-
ról és szeretetről tett tanúbizonyságot, 
amely mentalitás jól illeszkedik a prog-
ramsorozat védnökeinek (Törőcsik Mari 
és Cseh Tamás) életművéhez.

A koncertek alatt meglepetések is értek, 
mert bár már számtalan Péterfy Bori-kon-
certen vettem részt, eddig inkább unot-
tan karba tett kézzel álló biztonsági 
őröket láttam, olyat még nem tapasztal-
tam, hogy a kidobó élvezettel fotózza, 
illetve videózza az együttest, miközben 
magában énekelgeti a dalszöveget.

 



ISMERETLEN ISMERŐSÖK 
NÉGYKERÉKEN

Az egyes falvak között bár nem 
nagy a távolság, gyalog mégsem 
érdemes nekivágni a fesztivál hely-
színeit összekötő útnak, ráadá-
sul a helyiek jó szívvel ajánlották 
a stoppolást, mondván, nagyon 
kedvesek a környéken közle-
kedő emberek. Ezt saját tapasz-
talataim alapján is megerősíthe-
tem. Sokszor például nem abból 
adódott gond, hogy nem akartak 
elvinni, hanem hogy egészen más 
irányba tartottak, mint én. Egy 
fiatal lány viszont még a teljesen 
eltérő úti cél ellenére is elszál-
lított a kívánt helyszínre, ezzel 
mintegy félórás kitérőt generálva 
magának. Egy középkorú házas-
pár pedig - mint később kiderült -, 
gyakorlatilag a szomszédságom-
ban feszengett az Apád előtt ne 
vetkőzz című színdarabon, amit 
jól esett feldolgozni velük az előa-
dás utáni hazaúton. Emellett egy 
fiatal pár olyannyira segítőkésznek 
bizonyult a stoppolókkal szemben, 
hogy szinte még ki sem szálltam a 
kocsijukból, mikor már mászott is 
befelé a következő útitársuk. 

LÉPTEN-NYOMON 
KEDVESSÉGBE 
BOTLOTTAM

Egy idős házaspár gyakorlatilag 
unokáikká fogadtak bennünket, 
amiért foglaltunk nekik helyet az 
egyik koncertre, majd ragaszkod-
tak hozzá, hogy egy kis édesség-
gel jutalmazzanak minket, és csak 
akkor nyugodtak meg, amikor már 
vidáman majszoltuk a tőlük kapott 
tejszeletet.

Egy egészen más világba csöp-
pentem, ahol vadidegenek is 
egymásra köszöntek, okok és 
érdekek nélkül mosolyogtak és 
önzetlenül felajánlották egymás-
nak a segítő jobbjukat. Igyekez-
tem minél többet magamba szívni 
ebből a mentalitásból, és elraktá-
rozni, hogy később jó hírét tudjam 
vinni az ott tapasztaltaknak, hiszen 
a fesztiválon eltöltött egy hét 
olyan hangulatot alapozott meg, 
amelytől aztán feltöltődve, jó 
kedvvel tértem haza.

 

 

DUÁLIS KÉPZÉSEK AZ  
ESZTERHÁZY KÁROLY KATOLIKUS EGYETEMEN 

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több 
szak esetében is lehetőséget biztosít arra, hogy a 
jelentkezők duális képzési formát válasszanak.  
De miért jó duális hallgatónak lenni? 
 
A duális képzési forma egyedülálló lehetőségeket 
kínál, hiszen az egyetemi tanulmányok mellett 
lehetőséget kínál a valós, gyakorlati 
tapasztalatszerzésre is.  
Az elméleti oktatást a duális hallgatók számára is az 
egyetem biztosítja, így ők ugyanúgy részesei a 
hagyományos egyetemi diákéletnek, mint bármely 
más hallgató. A duális hallgatók az egyetemi képzés 
keretei között megismerkedhetnek a választott 
szakmához szükséges legmodernebb elméleti 
háttérrel, és ezzel egyidejűleg – a képzési forma által 
biztosított folyamatos szakmai gyakorlatnak 
köszönhetően – biztosabb, elmélyültebb gyakorlati 
tudásra tehetnek szert. 

  
A duális hallgatók számára a gyakorlati képzés már az 
első év folyamán megkezdődik, és egészen a 
tanulmányok befejezéséig tart. Ez azt jelenti, hogy a 

friss diplomás meggyőző, 3-3,5 éves szakmai 
tapasztalattal lép ki a munkaerőpiacra, így az 
elhelyezkedésben komoly versenyelőnyre tesz szert, 
hiszen a fiatal és mégis tapasztalt munkavállalókat a 
munkaadók is előnyben részesítik, és munkájukat 
várhatóan magasabb munkabérrel is honorálják. 
Egyetemünk kiváló partnerekkel működik együtt, 
amelyek között megtaláljuk Eger és környékének 
meghatározó piaci szereplőit is. Jelenleg csaknem 30 
duális partner kínál gyakorlati helyet hallgatóinknak 
(akár több szak esetében is), de hallgatói javaslat 
alapján további partnerségek kialakítására is 
lehetőség van. 
A duális képzési forma további előnye, hogy a hallgató 
a választott szakja teljes képzési idejében fizetést kap. 
Havi munkabére legalább a mindenkori minimálbér 
60%-a, amelyben az egyetemen és a vállalatnál töltött 
időszakban egyaránt részesül. 
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 6 alapszak 
és 1 mesterszak esetében kínálja a duális képzési 
forma lehetőségét. 
Duális formában is induló alapszakjaink: 

- gazdálkodás és menedzsment 
- gazdaságinformatikus 
- környezettan 
- programtervező informatikus 
- szőlész-borász mérnöki  
- turizmus-vendéglátás  

Duális formában is induló mesterszakunk: 
- geográfus 

 
Képzéseinkről bővebb információk olvashatók a 
https://felvieger.uni-eszterhazy.hu oldalon. 

 
2017 májusától zajlik az EFOP-3.5.1-16-2017-00011 
azonosítószámú projekt megvalósítása, melynek 
keretében jelentős erőket mozgattunk meg a duális és 
gyakorlatorientált képzések fejlesztéséért. A projekt 
megvalósítási időszaka 2021.09.30-án ugyan a 
végéhez ér, képzéseink azonban továbbra is várják a 
jelentkezőket.  
Első éves hallgatóink az őszi félév folyamán még 
választhatják a duális képzési formát. 

HIRDETÉS

SZERZŐ, FOTÓK: 
VERES PETRA




