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Széchenyi Lízing GO!

RENAULT HASZONJÁRMŰVEK
Induljon az új lehetőségek felé

FIX 2,5% KAMAT/ÉV ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL*

*A finanszírozási ajánlat kizárólag nem fogyasztók által 2022.01.01. után a Széchenyi Kártya Újraindítási Program részét képező Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció 
(Széchenyi Lízing Go!) keretében megkötött finanszírozási szerződésekre érvényes visszavonásig, átmeneti támogatási jogcímen igényelt támogatás esetében 
2022 június 30-ig, valamennyi Renault haszongépjármű esetében. A finanszírozás keretében zárt-, és nyíltvégű pénzügyi lízing vehető igénybe, forint alapon, 
a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: minimum 20%, elektromos gépjárművek esetében 40%, futamidő: 24-84 hónap, 
a finanszírozás minimum összege: 1 000 000 Ft, a kamat a teljes futamidőre fix 9%, állami támogatással 2,5%, kezelési költség fix 0,5%, állami támogatással fix 0%. 
A finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő.  A Széchenyi Lízing Go! konstrukcióban a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint vállalkozásnak minősülő azon jogalanyok vehetnek részt, amelyek megfelelnek 
a konstrukció igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló, mindenkor hatályos Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció Szabályzatában (Lízingszabályzat) 
meghatározott feltételeknek. Az állam az Innovációs és Technológia Minisztérium útján a mindenkori hatályos kormányhatározat(ok), ill. jogszabályok alapján 
biztosít támogatást, amennyiben az ehhez szükséges fedezet rendelkezésre áll. A támogatás mértéke a lízingszerződés futamideje alatt változhat, vagy akár 
a támogatás megszüntetésére is sor kerülhet. A támogatás mértékének megváltoztatásával arányosan a lízingbevevő által fizetendő kamat és kezelési költség 
mértéke is változik, amely adott esetben a lízingdíj és a kezelési költség összegének jelentős mértékű növekedésével járhat. A Renault Credit finanszírozást az 
UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben 
feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye 
elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért 
keresse fel a renault.hu weboldalt vagy hivatalos Renault Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. A Széchenyi 
Lízing GO! igénylésének módjáról, a konstrukció feltételeiről tájékozódjon a https://www.kavosz.hu/lizing/szechenyi-lizing-go/ weboldalon elérhető leírásokból, 
valamint a kapcsolódó Lízingszabályzatból és annak mellékleteiből. A képek illusztrációk.

Dealer Neve Kft. 
Város, Utca 12., Tel.: 0036 123 456 789, www.dealer webcím.hu
SHICK-R Kft. 3300, EGER, KISTÁLYAI ÚT 20.  TEL: 06 36 511 980, FAX: 06 36 511 981  WWW.RENAULTEGER.HU



TAVASZI LOMTALANÍTÁS KÍVÜL ÉS BELÜL
Virágzó fák, csicsergő madarak, napsütés... Elérkezett a március, és vele együtt a megújulás időszaka. A 
szürke téli hónapok után alig várjuk már a tavaszi napsütés első, meleg sugarait. Ez az időszak a termé-
szet számára a megújulásról szól, ennek hatására mi is késztetést érzünk arra, hogy feltöltsük lemerült 
készleteinket és újult erővel vágjunk neki a melegebb hónapoknak. Ilyenkor érdemes nemcsak ottho-
nainkat rendbe tenni, de testünket és a lelkünket is salaktalanítani. Dobjuk ki magunkból a keserűséget, 
a negatív érzéseket, az elmúlt sérülések minden szemetét! Kiránduljunk, kertészkedjünk, legyünk több 
időt a friss levegőn! E havi lapszámunkban tippeket adunk ahhoz, hogyan készüljünk kívül és belül erre 
a csodás időszakra. Tudjuk: a látványos eredmények kis lépésekkel kezdődnek, használjuk fel a tavasz 
energiáit arra, hogy az életünkben pozitív hullámok indulhassanak el.

Hartmanné dr. Somogyi Kinga
főszerkesztő
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A nemzetközi nőnap eredetileg a bátor, történelmet alakító erős nők előtt tisztelgés, akik az egyenlő jogokért és lehe-
tőségekért küzdöttek és küzdenek. Valójában ilyenkor a férfiak tiszteletüket fejezik ki az előtt is, ami a nőiség, nőiesség 
jellemzője: a gyengédség, a szeretet, a gondoskodás, a szépség, a finomság, az empátia előtt.

Izgalmas kort élünk, amikor a nemi szerepek 
alakulnak, változnak. A huszadik században a 
nők bizonyították, hogy ők is erősek, önálló-
ak, szívósak, talpraesettek tudnak lenni, és az 
élet bármely területén helytállnak, maradan-
dót alkotnak. Persze, nem könnyű feladat ez, 
főképp azoknak, akik a nőiséget, a klasszikus 
női szerepeket is vállalják, sőt, szeretik is meg-
élni – épp ezért olykor nagy a küzdelem, hogy 
e kettősség valamelyest egyensúlyban legyen, 
hiszen arra vágynak, hogy minden szerepben 
jól teljesítsenek. Keményen tanulnak, dolgoz-
nak, döntést hoznak, felelősséget vállalnak, 
küzdenek, miközben háztartást vezetnek, el 
tudnak veszni egy cipőboltban, ezer szállal fi-
gyelnek a gyerekre, a családi egyensúlyra, és 
könnyekig meghatódnak egy romantikus fil-
men. Erősek és elgyengülők, szépek és megvi-
seltek, kemények és odaadók. Az alábbiakban 
a Gárdonyi Géza Színház két csodálatos és fia-
tal színésznőjével, Babócsai Rékával és Misurák 
Tündével beszélgettünk többek között az egri 
társulathoz vezető útról, a színpadon megfor-
mált változatos női karakterekről, és arról, ki, 
hogyan éli meg a nőiségét, nőiességét. 
Mikor született meg bennetek az a döntés, hogy a 
színészi pályát választjátok?
BABÓCSAI RÉKA: Nem igazán voltak kérdőjelek, min-
dig is színésznő szerettem volna lenni. Nem volt B 
tervem. Békéscsabán születtem, ott jártam a Csabai 
Színistúdióba, majd felvételt nyertem a Pesti Magyar 
Színiakadémiára. Tíz évvel ezelőtt végeztem, két éve 
pedig diplomát szereztem a Színház- és Filmművésze-
ti Egyetemen. Két évadot töltöttem Békéscsabán, az 
ottani színházban, 2015-ben szerződtem Egerbe. A tár-
sulat az első pillanattól nagyon befogadó volt, őszinte 
kíváncsisággal fogadtak, és ez erőt adott. 

MISURÁK TÜNDE: Négyéves koromtól készültem a 
pályára. Biztos voltam abban, hogy nekem ez az utam. 
Nyilván, akkor még más elképzeléseim voltam a színé-
szetről, de ahogy jobban megismertem a szakmát, még 
inkább vonzott. Budapesten végeztem a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium dráma tagozatos osztályában, és 
már a középiskolában játszottam két társulatban: egy-
részt a Karaván Művészeti Alapítvány esélyegyenlőségi 
színházában, másrészt a Rock és Musical Színházban. 
Kaposváron szereztem színész diplomát, majd öt za-
laegerszegi évad után szerződtem 2014-ben Egerbe. 
Közben született egy kislányunk, három évet csak neki 
szenteltem, ezt követően szerencsére sikerült megol-
danunk férjemmel - aki mindenben igazi társam -, hogy 
budapesti életünk mellett Egerben dolgozhassak. 

Mely karakter megformálása volt emlékezetes szá-
motokra?
BABÓCSAI RÉKA: A színészi pálya izgalmát épp a vál-
tozatosság, és egy karakter megformálásával járó ön-
ismereti folyamat adja. Ha szerencsés az ember lánya, 

a nőiség millió árnyalatát felfedezheti. 
Így nézve pedig valamiért mindegyik 
emlékezetes marad, mert minden al-
kalommal a személyiségem, nőiségem 
más-más oldalai kapnak reflektorfényt, 
ami egyébként a civil életemre is kihat. 
Azon kapom magam, hogy az éppen ak-
tuális nőiségképemhez mindig az a jel-
lemző jegy áll közel, amit az épp játszott 
szerep ad. Persze ettől nem leszek másik 
ember, hiszen amit játszom, azt is ma-
gamból fogalmazom meg, de az, hogy 
épp hol van a hangsúly, összefüggésbe 
hozható az adott próbafolyamattal. Úgy 
érzem, itt, az egri éveim alatt értem be 
igazán. Egyre bátrabb lettem, egyre in-
kább önazonossá váltam. Szerencsére 
az itt töltött közel hét évem igen válto-
zatosra sikerült. Ráadásul nagyon szép, 
jelentős szerepeket formálhattam meg 
a kezdetektől fogva, hiszen már a máso-
dik évadban rám bízták a drámairodalom 
egyik emblematikus női szerepét, Ophe-
liát. Az Illatszertár Balázs kisasszonyának 
megformálása pedig talán attól olyan 
emlékezetes számomra, hogy bár addig 
ismeretlen, „elhanyagolt” személyiségje-
gyekkel nem kellett szembesülnöm, de a 
kialakult énképem legmélyére nyúlt az a 
szerep.

MISURÁK TÜNDE: Sokféle női szerep-
ben kipróbálhattam magam, de közel áll 
hozzám A kölyök című darabból Mary, 
az ünnepelt énekesnő szerepe, melyet 
itt, Egerben játszottam. Mary egy kife-
jezetten nőies, erős karakter. Viszont 
emberileg meghatározó volt a szintén 
Egerben játszott Kulcskeresőkben Erika, 
a vénkisasszony figurája is, aki egész si-

vár életében a férfit várja. Mindkettővel 
tudtam azonosulni. Egy szerep megfor-
málásakor szeretem már korán letenni 
az alapokat, és már a próbák elején tisz-
tán látni, milyen utat kell végigjárnia a 
karakteremnek. Ebbe én is beleteszem a 
magam elképzeléseit, szem előtt tartva 
a rendező instrukcióit. Ez a szakma lehe-
tőséget ad arra, hogy más nő is lehessek, 
mint amilyen a valóságban, és számos 
személyiségtípust megélhessek. Például 
a civil életben visszahúzódóbb vagyok, 
de a színpadon, ha a karakter úgy kíván-
ja, egyáltalán nem. Könnyebb bátrabb-
nak lenni valaki más bőrébe bújva. 

Mennyire szeretitek megélni azt, hogy 
nők vagytok?
BABÓCSAI RÉKA: Szeretek kísérletezni 
azzal, mi női vonás, és mi nem az, illetve 
vegyíteni, árnyalni a szerepeket. Beszé-
lünk ma erős, független, önálló nőkről, és 
ez a nőkép hordoz magában maszkulin-
nak vélt vonásokat is, ugyanakkor fontos 
megélni a jobbára nőknek tulajdonított 
érzékenységet, finomságot, gyengéd-
séget is. Én kifejezetten izgalmasnak és 
üdítőnek találom, hogy manapság nem 
csak archetípusokban gondolkodunk. 
Engem inspirál, ha valaki büszkén felvál-
lalja a személyiségét, akkor is, ha esetleg 
egyik vagy másik irányba hangsúlyosab-
ban eltolódik, ezzel bizonyítva, hogy 
a nőiségnek ezer arca lehet. Csupán a 
belső egyensúly számít. Miért akarnánk 
megfelelni egy olyan nőképnek, ami 
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nem egyezik a saját értékrendünkkel? 
Az én célom az önazonosság. Annál női-
esebb – egy férfi esetében pedig férfi-
asabb – úgysincs. Nem hiszek abban, 
hogy a nőiséget csak egy férfi mellett 
lehet megélni, de abban biztos vagyok, 
ha van egy „mihez képest”, akkor sokkal 
megfoghatóbbá, megfogalmazhatóbbá 
válnak a szerepek. Ennek leosztása pe-
dig azt hiszem, háztartásonként változik. 
Szeretem megélni a klasszikus értelem-
ben vett nőiességemet is, bár tudatosan 
nem törekszem arra, hogy ez mindig 
látványos legyen, vagyis folyton magas 
sarkú cipőben, csinos ruhában, smink-
ben járjak. Elsősorban kényelmi ember 
vagyok, jólesik lazább megjelenéssel 
nőnek lenni, de igen, néha szükségem 
van arra, hogy kiöltözzek. Egyébként 

azt hiszem, rám ebben is az egyensúlyra 
törekvés jellemző. A sportosabb szett-
jeimbe szeretek belecsempészni valami 
nőcis darabot, az elegánsabb összeállí-
tásaimat pedig gyakran „hígítom” valami 
lazább kiegészítővel. És bár nem a ruha 
teszi az embert, nem vagyunk függet-
lenek az öltözködésünktől, hiszen kép-
viselünk, közvetítünk vele valamit. Amit 
pedig a színpadon hatványozottan is 
megtapasztaltam, hogy a dolog vissza-
felé is hat. Különböző ruhákban más a 
tartásunk, a mozgásunk és a gesztusaink 
is megváltoznak.

MISURÁK TÜNDE: A kislányom jut erről 
eszembe, aki még csak hatéves, de már 
ízig-vérig nő… A finomsága, a mozdu-
latai, az érzékenysége, és az, ahogyan 

viselni tudja magát, az mind-mind visszaadja, hogy a 
nőiség mennyire belénk van kódolva. Én teljes értékű 
nőnek tartom magam, főképp így, hogy anya is vagyok. 
Az empátia és az érzékenység amúgy is erős bennem, 
hiszen ezekkel dolgozom. A nőkben szerintem a nőiség 
amúgy is ezerféle lehetőséget takar. Ugyanúgy tudunk 
erősek lenni és gyengék, dominánsak és visszahúzódók, 
tudunk működni vezetői vagy alárendelt szerepben, és 
még számtalan ellentétes pólus van meg bennünk egy-
szerre… Én szeretek gyenge nő lenni, ha van mellettem 
egy erős férfi támasz. Becsülöm és tisztelem, ha a férfi 
igazán családfővé tud válni, én pedig ugyanúgy válla-
lom a klasszikus női szerepeket, vezetem a háztartást, 
rendet tartok, főzök, anya vagyok. A hagyományos 
párkapcsolati és családmodellt kedvelem. Fontos szá-
momra a nőiesség megélése is, néha egyszerűen csak 
rám szakad az, hogy nőies legyek. Szeretem a finom 
dolgokat, a szép ruhákat, cipőket, a parfümöket, de hi-
szek az önkifejezésben, próbálok úgy öltözködni, hogy 
visszatükrözzem azt, amilyen vagyok. 

Mit jelent számotokra a nőnap?
BABÓCSAI RÉKA: Számomra – mint minden ünnep-
nél - ilyenkor is az a legfontosabb, hogy minőségi időt 
töltsünk együtt azzal, akit szeretünk. Persze jólesnek 
az apró gesztusok is, munkahelyi, baráti köszöntések, 
ezeknek csak pozitív hozadéka lehet. És lehet, hogy a 
saját nemem ellen beszélek ezzel, de nekem valahogy a 
nőnap nem a nőkről szól, hanem arról, hogy melyik férfi 
mennyire figyelmes.

MISURÁK TÜNDE: Kicsi gyerekkorom óta minden nő-
napon köszöntött édesapám, számomra ez egy külön-
leges nap volt, ami csak a nőké, amikor ránk szegeződik 
a figyelem. Az a bizonyos kaleidoszkóp, ami mi, nők va-
gyunk, egy picit a fény felé emeltetik, és legalább arra a 
napra úgy érezheti magát minden nő, hogy csillog. Rá-
adásul imádom a vágott virágot, így nőnapon könnyű 
nekem örömet okozni.

Keller 
Quartet
Keller András - hegedű
Környei Zsófia - hegedű
Homoky Gábor - brácsa
Fenyő László - cselló

Jegyek válthatók a Gárdonyi Géza 
Színház jegyirodájában, online 
a jegymester.hu oldalon, 
valamint a hangverseny
előtt a helyszínen.

2022.

márc. 21.
19:00
Gárdonyi Géza 
Színház, Eger
Filharmónia 
Bérlet
filharmonia.hu

HIRDETÉS
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AVATÁS
LELEPLEZTÉK DR. RINGELHANN GYÖRGY
EMLÉKTÁBLÁJÁT
Felavatták dr. Ringelhann György, Eger első szabadon vá-
lasztott polgármesterének emléktábláját a Bitskey Aladár 
Uszoda falánál. A bronzból készült domborművet Rostás 
Bea szobrászművész készítette az Eger Termál Kft. felkéré-
sére. A leleplezést követően Makovecz Imre munkásságból 
nyílt kiállítás az épület aulájában.

BRINGAPARK   
KÖZÖSSÉGI SPORTLÉTESÍTMÉNY 
ÉPÜL A LAJOSVÁROSBAN
Összesen nyolcvanmillió forintból valósulhat 
meg a Lajosvárosba tervezett bringa- és ext-
rémpark az Aktív Magyarországért Program 
segítségével. A szabadtéri létesítmény az 
óvodásoktól a felnőttekig biztosítana színvo-
nalas, XXI. századi kikapcsolódási lehetőséget 
– fogalmazott Mirkóczki Ádám polgármester 
a beruházásról tartott tájékoztatón.

ELINDULT A„VÁLTS BUSZRA!” 
KAMPÁNY
„Válts buszra!” elnevezéssel indult február 1-jén 
az önkormányzat plakátkampánya. Ennek része-
ként elsőként a város vezetői, majd ismert egri 
civilek, művészek, sportolók népszerűsítik a ked-
vezményes bérlet lehetőségét a megyeszékhely 
különböző hirdetőfelületein. A kampány szorosan 
kapcsolódik az év elején bevezetett csaknem in-
gyenes helyi járatú közlekedéshez. Mint ismert, az 
egri lakcímmel rendelkezők egész évre egy ezer 
forintos jelképes összegért válthatnak buszbérle-
tet. A Volán az új alapokra helyezett tömegköz-
lekedési formára járatsűrítésekkel és menetrendi 
változásokkal készült.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
MONGOL DIÁKOK TANULHATNAK A MEGYÉBEN
Mongol delegáció érkezett Egerbe, akiket dr. Juhász 
Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke ka-
lauzolt a háromnapos látogatásuk során. A 63 ezres 
Bungal megyéből érkezett vezetők elmondták, szű-
kebb hazájuk nagyon hasonló Heves megyéhez - ami 
a főbb iparágak fejlődését illeti. Végül a Heves Me-
gyei Közgyűlés elnöke valamint a mongóliai Bulgan 
tartomány kormányzója együttműködési szándék-
nyilatkozatot írt alá a mongol diákok tanulási, ta-
pasztalatszerzési lehetőségeivel kapcsolatban.

SZJA  
TÖBB MILLIÓ EMBER BEVALLÁSI TERVEZETÉT KÉSZÍTI EL A NAV
Immár hatodik éve külön kérés nélkül készíti el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét. Ez március 15-
től érhető el az eSZJA felületen, akinek pedig nincs KAÜ-azonosítója március 
16-ig kérheti a dokumentum postázását. Azoknak, akiknek nem kell kiegészítést 
tenniük, a tervezet május 20-ával automatikus bevallássá válik. Ellenkező eset-
ben pedig ugyaneddig az időpontig kell módosítaniuk vagy önállóan elkészíte-
niük az érintetteknek a személyijövedelemadó-bevallást.

DIPLOMAOSZTÓ      
A LÍCEUMBAN VETTÉK ÁT OKLEVELÜ-
KET A KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉSEKEN 
VÉGZETTEK
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen 342 hallgató 
tett sikeres záróvizsgát az elmúlt szemeszter végén. 
A keresztféléves képzéseken végzettek a Líceumban 
rendezett oklevélátadón vették át diplomájukat. 

ÚJ SZABÁLYOZÁS   
TOVÁBB ERŐSÖDNEK A FOGYASZTÓK
JOGAI 2022-BEN
Több új szabályozás lép érvénybe 2022-től a fogyasztó-
védelem szempontjából. A jótállásköteles termékeknél 
háromszori javítást követően már kötelező lesz a csere, 
büntethetők azok a gyártók, akik különböző országok-
ba más minőségű vagy összetételű árut szállítanak, illet-
ve az akciós árak feltüntetésére vonatkozóan is lesznek 
módosítások május végétől.

ÚJ SPORTÁGAK   
BŐVÜL AZ EGYETEM SZAKEDZŐKÉPZÉSI
KÍNÁLATA
Szeptemberben immár kilenc sportágban indul 
szakedzőképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyete-
men. Ezzel a Testnevelési Egyetem után az egri felsőok-
tatási intézmény lehet a hazai edzőképzés alma mate-
re. A most megkötött megállapodás két vízisportot is 
magába foglal, amelyek gyakorlati helyszíne a Tisza tó 
sarudi partszakasza lesz.
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FEJLESZTÉS    
ÚJ KUTATÁSOKON DOLGOZIK AZ EKKE 
A SZŐLŐTERMESZTÉS KAPCSÁN
Két nemzetközi konzorcium vezetőjeként folytat-
ja oktatási-kutatási tevékenységét az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem, a szőlészet-borászat 
területén. A megnyert Erasmus-projektek főként 
a szőlőtermesztésben használt digitális eszközök-
re fókuszálnak, valamint a klímaváltozás hatásait 
vizsgálják – hangzott el a felsőoktatási intézmény-
ben tartott tájékoztatón.

ELISMERÉS     
ÁTADTÁK A PRO AGRIA GAZDASÁGI SZAKMAI DÍJAKAT
A Szépítész Eger Kft., valamint a Szarvasvadász Kft. kapta idén a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére 2008-ban alapított Pro Agria 
gazdasági szakmai díjat. Az ünnepélyes átadónak a Városháza adott otthont.

VÁNDORKIÁLLÍTÁS      
KÉZIRATOS TÉRKÉPEKBŐL NYÍLT KIÁLLÍTÁS AZ EGYETEM 
KÖNYVTÁRÁBAN
Idősebb Bedekovich Lőrinc kéziratos térképeiből nyílt vándorkiállítás az Esz-
terházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtárában. A tárlat a földmérő, 
vízépítő mérnök születésének 270. évfordulójának tiszteletére készült el.

NYUGODJON BÉKÉBEN!  
89 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT
ALEXANDER BRODY
Elhunyt Alexander Brody író, üzlet- és reklámszak-
ember, aki pályafutása során sokat tett a reklámipar 
fejlődéséért, illetve nagy hatással volt a nemzetkö-
zi és a magyar kommunikációs iparágra. Az egri író 
unokája három éven át volt a Reklám Világszövet-
ség elnöke, nevéhez fűződik a Bródy Sándor-, va-
lamint a Bolyai János-díj alapítása, 2003-ban pedig 
Eger díszpolgára lett. Alexander Brody budai ottho-
nában vesztette életét, 89 éves volt.

UNIÓS TÁMOGATÁS ÉRKEZIK A 
SZAKRENDELŐK FEJLESZTÉSÉRE
Több mint 280 millió forint európai uniós támogatást 
nyert a Markhot Ferenc Kórház a járóbeteg-ellátó szak-
rendelő fejlesztésére. Ennek segítségével új orvostech-
nikai eszközökkel, berendezésekkel gazdagodik a Kné-
zich Károly utcai rendelőintézet földszintje. A beruházás 
várhatóan jövő februárra készül el.

OKTATÁS
AZ ÉRETTSÉGIZŐKNEK SEGÍT AZ EGYETEM
Több tantárgyban is érettségi felkészítő kurzust hirde-
tett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, ezzel se-
gítve a megmérettetésre készülőket. Az órák ingyene-
sek, és online formában tartja az intézmény tíz héten át.

TURIZMUS 
TAVALY A HÁROM
LEGNÉPSZERŰBB
ÚTI CÉL KÖZÖTT
SZEREPELT VÁROSUNK
A foglalások szempontjából do-
bogós helyet tudhat magáénak 
Eger a belföldi úti célok között. 

Az egyik hazai szállásfoglaló portál felmérése szerint 
2021-ben ugyanis a hevesi megyeszékhely a második 
legnépszerűbb helyszínnek bizonyult a vidéki városok 
között.

OLTÁSI IGAZOLVÁNY     
MÁJUS ELSEJÉIG LESZ ÉRVÉNYES
Két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok, igazodva az 
európai uniós országok gyakorlatához – jelentette be a Kormányinfón Gulyás 
Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: sem Brüsszel, 
sem a többi uniós ország nem szigorított a korábbi szabályokon az omikron va-
riáns megjelenése miatt, a kormány pedig nem akarja, hogy a magyarokra hátrá-
nyosabb szabályok vonatkozzanak, mint más uniós polgárokra.

KÖZGYŰLÉS 
Több mint 30 napirendi pontot tárgyalt a város 
képviselőtestülete
Megtartotta februári ülését a város képviselőtestüle-
te. A közgyűlésen döntött többek között a szavazat-
számláló bizottsági tagok személyéről, meghallgatták 
az önkormányzati cégek üzleti terveit, valamint az új 
bizottsági struktúra is életbe léphet március elsejétől. 
Emellett a grémium döntést hozott a HEMO üzemelte-
téséről, a bérlakásrendszer felülvizsgálatáról és az idei 
költségvetést is hosszan tárgyalták.

MÁLYVA POLC        
ÚJ NŐI RÉSZLEG ALAKULT A TITTEL 
PÁL KÖNYVTÁRBAN
A megelőzés, az együttérzés, illetve az erre 
való figyelemfelhívás a célja az új könyvtári 
részlegnek, az Egri Mályvavirág Pontnak. Mint 
megtudtuk, az egyetem könyvtárában a mály-
va polcok létrejötte a Tittel Pál Könyvtárnak is 
megtiszteltetés, hiszen az intézmény egy ne-
mes cél érdekében állhat ki a hölgyek egész-
sége mellett.
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A 2022-ES MÉG MINDIG 
NEM EGY „BÉKEÉV”
KÖLTSÉGVETÉSE
EGER IDEI BÜDZSÉJÉRŐL BESZÉLGETTÜNK
MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTERREL

Miután az elmúlt év nagy része is a koronavírussal való 
küzdelem jegyében telt, gondolom, mindez a 2022-es 
büdzsé megalkotását is befolyásolta…
Ha a tavalyi járványügyi költségvetés volt, az ideit hibrid-
nek nevezném – mondja Mirkóczki Ádám –, hiszen 
azon rendelkezések egy része, amelyeket a kormány a 
veszélyhelyzet miatt hozott, érvényben maradt. Tehát 
az iparűzése adó 1 százalékával továbbra sem számol-
hatunk, a helyi adók, szolgáltatási díjak emelése tilos, 
és ugyanez érvényes újabbak kivetésére is. Mindez azt 
jelenti, hogy a bevételeink növelésére – legalábbis a 
hagyományos keretek között – nincs módunk. Persze, 
az ingatlanjaink közül értékesíthetnénk, de az így befo-
lyó pénz nem a működési költségeink előteremtését 
könnyítené meg. Bizonyos szempontból az idei költség-
vetést még nehezebb volt összerakni, mint az elmúlt 
évit, hiszen a 2021-ben be nem folyt adók most „fájnak”. 
Itt nem fillérekről, hanem több milliárd forint kieséséről 
van szó, s ha ehhez még hozzátesszük a rettenetesen 
elszabadult energiaárakat – ami önkormányzati szinten 
úgy 1,5 milliárdos plusz kiadást jelent –, nagyon könnyen 
belátható, milyen gondokkal kellett szembenéznünk. 
Amit lassan kezdek megszokni, lévén amióta megválasz-
tottak, egyszer sem tudtunk egy – úgymond – „béke-
évi” büdzsét megtervezni. A 2020-ast még alapvetően 
meghatározta az előző városvezetéstől örökölt hely-
zet, utána viszont megérkezett a koronavírus-járvány, 
amely azóta is tart, és amely így bizonnyal még a 2023-as 
költségvetésben is megmutatkozik majd. És ha már itt 
tartunk, lenne egy költői kérdésem: ha mi ekkora bevé-
telkiesésekkel és többletkiadásokkal képesek vagyunk 
egy egyensúlyi költségvetést tető alá hozni, vajon a 
megelőző években mire költötték el a pénzeket, hiszen 
egy csomó korábbi – mondhatni: évtizedes – problémát 
is nekünk kellett és kell kezelni.

Hallhatnánk valamit a 2022-es fő számokról?
A költségvetés mérlegfőösszege – kerekítve – 37 milliárd 
forint, amelyből 15 milliárdot a pályázati pénzek tesznek 
ki, míg a működés 22 milliárd. Ez utóbbi is jóval több, 
mint tavaly, amelynek az okát a képviselők a közgyűlé-
sen nyilván meg is kérdezik majd, pedig a magyarázat 
igen egyszerű: elég csak a minimálbér, illetve a garantált 
bérminimum közel 20 százalékos emelkedésére utalni.

A büdzsé tervezése úgy zajlik, hogy az érintettek – 
vagyis a hivatal, az önkormányzat intézményei és 
cégei – beadják az igényeiket, s mivel ezek rendre 

meghaladják a pénzügyi lehetőségeket, 
megindul a „farigcsálás”. Amikor tavaly 
decemberben beszélgettünk, még úgy 
4,5 milliárdot kellett „eltüntetni”…
Így igaz. A történet azzal kezdődik, hogy 
az intézményeink – a szociális ellátórend-
szer, a bölcsődék, óvodák, vármúzeum, 
könyvtár, Gárdonyi Géza Színház, Harle-
kin Bábszínház, stb. – megfogalmazzák az 
igényeiket, benne, hogy milyen bevéte-
lekkel és kiadásokkal számolnak, s hogy az 
önkormányzattól mekkora támogatásra 
lenne szükségük. Ezután következnek a 
cégeink – a városgondozás, a termál kft., 
az EVAT és társaik –, végezetül az önkor-
mányzat szakirodái, így a városüzemel-
tetési, a főépítészi iroda, hogy a többit 
most ne soroljam. A számok összesítése-
kor látjuk, milyen kiadásokról lenne szó, 
s ezt kell összevetnünk a bevételeinkkel. 
Nos, e kettő egyenlege tényleg mínusz 
4,5 milliárdot mutatott még idén január 
végén is. A két oldal egyensúlyba hozása 
– ezt talán mondanom sem kell – több 
mint emberes feladat volt. Meg kellett 
néznünk, hogy ki és mely területen mit 
tud elengedni… Tehát, hogy itt nem 100, 
hanem „csak” 50 milliót fordítunk majd 
karbantartásra, amott pedig idén nem 
cseréljük a nyílászárókat, csupán a tiszta-
sági festést végeztetjük el, és így tovább, 
s persze, megnézzük azokat a kisebb-
nagyobb beruházásokat is, ahol mód van 
halasztásra. Egyre mindenképpen figyel-
tünk, jelesül, hogy a rendezvényeinkre – s 
minden olyasmire, amitől az Eger, ami – 
mindenképp jusson elég forrás. Már csak 
azért is, mert itt – legalábbis a 37 milliár-
dos büdzséhez viszonyítva – nem brutális 
pénzekről van szó.

Ezek szerint a város már hagyományos-
nak tekinthető programjai közül egyik-
nek sincs oka félni…
Sőt, lesznek plusz események is, többek 
között a Gárdonyi-évhez kapcsolódóan. 
Továbbá tervezünk egy olyan – tényleg 

kuriózumnak számító – rendezvényt is, 
ahol egy szimfonikus zenekari élő koncert 
kapcsolódik össze egy látványos fényfes-
téssel. Erről többet nem mondanék, de 
nagyon remélem, úgy jön össze, ahogy 
szeretnénk.

Volt, ahol fájdalmasan nagyot kellett 
„vágni”?
Igyekeztünk ezt arányosan tenni. Először 
például azt kértük az intézményeinktől, 
hogy mindnyájan próbáljanak 10 száza-
lékot csökkenteni, aztán beszéltünk a 
cégeinkkel és az irodáinkkal. Emellett azt 
is megvizsgáltuk, hogy a bevételeinket 
miként tudnánk növelni, például a kintlé-
vőségeink behajtásával. Az mindenesetre 
biztos, hogy bár kellett ezt-azt kihúzni, 
minden olyan, ami valóban fontos, szere-
pel a költségvetésben, illetve egyetlen 
terület sem sérült az átlagosnál jobban. 
Azt természetesen nagyon sajnálom, 
hogy a sporttámogatások visszaestek a 
2019-es szintre, de szerencsére ebből a 
klubok nem sokat vesznek majd észre.

Tavaly azt mondta, az intézményeik, 
cégeik biztonságos működése kiemelt 
fontosságú. Gondolom, ez most is így 
van, s említette még a rendezvények 
jelentőségét. Ezeken kívül vannak-e 
prioritások?
Mindenre igyekeztünk figyelni, de első-
sorban az üzembiztos működésre, amit 
nem veszélyeztethet semmi. Más kérdés, 
hogy jelen pillanatban még vannak isme-
retlen tényezők, amelyek közül messze 
a leglényegesebb, hogy ténylegesen 
meddig tart a veszélyhelyzet. Azt köve-
tően ugyanis a mostaninál szabadabb 
lesz a kezünk, és hozzányúlhatunk – 
teszem azt – a szolgáltatási díjainkhoz. 
Hadd mondjak egy példát… A termál-
fürdő árai évek óta ugyanazok, így aztán 
az ország egyik legolcsóbb strandjának 
számít. Mivel ez a helyzet már-már a 
működést veszélyezteti, lépni kell, és ha 

Amikor egy éve Eger első emberével a te-
lepülés 2021-es büdzséjéről beszélgettünk, 
Mirkóczki Ádám – utalva az életünket gyöke-
resen átalakító kórra – nemcsak azt jegyezte 
meg, hogy afféle járványügyi költségvetés 
született, de azt is, mennyire szeretné, ha 
egyszer végre úgy dolgozhatnák ki a vá-
ros egy esztendőre szóló gazdasági-pénz-
ügyi elképzeléseit, hogy a mozgásterüket, 
lehetőségeiket nem szűkíti le a pandémia, 
különösen pedig az annak nyomán hozott 
kormányzati intézkedések. Nos, utóbbi óhaj 
csak óhaj maradt, miután az idei költségve-
tés számaira is kihatott a koronavírus, még 
ha nem is olyan durván, mint tavaly. A 2022-
es kasszát érintő bevételekről és kiadások-
ról, a tervezés nehézségeiről, a prioritásokról 
kérdeztük a polgármestert.
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ez megtörténik, nyilván az általunk adott 
támogatás csökkenthető. Ugyancsak 
e körbe tartozik a parkolási díjak felül-
vizsgálata is. Megijedni nem kell, mert 
az emeléseket úgy akarjuk végrehajtani, 
hogy azok az egrieket egyáltalán ne – 
vagy ne nagyon – érintsék. E téren lehet 
kitüntetett szerepe az Eger Városkártyá-
nak. Itt jegyzem meg, feltett szándékunk, 
hogy a városunkban élőket az összes 
lehetséges módon kedvező helyzetbe 
hozzuk, ám azzal nem nagyon tudok mit 
kezdeni, amikor azt kérdezik, miért nem 
jár a kedvezmény az itt dolgozóknak is… 
Nos, mert ők nem itt adóznak. Rájuk a saját 
önkormányzatuknak kell gondolniuk.

Egyértelmű, hogy a városlakók szem-
pontjából a legfontosabb a bölcsődék, 
óvodák, stb. működése, hogy a szolgál-
tatásokról – tömegközlekedés, közvilá-
gítás, szemétszállítás – már ne is beszél-
jünk. Ettől függetlenül arra is kíváncsi 
mindenki, futja-e fejlesztésekre, s ha 
igen, melyekre…
Jó lenne, ha a pénzügyi tárca végre zöld 
lámpát adna a hátralévő TOP-os fejlesz-
tésekre, így többek között a Vitkovics- és 
Lenkey-ház, illetve a Kossuth Lajos utca 
déli oldalának rendbe tételére. Annál is 
inkább, mivel e pályázati pénzek felhasz-
nálásával 2023 végén el kell számolnunk. 
Sajnos, a bürokrácia ellenünk dolgozik, 
mert bár a Pénzügyminisztérium helyet-
tes államtitkárával már hónapokkal 
ezelőtt megállapodtunk mindenről, a 

pecsétes papír azóta sem jött. A Modern 
Városok Programjával hasonló a helyzet, 
és erős a gyanúm, hogy a választásokig 
már nem is történik semmi érdemle-
ges. De akadnak kérdőjelek a TOP Plusz 
kapcsán is. Az persze igen jól hangzik, 
hogy Eger kapott 8,3 milliárdot az egész 
Heves megyének járó összegből, ám 
annak tudatában, hogy csupán a lélekszá-
mot tekintve 15 milliárd járt volna, megalá-
zóan kis pénzről beszélhetünk. Ráadásul 
ez idő tájt még ebből a 8,3 milliárdból sem 
lehet egyetlen fillért sem lehívni. Pedig jó 
lenne, ha megnyílna e lehetőség, hiszen 
az ember nem akar kapkodni, mivel annak 
csak slendriánság a vége.

Annyit elárulhatunk az olvasóknak, 
hogy míg a beszélgetés eddigi része – a 
lapzártánk szorítása okán – február 24. 
előtt készült, most egy nappal vagyunk 
a költségvetést is tárgyaló közgyűlés 
után. Hogyan látta a csütörtöki ülést?
Mondhatnám, hogy megleptek a történ-
tek, de ez nem lenne igaz. Jómagam Eger 
városát sajnálom, hiszen láthatóan létre-
jött egy olyan koalíció – tehát az MSZP, 
a DK, a Momentum a Fidesz-frakcióval 
összefogva –, amely elképesztő ámok-
futást rendezett: cégvezetőket váltottak 
le, illetőleg neveztek ki újakat, köztiszte-
letben álló szakembereket menesztettek, 
majd hoztak a helyükre másokat. Meg kell 
jegyeznem, hogy azok az emberek, akik 
korábban kifogásoltak különféle szemé-
lyi döntéseket, most – az idézőjeles 

„transzparencia” jegyében – zárt ülésen, pályáztatás 
nélkül neveztek ki új személyeket. Az már csak hab a 
tortán, hogy a Fidesz frakcióvezetője tett olyan személyi 
javaslatokat, amelyekkel többek között az MSZP elnö-
két, a Momentum egri elnökét, stb. hozta helyzetbe. Ez 
jól mutatja, hogy itt egy – ki tudja, miféle alkuk mentén 
létrejött – megegyezésről van szó. Ami a költségvetést 
illeti, azt totálisan szétbombázták. Olyan fedezeteket 
szüntettek meg, mint például az éjszakai strandfürdő-
zést garantáló forrás, de áldozatul esett az Eger Advent 
büdzséje is. Aztán megakadályozták a felsővárosi sport-
telep több mint 50 millió forintos beruházását, ráadásul 
indok nélkül. Szétverték a Média Eger költségvetését is, 
komoly pénzeket vonva el, dacára annak, hogy azt a fajta 
propagandát, amely 2019 előtt volt, megszüntettük. Ezek 
azt igazolják, hogy sokakat a „minél rosszabb, annál jobb” 
elve vezet, amelynek egy kárvallottja lehet: Eger.

– Ezért hívja össze a képviselőket, hogy döntsenek a 
közgyűlés feloszlatásáról? Bár mire ezek a sorok megje-
lennek, már tudjuk a végeredményt, de csak megkérde-
zem: mire számít?

– Igen, ugyanis a tegnapi nap azt mutatta, hogy ez a 
jövőben mindig így lesz. És itt nem arról van szó, hogy 
sem rám, sem az észérvekre nem hallgatnak, de például 
a gazdasági vagy a vagyongazdálkodási iroda szakem-
bereire sem, hogy a jegyző úr jogi álláspontjáról már ne 
is beszéljek. A lényeg: városunk így legfeljebb vegetálni 
tud. S hogy mire számítok a rendkívüli közgyűlésen? 
Véleményem szerint nem merik meglépni a feloszlatást, 
mert az új választást jelentene, egyben azt is, hogy el 
kéne számolniuk az eddig végzett munkájukkal az egri 
polgároknak.

T-Roc készletről
Azonnal elvihető SUV a neked 
megfelelő színben és felszereltséggel

Széles 
választék

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

Automobil-Eger-97 Kft.
3300 Eger, Faiskola u. 68., telefonszám: +36 36 512 600, vweger@automobil-eger.hu, www.automobil-eger.hu

A T-Roc modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3 - 8,5 l/100 km, CO₂-kibocsátás 139 - 192 g/km. A megadott értékek a típusjóvá-
hagyás során rögzített, gyári felszereltségekkel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes 
járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg  
érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű 
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képeken látható gépkocsik illusztrációk.
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Arról értesültünk, hogy megújul városunk közvilá-
gítása, ám azt kevesebben tudják, miért is kell ezt 
meglépni…
Bizonyos szempontból jogos a kérdés – mondja Mirkó-
czki Ádám –, hiszen a dolog szükségességéről megoszla-
nak a vélemények: magam is hallottam olyan kijelentést, 
hogy miért kell erre költeni, hiszen most is elég világos 
van, míg mások nagyon is indokoltnak tartják a dönté-
sünket. Szerintem az igazság valahol a kettő között van, 
ezért inkább úgy fogalmaznék, e téren – köszönhetően 
elsősorban a város terjeszkedésének – vannak hiányos-
ságaink, azaz olyan utcák, lakóházi környezetek, ahol 
mindenképp meg kell oldani a közvilágítást. Ám ennél 
is fontosabbnak gondolom az energiahatékonyság 
kérdését, azaz, hogy egy környezetbarát, nem melléke-
sen pedig a mostaninál gazdaságosabban fenntartható 
LED-es közvilágításunk legyen.

Már csak azért is, mert durván megugrottak az ener-
giaárak, amely folyamatnak nem látszik a vége…
Ez igazából csak sürgeti a történetet, ugyanis az energia-
hordozók árának drasztikus növekedésétől függetlenül 
határoztuk el magunkat a korszerűsítésre, bízva abban, 
hogy ez jótékony hatást gyakorol majd valamennyi egri 
közös „pénztárcájára”.

Nem kis összegekről beszélünk, ha ugyanis jól emlék-
szem, a 2021-es költségvetésben több mint 200 milliós 
kiadásként szerepelt a közvilágítás. Létezik-e számítás 
arra nézvést, hogy ha a közterületeken LED-et haszná-
lunk, mennyit spórolhatunk?
Sokat. Természetesen vannak különféle energetikai 
kalkulációk a lehetséges megtakarítást illetően, s ezek 
egytől egyig több tíz százalékról szólnak. Egy megha-
tározott összeget ebben a pillanatban azért nem lehet 
mondani, mert rendkívül sokféle lámpatest és izzó 

létezik, ennek okán a költségeinket – 
kis túlzással – szinte minden fogyasz-
tási helyen külön-külön kell megnézni. 
Nagyon könnyen előfordulhat ugyanis, 
hogy míg egyes pontokon esetleg 60-70 
százalék energiát is megtakaríthatunk a 
jelenlegihez képest, addig másutt „csak” 
20 százalékot. Ám akár 30-40 százalékról 
beszélünk majd, akár 20-25-ről, minden-
képp súlyos összegek maradnak nálunk, 
merthogy még utóbbi esetben is 40-50 
millió forinttal kevesebbet kell költenünk 
erre. Azok alapján, amit szakemberektől 
hallottam, kifejezetten optimista vagyok 
a rekonstrukciót, illetve annak hozadékát 
illetően.

Mivel itt egy pénzügyileg komoly beru-
házásról van szó, feltételezem, közbe-
szerzést kell kiírni. Erre mikor kerülhet 
sor? És mikor indulhat maga a munka?
Tapasztalataim szerint egy érvényes 
és eredményes közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához nagyjából hat hónap 
kell. Onnantól kezdve viszont – és most 
megint hivatkoznék a hozzáértőkre – állí-
tólag villámgyorsan megy a kivitelezés, 
hiszen a legtöbb helyen nem oszlopok 
telepítéséről van szó, hanem a lámpates-
tek, izzók cseréjéről. Persze, lesznek olyan 
részek – ezekről korábban már szóltam 
–, ahová oda kell vinni az áramot, ahol 
lámpaoszlopokat kell felállítani, ám mivel 
mindez hatalmas összegeket emészt 
fel, ezért nem tudom, e téren mennyit 
tudunk majd előrelépni. Mindenesetre a 
közbeszerzést úgy írjuk majd ki, hogy az 
ne kizárólag a meglévő helyek korszerű-
sítésre vonatkozzon, de új oszlopok léte-
sítésére is.

Miután e korszerűsítés-beruházás rend-
kívül komoly kiadást jelent, egyáltalán 
nem mindegy, milyen pénzügyi konst-
rukcióban valósul meg. Úgy tudom, 
igyekeznek a lehető legracionálisab-
ban – sőt, akár úgy is fogalmazhatnék: 

egyszerre a lehető legkisebb ráfordítás-
sal – megoldani a dolgot.
Létezik olyan megoldás – s jómagam 
egy ilyenben gondolkodom –, amikor a 
közbeszerzési pályázat győztese saját 
zsebből finanszírozza a kivitelezést, mi 
pedig évről évre törlesztjük nekik ezt, 
méghozzá abból a megtakarításból, 
amihez a korszerűsítés révén hozzájutunk. 
Ami két dolgot is jelent: egyrészt, hogy 
a közvilágításunk a jövőben már nem 
lesz drágább, mint mostanság, másfelől, 
hogy ténylegesen csak akkor jelentkezik 
majd a kasszánkban a megspórolt pénz, 
amennyiben az utolsó fillérig kifizettük a 
korszerűsítést végző céget.

Feltételezem, hogy referenciamunká-
kat is megnéznek, ha másnál nem is, 
legalább azon vállalkozás esetében, 
amelyet megbíznak a feladattal. Hiszen 
mindenki tudja, mekkora botrányokat 
szült, hogy akadtak települések, ahol 
a modernizálás sötétséget hozott, no, 
és persze, olyanok is, ahol a már-már 
nappali világosságra panaszkodtak…
Ezt kulcskérdésnek tartom, mivel nem 
szeretnénk úgy járni, mint azok a váro-
sok, ahol milliárdokat fordítottak a 
közvilágítás korszerűsítésére, aztán a 
helyzet rosszabb lett, mint volt. Egy 
ilyen blamázst nem szívesen élnénk át. 
Amiként persze, az is igaz, hogy a lehe-
tőségekkel sem szabad visszaélni, mert 
bár laikusként magam is azt gondolnám, 
minél nagyobb a fény, annál jobb, ám a 
szakemberek szerint többször előfordult, 
hogy az emberek nem voltak túl boldo-
gok a korábbinál jóval nagyobb világos-
ság miatt, mondván, az zavarja a pihené-
süket. A lényeg, hogy meg kell találni az 
arany középutat.

Bár az előbb már beszéltünk arról, 
mikorra valósulhat meg a projekt, most 
mégis visszatérnék erre a kérdésre. Ha 
prognosztizálnia kéne a korszerűsí-
tés kezdetét, milyen dátumot tartana 
életszerűnek?
Ha a tavasz folyamán ki tudjuk írni a 
közbeszerzést – ami nem egyszerű fela-
dat, hiszen nem csupán sok tapasztalatot, 
de különleges szakmai tudást is igényel a 
műszaki tartalom precíz megfogalma-
zása –, akkor szeptember-október táján 
eredményt hirdethetünk, s a korszerűsí-
tés már idén elindulhatna. És ha már itt 
tartunk, hadd tegyem hozzá, szeretnénk, 
ha a munkánkban valamely helyi vállalko-
zás is – akár az önkormányzat egyik cége 
– részt venne.

AZ EGRI KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSÉRŐL BESZÉLGETTÜNK 
A VÁROS POLGÁRMESTERÉVEL
Ha más nem, az utóbbi időszakban több mint 
durván elszálló energiaárak önmagukban is 
indokolnák az egri közvilágítás korszerűsítését, 
amelyről az elmúlt év decemberének közepén 
tartott közgyűlésen már tárgyaltak városunk 
képviselő-testületének tagjai. Akadtak, akik 
közülük a megyeszékhely azon területeire 
igyekeztek felhívni a figyelmet, ahol bizony 
elkelnének az utcai lámpák, míg mások főként 
a takarékossági szempontokat hangsúlyozták, 
ami teljesen érthető, hiszen az önkormányzat 
az elmúlt évben több mint 200 millió forintot 
költött a közvilágításra. Hogy mikor és milyen 
pénzügyi feltételek mellett valósulhat meg a 
LED-es lámpák felszerelése? Többek között 
erről kérdeztük Mirkóczki Ádám polgármestert.

ÁRAK, FÉNYEK, FORINTOK
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Az Iránytű Intézet által frissen végzett 
1050 fő megkérdezésén alapuló repre-
zentatív kutatás alapján továbbra is 
stabil az egriek bizalma Mirkóczki Ádám 
független polgármester irányába – derül 
ki az Egerinfo által nyilvánosságra hozott 
közvélemény-kutatás eredményeiből. 

A napokban készült és most szerkesz-
tőségünk által újonnan megszerzett 
közvélemény-kutatás szerint, ha most 
vasárnap lennének az önkormányzati 
választások Egerben, a választókorú 
teljes népesség 38 %-a választaná ismét 
Mirkóczki Ádámot polgármesternek.
A Fidesz jelöltjére a választókorú lakos-
ság 23%-a, más jelöltre 11% szavazat 
jutna, míg a nem tudja vagy nem vála-
szolt kategóriákba 18, illetve 10 százalék-
nyi egri tartozik.
Arra a kérdésre, hogy helyes-e, ha egy 
polgármester pártsemlegesen vezeti a 
városát, az egriek 42 százaléka nagyon 
egyetért, míg a “csak” egyetért kate-
góriába 22 százaléknyian tartoznak.
Közömbös ebben a kérdésben 20 száza-
lék és nagyon vagy csak kicsit utasítja el a 
pártsemleges városvezetést 11 százalék.
Azzal, hogy Mirkóczki Ádám kilépett 
a Jobbikból és függetlenként, pártok 
nélkül vezeti a várost, szinte ugyanez 
az arány. Nagyon egyetért és egyetért 

67 százalék, közömbös 17 százalék és 
nagyon vagy kevésbé, de nem ért egyet 
a polgármester döntésével összesen 8 
százalék.

Mirkóczki Ádám munkájával nagyon 
elégedett a válaszadók 9 százaléka, 
elégedett 37 százalék.
Az elégedett is, meg nem is kategóri-
ába tartozik a válaszadók 32 százaléka. 
A polgármester munkájával nem vagy 
nagyon nem elégedett 10, illetve 4 
százalék.
Habis László korábbi polgármesterhez 
képest inkább jobbnak látja Mirkóczki 
munkásságát a válaszadók 29 százaléka, 
ugyanolyannak 35 százalék és inkább 

rosszabbnak ítéli a jelenlegi városvezetőt 22 százalék.
Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy 
a jövőben Mirkóczki Ádámra szavazzon, a válaszadók 
20 százaléka felelte, hogy biztos hogy igen, inkább 
igent felelt 32 százalék, míg az inkább nem és a biztos, 
hogy nem szavaznának rá kategóriák 14-14 százaléknyi 
szavazót jelentenek.
Nagyon érdekes kérdés, hogy a 2019 októberében 
Mirkóczki Ádámot támogatók hogyan szavaznának 
most.
Az Egységben a Városért Egyesület támogatóinak 
mintegy kétharmada, 65 százaléka most is Mirkócz-
kira szavazna.
Közülük a Fidesz jelöltjét mindössze 4 százalék, míg más 
jelöltet 14 százaléknyian támogatnának. Ugyanez Habis 
László szavazói között a következő megoszlást mutatja 
majd két és fél évvel a választások után: ma is a Fidesz 
jelöltjére szavaznának 61 százaléknyian, de közöttük 
már 9 százaléknyi a mára Mirkóczki Ádámot választók 
aránya, míg más jelöltet 11 százaléknyian támogatnának.

Totális siker a városvezetés részéről, az “ingyenes” 
buszközlekedés! Az egyetért és nagyon egyetért 
kategóriák együttesen 82 százalékot tesznek ki, 
szemben az ellenzők 5 százalékával.

Az adatfelvétel 2022. február 14. és 17-e között készült.

Amikor az első térfigyelő kamerákat felszerelték városaink közterülete-
in, az emberek nagy többsége nem egyszerűen idegenkedve fogadta a 
mindennapjaink egy részét nyomon követő berendezéseket, de egyene-
sen az orwelli világ megvalósulását látta azokban, mondván, e mester-
séges „szemek” olyan ellenőrzési lehetőséget biztosítanak a Nagy Test-
vérnek, amit korábban elképzelni sem tudtunk. Aztán az idő múlásával 
igen sokan nemhogy megszokták a törvényes „kukkolást”, de eljutot-
tak odáig, hogy – főleg közbiztonsági szempontok miatt – kifejezetten 
szorgalmazzák a kamerák elhelyezését az általuk veszélyesebbnek ítélt 
területeken. Mint történt az annak az anyukának esetében, akinek a 
gyermeke egyike volt az Érsekkertben inzultált vízilabdás fiúknak, és aki 
kameraügyben egy levelet írt Mirkóczki Ádám polgármesternek. Nos, a 
történtek apropóján mi is felkerestük a városvezetőt, hogy a városban 
lévő „égi szemekről” kérdezzük.

A VÁROSLAKÓK STABIL TÖBBSÉGE 
TÁMOGATJA MIRKÓCZKI ÁDÁMOT

IRÁNYTŰ INTÉZET:



10 / EGRI MAGAZIN

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi Igaz-
gatóság Gazdaságvédelmi Osztálya 
lezárta és bűncselekmény hiányában 
megszüntette mindhárom nyomozást, 
amit korábban Mirkóczki Ádám polgár-
mester ellen tettek „hűtlen kezelés” 
vádjával. Ez a három ügy a városve-
zető veszélyhelyzetben hozott több 
száz döntése közül az ingyen parkolás 
bevezetése, illetve egy Árnyékszala 
úti és egy Széchenyi úti ingatlan érté-
kesítése volt. A rendőrségi nyomozás 
nem állapított meg „hűtlen kezelést”, 
sőt ennek ellenkezőjét bizonyította. 

Történetesen, hogy Eger városa áron 
felül adta el az érintett két ingatlant és 
a város számára kifejezetten előnyös 
vagyongazdálkodási ügyletet hajtott 
végre. Mirkóczki Ádám kíváncsian 
várja az érintettek nyilvános bocsá-
natkérését, hiszen Eger minden felüle-
tén megvádolták korrupcióval, hűtlen 
kezeléssel, bűncselekményekkel, 
ezért szeretné, ha az érintett képvi-
selők az alaptalan vádjaikért most 
ugyanolyan vehemenciával kérnének 
bocsánatot, mint ahogy hangoztatták 
hazugságaikat.

JOGERŐS
SEM BŰNCSELEKMÉNYT, SEM JOGSZABÁLYSÉRTÉST NEM
KÖVETETT EL EGER POLGÁRMESTERE

Egerben elsősorban szabadidős célokat szolgálnak a 
biciklik, tehát nem munkába járásra használják őket 
elsősorban, hanem kikapcsolódáshoz. Ahogyan a 
Fenntartható Városi Mobilitási Tervben is megfogal-
mazták, nálunk “A hasonló méretű (80 000 fő alatti 
lakosságú) megyei jogú városok átlagához képest a 
kerékpározás alacsonyabb [...] aránya emelkedik ki.” 
Első körben két gyűjtőállomást terveznek kialakí-
tani. Egyet az Árva közbe, a patakmederből felszínre 
érkező kerékpárút mellé, egyet pedig a Kallómalom 
utcára az egykori sportpályákhoz. A gyűjtőállomások 
számát később bővíteni fogják. A közbeszerzési eljá-
rást február 23-án indították.

KÖZBESZERZÉST ÍRTAK KI AZ 
EGRI KÖZBRINGARENDSZER
KIALAKÍTÁSÁRA

A KÖZGYŰLÉS
MARGÓJÁRA
MINCZÉR GÁBOR ALPOLGÁRMESTER
GONDOLATAI A LEGUTÓBBI KÖZGYŰLÉS 
ESEMÉNYEIRŐL

Közös közleményben jelentette be 
Farkas Attila alpolgármester, valamint 
Árvai Ferenc igazgató, hogy együttmű-
ködési megállapodást köt egymással 
az önkormányzat és az Egri Főegyház-
megyei Karitász.

Az egyre inkább eszkalálódó orosz-uk-
rán háború menekültjeinek, valamint 
az esetlegesen Egerben menedéket 
kereső emberek, családok megsegí-
tésére fognak most össze, akik mint 
Mirkóczki Ádám közleményéből 
kiderült, a Kistályai úti munkásszál-
lót fogják ideiglenes menekültszálló-
ként birtokba venni. Ez nagyjából 200 

embert, 50 családot jelent. A Főegy-
házmegyei Karitász Központ Eger az 
együttműködésben vállalta, hogy 
telephelyein fogadja, gyűjti a zárt 
csomagolású tartós élelmiszereket, 
jó minőségű takarókat és gyerekjáté-
kokat. Hangsúlyosan ezeket a típusú 
adományokat fogadják, mert erre 
van most a legnagyobb szükség. Az 
adományokat Szaicz Leó utca 7. szám 
alatt (A Servita templom mellett), 
illetve a Szvorényi út-Árpád út sarkán 
a régi 5-ös iskola épületében várják, 
hétköznapokon 9:00- től 16:00 óráig.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS
A KARITÁSZ KÖZÖSEN SEGÍT
A HÁBORÚS MENEKÜLTEKNEK

Megtartották az első, széleskörű egyeztetést az idénre 
tervezett Gárdonyi Géza Emlékév kapcsán. A rengeteg 
programot magába foglaló, egész évre kiterjedő kultu-
rális programsorozat az irodalomtól kezdve, a filmmű-
vészeten keresztül egészen az interaktív programokig 
mindent felölel, ami csak kötődik Gárdonyi Gézához – 
fogalmazott Minczér Gábor. Az alpolgármester hozzá-
tette: „Ez nem kis munka, ezért már most elkezdtük a 

szervezéssel és tervezéssel kapcsolatos egyeztetéseket a város kulturális intézmé-
nyeivel.” A megbeszélésen az önkormányzat mellett részt vett a Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár, a TV Eger, az Eger Városi Turisztikai Kft., az Egyesület Eger Idegen-
forgalmáért, a Dobó István Vármúzeum, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, az 
Egri Termál- és Strandfürdő, az Agria Mozi, az Egri Kulturális és Művészeti Központ, a 
Harlekin Bábszínház, a Gárdonyi Géza Színház, és az Egri Szimfonikus Zenekar.

GÁRDONYI GÉZA EMLÉKÉV
MEGTÖRTÉNT AZ ELSŐ SZÉLESKÖRŰ 
EGYEZTETÉS

EGERINFO.COM

A februári közgyűlésen történt, hogy az eddigi 
berendezkedéssel szöges ellentétben a kormány-
párti képviselők és politikai ellenfeleik – az ellenzéki 
pártok képviselői – összefogva a városvezetés ellen, 
gyakorlatilag 11 fővel átvették a közgyűlés irányítását.

Elsőként megakadályoztak a Felsővárosi Sport-
telepen egy minimum 50 millió forintos műfüves 
sportberuházást, amely az egri gyerekek érdekében 
történt volna. Újonnan megszerezett, vitatott alkuk 
mentén megteremtett közgyűlési többségük segít-
ségével zárt ülésen (!) nagyjából 20 embert a városi 
cégek és felügyelőbizottságaik éléről azonnali hatály-
lyal menesztettek, valamint „kivégezték” az EVAT Zrt. 
Igazgatósági Tanácsát. Így váltották le többek közt a 
Termál Kft. és az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét, valamint szinte az összes cég 
felügyelőbizottságának elnökeit is. Mirkóczki Ádám 
polgármester a személyi döntéseket megvétózta, 
melynek okán a döntés 15 napig nem tud hatályba 
lépni, annak eredménye március közepén derül ki.

A „tisztogatás” után a város költségvetésének drasz-
tikus átszabása következett, mely során a külön-
böző átcsoportosításoknak köszönhetően veszélybe 
került a Média Eger Nonprofit Kft. működése – mely 
ezt az újságot is kiadja -, továbbá elvonták városunk 
legnagyobb rendezvényének, az Eger Advent prog-
ramsorozatnak a működési célú támogatását is. A 
módosítások és átcsoportosítások okán több, sikeres 
nyári rendezvény is veszélybe került, mint például a 
Végvári vitézek terén tavaly debütált Szurkolói Zóna, 
de az Éjszakai Fürdőzés is. A várhatóan súlyos finan-
szírozási problémákat, működési zavarokat és elma-
radt programokat okozó gyalázatos döntéseket az 
alábbi képviselők hozták meg:
Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) , Orosz Lászlóné 
(Fidesz-KDNP) , Lombeczki Gábor (Fidesz-KDNP) 
, Juhász Ádám (Fidesz-KDNP) , Bódi Zsolt (Fidesz-
KDNP) , Kovács Cs. Tamás (Fidesz-KDNP) , Komlósi 
Csaba (független) , Mirkóczki Zita (MSZP) , Berecz 
Mátyás (DK) , Keresztes Zoltán (Momentum) , dr. 
Pápai Ákos (Mi Hazánk)
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A MAGYAROK VÁSÁRÁNAK HAGYOMÁNYA
AZ AGRIA PARK DÍSZKERTJÉBEN ÉL TOVÁBB
Minőségi kézműves termékek, kosárhinta, ügyességi játékok, pónilovag-
lás, kulturális programok, zene, találkozások – megannyi élménymozaik 
a Magyarok Vásárának hosszú éveiből. A járványügyi korlátozások és az 
újabb helyi rendeletek mégis ellehetetlenítették az érsekkerti rendez-
vény további fejezeteit. Néhány lelkes termelő azonban összefogott, 
hogy megmentse ezt a közösségteremtő lehetőséget. Átvették a stafé-
tabotot a szervezőktől, és új otthont találtak a vásár számára, mégpedig 
az Agria Park hangulatos Díszkertjét. A március 19-étől újjáéledő hagyo-
mány részleteiről Sumi Andreával, a Magyar Termelők Egyesületének 
elnökével beszélgettünk a helyszínen, egy kávé mellett.

„A Magyarok Vásárát Egerben sokan 
kedvelték. Az árusok és a vásárlók 
kölcsönösen meg voltak elégedve” – tér 
vissza a kezdetekhez Sumi Andrea. „2020 
októberétől ahhoz, hogy az Érsekkertbe 
gépjárművel behajtsunk, napidíjat kellett 
volna fizetnünk, amelyet több kézműves 
nem tudott vállalni. A pandémia miatt is 
űr támadt az értékesítési lehetőségek 
terén, mivel a rendezvények megtartása 
lehetetlenné vált.”
Az egyedi terméket előállítók közül 
néhányan megalapították a Magyar 
Termelők Egyesületét, és a korábbi 
szervezők segítségével újraírták a vásár 
történetét.
„Az Érsekkertet csak rendezvény 
megtartására tudják kiadni, mi viszont 
technikai eszközök hiányában egyelőre 
nem tervezünk rendezvényeket. Azt 
szeretnénk, ha a hazai kézművesek és 
termelők újra felvehetnék a kapcsolatot 
az egri és környékbeli érdeklődőkkel. Mi 
sajtkészítőként azt tapasztaljuk, hogy 

az ország különböző pontjait elérjük, de 
épp a saját körzetünkben, Heves megyé-
ben nem találunk értékesítési lehetősé-
get, pedig rengeteg az érdeklődő, a helyi 
vásárlók folyamatosan keresnek, hogy 
mikor lesz újra vásár Egerben” – avat be 
a részletekbe az egyesület elnöke.
Egyelőre vásárlási lehetőségben gondol-
kodnak, de sikeres pályázatok esetén 
örömmel szerveznének programokat 
is. A tervek között szerepel egy betyár 
játszótér is, hagyományos játékokkal. 
Még az út elején járnak, de tisztán látják 
a célt. Feltérképezték a helyi adottságo-
kat, így találtak rá az újabb ideális hely-
színre, az Agria Park hangulatos Dísz-
kertjére.
„Ha vásárban gondolkodunk, a pláza 
udvara szép környezet. A többi árus is 
ezt érezte, akik eljöttek novemberben és 
decemberben a ’próbaindításra’. Nagyon 
sok segítséget kaptunk az Agria Park 
igazgatójától, Szőke Istvántól a szóró-
lapok elkészítésében és a marketinges 
munkában. Ő velünk együtt fantáziát lát 
a folytatásban.”
November 20-án és december elején 
a vásárlók belekóstolhattak a Magyar 
Termelői Vásár kínálatába. A tavasz 
pedig kiváló alkalom lesz az újraindulás-
hoz.
„Március 19-étől havonta két alkalom-
mal, minden hónap első és harmadik 
szombatján települünk ki a Díszkertbe, 
ahol csakis olyan hazai termelők és 
kézművesek kínálják áruikat, akik maguk 
készítik termékeiket” – biztosít a főszer-
vező. „A későbbiekben szeretnénk egy 
közös online értékesítési felületet létre-
hozni a Magyar Termelői Vásárban részt-
vevő árusítók számára, és igény esetén 
megszervezni a termékeik házhoz 

szállítását. Ehhez első körben személyes kapcsolatra 
és bizalomra van szükség a vásárlók és az előállítók 
között, hiszen akkor rendelnek az emberek, ha tudják, 
mit fognak kapni.”
Az egyesület nem pusztán kapcsolatot szeretne építeni 
vagy terméket eladni. Tagjai olyan fórumot álmod-
tak meg, ahol a kisgyermekes családok is sétálhat-
nak, kedvükre nézelődhetnek. Nem titkolt szándékuk, 
hogy kedvet ébresszenek a következő generációban a 
hagyományok ápolásához.

„Mi kistermelőként, hagyományos családi receptek 
alapján olyan sajtot készítünk, amit senki más az ország-
ban. Van olyan kézművesünk, aki a nagymamája mellett 
ült, amikor zakatolt a varrógép, és a varrást sajátította 
el. Más a savanyúságait vagy a szörpjeit készíti eladásra 
úgy, ahogy azt valamikor a szüleitől tanulta. Mi mind, 
akik valami egyedit készítünk, szeretnénk továbbadni a 
tudásunkat a következő generációnak. Ám a gyerekeink 
csak akkor kapnak kedvet a folytatáshoz, ha megmutat-
juk, hogy van értelme annak, amit csinálunk.”
A teljesség igénye nélkül a március 19-én induló vásár-
ban kapható lesz méz, sajt, szörpök, medvehagyma, 
kenyér, gyógynövények, tészták, chilik, savanyúsá-
gok, ruhák, ékszerek, házi sörök, dekorációs termékek, 
népművészeti táskák és más kézműves alkotások. „Az 
akciós tömegcikk nem közelíti meg ezt a minőséget” 
– véli a termelő. „Szeretnénk, ha ez a kezdeményezés 
közösségteremtő alkalommá válna. Kár lenne veszni 
hagyni azt, amit a Magyarok Vására adott” – zárja 
gondolatait a program főszervezője, Sumi Andrea.

HIRDETÉS

SZPONZORÁLT TARTALOM



Jacsmanik Attila egri kutyakiképzőnek jelenleg három élettársa van: 
Zsömi, a jelzőkutya, Cuki, a boldog belga juhászkutya és Cirmi cica, aki 
szintén tud trükköket. Közülük az igazi társ, aki mindig vele van, akinek 
az önbizalmát, a hivatását és az életét is köszönheti, az a golden retrie-
ver. Ő Attila személyi testőre; jelzi, ha magas a vércukorszintje. Zsömi 
annyira hűséges és szolgálatkész, hogy már nemcsak megszokásból, 
hanem gazdája iránti szeretetből és féltésből is jelez. 

Mióta vagy cukorbeteg?
Nem emlékszem a kezdetekre, de szüleim mesélték, 
hogy kicsi koromban nagyon sovány, sápadt és aluszé-
kony voltam. Hároméves lehettem, amikor Apa egyik 
barátja javasolta, hogy nézessük meg a vércukorszin-
tem. A magas eredmény után azonnal a SOTE gyermek-
klinikájára utaztunk, ahol beállították a cukorszintem. 
Az inzulinnak köszönhetően bármit megehetek, nem 
vagyok megkötve. A szüleim az oviba is bejöttek, hogy 
beadják, és a papám is sokat segített. Nagyon támogató 
és szerető családom van.

Zsömi mikor lett családtag és a legjobb barátod?
Anya fedezte fel, hogy létezik cukorbetegjelző kutya. 
Debrecenben talált rá az Aura Segítő Kutya Alapít-
ványra, ahol elkezdtük a közös tanulást. Zsömit Nagy 
Lajos tesztelte háromnapos korában, és be is tanította, 
tehát minden nagyon profin ment körülöttünk. Német 
minta alapján a képzés lényege, hogy a kutya nem 
hibázhat. Zsömiben maximálisan meg lehet bízni. 18 
évesen kaptam meg, és azóta folyamatosan jelez. 

Hogy jelzi Zsömi, ha valami nincs rendben? 
Nemcsak szagból érez, hanem figyeli az izomtónust, a 
pislogásomat, a levegővételt, a hanglejtésem, a beszéd-
tempót, a száj- és izzadságszagom. És jóval előtte szól, 
ami óriási dolog. Először megnyal, hogy beigazolódjon 
a megérzése. Ha sokan vagyunk, akkor segítséget hív. 
Hozza a kosarat a damival, a jutalommal. Különböző 
trükköket kever: elkezd pörögni, forogni, nyuszizni, 
pacsit és puszit ad, ráteszi a fejét a lábamra. Ha csendes 
helyen vagyunk, például színházban, akkor nem ad ki 
hangot, csak rám teszi a mancsát és a fejét, nyalogatja a 
kezem és a lábam.

Mindig, mindenhová együtt mentek?
Elkísér a kiképzőórákra, boltba, színházba, moziba, 
mindenhová. De volt egy időszak, amikor egyáltalán 
nem találkoztunk. Amikor megkaptam őt, egy évig 
minden tökéletesen működött, biztonságosabbak 
lettek az éjszakáim. A baj ott kezdődött, hogy számí-
tógépfüggő lettem. Fociedzésekre jártam, de az isko-
lából elmaradoztam. Egy idő után annyit gépeztem, 
hogy nem foglalkoztam Zsömivel. Ott lett vége, amikor 
egy napig magas volt a cukrom, de nem foglalkoztam 

vele, és Zsömike rohamot kapott. Inkább 
jelzett a saját egészségének kárára, 
minthogy én rosszul legyek. Egy héttel 
később Budapestre költöztem, hogy a 
diósdi NB III.-as csapatban focizzam. Egy 
év múlva szerződést kaptam volna, de 
nem tetszett a közeg, ezért visszajöttem 
Egerbe.

Mindent elölről kellett kezdenetek?
Hihetetlen volt, de amikor hazaértem, 
Zsömi ugyanúgy jelzett, egy év kima-
radás után is. Ő tényleg a legszuperebb 
kutya a világon. Már akkor is jelezne, ha 
nem kapna érte ennivalót; szeretetből, 
mert fél, hogy elveszít, és jót akar nekem. 
Ezt a kiképzőm is megerősítette. Ezen a 
ponton egyértelmű lett számomra, hogy 
kutyakiképzéssel szeretnék foglalkozni. 
Anyával együtt kezdtük el a tanulást.

Milyen kutya alkalmas arra, hogy jelző-
kutyát képezzenek belőle?
Minden kutyából lehet jelzőkutya, de 
ritkán válnak azzá. A retrieverek erre 
alkalmasabbak, mert nyugodtan elfek-
szenek, de náluk is a személyiségtől 
függ. Háromnapos korukban tesztelik 
őket, hogy szociálisan megfelelnek-e a 
követelménynek. Ott még csak az ösztö-
nök működnek. Igazából egy macskából 
is lehetne jelzőmacska, csak ritkán fordul 
elő. Én Cirmit is betanítottam, hogy 
hozza vissza a labdát.

Számodra a munkád, a kutyák képzése 
a hobbid is egyúttal, jól gondolom?
Specialitásom az ember-kutya kapcso-
lat, hogy az utcán is magabiztosan, 
zavarásmentesen tudjanak közlekedni. A 
kutyaiskolában egy ember figyel tízre, én 
meg csak egyre koncentrálok. Számomra 
ez nem fárasztó. Ha találnék támogatót, 
szívesen csinálnám ingyen is, és mellette 
képezhetnénk jelző- és terápiás kutyá-
kat. Valójában nem is kellene tanulni, 
csak gyakorolni, ha mindent tökéletesen 
csinálnánk a kutyákkal. A sok gyakorlás 
ahhoz kell, hogy a kutyát magunkhoz 
igazítsuk, mert mi nem tudunk tökélete-
sen igazodni.

Zsömivel szoktatok még gyakorolni?
Már nem használjuk a képzés összes 
szabályát, mert dolgozik. Ha meglátja 
a damit, visszaváltozik jelzőkutyává, és 
csak engem figyel. Ha egyszer eljutunk 
oda, hogy nem viselkedik megfelelően, 
vagy nem jelez, nem fog izgatni, mert 
egyszer már megmentette az élete-
met. Úgy is, hogy jelzett, és úgy is, hogy 
rendbe tette. Van életcélom, munkám, 
amit neki köszönhetek. Meg fogja érde-
melni, hogy így is szeressem. 

El tudnád képzelni nélküle az életedet?
Megszoktam, hogy velem van, együtt 
vagyunk ügyesek. Ha nem szólnék hozzá, 
ha nem lenne póráz, akkor is elmehet-
nénk együtt bárhová. Amikor nélküle 
sétálok az utcán, az olyan, mintha nem 
lennék teljes ember. Zsömi olyan, mint 
az árnyékom. Teljesen a függője lettem 
a kapcsolatnak. Amikor velem van, akkor 
van önbizalmam.
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A 24 ÉVES KUTYAKIKÉPZŐ 
A JELZŐKUTYÁJÁNAK
KÖSZÖNHETI AZ ÉLETÉT
ÉS A MUNKÁJÁT



JOGSZABÁLY ADHAT JOBB
ESÉLYEKET A KÓBOR KUTYÁKNAK

TÁRSY DIÁNÁT, AZ ÁLLATOKAT VÉDJÜK EGYÜTT 
ALAPÍTVÁNY ELNÖKÉT KÉRDEZTÜK 

Amiként az ismert, a kormány a közelmúltban elfogadta a kóbor állatok 
befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsola-
tos feladatok ellátásáról szóló rendeletet, amely szabályozza az ebren-
dészeti telepek feladatkörét, ellenőrzését. A cél a közegészségügyi, 
állategészségügyi, illetve állatvédelmi szempontból is megfelelő és 
korszerű környezet létrehozása, amelyek révén nemcsak az efféle tele-
pek szakmai színvonala és átláthatósága javulhat, de az ott tartott álla-
tok jólléte, egészsége és gazdához jutási esélye is. Hogy mit is jelent ez a 
gyakorlatban? Erről kérdeztük Társy Diánát, az egri ebrendészeti telepet 
is üzemeltető Állatokat Védjük Együtt Alapítvány elnökét.

Véleménye szerint időszerű volt e 
rendelet megalkotása?
Nem hiszem, hogy e szabályozás okait 
mélyebben boncolgatnom kellene – 
kezdi Társy Diána –, ám nyilván szükség 
volt rá, arról nem is beszélve, hogy megle-
hetősen sok kérdést érint. 

Városunkban nem kell ebrendészeti 
telepet létrehozni, mivel létezik, ráadá-
sul az Önök alapítványa működteti. Ám 
azt nem tudom, a kóbor állatok Egerben 
is komoly gondot jelentenek-e…
Való igaz, mind a menhelyet, mind ezt 
a telepet mi üzemeltetjük, utóbbit már 
három és fél éve. Így azután az Eger 
közigazgatási területén felbukkanó kóbor 
állatokról hozzánk érkeznek a bejelenté-
sek. Sajnos, bőven van dolgunk elveszett, 
netán szándékosan magukra hagyott, az 
utcákon élő állatokkal – évente úgy száz 
ilyenről kapunk értesítést –, ugyanakkor 
a velük kapcsolatos teendőket, felada-
tokat igyekszünk maximálisan ellátni, 
legyen szó a befogásukról, az elhelyezé-
sükről, a gondozásukról vagy bármiről. 
És természetesen törekszünk arra, hogy 
minél előbb visszakerüljenek a tulajdono-
saikhoz – feltéve persze, hogy ők igénylik 
azt, mert sajnos vannak, akik inkább egy 
lemondó nyilatkozatot írnak –, illetve új, 
szerető gazdikat találjunk számukra.

A kormányrendelet az ebrendészeti 
vagy gyepmesteri telepek számára 
kötelező lesz sorszámozott, időre-
ndi nyilvántartást vezetni a befogott, 
illetve leadott állatok fajáról, fajtájá-
ról, ismertetőjegyeiről, koráról, egyedi 
azonosítójáról, immunizáltságáról, stb. 
Ezek új előírások?
Úgy hiszem, a mi estünkben nincs szükség 
semmiféle nagyobb léptékű módosításra, 
hiszen eddig is ezeknek a követelmé-
nyeknek a figyelembe vételével végeztük 
a munkánkat. Arra, hogy más, hasonló 
helyeken eleget tettek-e ezeknek a 
kötelezettségeknek, nincs rálátásom, 

de feltételezem, hogy nem mindenhol 
ezeknek megfelelően tevékenykedtek, 
ugyanis akkor nem lett volna szükség e 
jogszabály megszületésére.

Ami egyébként azt is kimondja, hogy 
minden állatot mikrochippel ellátva, 
ivartalanítva, veszettség ellen beoltva, 
féreghajtóval kezelve, írásbeli megál-
lapodás alapján lehet örökbe adni, 
nem beszélve arról, hogy a korábbi 14 
napról 45-re növekszik az egészséges 
állatok minimális tartási ideje. Utóbbi 
azt jelenti, hogy – kissé nyersen megfo-
galmazva –, ennyivel hosszabb lett az 
életük?
Nekünk ez ügyben sem kell változtat-
nunk, hiszen eddig is az Ön által felso-
roltak szerint adtuk át az állatokat új 
gazdáiknak, sőt, nálunk még a kombi-
nált oltások beadatása is a mindennapi 
gyakorlathoz tartozik. Ami pedig a 14-ről 
45 napra emelt tartási időt illeti…, nos, ez 
valóban azt jelenti, hogy egyes állatoknak 
ennyivel is több esélyük marad arra, hogy 
megfelelően rendeződjön a sorsuk, tehát, 
hogy életben maradjanak. Szerencsére 
nekünk ezzel a szívfájdító dologgal nem 
kell szembenéznünk, hiszen ha például 
egy, a telepen lévő kutyusnak nem sikerül 

gazdát találnunk, úgy átkerül a menhelyünkre. 

A rendelet szól még a minimális ellátási követel-
ményekről, illetve a csoportos tartás szabályairól is, 
meghatározva, hogy kizárólag azonos ivarú, ivartalaní-
tott, egymással szemben nem agresszív állatok lehet-
nek azonos férőhelyen. Amely kritériumok számomra 
maguktól értetődőnek tűnnek…
Miután több mint másfél évtizedes tapasztalatunk van e 
témakörben, nálunk nem is kérdés, hogy mikor ivartala-
nítunk egy állatot, illetve hogyan oldjuk meg a csoportos 
tartásukat. Számunka eddig is teljesen nyilvánvaló volt, 
hogy megakadályozzuk a különböző ivarú kutyák páro-
sodását, ezzel a nem kívánt szaporulatot. És ugyanez a 
helyzet az egymással szemben agresszivitást mutató 
ebeket illetően is, amelyek elkülönítését régen is megol-
dottuk, amiként most is. Megjegyzem, az ivartalanítás 
azért is fontos, mert tapasztalataink szerint igen gyak-
ran jócskán csökkenti az állatokban korábban meglévő 
agressziót. 

A jogszabály rögzíti, hogy itthon a kutyák tartós 
megkötése tilos, továbbá korlátozza azon eseteket, 
amikor az átmeneti megkötésükre sor kerülhet. Ezen 
túl megszabja a futólánc minimális hosszúságát is, 
méghozzá az állat méretéhez igazodóan. Feltétele-
zem, állatvédőként kifejezetten örül ennek…
Mi már jóval ezelőtt elkezdtük bejárni az úgymond 
kevésbé tehetős környékeken élő, kutyát tartó szemé-
lyeket, akik körében jó, együttműködő partnerekre 
találtunk. Ennek eredményeként seregnyi helyen sikerült 
megszüntetnünk azokat a körülményeket, amelyeket 
nem találtunk megfelelőeknek a kutyák számára. Nem 
egyszer és nem kétszer fordult elő, hogy borzalmas álla-
potokat tapasztaltunk, ezért – természetesen a gazdájuk 
jóváhagyásával, sőt, egyetértésével – elhoztuk onnan az 
állatokat, s kértük a tulajdonosoktól, hogy a jövőben ne 
tartsanak kutyákat. Ezt a későbbiekben ellenőriztük is.

Ezt értem, de sok helyen – azoknál is, akik amúgy 
nagyon jól tartják a házőrzőiket – nagyon komoly 
hagyománya van az udvaron élő ebek megkötésének. 
Ezzel a gyakorlattal nem lesz könnyű szakítani…
Ez így igaz, ugyanakkor nekem mint állatvédőnek, mindig 
roppant módon fáj a szívem, ha úgymond „láncra vert” 
kutyusokat látok. Sok esetben ezzel meglehetősen 
nehéz mit kezdeni, így aztán ilyenkor inkább arra próbá-
lunk figyelni, hogy legalább az egyéb körülmények 
megfelelőek legyenek, akár a kutyaházról, az élelemről 
vagy az ivóvízről van szó, akár – ha már egyszer ez a 
dolog elkerülhetetlen – a futólánc hosszúságáról. Nyil-
ván a jövőben is lesznek olyanok, akik a rendeletnek ezt 
a részét nem feltétlenül veszik figyelembe, így nekünk az 
is a feladatunk lesz, hogy erre figyelmeztessük őket. Ettől 
függetlenül mi nagyon örülünk ennek a jogszabálynak, 
s persze, bízunk abban, hogy annak mindenütt sikerül 
majd érvényt szerezni.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ:
NEHÉZSÉGEK UTÁN BIZAKODÁS

Egy-egy színházi előadás nagyon sok ember 
áldozatkész munkájának eredménye. Március 
27-én, a színházi világnapon köszönetet mond-
hatunk munkájukért, az élményért, melyet 
előadásaikkal nyújtanak számunkra. A Gárdo-
nyi Géza Színház társulata is - több mint száz 
munkatársával - folyamatosan azon dolgozik, 
hogy ez az élmény megtaláljon minket. Ezt az 
áldozatos munkát a pandémia sem szakította 
meg, hiszen a szigorítások, bezárások idején 
online lehetőségeket kihasználva igyekeztek 
színházi élményt nyújtani nézőiknek, s eköz-
ben azon dolgozott a színház teljes stábja, 
hogy nyitáskor azonnal ismét élő színházi él-
ményhez jussunk. Blaskó Balázzsal, a teátrum 
igazgatójával többek között az elmúlt időszak 
nehézségeiről, és az előttünk álló évad tervei-
ről beszélgettünk.

Hogyan változott a színházlátoga-
tási kedv, milyen hatással volt rá a 
pandémia?
A színházba járás az állandó társulat 
megalakulásának idején és a 90-es 
években társadalmi eseménynek 
számított, a családok életében is 
kiemelt program volt egy-egy előa-
dás megtekintése. Az akkori, ötve-
nes-hatvanas korban járó értelmiségi 
réteg azonban a kétezres évekre 
úgymond kiöregedett, és a színházba 
járó törzsközönség száma is megcsap-
pant, ráadásul a digitális forradalom, 
az online felületek, a közösségi média 
megjelenése, a bővült tévécsatornák 
egyaránt elvonták, főképp a fiatalabb 
közönséget a színháztól. A kultúra-
fogyasztási szokások megváltozásá-
nak ezt a negatív következményét a 
pandémia még inkább felerősítette. Az 
emberek készen kapták a programo-
kat otthonukban, és nehezen szoknak 
vissza ahhoz, hogy újra közösségbe, 
színházba járjanak.

Hogyan hatott ez a folyamat a bérle-
tesek számának alakulására?
Amikor átvettem a színház igazgatását 
2011. február 1-jén, az akkori fenntar-
tónk, a megyei önkormányzat nehéz 
anyagi helyzetbe került, így színhá-
zunk is. Ezt követően fenntartóváltás 
történt, és a teátrum átkerült Eger 
önkormányzatához. Nehezen, de talpra 
álltunk, és 2014-2015-re már az ország 
leglátogatottabb színháza lettünk, ezt 
egy vezető sajtómédium felmérése is 
bizonyította. 103,7 százalékos volt a 
látogatottságunk, mintegy 14000 fő 
bérletessel, és szinte minden előadá-
sunkat pótszékes teltházzal játszot-
tuk. Csak összehasonlításképpen: 
mikor átvettem a színház irányítását, 
6000 fő körül volt a bérletesek száma, 
ezt sikerült, a teljes társulat megfe-
szített munkájával, körülbelül négy 
év alatt több mint duplájára emelni. 

Az ezt követő évadokban egyaránt 
12-13000 fő körül mozgott bérleteseink 
száma, így ért el minket a pandémia. 
A járványhelyzet berobbanása előtt 
is telt házakkal játszottunk, de azóta 
nagyon megcsappant a közönség, a 
Covid miatt az emberek még mindig 
óvakodva mennek közösségbe, így 
színházba is. A helyzetünket gazdasági 
problémák is nehezítették. A közös 
működtetési megállapodás alapján az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
Eger önkormányzata együtt működteti 
a színházat. A járványhelyzet követ-
keztében kialakult nehézségei miatt 
az önkormányzat 100 millió forinttal 
csökkentette szerződésben vállalt 
támogatásunkat, így az állam is vissza-
tartotta a támogatást, úgyhogy valójá-
ban, egészen az év végéig, elfogadott 
költségvetés nélkül működtünk. A 
betervezett előadások próbafolya-
matai zajlottak ugyan, ezek költségeit 
pályázati források segítségével fedezni 
tudtuk, sajnos azonban, mikor tavaly 
májusban enyhültek a szigorítások és 
más színházak kinyitottak, mi a kény-
szerű anyagi helyzet miatt ezt nem 
tehettük meg. Nem tudtuk volna miből 

kifizetni az előadások fajlagos költségeit. Ősztől 
színházunk már az idei évadtervnek megfelelően 
működik. A veszélyhelyzet alatt elkészült, bepró-
bált előadásokkal vártuk a közönséget, s két újabb 
bemutatót is be tudtunk tervezni. A Babszem Jankó 
Gyermekszínházzal közös produkcióban, a GG Tánc 
Eger közreműködésével láthatják a gyerekek A szét-
táncolt cipellők című előadást. Készülünk egy külön-
leges ősbemutatóval is: Tóth-Máthé Miklós Arany-
randevú című romantikus retró-komédiáját április 
8-ától láthatja a közönség, Venczel Valentin fősze-
replésével. Bár a pandémia még ebben az évadban is 
okozott meglepetést, úgy tapasztaltuk, hogy néző-
ink, ha lassan is, de fokozatosan visszatérnek, sokan 
kíváncsiak nagyszínpadi és stúdiószínpadi előadása-
inkra, s nagy sikerrel zárult a X. Egri Stúdiószínházi 
Táncfesztiválunk is. Május végén hirdethetjük meg 
a következő évad műsortervét, melyben elsősor-
ban a Gárdonyi-emlékévre koncentrálunk, hiszen 
idén emlékezünk meg az író halálának 100. évfordu-
lójáról, jövőre pedig születésének 160. évfordulóját 
ünnepeljük. A GG Tánc Eger társulata Topolánszky 
Tamás vezetésével a XI. Egri Stúdiószínházi Fesztivá-
lon mutatja be azt a táncfantáziát, melyet Gárdonyi 
Géza: Hosszúhajú veszedelem című műve inspirál. 
Az író 1922. október 30-án hunyt el, ehhez az októberi 
időponthoz kapcsolódva szeretném megvalósítani 
régi tervemet, pótolni az épületről 1999 óta hiányzó 
Gárdonyi Géza Színház feliratot, illetve művésze-
inkkel egy Gárdonyi-estet létrehozni. Ezt követően, 
decemberben indul az Isten rabjai című musical 
próbafolyamata Moravetz Levente rendezésében, 
bemutatója 2023 januárjában lesz. Terveink szerint 
az évadban visszatérünk a színházunkra jellemző 
műfaji sokszínűséghez. Csehov: Sirály című darab-
jával indítunk októberben, mely a művészetben való 
kiteljesedésről, a színházról, a művészi szabadságról, 
a tehetségről, a beteljesületlen szerelemről szól. Az 
évad egyébként a szerelem különböző megnyilvánu-
lási formáira, életünkre való hatásaira fókuszál, erre 
reflektálnak majd előadásaink, melyekre szeretettel 
várjuk régi, hűséges, és új nézőinket is.

SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓK: GÁL GÁBOR 
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„ÚGY ÉGETT, MINT EGY CSALÁDI LÁMPA”
IDÉN LESZ GÁRDONYI HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA – SZALAINÉ KIRÁLY JÚLIÁT KÉRDEZTÜK

Szinte közhelyszámba megy az a megállapítás, 
hogy Gárdonyi Gézának nemcsak az irodalom 
köszönhet nagyon-nagyon sokat, hanem Eger 
is, amelynek vonzerejéhez mind a mai napig 
jelentősen hozzájárul az író itteni élete és mun-
kássága, még közelebbről pedig legismertebb, 
egyúttal legnépszerűbb műve, az oszmán ha-
dak felett 1552-ben aratott győzelemnek örök 
emléket állító, Egri csillagok című regény. 
Mindezek fényében érthető, hogy városunk 
számára kiemelkedő jelentőséggel bír a 2022-
es év, lévén október 30-án lesz kereken 100 
esztendeje, hogy az „egri remete” befejezte 
földi pályafutását. E jeles évforduló alkalmából 
beszélgettünk Szalainé Király Júliával, a Dobó 
István Vármúzeum közművelődési és múze-
umpedagógiai osztályvezetőjével, irodalom-
történész főmuzeológusával, a Gárdonyi-élet-
mű kutatójával és szakavatott ismerőjével.
Kezdjük talán Gárdonyi halálának körülményei-
vel… Valahol azt olvastam, hogy bár voltak szív-, 
máj- és vesegondjai, az orvosok még közvetlenül 
az elhunyta előtt sem állapítottak meg olyan súlyos 
bajt, ami végzetes lett volna. Másfelől a fia vissza-
emlékezéseiből az derül ki, hogy az író 1922. októ-
ber 14-től már ki sem mozdult az ágyából az október 
30-án bekövetkezett haláláig. Vajon ezeket tények-
nek kell tekintenünk?
Nos, nincs okunk, hogy a fiú, Gárdonyi József szavait 
kétségbe vonjuk – mondja Szalainé Király Júlia –, ugyan-
akkor bizonyos dolgok dokumentálhatóan másként 
történtek. Például ismerünk egy 1922-es levelet, ami a 
Légrády testvérekhez ment, s amelyet Gárdonyi egyik 
barátja, egy nyugdíjas tanító írt… Ebben többek között 
nemcsak az szerepel, hogy Gárdonyi vígan pipázgat, 
miközben dicshimnuszokat zeng a dohányról, de az is, 
hogy az író lábai nagyon meggyengültek, be vannak 
dagadva, és hogy ez a dagadás terjed felfelé. Papírra 
vetette továbbá, hogy az akkor csupán 59 éves író 
éjszakánként rendre belázasodik, emellett rendkívül 
gyengén táplálkozik, viszont az is kiderül ezekből a 
sorokból, hogy az író nem pusztán fekszik, hanem fent 
is van. Az igaz, hogy a halálának különösebb előjelei 
nem voltak, ám egy-két nappal a vég előtt érezhette, 
hogy egyre gyengébb, sőt, talán azt is sejtette, hogy 
távozik majd, ugyanis az utolsó estéjén magához hívta 
a szeretteit, így az édesanyját, a fiait – úgy tudjuk, 
ott volt Mátékovits József szőlőbirtokos neje, Mila is, 
akivel amolyan plátói szerelmi kapcsolatuk volt –, s 
mindenkitől elköszönt. Az ezt követő hajnalon aztán 
el is hunyt.

Egyszóval akkor a fia emlékeit erről az 
időszakról több-kevesebb kritikával 
kell kezelnünk?
Ismétlem, arról, hogy Gárdonyi 
hosszabb időn át volt ágyához kötött, 
más, hiteles adataink vannak, az ellen-
ben valós, hogy a halálát megelőző 
néhány napon már nemigen kelt fel, 
hiszen a lábai nagyon gyengék voltak, 
amiként testileg az egész ember is. Más 
kérdés, hogy élete folyamán már koráb-
ban is előfordultak ilyen időszakok, ám 
mindegyiket követően sikerült felgyó-
gyulnia. Megjegyzem, rendkívül keve-
sen tudják, hogy Gárdonyi már akkor 
is igen beteg volt, amikor 1897-ben 
a városunkba költözött. Ő akkor úgy 
fogalmazott, hogy Egerbe jött meggyó-
gyulni vagy meghalni. Bajainak gyökere 
a főiskolai, illetve a tanítóskodása évei-
ben keresendők, amikor is a nélkülö-
zés kikezdte amúgy sem igazán acélos 
egészségét.

A búcsúztatásával kapcsolatban 
tudjuk, hogy végakarata szerint szűk 
családi körben, háza kertjében kellett 
volna őt eltemetni, ugyanakkor a 
város elöljárói úgy gondolták, mindez 
méltatlan lenne a jeles személyiség-
hez, egy olyan emberhez, aki kerek 
negyedszázadon át élt és alkotott 
Egerben, így aztán egy nagysza-
bású eseményen vettek tőle végső 
búcsút…
Való igaz – és ezt a már említett fiától 
is tudjuk –, hogy Gárdonyi egy igen 
szerény temetést képzelt el magának. 
Úgy fogalmaz, hogy az íróasztala – ahol 
a gondolatai testet öltöttek – legyen 
a síremléke. Ám amikor október 30-án 
elhunyt, a városháza rögtön intézke-

dett: másnap déli 12 órára összehívták 
a képviselőket, akik ezen az ülésükön 
– dr. Tordai Ányos indítványára – úgy 
döntöttek, hogy Gárdonyi számára a 
várban alakítanak ki egy díszsírhelyet. 
Ezzel a javaslattal amúgy az egész képvi-
selő-testület teljesen egyetértett. Mint 
az köztudott, az író temetésére igen 
gyorsan, már a halálát követő máso-
dik napon, november 1-jén délelőtt sor 
került. Ám ezt megelőzően, október 

31-én este felravatalozták a Líceumban, 
ott róhatták le tiszteletüket a polgárok. 
Másnap innen indult fel a menet a várba, 
hogy az írót az utolsó útjára kísérjék. 
Korabeli fényképeken jól látható, hogy 
rengetegen voltak az eseményen, ahol 
még a kormány is képviseltette magát 
Kupcsay Felicián által, aki az 1920-as 
években a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium tankönyvügyi, később 
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művészeti ügyosztályának vezetője 
volt. Az pedig közismert, hogy a sírnál 
Kosztolányi Dezső mondott beszédet, 
aki Gárdonyit – Jókai és Mikszáth után 
– „hatalmas harmadik”-nak titulálta. 
Emellett úgy jellemezte őt, hogy egy 
bájos lángelme volt, aki – s most hadd 
idézzem inkább Kosztolányi Dezsőt – 
„úgy égett, mint egy családi lámpa. A 
magyarság, ez a nagy és boldogtalan és 
szétszóródott család az ő fényében ült 
együtt…” Nagyon-nagyon szeretem ezt 
a hasonlatot, mivel véleményem szerint 
minden benne van, amit Gárdonyi Géza 
személyiségéről csak el lehet mondani. 
És mi a vármúzeumban épp arra törek-
szünk, hogy ezt a karaktert, ezt az írót 
és embert mutassuk meg a nagyközön-
ségnek. Már csak azért is, mivel különle-
ges, egyedi, senki máshoz nem hason-
lítható alakja volt az irodalmunknak.

Ha már a Dobó István Vármúzeum 
került szóba… Feltételezem, a 100. 
évforduló apropóján lesznek majd 
különféle megemlékezések, kiállí-

tások, stb. Ez ügyben vannak már 
kézzelfogható elképzelések?
Igen. Ezekkel nyáron indulunk, mégpe-
dig augusztusban, Gárdonyi születés-
napjához kapcsolódva, és egészen 
adventig tervezünk ilyen-olyan esemé-
nyeket. Ezek között vannak hagyomá-
nyosak, melyeket azonban szeretnénk 
új tartalommal megtölteni. Ilyen a 
Gárdonyi-piknik, aztán az író születés-
napjának apropóján tartott kerti ünnep-
ség. A halálához kötődően megren-
dezzük majd a Gárdonyi-emléknapot, 
ahogy – a hagyományoknak megfele-
lően – sor kerül a várbeli sír megkoszo-
rúzására is. De ugyanerre a napra terve-
zünk egy konferenciát is, amiként egy 
irodalmi kávéház ötlete is felvetődött. 
Összegezve azt mondhatom, többféle 
módon is tisztelgünk az író emléke 
előtt. Ezek mellett múzeumpedagógiai 
programokkal is készülünk, ugyanis a 
gyerekek nagyon fontos célcsoport, 
akik körében nem kizárólag Gárdo-
nyi életművét akarjuk népszerűsíteni, 
de magát az olvasást is. Éppen ezért a 
legkisebbeknek a Gárdonyi-kertben az 
író meséivel összefüggésben tartunk 
majd foglalkozásokat, míg a nagyob-
bakkal, az általános iskolásokkal az 
Egri csillagokat dolgozzuk fel olvasó-, 

illetve nyári napközis táborban. Az ennél is idősebbek 
számára elindítanánk egy irodalmi kávéházat, ahol 
nem pusztán Gárdony Gézára, de irodalmi kortársaira 
is kitekintenénk.

Ön mint a terület kiváló ismerője, miként véleke-
dik: van még Gárdonyi életének és munkásságának 
olyan része, amely – részben, esetleg teljes egészé-
ben – feltáratlan?
Úgy hiszem, Gárdonyi novellái még kevésbé ismertek. 
Illetve – erről részletesebben egyelőre nem szeret-
nénk beszélni – a Magyar Géniusz program keretében 
megpályáztunk egy olyan kutatási projektet, amely-
nek révén az Egri csillagok című regény különböző 
szövegváltozatait, formálódását, utóéletét kívánjuk 
kutatni. Többet ezzel kapcsolatban majd akkor mond-
hatok, amikor megismerjük a pályázat eredményét. 
Mindezeken túlmenően várat még magára Gárdonyi 
életművének pontosítása, nem különben pedig azok-
nak a hamis állításoknak, legendáknak, mítoszoknak 
a helyretétele, olykor a teljes felszámolása, amelyek 
Gárdonyi nevéhez és alkotásaihoz tapadnak. Renge-
teg butaság terjed az interneten, amiknek „köszön-
hetően” még tanároknál is találkozom olyan kijelenté-
sekkel, amelyeknek az égvilágon semmiféle ténybeli 
alapjuk nincsen. De persze, az is cél, hogy az Egri csil-
lagok mellett a honfitársaink – különösen a fiatalok – 
egyéb Gárdonyi-műveket is olvassanak.

A végére egy személyes kérdés: pillanatnyilag 
dolgozik-e valamin Gárdonyi életét és munkásságát 
illetően?
Jelenleg az Egri csillagok keletkezésének körülménye-
ivel, illetve Gárdonyi történelemszemléletével foglal-
kozom behatóbban. Ezt nagyon fontos dolognak 
tartom. De egy tanulmányom is készülőfélben van, 
amelyben Gárdonyinak A bor című háromfelvonásos 
darabjáról írok, amit egyébként némelyek népdrá-
mának, mások pedig népszínműnek szoktak nevezni. 
Úgyhogy ezúttal a drámaíró Gárdonyit is kicsit jobban 
nagyító alá veszem. Ami meg a közelebbi-távolabbi 
jövőt illeti, a korábban már említett, a Magyar Géniusz 
programhoz kapcsolódó pályázat sikeressége esetén 
bőséggel lesznek érdekesnek, sőt, kifejezetten újnak 
és izgalmasnak minősíthető feladataink, amelyek 
elvégzésében – a modern kor technikai lehetőségei-
nek köszönhetően – számítógépek is segítenek majd 
bennünket.
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MI HOZZA
EGERBE A LEENDŐ

SZAKORVOSOKAT?
DR. MASZÁROVICS ZOLTÁNT,

A MARKHOT FERENC KÓRHÁZ
ORVOSIGAZGATÓJÁT KÉRDEZTÜK

Elöljáróban arra kérem, tegyünk már 
rendbe bizonyos fogalmakat, mert bár 
a köznyelv valamennyi, még nem szak-
vizsgázott fiatal orvost rezidensnek 
titulálja, ez nem egészen pontos…
Valóban – mondja dr. Maszárovics Zoltán 
–, hiszen a szakorvosképzés időszaka két 
részre osztható: annak első két évében, 
amikor az úgynevezett törzsképzés 
zajlik, rezidensekről beszélhetünk, míg 
az utána következő, egész a szakvizsgáig 
tartó periódusban szakorvosjelöltekről.

Jelenleg hány ilyen fiatal képzése zajlik 
a Markhotban? És az is érdekel, miért 
annyira fontos, hogy az orvosegyete-
meken diplomát szerzők közül mennyien gondolják 
úgy, hogy pályafutásuk következő lépéseit városunk 
kórházában teszik meg?
Pillanatnyilag 68 rezidens, illetőleg szakorvosjelölt dolgo-
zik nálunk. Emellett 26 olyan szakorvos van, aki az elmúlt 
öt esztendőben szakvizsgázott, magyarán, aki nemrégi-
ben még az imént említett tábor tagjai közé tartozott. És 
hogy miért van akkora jelentősége egy-egy egészség-
ügyi intézmény életében a szakorvosképzésben részt-
vevők számának? Nos, elsősorban azért, mert ők jelentik 
a mai derékhad utánpótlását, vagyis öt-tíz-tizenöt év 
múltán ők lesznek az itteni betegellátás meghatározó 
szereplői, ilyenformán pedig a jövő letéteményesei. De a 
történet nem csupán erről szól, hiszen ezek a fiatalok már 
ma is rendkívül komolyan kiveszik a részüket a kórház 
napi munkájából, legyen szó közvetlenül a betegágyak-
nál végzett tevékenységről, avagy adminisztrációs 
feladatokról. Mindezt egyébként igen jól mutatja a 
koronavírus-járvány, amelynek során a rezidenseink és 
szakorvosjelöltjeink – ezt túlzás nélkül állíthatom – kivá-
lóan teljesítettek és teljesítenek. És hadd mondjak még 
egy olyan dolgot, ami bár nehezen megfogható, mégis 
nagyon-nagyon jól érzékelhető a mindennapokban… 
Nevezetesen, hogy ezekben az ifjú orvosokban van egy 
olyasfajta tenni akarás, tettvágy, ami nem kizárólag őket, 
de a kórház teljes orvosi gárdáját motiválja, viszi előre. 
Az a lendület, az a jó értelemben vett hév, az a „gyerünk, 
aztán csináljuk” mentalitás, ami bennük található, mind-
annyiunk számára lelkesítően hat.

Ha már a koronavírus-járvány szóba került… Mindez 
egyfelől hihetetlenül komoly erőfeszítéseket kívánt 
és kíván meg a rezidensekről és szakorvosjelöltek-
től is, másfelől viszont olyan sok tapasztalatot jelent 
számukra, amennyire „békeidőben” legfeljebb 
hosszú-hosszú évek során tehettek volna szert.
Ez így igaz. Nem mellesleg a szakorvosképzés központi 
kérdése éppen az, hogy az idősebb kollégák miként 
is tudják átadni azt a rengeteg tapasztalatot, amelyet 
az idők során felhalmoztak. Hiszen nekik ez a legfőbb 
erősségük, míg a fiataloknak a rugalmasság, az új hely-
zetekhez, kihívásokhoz való gyors alkalmazkodás. Ez 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

utóbbinak vettük jó hasz-
nát a koronavírus-jár-
vány kapcsán is, ugyanis 
a pandémia időről időre 
szükségessé tett külön-
böző átszervezéseket, 
illetve vezényléseket is.

Jó néhány évvel koráb-
ban a kórház messze 
nem állt ilyen jól leendő 
szakorvosok dolgában. 
Nézete szerint minek 
tudható be, hogy most 
nem kell az utánpótlás 
miatt aggódni?

Úgy gondolom, mindez több dolognak 
köszönhető. Ott van mindjárt az a tény, 
hogy oktatókórház vagyunk, vagyis egy 
seregnyi orvostanhallgató már az egye-
temi tanulmányai során megismerkedik 
az itteni munkával, közvetlen benyo-
másokat szerezve arról, hogy idősebb 
orvosaink miként foglalkoznak a leendő 
pályatársakkal, sőt, talán még azt is 
láthatják, hogy milyen távlatokat is jelent-
het számukra, ha majdan Egert választják 
szakorvosképzésük helyszínéül. Aztán 
legalább ennyire lényegesek azok a 
korszerű tárgyi feltételek, az a modern 
környezet, ami kórházunk egészét és 
egyes osztályait egyaránt jellemzi. Ott van 
példának okáért az úgynevezett „skill”, 
azaz szimulációs labor, amely lehetősé-
get ad a legkülönfélébb diagnosztikai és 
gyógyító beavatkozások, illetve ápolási, 
szakápolási, szakasszisztensi feladatok 
gyakorlására, az általános orvosi és szak-
orvosi gyakorlat alapvető műfogásainak 
hatékony elsajátítására. De ne hagyjuk ki 
a felsorolásból a jó munkahelyi légkört 
sem, aminek megteremtésére a kórház 
valamennyi egységében igyekszünk 
gondot fordítani. És hát, az sem mindegy, 

hogy egy-egy helyen hány fiatal van, 
hiszen az egyetemről kikerülők nyilván-
valóan szívesebben mennek oda, ahol a 
korosztályukhoz tartozókkal is találkoz-
hatnak, akikkel lelkesíthetik, bátoríthatják 
egymást.

Arról már nem is szólva, hogy a kórház 
– a lehetőségeihez mérten – anyagilag 
is igyekszik támogatni a pályájuk elején 
járó orvosokat, akik közül sokakat a 
város léptéke, hangulata is itt tart…
Már önmagában az országosan végrehaj-
tott béremelés is nagyon sokat jelentett, 
lévén valamelyest megkönnyíti a fiatal 
orvosok önálló életkezdését. Ehhez járul-
nak hozzá az olyan kezdeményezések is, 
mint amilyen kórházunk dr. Ringelhann 
Béláról elnevezett ösztöndíja, ami azon 
út megtételéhez nyújt segítséget, amit 
a rezidenseknek és szakorvosjelölteknek 
a szakvizsgájukig meg kell tenniük. Ami 
meg Eger vonzerejét illeti, való igaz, hogy 
városunk élhetősége nem mellékes körül-
mény, amikor valakinek arról kell dönte-
nie, hogy hosszabb távon hol képzeli el 
az életét.

Jó is, hogy ezzel a válaszával kicsit a 
jövőbe tekintett, hiszen most, a beszél-
getés végén, amúgy is azt akartam 
kérdezni, hogy a tapasztalatok szerint 
a sok-sok rezidensből és szakorvosje-
löltből hányan tekintik végállomásnak 
Egert, illetve a kórházat…
Bár pontos statisztikáim nincsenek, de 
az elmúlt évek alapján kijelenthető, csak 
elvétve fordul elő, hogy valaki a szakvizs-
gáját követően ne itt folytatná a munká-
ját. Úgy vélem, ez mindnyájunk számára 
megnyugtató lehet.

Az, hogy az orvosegyetemet elvégző fiatalok közül évről évre mennyi-
en választanak egy-egy kórházat szakorvosképzésük helyszínéül, nem 
pusztán amiatt lényeges, mert meglehetősen jól jelzi, hogy az adott hely 
milyen népszerűséggel, mekkora vonzerővel bír a gyógyítók következő 
generációinak szemében, de azért is, mert azokban az egészségügyi 
intézményekben, ahol megoldott a szakember-utánpótlás, közép- és 
hosszabb távon is biztosítottnak látszik a jövő. Amely elsősorban a be-
teg, gyógyulásra váró emberek számára megnyugtató. Hogy mi a helyzet 
ezen a területen Egerben? Erről beszélgettünk dr. Maszárovics Zoltánnal, 
a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet orvosigazgatójával.
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Nőnapra, uraim, higgyék el, egy szál virág 
vagy egy finom sütemény tökéletes választás 
a kedves szavak, és az ölelés mellé… Egy ilyen 
gesztus célba talál, főképp, ha a sütemény már 
önmagában is gyönyörködtető. A Boldizsár 
Cukrászda erre törekszik: nőnapra készült sü-
teményei már ránézésre is csábítóak.

az elkészített csomagokkal várjuk az 
előrelátó férfiakat. A zökkenőmentes 
átvételt elősegítve a belvárosi üzletünk 
ezen a napon korai nyitással, reggel 7 
órától várja vendégeit este 19 óráig.

Melyek a cukrászda legkedveltebb 
termékei?
A magyar klasszikusok: Rákóczi-túrós, 
Dobos-torta, krémes, franciakrémes, 
zserbószelet. Emellett természetesen 
nagyon sok ismert és szeretett süte-
mény megtalálható nálunk, de kínálunk 
paleo-, vagy hozzáadott cukor nélkül 
készült termékeket, és szezonálisan az 
adott év országtortáit is. Üzletenként 
változik a termékkínálat, hétköznap 
átlagban húsz-, hétvégén negyvenféle 
süteményből lehet választani. Törek-
szünk arra, hogy a megszokott ízek 
mellett újdonságokkal is találkozzanak 
a vásárlók.

Idén ünnepeljük Gárdonyi Géza halá-
lának 100. évfordulóját. Önök készítet-
tek olyan terméket, mely az író nevét 
viseli. Számíthatunk erre az idei emlé-
kévben is?
Igen, készülünk a Gárdonyi-tallérral és 

a Dobó sisakjával is. Pontosan 10 évre 
nyúlik vissza Király Júlia megkeresése a 
Dobó István Vármúzeumból, miszerint 
készítsünk olyan süteményt, melyet 
az író fennmaradt bevásárló listáján 
szereplő legkedveltebb alapanyaginak 
hangsúlyos összetevőiből alkotunk 
meg. Így született meg a gesztenyés – 
csokoládés Gárdonyi-tallér az író ehető 
arcképével díszítve, valamint a mézes 
tésztából készített szilvás-borhab torta, 
ami a Dobó sisakja nevet viseli izgalmas 
ízvilágával.
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Jövőre tizenöt éve lesz annak, hogy megnyílt az első 
Boldizsár Cukrászda Egerben, mára már három üzle-
tükben is válogathatunk a finom süteményekből. Az 
ünnepekre mindig különlegességekkel készülnek, 
melyek nemcsak ízletesek, de ízlésesek is. Az idei kíná-
latról Boldizsár Károly tulajdonost kérdeztük.

Milyen finomságokkal készülnek a nőnapra?
Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk az ünnepi 
kínálatra, nőnapi választékunk nagyon népszerű, 
vevőink várják a már megszokott süteményeket. Idén 
is kínálunk szívalakú muffint gerbera-, csokis islert 
margaréta-, valamint szívminyont rózsabimbó-díszí-
téssel. A muffin csokis-epres, a szívminyon málnás ízű. 
Emellett készítünk kis zsúrtortákat is, kétszemélyes, 
szívalakú, felirattal ellátott tortákat, melyek gyümöl-
csös és csokis ízesítésűek, piros marcipánnal bevonva. 
Az említett süteményeket inkább családtagoknak, 
barátoknak, kollégáknak választják a férfiak, a tortát 
pedig annak a hölgynek, aki legközelebb áll a szívük-
höz. Nőnapi süteményeinket idén március 6-ától, 
szombattól kínáljuk majd üzleteinkben. A kényel-
mes vásárlást elősegítve, és a sorban állást elkerülve 
vendégeink természetesen a kiválasztott desszer-
teket idén is előrendelhetik weboldalunkon, kényel-
mesen, pár egyszerű kattintással, így átvételkor már 

NŐNAPI FINOMSÁGOK

SZPONZORÁLT TARTALOM



SZERZŐ: CSÁK-NAGY KRISZTA 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT 
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BÖJT A MINDENNAPOKBAN 
KOPLALÁS, ÖNMEGTARTÓZTATÁS VAGY
MEGTISZTULÁS?

A böjtöt sokan szigorú táplálékmeg-
vonásként értelmezik. Életmód-ta-
nácsadóként mit javasolsz, hogyan 
érdemes belekezdeni?
A böjt nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
semmit sem eszünk. Egyrészt nem is 
tudnánk ennyire visszafogni magun-
kat, másrészt nem biztos, hogy erre van 
szükségünk. Én a csoportjaimban aján-
lom a hétfői tisztító napokat. Hétvégén 
gyakran van vendégség, születésnap; 
jönnek majd a tavaszi-nyári bulik, ünne-
pek, csurdítások időszakai. A hétfői 
nap jó lehetőség arra, hogy idősza-
kos böjtöt tartsunk, léböjtkúrát. Igyunk 
gyümölcsöt, zöld zöldségeket, fogyasz-
szunk smoothie-t, turmixokat, esetleg 
fehérje vagy rostpótlással. A hidratáció, 
valamint az effajta méregtelenítés és 
nagy folyadékbevitel jó hatással van a 
szervezetre, és ezzel akár egy hosszabb 
böjtöt is bevezethetünk az életünkbe.

A böjt fő kérdése a ’mit együnk’, vagy 
az is számít, hogy mikor és hogyan?
Nálam az időszakos böjt az életmódom 
része. Azt jelenti, hogy nem a nap teljes 
tartamában iszom és eszem. Ezt egyéb-
ként szeretettel ajánlom mindenki-
nek, mert a szervezet ebben az időszak-
ban tud méregteleníteni, sejtmegújítási 
folyamatokat végezni, de leginkább tisz-
tulni és pihenni. Ha nem működtetjük 
túl a szervezetet, nem öregítjük el ideje-
korán a testünket, a kiválasztó szerve-
inket. Az emberek átlagosan 12-14 órát 
esznek, tehát túlevők. Optimális esetben 
napi 8-9 órában kellene táplálkoznunk, a 
maradék 15-16 órában pedig folyadékot 
fogyasztani. Akkor jó lenne az emészté-
sünk, ki tudna tisztulni a béltraktus, és 
az állandó magas inzulinszint miatt nem 
éheznénk folyamatosan.

Ezek szerint a mértéktartás hatással 
van a betegségre és a gyógyulásra is?
Van, akinek minőségi életmódváltoz-
tatásra van szüksége, és a szervezete 
lélegzetvételre vágyik, mert a bélrend-
szert érintő gyulladásoktól szenved. 
Sok betegséget megelőzhetünk vagy 
megfoghatunk a mértéktartó táplál-
kozással. Próbáljunk meg egy léböjtna-

pot; ha ez jól sikerül, akkor egy gyógy-
teázós napot, illetve amikor csak szűrt 
vizet, tiszta vizet iszunk. Az sem baj, ha 
csak a nap egy részében tesszük. Én azt 
gondolom, hogy a jóra való törekvés 
előbbre visz ezen az úton, mert akkor 
többet tettél magadért, mint aki meg 
sem próbálja.

A megszokottól eltérő étkezés, a 
kevesebb táplálék miatt nem jelent-
keznek fizikális tünetek, amelyek elri-
asztanak a folytatástól?
A böjtnap végén jelentkezhet szédü-
lés, fejfájás, hasi traktusban érzett disz-
komfortérzetek. Ez arra utal, hogy van 
munkája a szervezetnek, van mit méreg-
teleníteni, és elindult a kiválasztási 
folyamat. Ilyenkor azt javaslom, hogy 
helyezzük magunkat nyugalomba. Nyil-
ván böjtölni is stressz nélkül érdemes, 
amikor az ember felkészül arra, hogy 
otthon lehessen. Egy elsötétített szobá-
ban nyugalomba helyezzük magunkat, 
és sok folyadékot, tiszta vizet iszunk. A 
zöld italok fogyasztását azért emelem ki, 
mert a klorofiltartalom komoly méreg-
telenítés az emberi szervezet számára; 
kivezeti a nehézfémeket a szervezetből, 
csökkenti a gyulladást. Megbolondít-
hatjuk egy kis gyümölccsel a zöldeket; a 

zellerszárat például le lehet turmixolni körtével, zöldal-
mával vagy banánnal, és máris kész a tökéletes tízórai. 
Az egészséges életmód bevezetése a mindennapokba 
nagy elefánt, de kis falatonként le lehet gyűrni, és nem 
kell arra törekedni, hogy egyszerre cseréljük le az egész 
éléskamrát.

Ez a fajta megállás, megpihenés nem csak a testi 
egészségünkre lehet pozitív hatással.
Eddig fizikális síkon beszélgettünk, és nem érintet-
tük a lelki oldalát. Ha valaki rá tudja magát venni, hogy 
visszafogottan étkezzen, akár csak egy nap során, 
büszkeséggel töltheti el. Ez akarat, elszántság kérdése, 
az önmagunkért való ténykedés. Ha az ember elkezdi 
értékelni azt a testet, amit kapott a Jóistentől, akkor 
másként kezdi el élni a mindennapjait. A böjt segít 
egyet hátralépni, elcsendesedni és megnézni, hol 
szaladt túl a szekér. Az énidő egy sporttevékenység-
ben, egy jó könyvben vagy az étel elkészítésében is 
megnyilvánul. Ez mentálisan is nagy változást hoz, és 
növeli az önértékelést.

A böjt tehát az egész emberre hat, testestül-lelkes-
tül, szó szerint egész-ségesebbé tesz. Emellett nem 
gyengít le?
Érdekes dolog az éhséggel, hogy nem csökken az ener-
gia, hanem megnő egy-egy böjtnap, tisztító nap után. 
A szervezet megszabadul egy csomó méreganyag-
tól, mert nem terhelem az evés-kiválasztás-emésztés 
körforgásával. Én nem is korlátoznám a böjtöt egy-egy 
időszakra, hanem legyen ez egy jó szokás, a minden-
napjainkba beiktatva. Emellé tegyük oda a pihen-
tető alvást, a rendszeres mozgást, és máris kész az 
új, egészséges ember. Szoktam ajánlani, hogy kihívá-
sokra – vizsga, fontos fellépés, állásinterjú – az előtte 
lévő napon készüljünk tudatosan, így felfrissült, tuda-
tos emberként lehetünk ott másnap. Sokszor nem is 
képzeljük magunkról, hogy mire vagyunk képesek.

Lezárult a farsangi mulatozások ideje, és az éves körforgásban belép-
tünk a negyvennapos böjt szakaszába. A böjtöt sokan, sokféleképp élik 
meg. A hívő emberek – főleg péntekenként – tartózkodnak a hústól, 
szigorúbb esetben az állati eredetű ételektől. Akik pedig a tavasz köze-
ledtével szeretnék szervezetüket megújítani, vitaminnal feltölteni, mé-
regtelenítő kúrákat tartanak. Akárhogy is nézzük, a böjt hat a testre és a 
lélekre, kiváló terepe az önmérséklet gyakorlásának, és segít az egyen-
súly megteremtésében. Fügedi Gabi életmód- és sporttáplálkozási ta-
nácsadóval a böjt szerepéről és az életmód megújításáról beszélgettünk.



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

„Jégvirág, jégvirág,
ne szépítsd nekem a világot,

úgyis rád lehelek,
s ha belepusztulsz is: kilátok!”

    (Jégvirág)

UTASSY JÓZSEF
(1941–2010)

Utassy József Kossuth- és József Attila-díjas költő, 
műfordító 1941. március 23-án született Ózdon. A 
család Bükkszenterzsébeten élt. Édesapja, Utassy 
József az ózdi vasgyárban, dolgozott. A II. világhábo-
rúban SAS-behívót kapott, bevonult s az ott szerzett 
sérülésébe belehalt. Apja korai elvesztése örök fájda-
lom maradt. Édesanyja, Kiss Margit Kovách Ferenc 
cipész társa lett. Középiskolába 1955 és 1959 között 
az egri Dobó István Gimnáziumba járt. Osztályfőnöke, 
Radich Jolán hamar felfigyelt kiemelkedő képességű 
tanítványára. Egerben az 1956-os forradalom idején 
Utassy részt vett a tüntetéseken, emiatt tanulmá-
nyai csaknem veszélybe kerültek. A lángoló tekintetű 
fiatalember Egerben találkozott a szerelemmel, és a 
versírással is itt kezdett rendszeresen foglalkozni. 

Az ELTE magyar–orosz 
szakára helyhiány miatt nem 
vették fel. Először Pétervá-
sárán az OTP-ben dolgozott, 
majd a Járási Művelődési 
Ház művészeti előadója volt. 
Az egyetemen 1961-ben 
magyar–népművelés szakon 
kezdett. Budapestet nagyon 
szerette, mert a kulturális 
események kimeríthetetlen 
tárházára és barátokra lelt. A 
rövidesen megalakult Kilen-

cek költőcsoportnak, – amely hamarosan országos 
hírnévre tett szert – meghatározó tagja lett. Önként 
alakult a csoport, és egymás verseit keményen megbí-
rálták. A tagok – Győri László, Kiss Benedek, Konc 
(később Konczek) József, Kovács István, Mezey Kata-
lin, Oláh János, Molnár (később Péntek) Imre, Rózsa 
Endre, Utassy József. – életre szóló szövetséget kötöt-
tek. Az 1965-ben elkészült Elérhetetlen föld című anto-
lógiájukat a kiadók elutasították, de a szerencse mellé-
jük szegődött. Darvas József, a Magyar Írószövetség 
elnöke támogatta őket. A kötet 1969-ben az írószövet-
ség KISZ-szervezetének kiadványaként jelent meg, és 
hetek alatt elfogyott. A szerzők verseikben nemzedé-
kük közérzetét, „társadalomjobbító vágyát” fejezték 
ki. Utassy Zúg Március című emblematikus költemé-
nye pedig jelképe lett a bátor kiállásnak, a társadalom 
visszásságai ellen.

Utassy József az egyetemet 1967-ben fejezte csak 
be, mivel nem látogatta rendszeresen az órákat, elta-
nácsolták. Fél évig a Borsodnádasdi Lemezgyárban 
dolgozott. A diploma megszerzése után rövid ideig 
könyvtáros, majd kollégiumi nevelőtanár, 1972-től 
pedig szellemi szabadfoglalkozású lett, a művészélet 
minden nehézségével. Első önálló kötete Tüzem, lobo-
góm! címmel 1969-ben jelent, s a kritika erősen felfi-
gyelt rá. 

Horváth Erzsébet bölcsészhallgató-
ban szerető társa lelt, akivel 1968-ban 
házasságot kötött. Zsóka jóban, rossz-
ban mellette állt, és férje elhunyta után 
példaértékűen ápolja emlékét. Tragikus, 
hogy József fiuk (1969–1989) Csernobil 
első áldozatai közé tartozott. 

Hosszantartó, súlyos betegsége után 
2005-ben Zalába, felesége szülőföld-
jére költöztek. Rédicsen a szerető 
család körében ismét alkotott. Farka-
sordító címmel új kötete és versváloga-
tása jelent meg Ezüst rablánc címmel.

Utassy József 2010. augusztus 27-én 
hunyt el Zalaegerszegen. Rédics község 
temetőjében  szeptember 12-én helyez-
ték örök nyugalomra – fia mellé. Sírem-
lékét Mihályi Gábor Munkácsy-díjas 
szobrászművész készítette.

„Már életében oly nagy a róla szóló 
szakirodalom jegyzéke, mint a klasszi-
kusoké, megkapott minden jelentősebb 
díjat, amelyet költő valaha is kaphat 
hazánkban, barátok közt nőtt költővé, 
a híresen összetartó, utóbb 1994-ben 
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisz-
tikeresztjével és 2009-ben a Bethlen 
Gábor-díjjal is egybefogott Kilencek 
(az Elérhetetlen Föld antológia költői) 
csoportjának tagja – mégis verseiben 
az egyedül maradt ember hangja kiált, 
vitatkozik, vacog és nagy ritkán derül… 
Ha volt ember kortársaim között, aki 
sokat szenvedett, akkor ő az.”– írta róla 
Kabdebó Lóránt.

Való igaz, hogy munkásságát a fenti-
eken kívül is számos díjjal ismerték el: 
József Attila-díj (1978); Déry Tibor-díj 
(1989, 1996); Tiszatáj-díj (1996); Pro Lite-
ratura-díj (1997); Balassi Bálint-emlék-
kard (2001); Kulturális Örökség Nagydíja 
(2003); Kossuth-díj (2008). A Magyar 
Művészeti Akadémia 2002-ben, a 
Digitális Irodalmi Akadémia 2005-ben 
választotta tagjai sorába. 

Kiss Benedek a pályatárs, a régi jó barát 
így emlékezik rá: „Csodáltam munkaer-
kölcsét, fegyelmét, szigorúságát, amit 
azok, akik felületesen ismerték, talán el 
sem tudtak képzelni. Egész élete a vers 
és a versért volt, ez mindennél fonto-
sabb volt számára. Ahogy a kollégium-
ban, otthon is hajnalokig dolgozott, egy 
versszakon, egy soron, de akár egy szón 
is órákon át tépelődött.” 

Emlékezzünk mi is! Ne feledjük, hogy 
ez a zseniális költő élete meghatá-
rozó négy évét Egerben töltötte, és 
itt kezdte bontogatni szárnyait. Miért 
hiányzik az emléktáblája egykori isko-
lája faláról? Hiszem, hogy a hála érzése 
nem halt ki az egriek szívéből! 

SZERZŐ: SZECSKÓ KÁROLY
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓN, CS. VARGA
ISTVÁNNAL (PÉTERVÁSÁRA, 1987) 

TABLÓKÉP (1959)

FELESÉGE AZ ELSŐ ÁLTALA SZERKESZTETT 
EMLÉKKÖTETTEL (DALBA FOG AZ EMBER, 2011) 
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SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA
SPORT

NB I/B NŐIJANUÁR 29.OXXO ENERGY 
ESZTERHÁZY SC KISPEST NKK31-31

FEBRUÁR 3.
LEVENDULA HOTEL ALGYŐ ESZTERHÁZY SC27-32

FEBRUÁR 12. 
ESZTERHÁZY SC BÉKÉSCSABAI ENKSE 27-35

FEBRUÁR 19. 
TEMPO KSE ESZTERHÁZY SC32-40

KÉZILABDA
NB I.JANUÁR 30.  

SBS-EGER PICK SZEGED24-32
FEBRUÁR 5.   

BUDAKALÁSZ KZRT SBS-EGER28-27
FEBRUÁR 12. 

DABAS KC VSE SBS-EGER 22-23
FEBRUÁR 19. 

SBS-EGER NEKA29-29

NB II.JANUÁR 8.  

KOVÁTS DSE KARCAG HRT SPEDITION EGRI
ASZTALITENISZ KLUB9-9

JANUÁR 29.  
HRT SPEDITION EGRI 
ASZTALITENISZ KLUB SZERENCS VÁROSI SE I.7-11

FEBRUÁR 5. 

ÓZD VÁROSI SE HRT SPEDITION EGRI
ASZTALITENISZ KLUB6-12

ASZTALITENISZ
NB I.JANUÁR 8.  

DVTK SE I. HRT SPEDITION EGRI AK I.9-5
JANUÁR 29.  

HRT SPEDITION EGRI AK I. DEBRECENI AK-DEAC I. 4-10
FEBRUÁR 5. 

CEGLÉDI VSE I. HRT SPEDITION EGRI AK I. 6-8

TEKE

JANUÁR 22.  NB II.
TÜKER TSE SZÉCHÉNYI SC EGER 5-3

JANUÁR 29. 
CEGLÉDI VASUTAS SE SZÉCHÉNYI SC EGER 6-2

FEBRUÁR 5. 
SOMOSI TK SZÉCHÉNYI SC EGER2-6

FEBRUÁR 12. 
RÁKOSHEGYI VSE SZÉCHÉNYI SC EGER 6-2

JANUÁR 22.  NB I.
DYNAMO SPORT CLUB VILATI EGER SE5-3

JANUÁR 29. 
MVM GÁZ SE VILATI EGER SE 8-0

FEBRUÁR 5. 
SZOLNOKI MÁV SE VILATI EGER SE  6-2

FEBRUÁR 13. 
SZANKI OBSE VILATI EGER SE5.5-2.5

VÍZILABDA
OB I.JANUÁR 29.  

DVSE-MASTER GOOD TIGRA-ZF-EGER8-9

OB I. NŐIJANUÁR 29. 
FTC-TELEKOM TIGRA-ZF-EGER15-4

FEBRUÁR 2.
TIGRA-ZF-EGER SZOLNOKI DÓZSA8-13

FEBRUÁR 9. 
TIGRA-ZF-EGER DUNAÚJVÁROS9-11

FEBRUÁR 12.
BVSC-ZUGLÓ TIGRA-ZF-EGER15-5

FEBRUÁR 5.
TIGRA-ZF-EGER HONVÉD13-15

FEBRUÁR 12.  
UVSE TIGRA-ZF-EGER16-9

FEBRUÁR 19.
TIGRA-ZF-EGER OSC ÚJBUDA7-17

LABDARÚGÁS
NB III.FEBRUÁR 13.  

EGER SE SÉNYŐ-CARNIFEX FC 1-3
FEBRUÁR 20.  

SBTC EGER SE0-1

NB II. NŐIFEBRUÁR 13.
KÉSZ-ST.MIHÁLY FC  EGER SE10-2

FEBRUÁR 19.
EGER SE FC HATVAN 1-4

MEGYEI.FEBRUÁR 19. 
BÉLKŐ SE – BÉLAPÁT EGER SE II.  0-2
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USZONYOSÚSZÓ VILÁGKUPA – TÖBB MINT 20 
ORSZÁG LEGJOBBJAI INDULTAK EGERBEN
Ismét Magyarországon indult a CMAS Uszonyosúszó Világku-
pa-sorozata. A hagyományoknak megfelelően immár 11. alkalom-
mal Egerben ugrottak medencébe a sportág legjobbjai. A Magyar 
Búvár Szakszövetség információi alapján 23 ország képviseltette 
magát a hevesi megyeszékhelyen. A Bitskey Aladár Uszodában 
2022. február 25-e és 27-e között szurkolhattunk a magyaroknak, 
emellett többek között Ausztria, Fehéroroszország, Belgium, Hor-
vátország, Csehország, Németország, Ghána, Olaszország, Litvá-
nia, versenyzői is elindultak. Az egri CMAS Uszonyosúszó Világ-
kupa a nyári Világjátékokra való felkészülés fontos állomása volt, 
ezért is dönthetett úgy a 22 ország 80 egyesülete, hogy benevezi 
legjobbjait. Az egriek 5 versenyzővel indultak köztük Varga Kriszti-
na is medencébe ugrott, aki bronz és aranyérmet szerzett. 
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TÖLTŐDJ FEL 
TAVASSZAL
A GRAEFL 
MAJORBAN!
Talán nem sértődik meg ránk a többi 
évszak, ha azt mondjuk: a majorban 
a tavasz a kedvenc időszakunk. A 
virágokkal együtt nyílunk mi is, és 
az érzékeinket betölti az újjászüle-
tő természet. Egy hatalmas alvás a 
pihe-puha paplan alatt, aztán irány 
az ébredező világ – gyere, és érkezz 
meg hozzánk!

SZPONZORÁLT TARTALOM

Harmatos hajnallal indulnak a Graefl 
Majorban a napok, mi már korán 
reggeltől talpon vagyunk. Az állatok 
legelni indulnak, a kert mindig igényli 
a törődést, a kemencében házi ková-
szos kenyér készül saját őrlésű biobú-
zából, a sajtkonyhában szorgos kezek 
forgatják a sajtokat, a friss házi tész-
tához pedig össze kell szedni a tojá-
sokat a baromfiudvarból. Közben az 
utolsó simításokat végezzük a kastély 
restaurálási munkálatain, hogy eredeti 
fényében pompázhasson. A földszinti 
szalonban lassan végre kényelembe 
helyezhetjük magunkat: hosszú az 
út, de megéri. Édes feladatok ezek, 
minden percüket élvezzük, hiszen 
hamarosan megérkeztek és megtölti-
tek élettel és érdeklődéssel a tereket 
és a parkot. Meséltük már, hogy nyáron 
fürdőtavat építünk?

Ha ilyenkor, tavasszal végigsétálsz 
a kavicsos úton a víztorony mellett, 
utadat ezernyi tulipán, jácint, nárcisz 
szegélyezi, a park illatai pedig simoga-
tóan hatnak a lelkedre. Gyere, lassulj 
le, és engedd, hogy körbevezessünk a 
birtokon! Jobbra a tiszta üveg rendez-
vényteremben már ebédhez terítenek, 
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SZERZŐ: GRAEFL MAJOR
FOTÓK: GRAEFL MAJOR

PROGRAMOK A MAJORBAN
Figyeld a húsvéti hétvége programjait!

Valami különleges programra vágytok? A Tisza-tavi csónaktúra garantáltan 
az, szívesen megszervezzük!

Csak sétálnál egyet a majorban? A LASSULÓ JEGGYEL nálunk tölthetsz akár 
egy fél napot is, a jegy árát pedig az étteremben lefogyaszthatod.

Vegetáriánus vagy? Csütörtökönként csak zöldségalapú ételek kerülnek az 
étlapra, de a hét többi napján is van miből választani.

balra, a kápolnába is érdemes benézni, 
ahol misébe vagy koncertbe is bele-
futhatsz. Haladj el a kastély mellett, 
ami fenséges díszletet szolgáltat a 
sétához. Hátrébb, a parkban a maga-
ságyásokban illatos fűszerek kelletik 
magukat, a karámokban és istállókban 
zajlik az élet. Az erdei úton indulva 
elmerülhetsz egy egészen másik világ-
ban, és ha a friss levegőben és sétában 
megéheztél, finom harapnivalókkal vár 
az étterem.

A Graefl Majorban – az országban 
egyedülálló módon – nullkilométeres 
konyhát viszünk, ami azt jelenti, hogy 
a tányérodra került húsoktól a sava-
nyított zöldségeken át a virágszirom 
díszítésig minden a majorságból, és 
az azt körülölelő 20 hektáros birtok-
ról származik. Nyár végén szörpöket, 
lekvárokat főzünk be, ősszel savanyí-
tunk, lecsót rakunk el, mert az soha 
nem hiányozhat az étlapról. Ha levá-
gunk egy mangalicát, annak minden 
részét eltesszük, majd felhasználjuk – 
semmi nem vész kárba. Télen-nyáron el 
vagyunk látva friss zöldségekkel, de a 
tavasz egyértelműen a saláták idénye, 
így minden főétel mellé szinte köte-
lező egy tál vitamindús zöld biocsoda 
a kertből: újhagyma, snidling, tyúkhúr, 
retek, pitypang. Szinte érezzük minden 
sejtünkben, ahogy visszatöltődnek 
energiával és napfénnyel!

Maradnál éjszakára is? Megértjük! 
Négy mindennel felszerelt, kényel-
mes, egyenként 2 szobás, hangula-
tos verandás apartmannal várunk. Ha 
maradsz, végre előkerülhetnek a borok 
a pincéből, tartalmas fehérek és izgal-
mas vörösek. Vagy egy pezsgő, hogy 
ünnepeljük a pillanatot!

Vár a major és a feltöltődés, ami még 
napokig kitart majd!
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AMI SZÍVBŐL JÖN,
MEGMARAD

KÖTET JELENT MEG DSUPIN PÁL VERSEIBŐL

2020 őszén, 57 évesen hunyt el Dsupin Pál 
népzenész, népzenetanár. Felbecsülhetetlen 
értékű gyűjtései, CD-i, oktató anyagai, zenéje, 
hangja, emberi alakja, a családtagok, barátok, 
tanítványok emlékezete, irántuk érzett szere-
tete maradt meg hagyatékul, de a sort még 
hosszan folytathatnák azok, akik ismerték, 
tisztelték, szerették őt. Egy dolgot viszont 
kevesen tudtak róla, azt, hogy verseket írt. 
Felesége, Panni, egy családi jóbarát, Bulla 
Márta iparművész szerkesztésével, lányuk, 
Luca illusztrációjával és dr. Lisztóczky László 
irodalomtörténész gondozásával egy csodála-
tos kötetbe rendezte ezeket a verseket.

Dsupin Pál fiatal kora óta írogatott, 
magyartanárként, érzékeny művész-
lélekként, halandó emberként mindig 
vonzódott a versek iránt, de ezek a 
korai költemények nem maradtak fenn. 
A 2011-től keletkezett versek viszont 
szerencsére igen. Eleinte a telefon jegy-
zetébe írt, de alkotott otthon a kertben, 
vagy késő éjjel a gép előtt. Felesége, 
Dsupin Panni barátok segítségével most 
kötetbe rendezgette a műveket, a kötet 
bemutatója 2022. március 26-án lesz 17 
órától az egri ciszterci templomban.

Hogyan zajlott a válogatás?
Pali eleinte gyakran mutatta meg a 
verseit, de akkor még, a sok munka miatt 
nehezen hangolódtam rájuk. Szerkesz-
tőtársam, Bulla Márta is írt verseket, 
küldözgették, felolvasták egymásnak. 
Férjem halála után vetette föl Márta, 
hogy adjuk ki a költeményeket, és ekkor, 
a rendezgetés során olvastam el őket 
igazán. Sajnálom, hogy már későn, ma 
már inkább hagynám a munkát, hogy 
olvashassam Palival a verseket… Közö-
sen válogattunk Mártával, majd elküld-
tük Laci bácsinak végső válogatásra, 
ezután rendeztük ciklusokba témák 
szerint. Az égig élő földi műterem a 
hommage-verseket tartalmazza, tisz-
telgés a kedvenc költői, művészei előtt, 
mint pl. Pilinszky, József Attila, Kő Pál. 
A Télben nyílik egy rózsa a természeti, 
filozófiai témákat öleli fel, a Szomjú-
ságban fürdő szabadság ciklus a férfias 
témákkal, míg a Keressétek a víz fényé-
ben magatokat a családdal kapcsolatos 
témákkal foglalkozik, az utolsó, a Lehes-
sek egy vacsora bora pedig az istenes 
verseket tartalmazza. A ciklusok címei 
egy-egy versből kivett sorok. A halálváró 
verseket volt a legnehezebb olvasni, 
mintha tudta volna, hogy nincs olyan 
messze… Mindig szép öregkort remél-
tem kettőnknek, így nehezen tudtam 
olvasni ezeket a sorokat.

Ő mit szólna a kötet megjelenéséhez?
Nagyon szemérmes ember volt… Márta 
régebben felvetette, hogy legyen egy 
közös estjük. Pali ezt akkor nagyon 
ellenezte, úgy fogalmazott: a versek túl 
intimek ahhoz, hogy mások is megis-
merjék. Egy hét eltelte után viszont 
már érdekelte a dolog, ezért is egyez-
tem bele a kötet megjelenésébe, mert 
tudom, hogy ha kezdetben hadakozik is, 
végül nem ellenezte volna. És úgy érzem, 
a versein keresztül még szól hozzánk… 

Dr. Lisztóczky László irodalomtörté-
nész tanára volt Dsupin Pálnak az Egri 
Tanárképző Főiskolán, ahol a népzenész 
magyar és népművelő szakon végzett 
1991-ben. A kötet előszavában tanár úr 
úgy fogalmazott: „Holtan is élő bará-
tunk eligazodik, otthonosan mozog, a 
saját útjára lel a költészet szépséges, 
titokzatos birodalmában is. Már a szeme 
nézésében, a tollforgatásában ott rejlik, 
formateremtésre ösztönöz a tömörség, 
az elhallgatás, a képszerűség követel-
ménye. Tud kevés szóval sokat mondani, 
a hétköznapokból magasabb, éteribb 
szférákba röppenni, a sorok közé és 
mögé is mondanivalót rejteni (…). Észre-
veszi és fölragyogtatja a hétköznapok 
legparányibb és legtünékenyebb, mások 
által észre sem vett szépségeit is.” 

Tanár úr, milyen hatást tettek önre a 
versek?
Dsupin Pál csodálatos ember volt, 
önbizalmat tudott adni mindenkinek. 
Keresztény értelemben élt másokért, 
és nem várt viszonzást. Igen magas 
szinten foglalkozott a lét legelemibb 
kérdéseivel. Úgy gondolom, költővé 
az válhat, aki az átlagnál magasabbra 
szárnyal a létezésben, és ez a képesség 
megvolt benne. Eredendően ez a zene 
felé irányult, ugyanakkor ez az irodalom-
ban is megmutatkozott. Maradandót 
alkotott a költészetben is, pedig csak 
játékos kiegészítésként foglalkozott a 
versírással. A költészet valójában nem 
más, mint képes beszéd, és ő fantaszti-
kusan tudott képekben látni, kozmikus 
távlatokban asszociálni. Én elsősorban 
ebben a fantáziagazdagságban látom az 
ő költői titkát. Versei között remeklések 
is vannak, melyeket maradandó élmény 
volt olvasni.

CSÓNAKÁZOM
Egy Pilinszky-vers margójára

Köd és füst szállt a partra,
Valaki messziről kiállt, alig hallom.
Betakar a végtelen magányos ég

Akár téli folyót a mélyen alvó, opálos jég.

Eveznem nem kell, lassan visz a víz,
A szél sem szól semmit,

Csak a part úszik szembe velem.
Ugyanazt többé nem láthatom,
Ugyanazt többé nem tehetem.

„Mindaz, mi elmúlt, halhatatlan”
Suttogja ajkam halkan.

Ily mondatba öltözött gondolatban
Ámulok, hogy úszik csónakom,
S dalolva ring tovább a világ. 

2012. április 1.

SEMMI BAJ
Semmi baj, barátaim,

Sem itt, sem otthon nem vagyok,
Cél maradok, biztos pont,

Ha szíven találtok, 
Tiétek vagyok.

2011. november 24.

SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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Talán sokak előtt ismert a tény, miszerint Pe-
tőfi Sándor három napot is városunkban töltött 
178 évvel ezelőtt. Ennek emlékét őrzi többek 
között a Foglár utcai Egri Hittudományi Főis-
kola és Érseki Papnevelő Intézet falán található 
emléktábla, illetve az Eger mellett és Egri han-
gok címmel írt versei a hevesi megyeszékhely-
ről. A költő látogatásának céljáról, illetve az itt 
töltött idő hatására íródott műveiről dr. Kusper 
Judit irodalomtörténésszel, az Eszterházy Ká-
roly Katolikus Egyetem főiskolai docensével, a 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet igazga-
tójával beszélgettünk.
„A KÖLTŐ LEGINKÁBB DOKUMENTÁLT ÚTJA”
„Petőfi tett arról, hogy jól ismerjük az utazásait, na-
gyon szeretett erről írni” – fogalmazott dr. Kusper 
Judit, aki mint elmondta, az Egert is érintő úttal már 
általános iskolában megismerkedhetünk, miszerint 
Debrecenből, ahol éhezett, fázott és nyomorúságos 
körülmények között élt, elindult - egy jó nagy ke-
rülővel - Tokaj felé Pestre, hogy eladja a verseit. Az 
irodalomtörténész hozzátette, ezeket a költő azért 
írta össze, mert ebből remélt egy kis megélhetést, és 
persze hírnevet. „Petőfi nagy nehezen eljutott Egerbe, 
Andornaktályán keresztül, és célul tűzte ki, hogy meg-
látogasson egy híres költőt, méghozzá Tárkányi Bélát, 
az akkori egri kanonokot” – ismerteti dr. Kusper Judit, 
kiegészítve azzal, hogy Petőfi először nem találta, ami 
miatt nagyon kétségbe esett, végül pedig egy levelet 
hagyott a portásnál. „Üzenetében - egyelőre ismeret-
lenül - megszólította Tárkányi Bélát, akit a pesti hírla-
pokból ismert. Elkeseredett levelében segítséget kért, 
hogy támogassa, hogy eljusson Pestre, és őszintén 
megvallotta, hogy éhezik, fázik, nyomorog, és min-
den segítséget elfogad. Tárkányi nem volt jelen, de a 
kispapok igen, akik szárnyaik alá vették, illetve más-
nap sikerült találkozniuk a levél hatására, amit a jólelkű 
portás természetesen eljuttatott hozzá” – emelte ki a 
szakember.

PETŐFI LÁTOGATÁSÁT TÁRGYI DOKUMENTUM IS 
ŐRZI, MÉGHOZZÁ A PAPNEVELDE FALÁN LÉVŐ 
EMLÉKTÁBLA
„Levelek is őrzik ezt a látogatást, hiszen Petőfi köszö-
netként írt Tárkányinak” – árulta el dr. Kusper Judit, 
hozzátéve, hogy bár előbbi számos helyen járt, soka-
kat meglátogatott, mégis az egri kitérő fordulópont-
nak nevezhető a nagy útján belül, hiszen végre vala-

hol szeretettel fogadták, és meglátták 
benne a még csírájában lévő költőfe-
jedelmet. „A helyi kispapok rajongtak 
érte, etették, itatták és Tárkányi is ezt 
tette” – fűzte hozzá az irodalomtörté-
nész. Emellett, mint kiderült, pénzt ad-
tak össze, amiből szekeret fogadhatott 
a költő, így Pestig már nem kellett gya-
logolnia. „Eger közelében, Andornakon 
verseket is írt, például egy nagyon érde-
kes, klisészerű toposzokkal teletűzdelt 
művet, amelyben az egri borról vall” – 
derült ki dr. Kusper Judit ismertetőjéből.

„Hol jó bort érezek, betérek;
Ne térnék hát Egerbe?

Ha ezt a várost elkerülném,
Az isten is megverne.”

(Részlet Petőfi Sándor: Eger mellett 
című verséből)

„FELTETTE EGERT AZ IRODALOM 
TÉRKÉPÉRE”
„A legendákból tudjuk, hogy Petőfi nem 
sok bort ivott, nagyon szívesen írt el-
lenben bordalokat, illetve arról, hogyan 
borozott az egri kispapokkal” – fogal-
mazott dr. Kusper Judit. Hogy ebből 
mennyi igaz, nem tudjuk, mindenesetre 
a versek megmaradtak, és egy másik 
toposzt is meghonosított a magyar 
irodalomban, amely nem más, mint a 
várvédelem, amely egyébként nem volt 
idegen akkoriban – tette hozzá az iro-
dalomtörténész. „Tudjuk, hogy Balassi 
óta nagyon sokan írtak erről, de ha egy 
Petőfi kaliberű költő megverseli az egri 
hősöket, Dobót, illetve a várkapitány 
városát, arról azt hiszem, szerényte-

lenség nélkül állíthatom, hogy feltette 
Egert az irodalom térképére, ráadásul 
még Gárdonyi előtt járunk több mint 
ötven évvel” – árulta el a szakember.

„Idelátszik a hegy is, hol
Dobó a hír könyvibe

Nagy neve örök betűit
Török vérrel irta be.

Hej, az volt ám még az ember,
Biz az ám!

Míg olyan lesz, sok víz elfoly
A Dunán.”

(Részlet Petőfi Sándor:
Egri hangok című verséből)

PETŐFI VERSEI EGYSZERŰEN ÉRTEL-
MEZHETŐK
„Nagyon szívesen használ olyan köl-
tői képeket, toposzokat, metaforá-

PETŐFI SÁNDOR 178 ÉVE JÁRT EGERBEN

HIRDETÉS

Kérjük Önöket tartsanak velünk és
legyenek részesei közös ünneplésünknek!

Közreműködik a Felsőtárkányi Fúvószenekar

15:00-kor forradalmi menet indul a PILVAX Kávéháztól (Bükk Makk Étterem)

a NEMZETI SZÍNHÁZBA.  (Faluház)

A menet állomásai: EGYETEM 
                                                                  LANDERER NYOMDA

                                       BÖRTÖN

(Általános Iskola) 

(Bölcsőde)

(Edzőterem)

15:45  Menet érkezése, színpadi produkció:

16:20  Koszorúzás a Petőfi szobornál

Ünnepi műsort ad a Felsőtárkányi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztálya
Közreműködik: Belkovics Zoltán énekművész

 

Ünnepi beszédet mond: Dr. Pajtók Gábor

"Hazám, hazám te mindenem!"

A felvonulás élő közvetítés által is megtekinthető lesz a Faluház
nagytermében, valamint a www.tveger.hu/live2/ internetes oldalon.

A program a TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00015 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNÖKET AZ 
1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

tiszteletére rendezendő rendhagyó ünnepi megemlékezésére

2022.  MÁRCIUS 11-éN.   

A Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
valamint Felsőtárkány Község Önkormányzata 



DE VAN !
VAN, AKI  
SZERET  

TÉGED ÍGY,  
AHOGY VAGY! 

Ha akarsz találkozni Vele,  
gyere el a katekézisre!

 

3300 Eger, Ad gentes missio,  
Deák Ferenc u. 49.  

(Egri Egyházmegyei Irodaház)

Indulás február 14-től, minden hétfőn  
és csütörtökön 19 órától.

DEVAN.HU

Római Katolikus Egyház, Neokatekumenális út

HIRDETÉS

kat, amelyek közismertek – egyrészt a 
népdalokból, másrészt az úgynevezett 
népszerű, populáris költészetből” – 
emelte ki dr. Kusper Judit, hozzátéve, 

hogy valószínűleg Petőfi ezzel tudta 
megújítani a magyar lírát, és ezért ol-
vasható mindmáig igen kényelmesen. 
„Nem az úgynevezett magas irodalom 

felől közelített a költészethez, nem német mintára 
akart verset írni, hanem arra támaszkodott, ami a sajá-
tunk, ami a miénk” – tette hozzá a szakember.

PETŐFI NÉPSZERŰSÉGÉNEK TÖRETLENSÉGE
„A klasszikusokat folyamatosan újra kell olvasni és 
értelmezni” – vallja az irodalomtörténész. Ha egy szö-
veg valóban időtálló, akkor minden kornak, olvasónak 
föl tud kínálni olyan válaszokat, amelyek az aktuális 
kérdéseire felelnek – tette hozzá dr. Kusper Judit, aki 
mint elmondta, Petőfi igenis tud újat nyújtani, hiszen a 
nyelvezete jól érthető, a képei világosak, mégis össze-
tettek, mindemellett aki huszonhat éves korára ilyen 
életművet hoz létre, az egyedülállóan zseniális.

„A versek iskolai tananyaggá váltak, amely helyzet 
nem biztos, hogy jót tesz nekik”

„Azt látom, hogy a fiatalok szívesebben olvasnak olyan 
verseket, amelyeket ők maguk találtak, akár egy alkal-
mazás segítségével, amelyek éppen kiszolgálják az 
ízlésüket” – fogalmaz az irodalomtörténész. „Kortárs 
versekkel is találkoznak, az viszont már kérdéses, hogy 
ki az, aki verses könyvet vásárol manapság, de biza-
kodó vagyok, és szeretem azt hinni, hogy egy szép 
képzavarral élve, reneszánszát élheti a költészet. Ezt 
nagyszerű intermediális jelenségek támogatják, pél-
dául együttesek zenésítik meg akár a kortárs költők 
verseit, emellett a Pilvaker nagyszerű feldolgozásokat 
készített Petőfi-versekre, így azt gondolom, ez egy ki-
tűnő lehetőség arra, hogy a költészet eljusson a befo-
gadókhoz” – zárta gondolatait dr. Kusper Judit.

SZERZŐ: VERES PETRA 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT, TV EGER

Kérjük Önöket tartsanak velünk és
legyenek részesei közös ünneplésünknek!

Közreműködik a Felsőtárkányi Fúvószenekar

15:00-kor forradalmi menet indul a PILVAX Kávéháztól (Bükk Makk Étterem)

a NEMZETI SZÍNHÁZBA.  (Faluház)

A menet állomásai: EGYETEM 
                                                                  LANDERER NYOMDA

                                       BÖRTÖN

(Általános Iskola) 

(Bölcsőde)

(Edzőterem)

15:45  Menet érkezése, színpadi produkció:

16:20  Koszorúzás a Petőfi szobornál

Ünnepi műsort ad a Felsőtárkányi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztálya
Közreműködik: Belkovics Zoltán énekművész

 

Ünnepi beszédet mond: Dr. Pajtók Gábor

"Hazám, hazám te mindenem!"

A felvonulás élő közvetítés által is megtekinthető lesz a Faluház
nagytermében, valamint a www.tveger.hu/live2/ internetes oldalon.

A program a TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00015 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNÖKET AZ 
1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

tiszteletére rendezendő rendhagyó ünnepi megemlékezésére

2022.  MÁRCIUS 11-éN.   

A Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
valamint Felsőtárkány Község Önkormányzata 
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