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FELHÍVÁS A BOLDOGSÁGRA
Andrea Mosconi olasz karmester évtizedekig, heti hat reggel követte ugyanazt a rutint. Zakót és nyakken-
dőt öltött, bement az itáliai Cremona városházára és belépett a hegedűmúzeumba, amely felbecsülhetet-
len értékű zeneszerszámokat őrzött.  Mivel legtöbbjük több mint háromszáz éves volt, megérdemelték a 
figyelmet, magukra hagyva, felhangolatlanul, vonó által nem érintve ugyanis a hangszerek elkezdik elve-
szíteni rezonálóképességüket. A mester feladata volt -vasárnap kivételével- zenélni, kihozni a legjobbat a 
legjobbakból. Mi a közös bennünk és Mr. Mosconiban? Lehetőségünk van arra, hogy úgy tekintsünk kör-
nyezetünkre mint az isteni kincsek múzeumára, meglátva egymásban Isten „költeményét”. Nagy felelős-
ség ez, hiszen mindennel, amit teszünk (vagy amit elmulasztunk), amit mondunk (vagy amit elfelejtünk), 
hatást gyakorolunk egymásra, és a kapcsolatot vagy a javulás, vagy a romlás irányába alakítjuk. Különösen 
fontos ezt átgondolnunk a közelünkben lévő háború idején, és más fókuszba helyezni a saját „háborúin-
kat”! Egy azonban biztos: ha boldogságot adunk, boldogságot találunk! A döntés a miénk...

Hartmanné dr. Somogyi Kinga
főszerkesztő
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Március 29-én volt kereken harminc esztende-
je, hogy hazánkban első ízben rendezték meg 
a Miss Universe Hungary elnevezésű szép-
ségversenyt, amely – ahogyan azóta is – a hí-
res-neves Miss Universe világverseny nemzeti 
válogatója volt. Persze, városunk lakóinak nem 
elsősorban a három évtizedes jubileum miatt 
lehet emlékezetes az 1992-ben Békéscsabán 
rendezett esemény, hanem azért, mert az az-
óta elhunyt Kossuth-díjas színművész, Kállai 
Ferenc irányította zsűri döntése alapján egy 
19 éves tanárképző főiskolai hallgató, az egri 
születésű Patkó Dóra fejére került a legszebb 
hölgynek járó korona. Az évforduló apropóján 
kerestük meg az azóta már Budapesten élő és 
dolgozó valamikori szépségkirálynőt, hogy ar-
ról a bizonyos versenyről és természetesen az 
azt követő időkről beszélgessünk vele. 
Kezdjük azzal, hogy így, három évtized távlatából, 
milyen érzésekkel gondol vissza arra a bizonyos bé-
késcsabai szépségversenyre?
Számomra ez igen kellemes emlék – mondja Patkó 
Dóra –, mivel az egészet egy nagy és jó buliként éltem 
meg. Arról nem beszélve, hogy egy olyan világ tárult ki 
előttem, amit korábban egyáltalán nem ismertem. De 
talán ennél is fontosabb, hogy bebizonyosodott: ál-
modhat az ember nagyokat, tűzhet ki maga elé az első 
pillantásra elérhetetlennek tűnő célokat, ha komolyan 
hisz abban, hogy sikerülhet a dolog, nincs lehetetlen. 
Mindezt e versenyen tapasztaltam meg először, ám ez 
az élmény a későbbi életemet is befolyásolta, mert azt 
mutatta, bátran tervezhetek, hiszen amit nagyon sze-
retnék, képes is vagyok megvalósítani.

Ezek szerint arról is ábrándozott, hogy egyszer szép-
ségkirálynő lehet? 
Létezett valamikor az Ország–Világ című képes he-
tilap, amelynek a hátoldalán egyszer megláttam egy 
hatalmas fotót, ami azt mutatta, ahogy Lupita Jonest, 
a Miss Universe 1991-es győztesét éppen megkoro-
názzák. Nézegettem a fényképet, majd azt mondtam 
anyukámnak, hogy hú, milyen jó lenne egyszer egy 
ilyen nagy versenyt megnyerni, vagy legalább azon 
részt venni. Az anyukám persze, csak nevetett, aztán 

megjegyezte, hogy ahhoz először ide-
haza kellene szépségkirálynőnek lenni, 
másként esélyem sincsen arra, hogy ott 
lehessek. De – tette hozzá – ő még csak 
nem is hallott arról, hogy erre a Miss 
Universe-re magyar lány bármikor is el-
jutott volna. Én meg nyomban értetlen-
kedni kezdtem, hogy miért, elvégre ez 
nem egy olimpia, amire edzeni kell. Az 
ember felvesz egy szép ruhát, válaszol 
a feltett kérdésekre… szerintem ennél 
többet nem kell csinálni. – Na, akkor 
csináld! – mondta erre ő. Aztán egy év 
múlva már Lupita Jones mögött táncol-
tam a színpadon. És bár nem az én fe-
jemre került a korona, e példa mutatja, 
amiről beszéltem, hogy tudniillik valóra 
válhat, amit nagyon akarunk.

A szavaiból azt érzem, a legmaradan-
dóbb élményt a Miss Universe jelen-
tette, amit 1992 áprilisában Thaiföldön 
rendeztek, és amelyen Ön képviselte 
Magyarországot. Az is érdekelne, mi-
ként sikerült ez a nemzetközi megmé-
rettetés, merthogy ezzel a hazai sajtó 
már alig foglalkozott…  
Így igaz, a Bangkokban eltöltött egy hó-
nap valóban felejthetetlen. Ami meg a 
helyezéseimet illeti, a 78 királynő között 
az interjút tekintve a 11., míg összesítés-
ben a 21. lettem. Ezzel különben elége-
dett lehettem, különösen, mivel 1992-
ben még se híre, se hamva nem volt 
azoknak a tőkeerős cégeknek, amelyek 
ma mind az itthoni versenyeket, mind 
a külföldön szereplő magyar indulókat 
szponzorálják. Ráadásul – mivel nekem 
adatott meg első ízben, hogy ezen a 
nagy nemzetközi eseményen ott le-
gyek – itthon még csak tapasztalatokat 
sem hallhattam arról, mi vár majd rám, 
mire készüljek. Mindennek a hátrányát 
igazából Bangkokban éreztem, ahol jól 
láttam, hogy a külföldi vetélytársak mö-
gött milyen támogatók – divatházak, 
tervezők – állnak, s hogy ezek támo-
gatásával a többi lány milyen csodála-
tos ruhakölteményekben vonulgat fel 
és alá. Akadt például, akinek a nemzeti 
viselete hatalmas ládákban érkezett. 
Nekem ebből a szempontból lényege-
sen egyszerűbb volt, hiszen – még nem 
lévén internet – nem tudtam, hogy egy 
ilyen versenyen mit is takar az a foga-
lom, hogy „nemzeti ruha”, ezért azután, 
amikor itthon erről kérdeztek, számom-
ra egyértelmű volt, hogy kalocsai vagy 

matyó. Természetesen nem valamilyen 
modern kreációra gondoltam, hanem 
egy eredeti darabra. Egy múzeumtól 
kaptam is egy gyönyörű kalocsai ru-
hát, nem tudom, hány alsószoknyával, 
autentikus lábbelivel, mindennel. De 
egyébként egy csomó dolgot magam-
nak kellett kitalálnom, mert semmiféle 
segítségem, tanácsadóm nem volt, el-
lentétben a többi lánnyal.

Ha a Miss Universe Hungary 2021-es 
győztesének ruhabotrányát nézem – 
sokan kifogásolták, hogy egy pár ezer 
forintos ruhában állt színpadra –, azt 
kell mondanom, a helyzet nem sokat 
változott ahhoz képest, amikor Önök 
voltak a főszereplők…
Szomorú, de ez valóban így van. Ezt a 
show-t a Miss Universe Hungary első 
hazai jogtulajdonosa a körülmények-
hez képest úgy-ahogy tető alá hozta, 
viszont az utána következők már e 
nem túlságosan magasra tett lécet sem 
tudták megugrani. Mert arra aligha van 
magyarázat, hogy – ha jól emlékszem – 
zsinórban két olyan év is volt, hogy kis 
hazánkat senki sem képviselte a Miss 
Universe-ön. Kérdezték is tőlem azok a 
szépségkirálynők, akikkel Bangkok óta 
máig tartjuk a kapcsolatot, hogy miért 
nincsen magyar induló, amire ugye, 
nem lehet elfogadható választ adni.        

A MISS UNIVERSE HUNGARY
ELSŐ KIRÁLYNŐJE

EGY EGRI SZÉPSÉG LETT  
HARMINC ESZTENDEJE, HOGY AZ AKKOR

19 ÉVES PATKÓ DÓRA FEJÉRE KERÜLT A KORONA
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Amúgy nagy meglepetésnek számí-
tott a győzelme? Mert a Békés Megyei 
Hírlap 1992. március 30-i számában 
az egyik vetélytársa azt nyilatkozta, 
Önre nem tippeltek…
Az igazság az, hogy ott nagyon más 
alkatú lányok voltak, mint én. Ráadásul 
mindnyájan szinte csak a kinézetükkel 
voltak elfoglalva. Olyannyira, hogy pél-
dául a hajukkal százszor többet bíbe-
lődtek, mint magam. Számomra nem 
ez volt az elsődleges, sőt, a ruhámmal 
sem törődtem annyit, mint mások. Az 
alakommal – miután korábban ritmikus 
sportgimnasztikáztam – elégedett le-
hettem, ám messze nem vettem olyan 
véresen komolyan ezt a dolgot, mint 
a többiek… Csakis azt éreztem, ez itt 
olyasmi, amit ki kellett próbálnom. Igye-
keztem önmagamat adni, anélkül, hogy 
különösebben rágörcsöltem volna erre 
a történetre.

Apropó, frizura… Akkortájt nagyon 
ment a dauerolt haj, ám az Öné egyál-
talán nem olyan volt…    
Nem véletlenül. Amikor a fodrász vég-
zett a hajammal, s kiszedte belőle a 
csavarókat – megjegyzem, én kerültem 
sorra utoljára –, kis híján rosszul lettem, 
hiszen a tükörből egy afféle élő tollsep-
rű nézett vissza rám. Mivel eldöntöt-
tem, hogy így nem állok színpadra, 
gyorsan megkérdeztem, mennyi idő 
van a kezdésig. Azt mondták, fél óra, 
mire úgy, ahogy voltam, fehér frottír 
fürdőköpenyben átrohantam a színház-
ból a szállodába, ahol rögtön beraktam 
a fejemet a víz alá, majd megcsináltam a 
hajamat úgy, ahogy én gondoltam. Sze-
rencsére sikerült időben visszaérnem, 
igaz, én voltam a legutolsó, aki beállt 
a színpadra. Mindenesetre e téren is 
jócskán kilógtam a sorból, akárcsak az 
egész versengéshez való viszonyom-
mal, főként pedig a nyilatkozataimmal, 
amelyek – mint utólag megtudtam – ki-
fejezetten tetszettek a zsűri elnökének, 
Kállai Ferencnek.      

Bár utóbb nem a szépségiparban he-
lyezkedett el, hanem – úgymond – ci-
vil életet élt-él, gondolom, a verseny 
után voltak olyan szerződéses köte-

lezettségei, amiknek eleget kellett 
tennie…  
Szerencsére nekem a verseny akkori 
osztrák jogtulajdonosával volt szerző-
désem, aki meglehetősen nagy sza-
badságot biztosított nekem, így engem 
nem tudtak ide-oda rángatni. Hála is-
tennek, ugyanis számomra az a kevés 
szereplés is roppant megterhelő volt, 
amit mindenképp végig kellett csinál-
nom. De ahogy elnézem, ma sem igazán 
tiszta, hogy a különféle honi versenyek 
győzteseivel mit kezdjenek. Azt sem 
értem, hogy egy ilyen kis országnak mi-
nek kell ilyen meg olyan szépségkirály-
nő… Miért nincs egy, aki mögött megfe-
lelő menedzsment áll, s aki profi módon 
felkészítve jelenhet meg a nemzetközi 
megmérettetéseken Magyarország szí-
neiben.

Jó is, hogy ezt említi, mivel éppen ar-
ról akartam faggatni, tervezte-e, hogy 
esetleg a szépségiparban vállal majd 
munkát…
A versenyt követő egy évben volt időm 
arra, hogy rájöjjek: pont úgy kezelnek, 
mint egy próbababát, vagyis a kutyát 
sem érdekli az agyam vagy a lelkem. 
Egyszóval olyan üresnek, semmitmon-
dónak tűnt ez a világ, főként, mivel 
engem nem az éltet, hogy készítenek 
rólam egy szép képet, amely megjele-
nik ebben vagy abban a magazinban. 

Amikor meg a modellséggel kacérkodtam, amely-
lyel esetleg pénzt is kereshettem volna, közölték, a 
szépségkirálynő és a modell más-más történet. Ami 
elég vicces, hiszen külföldön e két dolog között meg-
szokott az átjárás. Nálunk nem, betudhatóan annak a 
szemléletnek, amely szerint mindenki a saját kis terri-
tóriumát óvja. Magamat természetesen valamelyest 
próbáltam menedzselni: miután akkor már beszéltem 
angolul, Bangkokban szóba elegyedtem nagyon sok 
olyan személlyel, akik ezt a világot kívül-belül rendkí-
vül jól ismerik. Ennek köszönhetően meghívtak a Best 
Model of The World elnevezésű versenyre, ahol – mint 
elárulták – magyar résztvevő még nem fordult meg. 
Kérdezték, nincs-e kedvem ezen elindulni, s mivel ne-
kem – ezt talán mondanom sem kell – volt, tíz napot 
töltöttem Isztambulban, ahol ráadásul átvehettem a 
legsármosabb modellnek járó díjat. A történethez hoz-
zátartozik, hogy ott alá akartak íratni velem egy szer-
ződést, ám mivel láttam, hogy semmiféle biztosíték 
sincs arra, hogy a későbbiekben foglalkoztatnak, úgy 
döntöttem, nekem ebből a világból ennyi elég, már 
csak azért is, mert – mint utaltam rá – számomra sok-
kal fontosabb, mi van a fejemben, mint az, hogy mi van 
a fejemen. Engem az nem tesz boldoggá, ha a portréim 
mosolyognak vissza rám az újságok oldalairól.

Ettől függetlenül a későbbi életét befolyásolta bár-
miként is, hogy Ön volt a Miss Universe Hungary 
első győztese?
Amikor – immár szépségkirálynőként – visszamentem 
Egerbe a főiskolára, azt figyeltem meg, hogy például a 
tanáraim is másként viszonyultak ehhez az egészhez. 
Volt, aki egyáltalán nem törődött vele, aztán olyan 
is, aki a vizsgán annak dacára is simán beírta az ötöst, 
hogy nem feltétlenül a maximumot nyújtottam, s per-
sze, akadt, aki csupán azért „visszatapsolt”, mert kép-
telen volt feldolgozni, hogy egy szépségkirálynő egy 
főiskolát be akar fejezni. Ezeket a különböző megkö-
zelítési módokat azóta is volt alkalmam megtapasztal-
ni. Jóllehet egyetlen munkahelyemen sem említettem 
meg a dolgot, valahogy mindig kiderült. Volt egy mun-
katársnőm, aki sok év után tudta meg mindezt, ám el 
sem akarta hinni, annyira nem egyezett a rólam kiala-
kított képe azzal, amit a szépségkirálynőkről gondolt.

És a férjét – aki angol –, s akivel 1998-ban egy ad-
dig nem megszokott helyen, a bélapátfalvi ciszterci 
apátság templomában kötöttek házasságot –, illet-
ve a fiaikat érdekelte életének e fejezete?
A férjem is rácsodálkozott erre az egészre, jómagam 
pedig úgy vélem, azoknak, akik hagyományos házas-
ságot képzelnek el maguknak, előbb-utóbb fel kell 
hagyniuk mindazzal, ami a szépségkirálynők világával 
együtt jár, mivel onnantól, hogy feleségek, azoknak a 
színpadi-közéleti szerepléseknek, amik addig a min-
dennapjaikhoz tartoztak, a férjeik nem igazán örülnek. 
A gyerekeink pedig nem törődtek ezzel a sztorival, de 
szerintem fiúktól ez a természetes magatartás. Ők in-
kább poénra vették a dolgot. Ma már én is úgy vagyok 
vele, hogy remek kaland volt, amelynek révén sok em-
bert megismerhettem, és persze, rengeteg olyasmit 
láttam, tanultam, tapasztaltam, amelynek a későbbiek 
folyamán nagyon jó hasznát vettem.                        

EGRI MAGAZIN / 3



4 / EGRI MAGAZIN

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK 
BŐVÜLT A KÖNYVTÁR KÍNÁLATA
Új szolgáltatásokkal bővítette kínálatát a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár. Egyebek mellett társasjáték-kölcsönzéssel, videókazetták digitalizá-
lásával, valamint különféle kreatív informatikai eszközök használatával is várják 
az érdeklődőket az intézménybe.

ENERGETIKAI FEJLESZTÉS
1,6 MILLIÁRD FORINTBÓL ÚJULNAK MEG AZ EGYETEM 
ÉPÜLETEI
1,6 milliárd forintból újul meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hat épülete. 
A nyílászárók cseréje, a fűtéskorszerűsítés, a szigetelés, valamint a napelemek 
telepítése Európai Uniós támogatásból valósul meg 2023 elejéig.

KÖZÖSSÉGI KERT 
PIROSALMAFA-KOLÓNIÁKAT HOZNAK 
LÉTRE EGERBEN ÉS KÖRNYÉKÉN
Az egri piros alma mint fajta megmentésére indult 
mozgalom fél évvel ezelőtt az Egri Kertbarát Kör 
Egyesület és más civilek kezdeményezésében. Az 
almáskertek telepítése - a környezetvédelem mel-
lett - közösségépítő erővel bír – így véli a város 
polgármestere és az ellenzék közös országgyűlési 
képviselőjelöltje is.

ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONT 
TANKONYHÁT ADTAK ÁT A SÁRVÁRI KÁLMÁN TECHNIKUMBAN
Több mint kétmilliárd fo-
rintból fejlődik az Ágazati 
Képzőközpont, melynek 
egyik állomása a nemrég 
átadott tankonyha a Sár-
vári Kálmán Technikum-
ban, vagyis az egri Keriben. 
A modern főzőtér kiala-
kítása 274 millió forintból 
valósult meg.

EMLÉKÉV      
PROGRAMSOROZATTAL KÉSZÜL EGER 
GÁRDONYI GÉZA HALÁLÁNAK 100. 
ÉVFORDULÓJÁRA
Egész éves programsorozattal készül a hevesi megye-
székhely Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulójára. A 
rendezvényeket beharangozó tájékoztatón elhangzott: 
a minden korosztályt megszólító eseményen az íróóriás 
életművét is igyekeznek majd bemutatni.

FEJLESZTÉS
400 ADAGOS FŐZŐKONYHÁVAL BŐVÜL AZ 
IDŐSEK BERVAVÖLGYI OTTHONA
Évek óta nem kapott működési engedélyt az Idősek 
Bervavölgyi Otthona főzőkonyhája, mert nagyon rossz 
állapotban volt. Most egy 100 millió forintos beruházás-
nak köszönhetően 400 adagos, más intézményeket is 
kiszolgáló főzőegység épül.

FELÚJÍTÁS    
HÚSVÉTKOR KÖRMENETET TARTHATNAK A 
BAZILIKÁNÁL
Több tucat szakember dolgozik nap mint nap az Egri 
Bazilika felújításán, amivel jó ütemben haladnak. Oly-
annyira, hogy a tervek szerint húsvétkor körmeneten 
vehetnek részt a hívek. Belül elkészültek a műmárvány 
oszlopok, emellett a padlózat is készül.

PROJEKTZÁRÁS
A GYÓGYPEDAGÓGIAI ELLÁTÁS SZÍN-
VONALÁT FEJLESZTETTÉK A TANKE-
RÜLETBEN
Több mint 230 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást kapott az Egri Tankerület az Európai 
Uniótól. Ebből az összegből sikeresen fejlesztet-
ték a gyógypedagógiai ellátás színvonalát, illetve 
segítették a fogyatékossággal élő tanulók minél 
szélesebb körű, társadalmi befogadását.

ÜNNEPSÉG
ÖT ÉVE HUNGARIKUM
AZ EGRI BIKAVÉR
A borvidék híres borát, az Egri Bikavért 
öt évvel ezelőtt nyilvánították hunga-
rikummá. A jeles alkalom évfordulójá-
nak ünnepi rendezvénye 15:52-kor egy 
díszlövéssel indult a Dobó téren, majd 
a várban borkóstolással ért véget.
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EGÉSZSÉGIPARI TÁMOGATÁSI 
PROGRAM    
TELEPHELYFEJLESZTÉST
A SANATMETAL KFT.-NÉL
Mintegy 1,5 milliárd forintból, ötven százalékos 
támogatással valósult meg a Hazai stratégiai ellá-
tás az egészségügyben című projekt a Sanatme-
tal Kft.-nél. A telephelyfejlesztő beruházás céljai 
között szerepelt a vállalkozás kapacitásbővítése, 
illetve a versenyképesség, a termékminőség és a 
gyártás javítása.

SEGÍTSÉG      
AZ EGYETEM IS GYŰJT A HÁBORÚ 
ELŐL MENEKÜLŐKNEK
Adományokat gyűjt a háború elől mene-
külőknek az Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetem az Egri Főegyházmegyei Karitász 
Központtal együttműködve. Emellett kol-
légiumi férőhelyet is biztosítanak az ukrán 
hallgatóknak, valamint egy jótékonysági 
koncertet szerveztek.

NYUGODJÉK BÉKÉBEN 
Elhunyt Mikolai Vince pápai prelátus, fő-
esperes, diósgyőri plébános, akit 1972-ben 
szenteltek pappá. Ezt követően többek kö-
zött Jászárokszálláson, Egerben, Ostoroson 
és Miskolc-Diósgyőrben is szolgált. 1981-
1983-ig Rómában tanult, majd 1993-2001-
ig az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki 
Papnevelő Intézet rektori posztját töltötte 
be. 2011-től a Szent János Lelkigyakorlatos 
Ház, majd az egri Főegyházmegyei Könyv-
tár igazgatójaként tevékenykedett.

DÖNTÉS 
ELFOGADTÁK A VÁROS
KLÍMASTRATÉGIÁJÁT
Egy 20 millió forint támogatással bíró KEHOP-projekt-
ben dolgozták ki és valósítják meg az Eger Klímatuda-
tosan című tervet. A helyi stratégia elfogadása kapcsán 
a célkitűzéseket megvalósító szereplőknek tartottak 
konferenciát a városháza dísztermében.

TISZTELETADÁS  
EMLÉKSÉTÁNY AZ I. VILÁGHÁBORÚ
HŐSEINEK
Átadták az Eszperantó sétányon azt az emlékhelyet, 
amely az I. világháborúban elhunyt egri születésű hősi 
halottak előtt tiszteleg. Az Egri Norma Alapítvány kez-
deményezésére az Eger-patak Kossuth és Klapka utcák 
közötti szakaszán, a patakmeder falán, 325 méter hosz-
szan olvashatók ezentúl az áldozatok nevei. Az emlék-
mű kialakításához 2,8 millió forintot nyertek az ötlet 
megálmodói a Nemzeti Együttműködési Alap támoga-
tásával, emellett társadalmi felajánlásból ugyanekkora 
összeg érkezett.

FELAJÁNLÁS 
A MEGYESZÉKHELYEN IS GYŰJTENEK AZ 
UKRÁN CSALÁDOK RÉSZÉRE
A felnémeti városrészben működő gyűjtőpontról a fü-
zesabonyi adományindító helyre viszik az ukrán csalá-
doknak szánt felajánlásokat. Ezt a sokszor ember feletti 
munkát magánszemélyek végzik, és szintén civilek ado-
mányoznak létfontosságú holmikat. Az egri munkás-
szállóban körülbelül 200 embernek tud az önkormány-
zat menedéket biztosítani.

ADOMÁNY      
TIZENKÉT TONNÁNYI
FELAJÁNLÁS ÉRKEZETT
AZ EGRI MUNKÁSSZÁLLÓRA
4,5 millió forint értékben érkezett 
adomány az egri munkásszállóra a né-
metországi Round Table jóvoltából. A 
12 tonnányi felajánlás egészségügyi, 
higiéniai és gyógyászati felszerelése-
ket, tartós élelmiszereket és ruháza-
tot is tartalmaz.

AJÁNDÉK       
JELENTŐS MŰTÁRGYAKKAL GAZDAGODOTT A VÁRMÚZEUM 
NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYE
Holló Valéria magángyűjtő születésé-
nek 120. évfordulója alkalmából szer-
vez időszaki kiállítást a Dobó István 
Vármúzeum. A tárlaton megtekinthe-
tő az a 158 darab népviselet, textil és 
kerámia alkotás is, amelyeket nemrég 
ajándékozott az intézménynek a mű-
gyűjtő közeli hozzátartozója.
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PROJEKTFELADAT,
KEVESEBB ELVÁRT ISMERET, 
TÖBB KREATIVITÁS
KÖZÉPISKOLAI IGAZGATÓKAT KÉRDEZTÜNK
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK JÖVŐBENI VÁLTOZÁSAIRÓL  

A jelenlegi érettségi rendszert több mint másfél évti-
zede, 2005-ben vezették be – mondja ROZMÁN ÉVA, 
AZ ANDRÁSSY GYÖRGY KATOLIKUS KÖZGAZDA-
SÁGI TECHNIKUM, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 
IGAZGATÓJA –, de azóta igen sokat változott a vilá-
gunk. A gyors technikai fejlődés miatt a munkaerőpiac 
szereplői újabb és újabb kihívások előtt állnak. A vállala-
toknak ma már nem meghatározott tudással bíró szemé-
lyekre van szükségük, hanem kreatív, jól kommunikáló 
munkavállalókra, akik tudnak csapatban dolgozni, na, 
és persze, folyamatosan képezhetők. Mivel a szakkép-
zésben résztvevő iskolák – a cégekkel kialakított szak-
mai kapcsolataiknak betudhatóan – közvetlenül is érzik 
ezen igényeket, náluk a különböző készségek fejlesz-
tése előtérbe kerül. Úgy vélem, a tantestületekben igen 
komoly módszertani megújulásra volt és van szükség, 
hogy az érettségi követelményben meghatározott 
mennyiségű tananyag átadásán túl fiataljainkat a válla-
lati elvárásoknak megfelelően képezzük. De a változást 
sürgette az elmúlt időszak digitális oktatása is, amikor 
a tanulók jelentős szabadságot kaptak az idejük beosz-
tásában, a nagyobb projektfeladatok elkészítésében és 
a tanulás melletti elkötelezettségük meghatározásában 
is. Ezekre figyelemmel indokoltnak vélem az átalakítást, 
tudva azt is, hogy az érettségi követelményei formálják 
az iskolákban kialakított módszereket, illetve átstruktu-
rálják a tananyagot is.

Mint az intézményvezető hozzátette, Magyarországon 

még nincs olyan iskola, ami a 2020-as 
Nemzeti Alaptanterv követelményei 
alapján szervezett érettségi vizsga 
tapasztalatait összegezhetné. Jelen-
leg a 10. évfolyamosok azok a tanulók, 
akik a mostani tanév végén már az új 
szabályozás szerint tehetnek előreho-
zott érettségit például digitális kultúrá-
ból, ami azt jelenti, hogy középszinten 
számot kell majd adniuk többek közt a 
számítógépes grafikai, képszerkesztési, 
algoritmizálási, illetve adatmodellezési 
ismereteikről, vagyis itt nagyobb szük-
ség lesz a problémamegoldó képessé-
gekre, mint korábban.

Ami azt a kérdéskört illeti, hogy az érett-
ségi bizonyos része kiváltható lesz saját 
kutatások alapján összeállított projekt-
munkákkal, Rozmán Éva elmondta, 
a természettudományos tárgyaknál 
csak középszinten, a szóbeli részben 
választható a projektfeladat. A kémia, 
biológia és földrajz esetében a szóbeli 
„A” részében egy 20 tételből válasz-
tott témát kell kifejteni, a „B” ellenben 
egy gyakorlati feladat, ami lehet a már 
említett projektmunka. A fizikánál utób-
bival a teljes szóbeli helyettesíthető. 
A projektmunkákról annyit érdemes 
tudni, hogy az a vizsgázó által önállóan 
elvégzett és a konzulens szaktanárral 
egyeztetett, általa ellenőrzött vizsgá-
lat (kísérlet vagy megfigyelés), amely-
nek eredménye a projektdolgozat. Ezt 
a tanulóknak a szóbeli érettségi során 
meg kell védeniük, amit a kérdező tanár 
meghatározott pontszámmal értékel 
majd. Egyébként a szaktanárok szerint 
a természettudományos tárgyak tanu-
lása mellett elkötelezett fiatalok, akik 
nemcsak szeretnek, de tudnak is az 
adott területen kutatásokat végezni, 
következtetéseket levonni, az emelt 
szintű érettségin rendre nagyobb szám-
ban jelennek meg, ahol viszont nincs 
lehetőség projektmunka elfogadására.

Mint mindenben – kezdi KÁNTOR 
ZSOLT, AZ EGRI PÁSZTORVÖLGYI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 
IGAZGATÓJA –, az érettségi rendszeré-
ben is szükség van időnként felülvizsgá-
latra, illetve a kor kihívásaira választ adó 
módosításokra. Fontos, hogy a köve-
telményrendszer igazodjon a megújult 
Nemzeti alaptantervhez és a kerettan-
tervekhez, ugyanis a változásokat a 
kimenetben is követni kell. Arról nem 
is beszélve, hogy hihetetlenül gyorsan 
alakuló világunkban megjelentek-meg-
jelennek olyan ismeretek, amelyeket 
be kell emelni a NAT-ba. Gondoljunk 
csak például az IT szektor rohamtem-
póban végbemenő fejlődésére. Ezek 
mind indokolhatják azon újdonságokat, 
amelyekről az EMMI vezetője beszélt.

Az intézményvezető szerint a szakem-
berek már hosszú ideje szorgalmazzák 
a követelmények, az elvárt ismeretek 
mennyiségének felülvizsgálatát, ami már 
csak azért is szükségszerű, mert az érett-
ségi hazai rendszere – már legalábbis a 
lényegét tekintve – másfél évszázada 
alig-alig változott. Abban mindenki 
egyetért, hogy a tanulók túlterheltek, így 
csökkenteni kell a tananyagot, ám, hogy 
ez mely területekre terjedjen ki, az vitá-
kat szül. Nem véletlenül, hiszen az érin-
tettek mindegyike védi a saját érdekeit, 
ami érthető, csak éppen emiatt megle-
hetősen nehéz közös nevezőre jutni. Az 
egyébként megfelelő irány – teszi hozzá 
az igazgató –, hogy a tanulók olyan 
képességek birtokában legyenek, melyek 
segítségével tovább tudnak lépni, vagyis 
nem kizárólag arra lesznek képesek, hogy 
önállóan szerezzenek meg új ismerete-
ket, de arra is, hogy azokat alkalmazzák. 
A modern informatika korában ez kulcs-
kérdés, mert az információk mindenki 
számára elérhetők, csak meg kell találni 
az azokhoz vezető utat. Itt lesz nagy 
szerepe a kreativitásnak.

A 2023/24-es tanévtől változnak majd az 
érettségik vizsgakövetelményei – jelentette 
be nemrégiben Kásler Miklós, az Emberi Erő-
források Minisztériumának első embere, aki 
szerint a két év múlva életbe lépő módosítás 
„csökkenti az elvárt ismereteket, s jobban 
előtérbe helyezi az egyéni kreativitást és az 
aktív problémamegoldást.” A földrajz, ké-
mia, biológia, fizika tárgyaknál középszinten 
projektmunka is készíthető, s ez a helyzet az 
állampolgári, gazdasági, közigazgatási isme-
retek és a mozgóképkultúra esetében is. Az 
informatikavizsga helyett digitális kultúra 
lesz, a történelem tantárgyon belül pedig nő 
majd a magyar történelem aránya. Hogy va-
lóban megérett-e az érettségi a reformokra, 
és hogy jó-e a miniszter által felvázolt irány? 
Erről kérdeztük városunk három középisko-
lájának vezetőjét.
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A projektmunkákkal kapcsolatban 
Kántor Zsoltnak az a véleménye, hogy 
a számonkérés módjainak átalakítását 
is muszáj volt végiggondolni, az ugyanis 
mindenki számára világos, hogy az egyes 
tárgyak ismeretéről másként-másként 
érdemes számot adni. Például termé-
szetesnek vehető, hogy a vizsgázó az 
inkább gyakorlati tantárgyak esetén 
valamilyen produktummal, „mester-
munkával” készüljön, így is bizonyítva, 
hogy a kérdéses területen elmélyültebb 
tudásra tett szert. Ugyanakkor az is nyil-
vánvaló, hogy az egyetemi felvételinek 
számító vizsgáknál fel kell mérni, hogy 
az adott tárgyból milyen tudásra tett 
szert az érintett fiatal. Mindez az emelt 
szintű érettségik szerepének felértéke-
lődését is magával hozza. E téren – véli 
az igazgató – hasznos lehet figyelembe 
venni más országok gyakorlatát, ugyanis 
többen előttünk járnak e tekintetben. Az 
ő, illetve a mi tapasztalataink ötvözésé-
vel lehetne elvégezni a mostani rendszer 
finomhangolását.

Úgy gondolom, a helyzet egy ideje már 
megérett a változásra – fejtegeti RÁZSI 
BOTOND, EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET 
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM IGAZGA-
TÓJA –, csak hát az oktatási rendszer 
olyan, mint egy hatalmas óceánjáró hajó: 
nem egyszerű kimozdítani a pályájáról, 
ráadásul azt is csak igen körültekintően 
lehet megtenni. Arról nem szólva, hogy 
jócskán előre kell gondolkodni egy-egy 

beavatkozás kapcsán, mert mire az 
végigfut a rendszeren, évek telhetnek 
el. A legfontosabb változtatni való a 
tananyag, illetőleg a követelmények 
mennyiségének csökkentése, akár 
felezése! Rengeteg felkészült, tapasz-
talt kolléga panaszkodik arra, hogy a 
tananyagok mennyisége miatt az adott 
óraszámokkal szinte teljesíthetetlen a 
tanterv. Emellett nagyobb hangsúlyt kell 
helyezni a készségek fejlesztésére, mert 
bár a ma embere számára is fontos az 
általános műveltség, ám miután sokkal 
könnyebben hozzáfér az információk-
hoz, ezért az ingát a lexikális tudás felől 

az ismeretek megszerzésének, feldolgozásának és 
alkalmazásának módja felé kell lendíteni. S persze, az 
értelmi mellett szükséges az érzelmi, társas, stb. intel-
ligenciák fejlesztése.

Figyelemmel az általa elmondottakra, az igazgató 
üdvözlendőnek tartja Kásler Miklós bejelentéseit, ám 
úgy véli, azok csakis akkor vezethetnek eredményre, ha 
a pedagógusok hatékony, alkalmazható módszertani 
segítséget kapnak a különféle képességek, készségek 
fejlesztéséhez, akár továbbképzések formájában. Ennek 
a pedagógia teljes vertikumára ki kellene terjedni, az 
óvodai neveléstől kezdve egészen a tanárképzésig, 
miután az érettségire való felkészítés – legalábbis 
pedagógiai szempontból – már az óvodában elkezdő-
dik, jóllehet akkor még nem így nevezzük a dolgot.

A projektmunkák ötletét is jónak tartom – szögezi le 
Rázsi Botond –, de ez is alapos előkészületeket kíván 
mind a tanárok, mind a diákok részéről, mert e módszer 
ritka a középiskolában. A tanulmányok során több ilyen 
feladatot is el kell készíteni gyakorlásként, a tanulók-
ban pedig tudatosítani kell, hogy az elvárás egy való-
ban önálló, plagizálás nélküli munka. Ami különben a 
felsőoktatási követelmények teljesítéséhez is segít-
séget nyújt, mivel az egyetemi hallgatóknak sokkalta 
önállóban kell tanulniuk és különféle beadandó dolgo-
zatokat készíteniük. Ám egy projektfeladat érettségi 
vizsgaként csak akkor alkalmazható, ha az adott tárgy-
ból kapott jegy nem számít bele közvetlenül a felvételi 
eredménybe, tehát lényegében csak középszintű vizs-
gánál jöhet szóba.

A „Volkswagen Sport Tesztnapok” rendezvényen részt vevő modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 
7,3 - 9,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 166 - 223 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás 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.

Emlékezetessé tesszük az idei éved, hiszen hozzád is megérkeznek a Volkswagen Sport Tesztnapok, 
ahol hat napon keresztül próbálhatod ki a legkülönlegesebb sportos modelljeinket. Ha régóta szeretnéd 
megtapasztalni, milyen élményekkel vár a T-Roc R-line, a Golf R, a Golf GTI Clubsport, az Arteon Shooting 
Brake R, vagy a Tiguan R, regisztrálj és foglalj időpontot online márkakereskedésünkbe!

roadshow.volkswagen.hu

Helyszín: Automobil-Eger
Időpont: 2022. április 22-27.

VOLKSWAGEN SPORT TESZTNAPOK
Próbáld ki hat sportos modellünket 
hat napig márkakereskedésünkben!
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SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

Induljunk azon történettől, ami újból felvetette a váro-
sunkban lévő közterületi kamerarendszer bővítésének 
szükségességét, nevezetesen az érsekkerti konfliktus-
tól. Mit gondol erről az egészről?
Nem szívesen mennék bele ennek a szerencsétlen eset-
nek a részleteibe – mondja Mirkóczki Ádám –, lévén egy 
rendőrségi ügyről van szó, amelyről ennek okán a nyo-
mozó hatóságnak kell tájékoztatást adnia. Annyit ellen-
ben tudok a dologról, hogy bár az elkövetők kiléte már 
ismert, az események nem annyira egyértelműek, mint 
azt az első híradások alapján gondolhattuk volna.

És válaszolt-e már annak az anyukának, aki egy levéllel 
fordult Önhöz?
Nem, ugyanis azt tervezem, hogy személyesen beszé-
lek vele. Azt ellenben megjegyezném – mivel a kamerák 
kérdéséből némelyek megint csak megkíséreltek vala-
micske politikai hasznot húzni –, hogy az Érsekkertben 
vannak kamerák, sőt, a szóban forgó nézeteltérés kap-
csán is születtek hasznosítható felvételek. Megjegyzem, 
a városi rendőrkapitány úrral rendszeresen egyeztetünk, 
ha pedig különösen fontos ügyről van szó – például, ha, 
mint ezúttal, gyerekek a főszereplők –, soron kívül is szót 
váltunk a teendőkről. Egyébként a kapitány úrnak küld-
tem egy hivatalos levelet, amelyben arra kértem őket, 
tegyenek javaslatot arra nézvést, hogy bűnmegelőzési 
és egyéb szempontból Eger mely helyein lenne indokolt, 
célszerű újabb kamerák felszerelése. Meggyőződésem 

szerint ugyanis ez elsősorban rendőr szak-
mai kérdés. Az pedig magától értetődő, 
hogy az idei költségvetésünkben biztosí-
tunk majd pénzt erre a fejlesztésre.

Mindig a rendőrség dönt arról, hogy hol 
legyen egy-egy új „égi szem”? Mert a la-
kosság véleménye is fontos lehet…
Természetesen. Hogy más példát ne 
mondjak, Vicuska és Gergő patakparti 
szobra is azért „kapott” kamerát, mert így 
szerettük volna megakadályozni, hogy 
egyesek kedvet kapjanak a vandalizmus-
hoz. Szóval nem csak a rendőrség kezde-
ményezhet ilyesmit. Azt viszont nem árt 
tudni, hogy sokszor nem a szándékon, ha-
nem a rendelkezésre álló anyagi forráso-
kon múlik, hol és hány új kamera ügyelhet 
a biztonságunkra. És itt érdemes kitérni 
arra, hogy nem egy-egy ilyen eszköz drá-
ga, hanem magának a hálózatnak, azaz 
annak az infrastruktúrának – átjátszók, 
stb. – a kiépítése, amelynek révén a kame-
rák képe eljut oda, ahol ezeket figyelik. Ez 
nem kis tétel, ám igyekszünk rá évről évre 
pénzt fordítani.

Az előbbi kérdésem részint azért tettem 
fel, mert az elmúlt év decemberének 
közepén megtartott közgyűlésen több 
képviselő is megnevezett különféle 
helyszíneket, hogy véleménye – pon-
tosabban a választókörzetében élők 
meglátása – szerint hová is kellene térfi-
gyelő kamera. Amelyek jogos igények is 
lehetnek…
Így igaz, és nekem nemhogy az égvilágon 
semmi bajom azzal, amikor a képvise-
lő-testület tagjai a saját választókörzetük 
érdekében lobbiznak, de kifejezetten örü-
lök neki, mivel ez a dolguk ebben az eset-
ben is, meg hát, ez lenne máskor is. Nyil-
ván az általuk megfogalmazott igényeket 
össze kell majd vetni a rendőrség által 
felvázolt elképzelésekkel, s ezek alapján 
dönteni.

Ha már a képviselőknél tartunk… Volt, 
aki sérelmezte, hogy a 2021-es költség-
vetésben 12 millió forint volt kamerákra 
betervezve, ám végül ennek az összeg-
nek csak a töredéke maradt meg e cél-
ra…
Ne felejtsük el, hogy amikor a koronaví-
rus-járvány következtében milliárdos be-
vételkieséssel kellett szembesülnünk, egy 
seregnyi területen voltunk kénytelenek 
takarékoskodni, főként, ahol halasztható 
fejlesztésekről volt szó. Nos, ezek egyike 
volt a kamerahálózat, amely bár fontos, 
mégsem nevezhető létszükségletnek. 
Mindenesetre a 2022. évi költségveté-
sünkben nem 12 millió forintot, hanem an-
nak több mint a kétszeresét, 25 milliót 
szándékozunk erre fordítani. Azt, hogy ez 
hány kamerát is jelent –éppen az imént 
felsorolt okok miatt – nem tudom meg-
mondani, miután nagyon sok függ attól, 
hogy egy-egy ilyet hová szerelünk fel: 
olyan helyre-e, ahol már megvan a háló-
zat, adott az átjátszó, esetleg olyanra, ami 
még egy csomó pénzt igényel. És még va-
lami… Bár az elmúlt év gazdaságilag igen 
nehéz volt, nyolc új kamerát mégis sike-
rült kihelyezni, amelyek fele már működik.

Egerben pillanatnyilag hány kamera 
„figyel”?
Több mint hetven. De – mint mondtam – 
a rendőrségi ajánlások alapján ez a szám 
a közeli jövőben bővül majd. Mi például 
szeretnénk a várost elérő összes bekö-
tőútra, amivel különben nyitott kapukat 
döngetünk, mivel ezt a rendőrség is kulcs-
fontosságúnak tartja. De hogy ezeken 
kívül hol lesznek még, azt kizárólag a ren-
dőrség javaslatainak ismeretében lehet 
megmondani, ugyanis – ismétlem – lát-
nunk kell, hogy az adott helyszín „csupán” 
a kamera felszerelését teszi-e szükséges-
sé, avagy egyéb műszaki beruházásokat is 
meg kell valósítanunk.

(E cikk megszületése után ülésezett az 
egri közgyűlés, ahol elfogadták azt a ja-
vaslatot, amely az egri térfigyelőkame-
ra-rendszer fejlesztéséről szól.)

Amikor az első térfigyelő kamerákat felszerel-
ték városaink közterületein, az emberek nagy 
többsége nem egyszerűen idegenkedve fogad-
ta a mindennapjaink egy részét nyomon köve-
tő berendezéseket, de egyenesen az orwelli 
világ megvalósulását látta azokban, mondván, 
e mesterséges „szemek” olyan ellenőrzési lehe-
tőséget biztosítanak a Nagy Testvérnek, amit 
korábban elképzelni sem tudtunk. Aztán az idő 
múlásával igen sokan nemhogy megszokták 
a törvényes „kukkolást”, de eljutottak odáig, 
hogy – főleg közbiztonsági szempontok miatt 
– kifejezetten szorgalmazzák a kamerák elhe-
lyezését az általuk veszélyesebbnek ítélt terü-
leteken. Mint történt az annak az anyukának 
esetében, akinek a gyermeke egyike volt az Ér-
sekkertben inzultált vízilabdás fiúknak, és aki 
kameraügyben egy levelet írt Mirkóczki Ádám 
polgármesternek. Nos, a történtek apropóján 
mi is felkerestük a városvezetőt, hogy a város-
ban lévő „égi szemekről” kérdezzük.

EGERBEN IS TÖBB „SZEME” LESZ
A NAGY TESTVÉRNEK

A TÉRFIGYELŐKAMERA-RENDSZERRŐL KÉRDEZTÜK
MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTERT
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Nem titkolt törekvésünk – mondja Farkas 
Attila –, hogy az egri Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetem mellett több felsőok-
tatási intézménnyel alakítsunk ki kap-
csolatot, hiszen ezek az intézmények a 
hazai tudományos élet fellegvárai, olyan 
tudásbázis birtokosai, amelyek a külön-
böző együttműködéseknek köszönhető-
en akár közvetlenül is szolgálhatják vá-
rosunkat. Ami pedig a BME hallgatóinak 
látogatását illeti, Kacsó János főépítész úr 
nevéhez fűződik e kezdeményezés, amit 
nagyon megkönnyített, hogy egykoron 
maga is ezen a karon szerzett diplomát. 
Amikor a városvezetésnek elmondta azt 
az ötletét, hogy felvenné a kapcsolatot 
a valamikori alma materével, kifejezet-
ten örültünk, többek között azért, mert 
a műszaki terület olyan, amelynek egy-
egy település életében is nagyon-nagyon 
fontos szerepe van. Ráadásul a közeli jövő 
építészgenerációi olyan új megközelíté-
seket, impulzusokat is hozhatnak, ame-
lyekből a város és lakói rendkívül sokat 
profitálhatnak.
Mint az alpolgármester hozzátette, megy-
győződésük szerint Eger nagyszerű hely-
színe lehet a majdani építészmérnökök 
képzésének, ugyanis a település épített 
környezete országosan is egyedülálló: 
elég csupán a legkiemelkedőbb jelentő-
ségű épületeinkre utalni, vagy éppen a 
különféle építészeti stílusok együttélé-
sére, amelyek egy harmonikus és vonzó 
városképet eredményeznek. 
Farkas Attila szerint könnyen elképzelhe-
tő, hogy a BME és Eger közös projektje 
nem csupán egyszeri alkalom lesz, ám 

– mint elárulta – a folytatás még a jövő 
zenéje.
Az elmúlt esztendőben vettem fel a kap-
csolatot a BME Építészmérnök Karának 
Középület-tervezési Tanszékével, ahol 
annak idején diplomáztam – meséli Ka-
csó János, Eger főépítésze, elárulva, hogy 
azt a magas építészeti minőséget, ame-
lyet az egyetem képviselt-képvisel, maga 
is igyekszik érvényesíteni a mindennapi 
munkája során. És hogy az egyik tervezési 
helyszínként miért épp az Eger belváro-
sában kialakított teraszokat javasolták? 
Erről a következőket mondta:
Az éttermek kitelepülései évtizedes 
tervezési feladatként foglalkoztatják a 
szakmát, s nem kizárólag városunkban. 
Egyetemi tanulmányaim során mi is kap-
tunk hasonló feladatot, s nem véletlenül, 
mivel itt egy hihetetlenül összetett kér-
déskörről van szó. A tervezési probléma 
egyébként annyira minőségi, hogy a BME 
három tanszéke is részt vesz a munká-
ban: a már említett Középület-tervezési 
Tanszéken túl az Exploratív Építészeti, 
valamint a Lakóépület-tervezési Tanszék 
egy-egy tanköre is bekapcsolódik a közös 
gondolkodásba. A tervezési időszak 2022 
tavaszi félévére vonatkozik, és ezzel ösz-
szefüggésben kereste fel városunkat kö-
zel kilencven diák és oktatóik. 
Mint Kacsó Jánostól megtudtuk, a Mű-
egyetem diákjainak ténylegesen két fel-
adatot kell elvégezniük Egert illetően: 
egyrészt vizsgálniuk kell a köztéri kitele-
püléseket – vagyis azokat a megoldási 
módokat, amelyekkel egy-egy vendéglá-

tóhely például téliesített teraszokat alakíthat ki –, más-
felől azon is el kell gondolkodniuk, hogy egy Dobó utcai 
üres telek esetében milyen beépítési lehetőségek mu-
tatkoznak, amennyiben a beruházás közösségi célokat 
szolgálna. A főépítész hozzátette: noha minden bizony-
nyal születnek konkrét elképzelések is, maga inkább arra 
számít, hogy a hallgatók elméleti szinten közelítik majd 
meg az adott problémát, vagyis azon kérdéseket fogal-
mazzák meg, amiket az említett feladatok felvetnek. 
Mindez – tette hozzá – az esetek többségében sokkal 
nehezebb, mint a megfelelő válaszok megtalálása, hi-
szen az építészeti szempontokon túl egy sor más szak-
területet is figyelembe kell venni. Kacsó János szerint a 
munka során a fiataloknak a hely adta lehetőségekre és 
kötöttségekre egyaránt tekintettel kell lenniük, így az is 
várható, hogy furcsa, meghökkentő ötletek is napvilágot 
látnak majd.
Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy az igen 
sokszor csak „barokk ékszerdoboz”-nak titulált Eger miért 
lehet alkalmas terepe a középület-tervezési tanszék ifjú 
hallgatói számára. Ennek kapcsán a főépítész elmondta, 
hogy városunk esetében az ország egyik legszámot-
tevőbb épített örökségéről van szó, ahol a műemléki 
jelentőségű épületek bővítményeiként működő új épü-
letrészek – még úgy is, hogy itt meglehetősen kis lépté-
kekről beszélünk – meglepően összetett problémakört 
jelentenek. Amiként az sem mellékes, hogy a Műegye-
tem kiemelten foglalkozik a meglévő környezettel törté-
nő kommunikációval, márpedig ez városunkban kritikus 
fontosságú.  És ha már a kis léptékről esett szó… Utóbbi 
könnyen és gyorsan befogadható feladatokat is jelent, a 
rövidebb tervezési idő pedig azt is lehetővé teszi, hogy 
olyan szempontokat is megvizsgáljanak, amelyekre a 
piaci szereplők igen sokszor nem fordítanak kellő figyel-
met.  
Persze, az egriek számára a legizgalmasabb kérdés két-
ségkívül az, vajon a BME és Eger kapcsolatából a megye-
székhely is profitálhat-e. Kacsó János álláspontja szerint 
az együttműködés mindenki számára előnyös.
Úgy gondolom – mondja –, hogy a hallgatók a megszü-
lető munkáikkal nemcsak a helyi építészeket, hanem 
a lakosságot, sőt – ami talán ennél is fontosabb – a le-
hetséges beruházókat is inspirálhatják. A tervezési fo-
lyamat különféle tanulságai pedig mind a Műegyetem, 
mind Eger számára igen hasznosak lehetnek, mivel olyan 
szempontok is felbukkanhatnak, amelyek egészen eddig 
rejtve maradtak, olyan megközelítések is születhetnek, 
amelyek segítenek feleletet találni még megválaszolat-
lan kérdésekre. De abban is bízom, hogy a helyi építészet 
minőségére is kedvező hatással lesz a fiatalok lelkesedé-
se, s persze, az abból a vágyból fakadó lendülete, hogy 
a környezetünket jobbá, szebbé tegyék. Úgy vélem, ha 
ez így lesz – amire látok esélyt –, azzal mindnyájan, akik 
ebben a városban élünk, nyerhetünk majd.

Mint az ismert, a közelmúltban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Építészmérnök Karának Középület-tervezési Tanszékén 
tanuló hallgatók jártak az egri városházán. Mielőtt bárki is azt gondolná, 
hogy a BME-s fiatalok a szokásos tanulmányi kirándulások egyikeként 
keresték fel a hevesi megyeszékhelyet, el kell mondanunk, hogy ez a 
látogatás az első lépése volt azon együttműködésnek, amely szerepet 
játszik majd a leendő építészek szakmai képzésében. Hogy pontosan mi-
lyen módon, s hogy mit is profitálhat mindebből Eger? Egyebek mellett 
erről kérdeztük Farkas Attila alpolgármestert és Kacsó János főépítészt.

A MŰEGYETEM DIÁKJAI
ÚJ IMPULZUSOKAT,
ÚJ ÖTLETEKET HOZHATNAK
A BME ÉS EGER EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL KÉRDEZTÜK
AZ ALPOLGÁRMESTERT ÉS A FŐÉPÍTÉSZT



HAMAROSAN ÉRKEZHETNEK
AZ ÚJ ELEKTROMOS BUSZOK EGERBE

EGERINFO.COM

Negyven busz már korábban forga-
lomba állt a fővárosi agglomeráci-
óban, most pedig további hatvan 
beszerzési eljárása zárult. Ebből a 
hat darab BYD K9UD típusú jármű az 
év folyamán érkezik majd Egerbe - a 
korábbi ígéreteknek megfelelően.

A járművek szóló kivitelű, alacsony 
padlós, kéttengelyes és ami a legfon-
tosabb, elektromos meghajtású autó-
buszok lesznek, melyek legalább 30 
ülő és 45 álló utas szállítására alkal-
masak. Egy feltöltéssel akár közel 
300 kilométert is képesek lesznek 
megtenni.

Rendelkeznek kerekesszék és baba-
kocsi elhelyezésére kialakított 
hellyel, valamint felszállást segítő 
rámpával, elektronikus utastájékoz-
tató rendszerrel, légkondicionálóval, 
vezetéssegítő kamerarendszerrel 

és – ami külön érdekesség –, USB 
töltőfoglalatokkal.

Az új járművek zajterhelése jóval 
alacsonyabb lesz hagyományos társa-
iknál, a károsanyag-kibocsátásuk 
pedig gyakorlatilag nulla. Ez azt jelenti, 
hogy az érintett városokban évente 
csaknem 3500 tonnával (!) csökken 
majd a szén-dioxid-kibocsátás. Ez 
gyakorlatilag olyan, mintha 2000 
gépjármű éves szén-dioxid-kibocsá-
tása tűnne el városunk légköréből.

Ennek fényében még inkább fontos, 
hogy a városvezetés által korábban 
útjára indított majdnem teljesen 
ingyenes éves helyijárat-bérletet 
minél többen igénybe vegyék váro-
sunkban, hiszen ezáltal még több 
károsanyag-kibocsájtástól kíméljük 
meg Egert, így óvva környezetünket.

A Kertet a MÁS Kert vállalkozás és az 
Életfa építi - jelentős önkéntes munka 
bevonásával.
Csathó Tibor, az Életfa Környezet-
védő Szövetség elnöke elmondta: a 
kész ágyásokra a belváros, a környék 
lakosai és civil szervezetek pályázhat-
nak. Hozzátette: a kert nyolc maga-
ságyásból áll majd, 1,5-től 5 x 1 méteres 
méretekig, 60 cm magassággal, kavics 
közlekedőkkel. Előreláthatólag nagy 

lesz a túljelentkezés, ezért valószínű-
leg pályázni kell majd, a felhívást a Kert 
saját Facebook-oldalán teszik közzé. A 
tervek szerint a közösségi kert szerves 
része lesz a Civil Közösségek Háza park-
jának, amit szintén közösségi térként 
szeretnének használni. Itt szakmai 
eszmecserét, közös szüreteket tervez-
nek, és óvodai-iskolai csoportokat is 
fogadnak majd.

KÖZÖSSÉGI KERT ÉPÜL EGERBEN
AZ ÚJ EGRI CIVIL HÁZ UDVARÁN

LAJOSVÁROSI BANKAUTOMATA
Ifj. Sós Tamás, EMJV  3-as sz. vk. önkormányzati képviselőjének közleménye:
Tavaly nyáron kerestem meg a Belga 
Abc ügyvezetőjét, hogy az üzletbe ki 
tudunk e helyezni egy bankautomatát. 
Ezt követően kerestünk bankot, amely 
ebben segítségünkre volt.
Hosszabb egyeztetés és engedélyezte-
tés után, március hónapban kihelyezés-
re került egy bankautomata a Lajosvá-
rosi Belga ABC épületében. Köszönöm 
szépen azt a több mint nyolcvan bizta-

tó, támogató üzenetet, amit az elmúlt 
bő fél évben kaptam. Remélem, hogy a 
lakosok örömére szolgál majd, és a vá-
rosrész fejlődését hosszú távú működé-
sével segíteni fogja. Ehhez az kell, hogy 
minél többen használják.
Köszönöm szépen a segítséget az OTP 
egri fiókjának, az Eger és Vidéke Áfész 
és a Belga Abc vezetésének!

ÚJRAINDULT
AZ EGRI MOZI
Két nehéz év után újraindult az egri Agria Mozi 
a plázában, ismét érkeznek a jobbnál jobb fil-
mek a vászonra, megnőtt a mozizási kedv és 
olyan nagy sorozatok folytatása érkezik váro-
sunkba is, mint a Dumbledore titkai (Legendás 
állatok, Harry Potter-sorozat), vagy épp a Dr. 
Strange (Marvel) második része. Ennek kap-
csán beszélgettünk Berényi Tamással, a mozi 
igazgatójával.

Hogy éled meg így 
utólag az elmúlt két 
évet?
Nehéz időszak volt, 
mind munka, mind a 
lelkiek szempontjá-
ból. Meg kellett hozni 
nehéz döntéseket, 
nem tudtuk előre, 
hogy mit hoz a jár-
ványhelyzet, sokáig 
zárva tartottunk és 
minden bevételünk 
megszűnt (még az 
Uránia Mozinál ki-
adott üzlethelyisé-
gek bérleti díjainak 

jelentős része is), ezért négy alkalommal készítettünk 
üzleti tervet, folyamatosan kerestük a pályázati és 
egyéb külső forráslehetőségeket, azért harcoltunk, 
hogy a cég ne menjen csődbe. A sok munkának és in-
tézkedéseknek hála már tavaly sikerült elkerülni a nagy 
veszteséget, és stabilizálódik a cég, de elmaradtak a 
tervezett fejlesztések és sok minden más is. Hálás va-
gyok a kollégáknak és partnereinknek, akik velünk vol-
tak ezekben az időszakban.

Mik a jelenlegi projektek?
A legfontosabb cél, hogy a közönség újra visszatalál-
jon a moziba, majd utána tudunk a korábbi terveink-
kel, fejlesztésekkel foglalkozni, azt azonban hozzá kell 
tennem, nem vagyunk könnyű helyzetben továbbra 
sem. Nagy reklámkampányok indításán dolgozunk, 
újra visszatérnek a művészfilmek (pl.: Vadeper Film-
klub, Francia Filmnapok stb.), közönségtalálkozókat 
szervezünk és minél több filmnél próbálunk premier 
előtti vetítéseket tartani. Természetesen az éjszakai 
mozizás és más tematikus napok is újra műsorra ke-
rülnek.

Miért érdemes most a moziba látogatni?
Szerencsére már a stúdiók is belátták, hogy nem to-
logathatják tovább a filmeket, így van miért a moziba 
jönni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Családi filmek-
nél kiemelném A rosszfiúkat és a Sonic, a sündisznó 
folytatását. Az áprilisban leginkább várt film a Legen-
dás állatok - Dumbledore titkai, de izgalmasnak ígér-
kezik a Rohammentő és a legújabb képregényfilm, a 
Morbius is. Akik pedig egy kis humorra vágynak, sem-
miképp se hagyják ki Sandra Bullock, Brad Pitt, Daniel 
Radcliffe és Channing Tatum legújabb filmjét Az elve-
szett várost.
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SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

TANÁCSADÁS ÉS PROGRAMOK FIATALOKNAK, IDŐSEKNEK
HAÁSZ TAMÁSNÉVAL BESZÉLGETTÜNK AZ EGRI CIVIL SZERVEZETEK ÚJ OTTHONÁRÓL
Az többé-kevésbé mindenki előtt ismert, hogy a közgyűlés döntése értel-
mében az egykori helyőrségi művelődési otthon pár éve felújított épüle-
tét a civilek vehetik majd birtokukba, mivel a városvezetés azt szeretné, 
hogy egy olyan nyitott közösségi tér jöjjön létre, amely nemcsak állandó 
helyet biztosít a helyi civilek tevékenységének, de lehetővé teszi különböző 
rendezvények, események befogadását is. Hogy miért is oly fontos mindez 
az egyesületek, alapítványok számára? Többek között erről kérdeztük 
Haász Tamásnét, a Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület titkárát.
Mint köztudott – mondja Haász 
Tamásné –, a civileknek eddig is volt egri 
otthonuk, amely sokáig be is töltötte azt 
a szerepet, amit sok-sok évvel ezelőtt 
szántak neki. Ám ezt a helyszínt, ami egy 
nagyobb méretű lakásnak felel meg, az 
idők során kinőttük, főleg azért, mert a 
civil szervezetek száma jócskán megnőtt 
városunkban: jelenleg 200-250 olyan 
van, ami ténylegesen működik, közülük 
száznál is több olyan, amely elfogadta az 
Egri Civil Fórum együttműködési nyilat-
kozatát. Másrészt a Bajcsy-Zsilinszky úti 
helyünk nem tette lehetővé nagyobb 
rendezvények megtartását, hiszen 
mindössze pár tíz embert tudtunk befo-
gadni. És akkor a kiszolgáló helyiségek 
hiányáról még nem is beszéltem, holott 
könnyen belátható, hogy egy női, illetve 
egy férfimosdó mindennek nevezhető, 

csak elegendőnek nem. Éppen ezért 
örülünk a városvezetés segítségé-
nek, akik egyébként ismerték a szűkös 
körülményeinket, nem különben azt a 
munkát, amelyet a civilek végeztek és 
végeznek.

Ha már itt tartunk… Az új helyen 
módjuk lesz arra – ami tudomásom 
szerint szándékuk is –, hogy az egyes 
korosztályok tagjainak segítséget 

nyújtsanak, vagy épp tartalmas elfoglaltságot bizto-
sítsanak…
Pontosan. Tapasztalataink szerint mind a fiatalok, mind 
az idősebbek igényelnek ilyen-olyan téren tanácso-
kat. Utóbbiak például sokszor nehezen igazodnak el 
a mai, felgyorsult, digitalizált világban, így szükségük 
lehet arra, hogy segítsük őket többek között az inter-
netes ügyintézésben, a világháló révén elkövetett 
csalások felismerésében, és persze, tanácsokat adunk 
jogi, egészségügyi vagy bármely más kérdésben. Ezért 
szeretnénk az új civil házban olyan állandó ügyeletet 
tartani, ahol naponta 2-3 szakterület ismerői várják 
majd a hozzájuk fordulókat. Ami meg a programokat 
illeti, arra fiataloknak és időseknek egyaránt igényük 
van. Előbbieket a régi helyen egyszerűen nem tudtuk 
fogadni, ugyanis nekik nemcsak megfelelő tér kell, de 
olyan infrastruktúra is – számítógépek, wifi, stb. –, ami 
számukra létkérdés. Az időseknek pedig különösen 
fontos lehet a közösségi élmény, a többiekkel eltöltött 
órák, hiszen a koronavírus-járvány őket még inkább 
elszigetelte a világtól, a barátoktól, az ismerősöktől.

Mikor vehették birtokukba a Kossuth Lajos utca 12. 
szám alatt található épületet?    
Nagy örömünkre a soron következő Egri Civil Fórumot 
március végén már ott rendeztük. 
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ALKOTNI, ÖRÖMÖT OKOZNI, SIKERT ELÉRNI
ÖNKÉNTES MUNKÁJÁRÓL ÉS ANNAK MOTIVÁCIÓIRÓL KÉRDEZTÜK RÉTI ERIKÁT
Minden bizonnyal meglehetősen sokan találkoztak már valamilyen egri 
eseményen Réti Erikával, aki – amellett, hogy több intézménynél kez-
deményezte a családbarát munkahely kialakítását – nemcsak a Három 
Királyfi, Három Királylány mozgalom megyei koordinátora, a „Fiatalok 
Nemzetközi Napjának” és a „Vidéki Nők Nemzetközi Napjának” helyi 
megszervezője, de részt vállal a Felsőváros „Mozgásba hozzuk a közös-
séget” elnevezésű rendezvényének feladataiból is. Többek között ezért is 
gondolta úgy a civilek felsővárosi szekciója, hogy őt jelölik „a 2021. év civil 
önkéntese” elismerő címre. Hogy mi is e társadalmi aktivitás mozgatóru-
gója? Erről beszélgettünk vele.
Már pusztán azért is elismerés, hogy a 
felsővárosi szekció Önt tartotta érde-
mesnek az év önkéntese címre, mivel 
nem ott él. Hogyan került kapcsolatba 
az ottani civilekkel?
Két éve kerestek meg – mondja Réti Erika 
–, jóllehet az ottani szekció már ismert 
engem, miután az ÉFOÉSZ rendezvé-
nyein nemcsak konferansziéként voltam 

jelen, de az értelmi fogyatékossággal élő 
gyerekek fellépéseit is mindig igyekez-
tem segíteni. Ennek nyomán hívtak aztán 
a „Mozgásba hozzuk a közösséget” nevű 
eseményre, amelyen hasonló feladatokat 
látok el. Ami az év civil önkéntese jelölést 
illeti, rendkívül megtisztelő, hogy rám 
gondoltak, amit külön köszönök Radics 
Istvánnénak, az ÉFOÉSZ egri tagozata 
elnökének, Botkáné Németi Ibolyá-
nak, a Zöldpanel Egyesület elnökének, 
illetve Román Gáborné civil aktivistának, 
s persze, mindenkinek, akivel együtt 
dolgozom a civil munkám során.  

Három Királyi, Három Királylány 
mozgalom, családbarát munkahelyek, 
„Gyereket a magasba!” nevű akció helyi 
megszervezése, és még sorolhatnám 
azon eseményeket, amelyeknél ott 

bábáskodott. Honnan e sokrétű érdeklődés?
Ha az ember önkéntes munkát végez, szereti kipróbálni 
magát sok területen. De a lényeg mindig az, hogy amit 
csinálunk, azt szenvedéllyel tegyük, és hogy egy-egy 
társadalmi kérdés iránt elkötelezettek legyünk. A dolog 
úgy működik, hogy megkeressük a minket leginkább 
foglalkoztató problémát, amely témába beledolgozzuk 
magunkat, ezt követően pedig már hívnak-keresnek, és 
innentől kezdve lehet szélesebb kört is érintő tevékeny-
séget végezni. Tehát ezt az egészet fokról fokra kell felé-
píteni.

Milyen tulajdonságok kellenek e munkához?
Elsősorban empátia, kapcsolatteremtő képesség, opti-
mizmus, szociális érzékenység. Talán ez az oka annak, 
hogy itthon az önkéntesek 55-59 százaléka nő. Holott az 
említett jellemzők nem csupán a nők sajátjai – a férfiak-
ban ugyanúgy megvannak –, legfeljebb ők jobban kifej-
lesztették azokat magukban. 

Az Ön esetében mik az önkéntesség legfőbb motivá-
ciói?
Az alkotás, az örömokozás, a sikerélmény. Tehát, hogy 
létrehozzak valamit, hogy másoknak örömöt szerezzek, 
és hogy az, amit csinálok, sikeres legyen. De talán hadd 
idézzem Pál apostol egy mondatát, ami az ars poeticám 
is lehetne, s amely így hangzik: „Azokra a dolgokra töre-
kedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését 
szolgálják”.
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Erika először Németországban találkozott egy 
egri anyukával, aki hasonló cipőben járt. Jólesett 
éreznie, hogy nincs egyedül a problémájával. 
Akkor fogalmazták meg, hogy szükség lenne az 
egyesületre. Ildi elsőként egy szülőképzésen vett 
részt, ahol sok erőt kapott a továbblépéshez. 
Mivel őt is felkarolták a bajban, szeretné most 
ugyanezt megadni minden érintett családnak, 
aki hozzájuk fordul.
ERIKA: Igyekszünk csatlakozni az országban működő 
más szervezetek munkájához. Már a kezdetekkor kiváló 
szakemberek jöttek Egerbe, akik megállapították, hogy a 
képzésen ilyen létszámmal még nem találkoztak. Akkor 
döbbentünk rá, mennyien élnek a környéken, akiket érint 
a probléma. Mindig fontosnak tartottam három alappil-
lért: egymást segíteni információkkal, érdekképviselet-
tel; a témával foglalkozó szakembereket hívni; valamint 
közös programokat szervezni. A társadalmi érzékenyítés 
szintén fontos feladat, próbálunk ezen is munkálkodni. 
Feltett szándékunk, hogy Egerben is létrehozzunk egy 
olyan központot, ahol az érintettek kezét a korai diagnó-
zis időpontjától a felnőtté válásig, a munkába állás és a 
támogatott lakhatás eléréséig tudjuk fogni.

ILDI: Megközelítőleg harminc regisztrált tagunk van, de 
több érdeklődő is jár a programjainkra. Előfordul, hogy 
valaki felnőttként csatlakozik hozzánk, mert csak később 
kap diagnózist. Számukra indítottunk egy klubot péntek 
délutánonként, a Bartakovics Béla Közösségi Házban.

ERIKA: Képesek és vágynak arra, hogy 
nekik is legyenek barátaik, tudjanak vala-
kivel beszélgetni. Várják a programokat, 
és nagyon hálásak ezekért az alkalmak-
ért. A nagyobbak együtt járnak moziba, 
és az online időszakban is tartották a 
kapcsolatot.

Az egyesület minden korosztály 
számára szervez programokat, 
amelyek hiánypótló alkalmak, 
hiszen az érintettek az átlagos 
gyerekek között periférián érezhe-
tik magukat, itt viszont egyenrangú 
és aktív társai a közösségnek.
ILDI: Egy új szabadidős és sportolási lehe-
tőség a karate. Az egyik érintett fiú több 
éve karatézik; az ő edzője, Jakab László 
vállalta a gyermekek tanítását. Másfél éve 
tart a kapcsolat a Hero Do Dojoval, azóta 
több versenyen is sikeresen szerepeltek, 
április 2-án pedig a Dobó téren is bemu-
tatkoznak. Laci bácsi olyan türelemmel 
és alázattal tartja a foglalkozást, hogy 
azóta minden gyermek lelkesen jár spor-
tolni. Így a barátokkal hétköznap kétszer 
is találkoznak az edzésen, péntekenként 
pedig a klubban. Ezek a gyerekek, akik 
egyébként otthon ülnének a suli vagy a 
munka után, örömmel mennek a progra-
mokra, és sokkal nyitottabbak, magabiz-
tosabbak.

ERIKA: Együtt járunk kirándulni, kisvo-
natozni a Stimecz-házhoz, és kézműves 
foglalkozásokat is tartunk.

ILDI: Idén először – szülői részvétellel 
– tábort szervezünk Felsőtárkányban, 
amit már nagyon várnak. Többen jelezték 
önkéntes segítségüket a hétfőtől pénte-
kig tartó programok lebonyolításában. 

ERIKA: Közösen ünnepeljük minden 
évben április 2-át, az autizmus világnapját. 

ILDI: Aznap városnéző vonatozás és süti-
zés lesz a gyermekek számára. Ezután 
indulunk a figyelemfelkeltő „Kék sétára” a 
Széchenyi utcán át a Dobó térig, ahol egy 
kis műsorral kedveskedünk barátainknak. 
Ezen az estén a Dobó-szobor értünk vilá-
gít kéken, kifejezve az együttérzést és a 
reményt.

ERIKA: A szülőknek továbbra is tartunk 

szülő klubot, ahol nyugodtan leülhetnek 
beszélgetni, amíg vigyáznak a gyereke-
ikre. Idén is írtunk pályázatot, melynek 
keretében még több előadót szeretnénk 
meghívni.

Amikor Ildi és Erika fiai kezdték 
az iskolát, még nem működött a 
Szalaparton a szegregált osztály az 
ép értelmű autisták számára. Ma 
már négy évfolyam nőtte ki magát 
egy-egy kislétszámú osztállyal, 
és van remény arra, hogy a felső 
tagozat is elinduljon. Az érintett 
szülők számára minden kis lépés 
sikerélmény, hiszen nem könnyű 
befogadó intézményeket találni, 
és közben a család egyensúlyát is 
megtartani.

ILDI: Ez egy gyászfolyamat, és nehéz 
volt szülőként megélnünk, különösen 
a férjemnek, hogy az egyetlen fia más, 
mint az átlag. Idővel sikerült feldol-
goznia, és most már büszke arra, hogy 
milyen ügyes felnőtt lett belőle. A 
fiam az Agria-Humán Kft.-nél dolgozik, 
örömmel megy minden nap, és nagyon 
szereti a munkáját. Ha segítjük őket, 
akkor be tudnak illeszkedni a társada-
lomba, és képesek teljes életet élni.

ERIKA: Az én kisfiam az úszásban jeleske-
dik, és nagyon szép eredményeket ért el 
országos szinten. A siker számára öröm, 
és nekünk is egyfajta gyógyír. Nálunk 
maximálisan elfogadó a család, apa is 
büszke rá. De látjuk azt is, hogy több érin-
tett családban magasabb a válási arány, 
illetve a testvérek helyzete sem könnyű. 
Amikor minden energia az autista gyerek 
felé áramlik, könnyen háttérbe szorul 
a testvér. Nem egyszerű, de próbáljuk 
ebből a helyzetből a legoptimistábban a 
legjobbat kihozni, és értékes mindenna-
pokat teremteni.

SZERZŐ: CSÁK-NAGY KRISZTA
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„BE TUDNAK
ILLESZKEDNI
A TÁRSADALOMBA, 
ÉS KÉPESEK
TELJES ÉLETET ÉLNI”
A BEN EGYESÜLET FELKAROLJA 
AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐKET

KISSNÉ BARTOS ERIKA FIÁVAL, NÁNDORRAL 
A SZALAGAVATÓN - SAJÁT FOTÓ

KÉK FÉNYBEN A BEN 
EGYESÜLET AZ AUTIZMUS 

VILÁGNAPJÁN

KATONA ILDIKÓ FIÁVAL, BENIVEL 
BILKU KRISZTIÁN FOTÓJA

A BEN Egyesület szülői kezdeményezésre jött 
létre 2009 novemberében, az autizmussal 
élőkért. Kissné Bartos Erika, az egyesület alel-
nöke az alapító tagok közé tartozik. Katona 
Ildikó, az egyesület elnöke később csatlako-
zott fiával a sorstársakhoz. Az érintett szülők 
számára a közösség tájékozódási pont, támasz 
és megerősítés. Az autizmussal élő gyerekek-
nek pedig olyan lehetőség, ahol nem szégyen 
másnak lenni, és még barátokra is lelhetnek 
egymásban.



„AZÉRT DOLGOZUNK, HOGY SEGÍTSÜNK”
2004. május 16-án alakult a Rotary Club Eger, amely szervezet azóta is igyekszik fáradhatatlanul a közjót szolgálni. Az 
önkéntes alapon működő, politikamentes baráti közösség a megyeszékhely, illetve annak vonzáskörzetében élő hátrányos 
helyzetű embereknek nyújt segítő jobbot. Számos kezdeményezés fűződik a nevükhöz, munkájukról dr. Murányi Zoltán 
soros elnököt, Gyetvai Zsolt alkormányzót, Molnár Lászlót, a szervezet titkárát, illetve Ferenczi Kendét, az Egri Interact 
Club elnökét kérdeztük.

- Alapvetően milyen tevékenységeket 
végez a Rotary?
- Gyetvai Zsolt: Ez egy olyan világszer-
vezet, amely mintegy 34 ezer klubja 
több mint egymillió tagot számlál 
a világ közel kétszáz országában. A 
humanitárius közösségben azért dolgo-
zunk, hogy segítsünk. Klubonként elté-
rőek ugyan a célok, de összességében 
a segítségnyújtás mindig a fő szempon-
tok között szerepel. Egerben például 
főleg a fiatalokra koncentrálunk.

Városunkban kik lehetnek úgymond 
„rotarysták”? Milyen feltételekhez, 
kritériumokhoz kötött a jelentkezés?
DR. MURÁNYI ZOLTÁN: Rotarys bárki 
lehet, mindenkit szeretettel látunk, aki 
az eszmeiségünket elfogadja, magáévá 
tudja tenni. A jelentkezés módja pedig, 
hogy a leendő tag valamelyikünket 
megkeressen potenciális ajánlóként. 
Ezután meghívjuk az üléseinkre, majd 
amennyiben kölcsönös a bizalom és a 
szimpátia, a Rotary közössége szavaz 
a jelölt tagságáról. Várjuk a külön-
böző szakmájú emberek jelentkezését, 
hiszen a munkánk igen szerteágazó, 
és sokszor speciális kompetenciákat 
igényel.

MOLNÁR LÁSZLÓ: Nagyon fontos, 
hogy a közjóért tudjunk tenni, fontos, 
hogy kellő egzisztenciával rendelkez-
zenek a tagok, hiszen a klub olyan civil 
közösség, ahol a működési költségeket 
mi magunk teremtjük meg. Olyan jóté-
konysági szervezetről beszélünk, amely 
nem éli fel a támogatásokat, hanem 
ezeket száz százalékban arra a célra 
fordítja, amelyet előzetesen megjelölt. 
Nagyon szeretnénk, ha sokan lennénk, 
illetve ha némiképpen fiatalodnánk, 
hiszen kicsit megöregedtünk a klubon 
belül: 54 év a legfiatalabb.

DR. MURÁNYI ZOLTÁN: Nem lehet elég 
korán elkezdeni az utánpótlás nevelé-
sét, abban bízunk, hogy a középiskolá-
sok mellett az egyetemista korosztály 
is hamarosan képviselni fogja magát 
Egerben.

A fiatalok segítésének említésénél 
fontos kiemelni, hogy Egerben is 
működik egyfajta ifjúsági tagozat. Az 
ebben tevékenykedők mivel tudják 
támogatni a Rotary Klub munkáját?
FERENCZI KENDE: Az adománygyűj-
tésekből például mindig kivesszük a 
részünket, például a Patakparti Kacsa-
parti elnevezésű programra évről évre 
sikeresen értékesítjük a támogató 
jegyeket. Közösségünk egy 20-30 fős 
baráti társaságra épül, országosan 
pedig 2-300 ezer fő segíti a klubot.

Az egri óvodákat is támogatják, és 
már a harmadik sószobát adhatták 
át. Ezen kezdeményezésüket három 
éve indították, emellett milyen egyéb 
humanitárius tevékenységek jellem-
zik a munkájukat?
DR. MURÁNYI ZOLTÁN: Bizonyos 
feladatköröket szinte alakulásunk 
óta betöltünk, régóta támogatjuk 
például az ÉFOÉSZ-t, illetve egy erdé-
lyi faluban, a Magyardécsen működő 
iskolát is segítjük, emellett természe-
tesen mindig igyekszünk újdonságok-
kal szolgálni. Idén – egy nemzetközi 
projekthez kapcsolódva – felfekvés 
elleni eszközöket nyújtunk át három 
nyugdíjas otthonban, emellett köze-
ledik a gyereknap, amelyre szintén 
nagy erőkkel és örömmel készülünk. 
Egy testvérklubunk országossá vált 
akciója segítségével jégkrémet szeret-
nénk osztani a legfiatalabbaknak, az 

óvodás korosztálynak. A tervek szerint Eger városán 
kívül Gyöngyösön is a gyerekek kedvében járhatunk. 
Az országban egyébként a klubjainkkal mindenhol 
egyszerre fogjuk meglepni az ovisokat.

MOLNÁR LÁSZLÓ: Ezt kiegészíteném szintén egy 
aktualitással, méghozzá az egri, illetve a gyöngyösi 
kórháznak szánt adománnyal, előbbi számára egy 
irattározó szekrényt, utóbbinak pedig egy automata 
raktárrendszert biztosítunk.

A diákok nyelvtanulását is évek óta segítik, ehhez 
milyen programjaik, kezdeményezéseik kapcsolód-
nak?
GYETVAI ZSOLT: Büszkeséggel tekintünk nemzetközi 
diákcsereprogramunkra, amelyhez a Rotary a szerve-
zést, valamint a biztonságot nyújtja, a középiskolások 
ennek segítségével három hónapra vagy egy évre 
külföldre mehetnek, ahonnan fogadunk is tanulókat. 
Egerből szerte a világba utaztak már fiatalok, akik a 
program segítségével életre szóló élményeket szerez-
tek és igaz barátságokat kötöttek. Országosan több 
ezer diák előtt nyitott ez a lehetőség minden évben. 
Helyben eleinte nyelvvizsgaköltséggel támogattuk a 
középiskolásokat, manapság pedig felkészítő tanfo-
lyamokat szervezünk, és ennek kiadásait álljuk.

SZERZŐ: VERES PETRA 
FOTÓK: TV EGER
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KÉT HÓNAP SEM KELLETT
AZ EGRI CSILLAGOK LEFORGATÁSÁHOZ
KOVÁCS ISTVÁN SZÍNMŰVÉSZT,
BORNEMISSZA GERGELY
MEGFORMÁLÓJÁT KÉRDEZTÜK 
Várkonyi Zoltán 1968-as mozija, az Egri csilla-
gok minden idők legnézettebb magyar film-
je. Az alkotás népszerűségét nem csupán az 
mutatja, hogy nincs év, amikor egy vagy több 
nemzeti ünnepünkön ne tűzné a műsorára 
valamely televízió, de az is, hogy mindmáig 
felbukkannak a valamikori forgatáshoz kötő-
dő érdekes és igaz történetek, amiként olyan 
legendák is, amelyek izgalmasak ugyan, csak 
semmi közük a valósághoz. A példátlanul si-
keres produkcióról kérdeztük annak főszerep-
lőjét, a Bornemissza Gergelyt alakító színmű-
vészt, Kovács Istvánt.   
Először talán azt a titkot kellene megfejtenünk, 
hogy az Egri csillagok – amellett, hogy máig messze 
a legnézettebb magyar film – miért lehetett oly 
népszerű az egymást követő korosztályok köré-
ben…
Nem vitás – mondja Kovács István –, hogy az 1968-as 
premier után ez az alkotás hosszú-hosszú időn át a 
hazai közönség egyik legnagyobb kedvence volt, ám 
abban már korántsem vagyok biztos, hogy ez a megál-
lapítás a közelmúltra, illetve napjainkra is érvényes. 
Amivel szerintem nincs semmi baj, hiszen hatalmasat 
változott a világ, miért kellene ugyanannak érdekelnie 
az embereket, mint negyven-ötven éve. Kétségtelen, 
hogy a bemutatásakor nagyot szólt a film, amelynek 
a hatását még rendkívül sokáig tapasztalhattuk mi 
magunk is. És hogy mi volt a titka? Úgy gondolom, ezt 
nem lehet egyetlen dologra visszavezetni. Először is, 
e mozi megszületése arra az időszakra esett, az 1960-
as évek második felére, amikor a magyar kultúra – és 
azon belül a filmgyártás – kezdett megszabadulni 
attól a sematizmustól, amely a korábbi időszakot jelle-
mezte, és ami döntően a politikának, az ország akkori 
irányítóinak volt betudható. Ahogy tehát engedett a 
szorítás, úgy jöttek létre újabb és újabb olyan filmek, 

mint az Egy magyar nábob vagy épp 
a Kárpáthy Zoltán, amelyek közvetle-
nül megelőzték az Egri csillagokat. De 
a sikerben múlhatatlan szerepe van a 
forgatókönyv alapjául szolgáló Gárdo-
nyi-műnek, amellyel szinte valamennyi 
honfitársunk találkozott, s ami minden-
kiben megmozgatja a nemzeti érzelme-
ket. Nagyon jól emlékszem, gyerekként 
magam is milyen lelkes olvasója voltam.

Arról nem szólva, hogy a film felvonul-
tatta a hazai színjátszás legnagyobb-
jait, aminek köszönhetően a csupán 
pár pillanatra felbukkanó karaktere-
ket is Kossuth-díjasok alakították…
Így van. Az ember most is beleborzong, 
ha arra gondol, hogy a nézők még az 
alig néhány mondatos epizódszerepek-
ben is olyan művészeket láthattak, mint 
Gobbi Hilda, Latinovits Zoltán, Pécsi 
Ildikó és még nagyon hosszasan sorol-
hatnám.   

Megjegyzem, számomra az is sokat 

elárul a Várkonyi-mozi iránti érdeklő-
désről, hogy máig jelennek meg olyan 
írások, amelyek a forgatással kapcso-
latos különböző legendákról, kulissza-
titkokról szólnak. 
Ilyen értelemben igaza van, de azt 
az elementáris hatást, amit annak 
idején váltott ki a film, ma már hiába 
is keresnénk. De – ismétlem – ez telje-
sen érthető, ráadásul egyáltalán nem 
csökkenti az alkotás értékét. Amire 
különben a legjobb bizonyíték, hogy 
a hazai televíziók hányszor tűzték már 
műsorukra az Egri csillagokat, amit való-
színűleg nem tennének, ha az a nézők 
számára teljesen érdektelen lenne. És 
még valami… Egy, a MOKÉP-től szár-
mazó adat szerint azon időszakban, 
amikor a mozikban ment a film – írd és 
mondd – 18 millióan váltottak rá jegyet. 
Úgy vélem, ez a siker megismételhetet-
len.  

Az imént nem véletlenül hoztam 
szóba a legendákat, amelyek közül 
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az egyik legelterjedtebb, hogy a film 
költségvetése – persze, az amerikai és 
magyar filmgyártás eltérő anyagi lehe-
tőségeit figyelembe véve – már-már 
hollywoodi léptékű volt…
Kétségtelen, hogy példátlanul drága 
film volt. Emlékeim szerint – remé-
lem, nem tévedek – 90 millió forintból 
készült, ami 1968-ban hihetetlenül nagy 
összeg volt. Viszont arról sem szabad 
elfeledkezni, hogy ebből fel kellett 
építeni az „egri várat” a Pilisben, előte-
remteni a bulgáriai forgatás költségeit, 
és akkor még nem említettük a jelme-
zeket – köztük a több ezer statisztáét 
–, díszleteket, stb. Egyszóval volt helye 
a millióknak.

A világért sem akarok turkálni a 
zsebekben, de meg kell kérdeznem: a 
magyar viszonyokhoz mérten a színé-
szek gázsija is Hollywoodot idézte? 
Akkoriban fizetési kategóriák voltak: 
ha például egy frissen végzett főiskolás 
egy főszerepet játszott, 4 ezer forint járt 
neki. Én is ennyit kaptam volna az 1966-
os Kárpáthy Zoltánért, mivel abban 
az évben vettem át a diplomámat a 
Színház- és Filmművészeti Főiskolán… 
Hogy ebből 6 ezer lett, azt szerintem 
Várkonyi hiúságának köszönhettem, 
aki úgy vélhette, hogy az ő címszerep-
lője nehogy már annyit vigyen haza, 
mint mások. Az Egri csillagoknál ismét 
csak kiemelt gázsim volt, ami azt jelen-
tette, hogy az akkor megszabott 6-8 
ezer forint helyett 9 ezerért csináltam 
egy-egy részt. Ez a 18 ezer forint közel 
kéthavi munkáért ma viccesnek tűnik, 
de abban az időben nekem horribilis 
összegnek tűnt. 

Ha már a dolgot szóba hozta, kíván-
csi lennék rá, hogy mennyi idő alatt 
forgatták le a két részt?
Elképesztően gyorsan. Gyorsabban, 
mint ma egy olyan, átlagos filmet, ami 
nem igényel különleges helyszíneket, 
díszleteket, stb. A munka a színházi 
évad után, valamikor 1968 júniusának 
végén, július elején indult, augusz-
tus 20-22. táján pedig be is fejeztük, 
méghozzá Bulgáriában, ahol a török-
országi, illetve a tengerparti jelenete-
ket vettük fel. Utóbbi időpont azért 
is emlékezetes, mert a csehszlovákiai 

bevonulás miatt igencsak kalandos 
volt a hazatérésünk. A lényeg, hogy e 
monumentális alkotást nem egészen 
két hónap alatt hoztuk tető alá.  

Várkonyi Zoltán azon rendezők közé 
tartozott-e, akik jó előre centiről 
centire kidolgoznak mindent? Kérde-
zem ezt azért, mert az Egri csilla-
gokban nem egy és nem is két olyan 
jelenet volt, amelyet aligha lehetett 
megismételni…
Várkonyi – akinek nemcsak a filmjeiben 
játszottam, de a főiskolán a növendéke 
is voltam – mindig pontosan tudta, mit 
akar. Amiként azt is tudta – s ez egy 
senki máshoz sem hasonlítható tulaj-
donsága volt –, hogy melyik színészé-
től mit várhat el. Tehát nem csupán 
azt, illik-e rá az adott szerep, de azt is, 
mi jöhet majd vissza tőle anélkül, hogy 
hosszasan magyarázni kellene neki. 
Arra kifejezetten büszke vagyok, hogy 
engem is azok közé sorolt, akiket nem 
szükséges lépten-nyomon instrukci-
ókkal ellátni. Ő amúgy nem is szívesen 
mondott többet két-három mondatnál, 
az is igaz viszont, hogy az a néhány szó 
bőven elég volt ahhoz, hogy az ember 
a helyes irányba induljon egy-egy figura 
megformálásakor.

A szintúgy Várkonyi rendezte Kárpá-
thy Zoltán címszerepének mekkora 
része volt abban, hogy Ön lett Borne-
missza Gergely?
Jó lenne, ha erre válaszolni tudnék. 
Annyi biztos, hogy a Kárpáthy Zoltán 
sikerének Várkonyi is örült, velem pedig 
madarat lehetett volna fogatni, hiszen 
életem első főszerepe volt. Ennek elle-
nére nekem egy szót sem szólt az Egri 
csillagokról, bár akkor már foglalkozott 
a dologgal. Volt viszont egy érdekes 
sztori… A Magyar Ifjúság című heti-
lapban megjelent egy írás a készülő 
filmről, amihez egy egyoldalas közvéle-
mény-kutatást is csatoltak, méghozzá 
oly módon, hogy közzétették 5-6 fiatal 
színész, illetőleg ugyanennyi színésznő 
képét, majd megkérdezték az olvasói-
kat, hogy szerintük ki játssza Bornemisz-
sza Gergelyt, valamint Vicuskát. Nos, a 
szavazók 98 százaléka Venczel Verára 
és rám adta a voksát, amitől mindket-
ten rettentően boldogok voltunk. Hogy 

Várkonyit ez mennyire befolyásolta, fogalmam sincs, 
mindenesetre, amikor megnevezte a szereplőket, úgy 
tett, mintha a kiválasztásunk magától értetődő lenne.

A Kárpáthy Zoltán országos népszerűséget hozott 
Önnek. Gondolom, az Egri csillagok további lökést 
adott a pályafutásának…
Ezt így nagyon nehéz lemérni, ám annyi bizonyos, 
hogy a nézők szeretetét nem lehetett nem érezni, 
ami számomra elképesztően sokat jelentett és jelent. 
Nem véletlenül használom a jelen időt is, mivel – s 
ezt szerénytelenség nélkül mondhatom – manap-
ság sem tudok úgy végigmenni az után, hogy meg 
ne állítsanak, ne fejeznék ki valahogy a szeretetüket. 
Úgy vélem, ennél többet az ember nem érhet el. És 
ez Bornemissza Gergelytől eredeztethető, mert bár 
életem során sok-sok színházi- és filmszerepet játszot-
tam el, a közönség akkoriban zárt a szívébe. 

Ha ma azt hallja, hogy Egri csillagok, mi az, ami 
először eszébe jut akár a forgatás időszakából, akár 
az azt követő időszakból?
Szívesen említenék egy-két-három epizódot, de az 
igazság az, hogy számomra – és ezt valószínűleg a 
többi szereplő is megerősítené, csak hát alig-alig él 
már valaki közülük – a legmaradandóbb élményt a 
forgatás sajátos, nagyon ritkán tapasztalható hangu-
lata jelentette. Elég nehéz ezt megfogalmazni, de 
mindnyájunkban volt egyfajta megmagyarázhatatlan 
lelkesedés, mintha csak éreztük volna, hogy itt valami 
egyedi, különleges, születik. 

Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy sok-sok 
korosztály tagjainak okozott már nagy örömöt az 
Egri csillagok. Ennek apropóján kérdezem, emlék-
szik-e még arra, hogy az Ön gyermekei – akik közül 
már a legkisebb is kész felnőtt – annak idején 
hogyan fogadták a filmet?
Hogyne emlékeznék. Rettentő lelkes közönség voltak, 
akiket a cselekmény az első pillanattól kezdve az utol-
sóig lekötött. Ezt onnan lehetett jól lemérni, hogy egy 
másodpercre sem zökkentette ki őket a történet élve-
zetéből az a tény, hogy a mozivásznon-tévéképernyőn 
az édesapjukat látják. Egyébként van ezzel kapcsolat-
ban egy viszonylag friss élményem is… Amikor 2018-
ban – a film megszületésének 50. évfordulója alkal-
mából – bemutatták az alkotás teljeskörűen felújított 
változatát, én is meghívást kaptam a vetítésre, ahová 
magammal vittem a legkisebb unokámat. Figyeltem, 
ahogy nézi a filmet, és azt láttam, levegőt is alig vesz, 
annyira leköti őt. Ennél nagyobb elismerést nem tudok 
elképzelni.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
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VICUSKA ÉS BORNEMISSZA GERGELY (VENCZEL VERA ÉS KOVÁCS ISTVÁN)

A 24 ÉVES KOVÁCS ISTVÁNNAK MÉG NAGYOBB ISMERTSÉGET 
ÉS NÉPSZERŰSÉGET HOZOTT AZ EGRI CSILLAGOK FŐSZEREPE



18 / EGRI MAGAZIN

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

AZ UKRÁN
MENEKÜLTEKNEK

Mirkóczki Ádám polgármester 2022. február 
28-án tett felajánlást a Belügyminisztérium felé 
200 fő ukrán menekült elhelyezésére és ellátá-
sára, a frissen elkészülő Kistályai úti munkás-
szálló épületében. A felajánlásról tájékoztatták 
a Védelmi Igazgatás területi szerveit is, tehát 
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság és a Heves Megyei Kormányhivatal veze-
tőit. A városi médiában felhívást tettek közzé, 
amelyben felkérték a lakosságot és a gazdál-
kodókat az adakozásra. Az adományok foga-
dására megállapodást kötöttek professzionális 
karitatív szervezetekkel - Katolikus Karitász, 
Babtista Szeretetszolgálat – a pénzadomá-
nyokhoz számlaszámot tettek közzé. Folya-
matosan tartották a kapcsolatot a lakossági 
felajánlások és a felajánlást kezelő szervezetek 
között. Az államigazgatás és a közigazgatás 
szereplőivel közösen kezelik a város területére 
magánúton idekerülő menekültekkel kapcso-
latos kéréseket és problémákat. Felvették a 
kapcsolatot az önkéntes és a civil szervezetek-
kel az adományokkal kapcsolatos logisztikai 
feladatok kezelése érdekében. Megkeresték 
Eger testvérvárosait, amennyiben módjuk-
ban áll, városunkon keresztül is segítsenek a 
bajbajutottakon. Esslingen am Neckar lakos-
ságának adományát fogadta Eger, melynek 
egy részét átadták a karitatív szervezeteknek, 
egy részét pedig elhelyezték az elszállásoltak 
számára. A Kistályai úti munkásszállóra 2022. 
március 26-án érkezett 75 ukrán menekült a 
Donyeck-medencéből, akik ottani rendőrök, 
tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek 
családtagjai. Kuti László ungvári konzullal 
a határon való áthozatalukat egyeztették, 
miközben a szociális munkások a munkásszálló 
szobáit rakták rendbe, és a gyors ellátást készí-
tették össze, étkezést is biztosítva számukra. 
Az önkormányzat a kormányhivatallal és a helyi 
védelmi bizottsággal folyamatosan egyeztet a 
zavartalan ellátás érdekében. 
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Sas úti kollé-
giumot nyitotta meg az ukrán menekültek előtt, és 
adománygyűjtést is szervez a bajbajutottak számára. 
A segítségnyújtásról dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az 
egyetem rektorát kérdeztük. 

Miért tartotta fontosnak az egyetem, hogy e nemes 
ügy mellé álljon?
A fegyverek ropogása, az életeket kioltó és veszélyez-
tető, egzisztenciákat egyik napról a másikra megszün-
tető konfliktus mindent felülír. Ebben a helyzetben 
az államon, a hatóságokon és hivatalos szerveken túl 

nekünk is megvan a saját felelősségünk. 
A háború borzalmai óriási szükséget 
okoztak, melyen közös erővel enyhít-
hetünk, a bajbajutottakon segíteni 
emberként és intézményként is szív-
beli kötelességünk. Katolikus egyetem-
ként különösen megszólít bennünket 
a tragédia, s ilyenkor Jézusnak Máté 
evangéliumában lejegyzett tanítására 
gondolhatunk: „Éhes voltam, és adta-
tok ennem. Szomjas voltam, és adtatok 
innom. Idegen voltam, és befogadta-
tok. Nem volt ruhám, és felruháztatok.” 
Később pedig így folytatja: „…amit e 
legkisebb testvéreim közül eggyel is 
tettetek, velem tettétek.” Éppen ezért 
nem volt kérdés, hogy az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem a Főegyház-
megyei Karitász Központtal együtt-
működésben gyorsan lépjen, és az 
egyetem polgárai, hallgatói, valamint 
az egriek felé forduljunk, koordinálva a 
gyűjtést. Mindezt az Egyetem Család-
barát Irodájának munkatársai a Szoci-
álpedagógia Tanszék munkatársaival és 
a Hallgatói Önkormányzattal közösen 
végzik.

Hány családnak tudnak szállást adni, 
és mivel tudják még őket segíteni? 
Kollégiumi kapacitásainkat átszervez-
tük, és egy helyen, a Sas úti kollégium-
ban biztosítottunk szállást azoknak, akik 
segítségre szorulnak a háború miatt. Az 
épületben több mint száz fő elszállá-
solására volt lehetőség. Nagyon fontos 
segítséget jelentett, szép eredményt 
hozott az első körben március 16-ig 
tartó adománygyűjtési akciónk. Csak 
példaként említem, hogy több mint 250 
kg készétel, több mázsányi májkrém, 
bébiétel, lekvár és más konzerv, leves-
por, olaj és tartós tej, keksz és csoko-
ládé, ásványvíz, üdítő, valamint tisztál-
kodási és higiéniai szer érkezett néhány 
nap alatt. Az adományokat – szortírozás 
után – március 17-én, csütörtökön, a déli 
órákban munkatársaink elszállították 
a Főegyházmegyei Karitász Irodába. 
A gyűjtést folytatjuk, az eddigiekben 
megismert gyűjtőpontok változatlanok: 
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 
épületeiben és a Gyakorlóiskolában is 
várjuk az adományokat, egészen ápri-
lis 18-ig, azaz húsvét hétfőig. A segítő 

Lapzártánk idején már több mint egy hónapja tart az Ukrajna elleni 
orosz invázió. A szomszédos országból sokan menekülnek Magyaror-
szágra, és Egerben is különböző civil szervezetek, egyházak, cégek, 
intézmények, magánszemélyek fognak össze azért, hogy segítséget 
nyújthassanak számukra. Vannak, akik adományokat gyűjtenek, vagy 
épp szálláshelyet biztosítanak, de van olyan cég, mely munkát is kínál 
az ukrán menekülteknek. 

AZ ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁSSZÁLLÓBAN NŐK ÉS GYEREKEK VANNAK, ŐK AZ ORSZÁG AZON 
RÉSZÉRŐL ÉRKEZTEK, AMIKET LEBOMBÁZTAK. SENKI NEM BESZÉL MAGYARUL MÉG ANGOLUL SEM.
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akció a továbbiakban becsatlakozik a 
Katolikus Karitász országos hálózatába: 
a Kárpátalja területére érkező, háború 
elől menekülő embertársaink étkezte-
téshez szükséges főzési alapanyago-
kat gyűjtünk, a szállítmányt a Karitász 
juttatja el a határon túli területre. Ezért 
cukrot, lisztet, olajat, száraztésztát és 
más, tartósan elálló, jól szállítható alap-
anyagokat várunk az adományozóktól.

Mit biztosítanak a menekültek 
számára a szálláson?
A Sas úti kollégiumban alapvető élelmi-
szereket és ágyneműt tudunk számukra 
biztosítani. Az egyetem mellett az 
épületben nagy szolgálatot végez a 
Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, akiknek köszönet jár a 
szakmai irányításért. Ők is szerveztek 
gyűjtést a helyben jelentkezett szüksé-
gek betöltésére. Egyetemünk hallgatói 
és oktatói a helyszínen önkéntesként 
segítik a bajbajutottak kommunikáci-
óját, a magyarul nem beszélők minél 
gördülékenyebb ügyintézését, egész-
ségügyi ellátását, beilleszkedését. Az 
ukrajnai-kárpátaljai területekről érke-
zőknek Idegennyelvi Képző és Szolgál-
tató Központunk oktatói is segítő kezet 
nyújtottak: a nyelveket magas fokon 
beszélő oktatók tolmácsként segítettek 
a Sas úti kollégiumban. Volt, aki egy-egy 
csoport érkezésekor éjszaka végezte 
ezt a feladatot, más pedig azt vállalta, 
hogy hétvégén működik közre a nyelvi 
nehézségek áthidalásában, vagy éppen 
városnéző sétán ismerteti meg Eger-
rel a háború veszélyei elől hozzánk 
érkezetteket.

Adódik más lehetőség is segítésre?
Az ITM, a Magyar Rektori Konferencia 
és a Tempus Közalapítvány támogatá-
sával az Ukrajna területéről menekülő 
hallgatóknak több szakot érintően is 
lehetőségük van arra, hogy bekapcso-
lódjanak vendéghallgatóként az Eszter-
házy Károly Katolikus Egyetemen zajló 
jelenléti oktatásba. A követelmények 
teljesítésével a fiatalok akár kreditet is 
szerezhetnek. Valamennyi érintett fiatal 
- ha ezt kéri - kap kollégiumi férőhelyet 
Egerben és Jászberényben, valamint 

segítséget nyújt számukra a Kortárs 
Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda is. Az 
Ungvári Nemzeti Egyetem két, hozzánk 
résztanulmányokra érkezett hallgatóját 
Erasmus-ösztöndíjjal támogatjuk. Szin-
tén fogadtuk a beregszászi II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
több diákját is, ők a Leányka úti kollégi-
umban kaptak szállást, és a félév végéig 
ösztöndíjban részesülnek a Makovecz 
Program keretében. Amennyiben az 
ukrán felsőoktatási intézmény online 
módon folytatja a képzést, a hozzánk 
érkező hallgatókat informatikai eszkö-
zök biztosításával segítjük a távolléti 
oktatásban. A vendéghallgatókat a 
gördülékeny ügyintézésben az egye-
tem Külügyi Osztályának munkatársai 
is segítik itt tartózkodásuk idején. Az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával 
kötött együttműködésnek köszönhe-
tően egyetemünk önkéntes hallgatókat 
delegált a határra, az ombudsmani hiva-
tal ideiglenes területi irodájában folyó 
munka támogatására.

Az Emerson Automation FCP 
Kft. - elsőként az egri vállala-
tok közül - munkát ajánlott az 

itt tartózkodásuk alatt dolgozni akaró ukrán 
menekültek számára. Gödri István, a vállalat 
ügyvezető igazgatója, és Fiser Orsolya, HR igaz-
gató személyesen látogatott el a Sas úti kollé-
giumba, hogy felajánlja a vállalat segítségét.
Hogyan született meg a döntés arról, hogy ilyen 
módon segítsék az ukrán menekülteket?
Amikor február végén polgármester úr bejelentette, 
hogy Eger befogad 200 menekültet, már akkor jelez-
tük dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott felé, hogy 
szeretnénk az ideérkezők számára munkát ajánlani — 
mondta el kérdésünkre Fiser Orsolya. — Az Emerson 
Automation FCP Kft. decemberben adta át új üzem-
csarnokát, a bővítésnek köszönhetően a dolgozói 
létszámot is növelni szeretnénk. Mihelyst értesültünk 
arról, hogy a Sas úti kollégiumba menekültek érkeztek, 
ellátogattunk hozzájuk. Termékösszeszerelési, csoma-
golási és raktári munkát tudtunk számukra felajánlani. 
Végül 27 fő élt ezzel a lehetőséggel, akikkel rekordidő 
alatt kötöttük meg a szerződést. Sokat segítettek a 
folyamatban a Heves Megyei Kormányhivatal, a NAV, 
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosz-
tály munkatársai, az OTP Bank, illetve az önkéntesek 
is, így a látogatásunkat követő héten már munkába 
is tudtak állni a jelentkezők. Nagyon jóleső érzés volt 
látni a hivatalok és a segítők részéről ezt az összefo-
gást. Bár magyarul nem beszélnek a menekültek, de 
tolmács segítségével megmutattuk nekik a könnyen 
elsajátítható munkafolyamatokat. Nagyon gyorsan 
megértették a feladatukat, hamar beilleszkedtek. Két 
műszakban dolgoznak, nők és férfiak egyaránt. Élet-
kor tekintetében is vegyes az összetétel: fiatalok és 
idősebbek is vállalták a munkát. A felvett menekülte-
ket ugyanolyan feltételekkel foglalkoztatjuk, mint a 
magyar állampolgárságú dolgozóinkat, így fizetést és 
melegétkeztetést is kapnak. Vállalatunk nemcsak ilyen 
módon, hanem adománygyűjtéssel is segít. Jelenleg 
gyermekruhákat és cipőket gyűjtünk, mert informáci-
ónk szerint erre van most a legnagyobb szükség a Sas 
úti kollégiumban.

AZ AMERIKAI KÖZPONTÚ CÉG MUNKÁT AD A MENEKÜLTEKNEK
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A Bartók házaspár nappalija antik stílusú bú-
toraival a régmúlt időket idézi. János és Emese 
terített asztalhoz invitálnak. Arcuk barázdái 
között mosoly bujkál, szavaikban a megélt ta-
pasztalatok bölcsessége gyermeki pajkosság-
ban oldódik fel. Leginkább a ház urával, Bar-
tók János ny. agrármérnökkel beszélgetünk, 
hiszen ő nőtt fel az Eger környéki Novajon, az 
ő emlékezete őrzi a több mint fél évszázados 
húsvéti hagyományokat.

középre tették, és elkezdtek kártyázni, 
miközben borozgattak. 5 óra körül 
mindenki elment haza békességben, 
mert az állatoknak enni kellett adni.

Húsvéthétfőn milyen szokásokat tartot-
tak a faluban?
Mi, gyerekek alig vártuk, hogy másnap 
reggel legyen, hiszen mehettünk locsol-
kodni. Szigorúan meghagyták otthon, 
hogy nincs hideg vizes locsolás, csak 
rózsavíz. Legalább három kilométert 
tettünk meg, mert az osztálytársnőink a 
faluban elszórtan laktak, és a rokonokat is 
illett meglátogatni. Nekünk nem kínáltak 
alkoholt, ellenben volt kocsonya, sonka, 
sütemények, házi torták, kelt tészták. De a 
legfontosabb a túrós és mákos rétes volt, 
amit Novajon minden háznál sütöttek. 
Egész nap ettünk, és estére alig bírtam 
hazavinni a sok tojást, mert nem akar-
tam visszautasítani. Pénzt szigorúan nem 
fogadtunk el. Otthon büszkén számolt be 
a húgom, hányan locsolták meg. 

Lehetőséget adott-e ez a nap az udvar-
lásra, lánykérésre, a böjti időszak után a 
lakodalmak megtartására?
Fiatalként még nem nagyon értettem a 
dolgot, de amikor főiskolásként Keszt-
helyről hazajöttem, olyan dolog történt, 
amit addig csak hallomásból ismertem. 
Elmentem locsolkodni egy gyerekkori 
pajtásom házához, egy tehetős kőmű-
vesmester egyedüli gyermekéhez. A két 
mama jóban volt egymással. Egyszer 
csak azt vettem észre, hogy nem jönnek 
a locsolkodók, csak én vagyok ott jó 
félórája. Gyanús lett, mert közben a ház 
gazdája lehívott a pincébe, mutogatta 
a borát, és nem minden célzás nélkül 
elmesélte, hogy lakást fog vásárolni a 
lányának Egerben. Akkor kezdett leesni, 
hogy innen menekülni kell. Hosszúnak 
tűnő, tíz perces nyűglődés után sikerült 
elérnem, hogy kinyissák a kaput, ahol 
már hárman vártak. Amikor kiszabadul-
tam, otthon közöltem édesanyámmal, 
hogy ezt az összeesküvést kikérem 

magamnak, édesapám pedig jót neve-
tett a háttérben. Ez a sikertelen akció sok 
esetben bevált. Akit szívesen fogadtak a 
háznál, könnyen rabul esett. A húsvétnak 
ezt a részét nagyon várták a fiatalok. Az 
eljegyzéseket tavasszal tartották, a lako-
dalmat pedig inkább nyáron, sátrak alatt, 
amikor már melegebb lett, és hosszab-
bodtak a nappalok.

Mi az, ami leginkább megmaradt a 
gyermek- és fiatalkori évekből?
Az erkölcsi indíttatás, amit annak idején 
kaptunk, egy életre szolgált. Már betöl-
töttem a 75. évemet, de még mindig 
őrzöm azokat az intelmeket, amiket az 
esperes úrtól és vallásos édesanyám-
tól kaptam, akinek állandó helye volt 
a templomban, rózsafüzéresként. Az 
ünnep előtti böjtölést sem büntetésként 
éltük meg. A papunk azt tanította, hogy 
egy pici tisztulásra szükség van testiek-
ben és lelkiekben is. Igyekeztünk ezt így 
felfogni és elfogadni. Ahogy haladtunk 
előre a korban, egyre inkább silányodott 
a locsolkodás körüli ünnepi hangulat. 
Anyagiasabbá vált a dolog, holott nem 
ez a célja, hanem a tavasz és a lányok 
megünneplése. Kár, hogy a városokban 
sokan maradinak gondolják, érdemes 
lenne ápolni a hagyományokat. 

Bartók János mesélt még a remélés 
farsangi hagyományáról, amely a 
kulturális örökség része lett. Meg-
tudtam, hogyan mentették meg a 
húgát a bálokon a nem kívánt ud-
varlók társaságától. Az is kiderült, 
hogy az alacsony termetű János egy 
iskolai színdarabban János vitéz 
szerepét kapta, ezért nagyapja az 
előadás után az egész utcát vendé-
gül látta a pincéjében. Nekem most 
muszáj elvarrnom a beszélgetés 
szálát, de az előrelátó nagyapa egy 
könyvecskébe menti történeteit 
két lányunokája és a jövő számára.
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1946-ban születtem, közvetlenül a világháború után. 
Tízéves koromban kerültünk haza Szásztelekről, 
ahol tanyasi iskolába jártam. Novajon egy egész más 
világba csöppentem. A húsvétot a megtisztulás ünne-
peként éltük meg. A faluban a külső megtisztulás úgy 
kezdődött, hogy az asszonyok kitakarították a portá-
kat, és fehérre meszelték a házak falát. Mi is segítet-
tünk nagyapámmal, a házak előtt sepertük az utat, 
mert a szarvasmarhák és disznók nyomot hagytak 
maguk után, de húsvétra mindennek tisztának kellett 
lennie. Közben a férfiak meghívták egymást egy-egy 
pohár borra, hiszen Novajon majdnem minden háznál 
tartottak bort. A felnőttek jókat beszélgettek, a gyere-
kek pedig szaladgáltak, szórakoztak. 

Hogyan ünnepeltek húsvétvasárnap?
Húsvét napján reggel, bármilyen hihetetlen is, kismisére 
mentünk. A falu papja a rendszer dacára hitoktatást 
tartott. Legalább negyvenen jártunk oda, örömmel. A 
kismisének világi megnyilvánulásai is voltak, ugyanis a 
lányok felvonultatták az újonnan kapott szoknyákat. Az 
én húgom is éppen akkor kapott egy nejlonszoknyát 
a keresztanyjától, és azzal lejtettünk a templomba. A 
kismise után a felnőttek elmentek a nagymisére, délben 
pedig közösen ebédeltünk a családdal. A nagyapámék-
nál elég hosszú asztal volt, ami kellett is a hét gyerek-
nek és a tizenegynéhány unokának. Nem mondhatnám, 
hogy rossz volt az étel, mert hátul szaladgált a tyúk, a 
kakas, keresztanyámnak nem volt nehéz előállítani egy 
kiadós ebédet. Délután a felnőtt férfiak összejöttek a 
ház előtt. A végből az egyetlenegy kút a nagyapámék 
háza előtt volt. Oda készítették a padokat, az asztalt 

MEGTISZTULÁS, 
LOCSOLKODÁS, 
KÖZÖSSÉGI ÉLET 
NOVAJI HÚSVÉTI
HAGYOMÁNYOK EMLÉKE

SZERZŐ: CSÁK-NAGY KRISZTA 
FOTÓK: BARTÓK BEÁTA 

VOZÁRY RÓBERT 
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SONKA ÉS TOJÁS:
A HÚSVÉTI ÜNNEP 
KELLÉKEI

Még élénken emlékszem gyermekkorom 
húsvétjaira, mikor a télen levágott disznó 
megfüstölt sonkáját végre feltálalhattuk. 
Egyik évben sósabb, másikban kevésbé, 
mikor, hogy sikerült… De a sós ízhez 
ínycsiklandóan passzolt az édeskés kalács 
és a sárgatúró. A nagyböjt utáni ünnepi 
asztal gasztronómiai fénypontja volt, de 
még nem a gyorspácolt, állományjavítók-
kal, adalékanyagokkal befecskendezett, 
gyatra hústartalmú, sonkaszerű készít-
mény, hanem az igazi, illatos paraszt-
sonka. Akkoriban én csak ezt ismertem, 
felnőttkoromban aztán találkoztam már 
sokfélével, de számomra ez maradt az 
igazi. A nyers sonkát nagymamám beáz-
tatta, néha gondosan cserélve róla a 
vizet. Lassú tűzön főzte, általában annyi 
órán át, ahány kilogrammos volt a sonka. 
Illata bejárta a házat, ez az illat az ünnepi 
készülődés illata volt, annyira jellemző, 
mint karácsony előtt a mézeskalácsé. 
Amikor a sonka kihűlt a saját levében, 
nagymamám kanállal leszedte a megder-
medt zsírt, és kiemelte, majd némi szára-
dás után már el is kunyerálhattam egy 
darabot, csakhogy ellenőrizzem: megfe-
lelő lesz-e az ünnephez. Bár a kor, a szoká-
sok sokat változtak, én a hagyományt 
örömmel őrzöm azóta is, ugyanazzal a 
főzési technikával, ugyanazzal a várako-
zással. A világ közben felgyorsult, és vele 
mintha felgyorsult volna az idő is, sokak-
nak ma már nincs ideje bajlódni a sonka 
főzésével. Kényelmesebb a főtt, füstölt 
sonkajellegű készítményeket megvá-
sárolni (pl. kötözött sonka, gépsonka), 
ráadásul azokat fogyasztás előtt nem kell 
megfőzni, csak betenni a hűtőbe, és kellő 
időben már tálalhatjuk is.

A tojás szinte minden régi civilizációban a 
természet megújulásának, a termékeny-
ségnek volt a jelképe. A kereszténység-
ben mint ősi életszimbólumot, össze-
kapcsolták a feltámadás ünnepével. 
Európában már a kereszténység felvé-
tele előtt díszítettek (festettek és karcol-
tak) tojásokat, de a 6-8. századi magyaror-
szági avar sírban is találtak karcolt tojást. 
A húsvéti tojás első írásos említése a 17. 
századból származik, német földről. Míg 
Nyugat-Európában inkább az egy színnel, 
főképp a pirossal megfestett tojás volt a 
jellemző, addig a Kárpát-medencében a 
mintás díszítés vált hagyománnyá. Sok 
helyen a mai napig igyekeznek megőrizni 
az egyes tájegységekre jellemző díszí-
tési motívumokat, a tojást úgynevezett 
osztókörökkel részekre bontva, megadva 
ezzel a geometrikus vagy virágmotívu-
mokat használó díszítés kereteit. 

Gyermekkoromban nagymamám hagy-
mahéjban főzte a tojást, melyet olykor 
levelekkel díszítettünk, rendesen 
megszenvedve azzal, hogy ne mozdul-
jon a levél a kidobásra szánt nejlonharis-
nyában – ezt hívják berzselésnek, levélrá-

tétes technikának. A növényi 
alapanyagok színt adtak a 
tojásnak, de igazából az anil-
infesték tette meg a hatá-
sát. Élénk színekkel lehetett 
játszani, és kísérletezgetni, 
ha a végén összeöntöttük 
őket. Az ügyesebbek díszítet-
tek viasszal, vagyis írott tech-
nikával dolgoztak és dolgoz-
nak ma is – ez volt a harmadik 
ismert díszítési mód a magyar 
nyelvterületen a karcolás és a 
berzselés mellett. A tojásdí-
szítés technikája mára sokat 
változott: találkozhatunk 
filctollal, körömlakkal, akva-
rellel, gyöngyökkel, színes 
fonalakkal díszített tojással, 
vagy épp hungarocelltojá-
son dekupázstechnikával, de 
a festett tojásra ragaszthatunk matricákat kis. Az időszű-
kében lévők is megtalálták a magukét: ma már díszes 
műanyag tojásokból, és különféle ízben kapható csokito-
jásokból válogathatunk. Érdekesség: az egyik leghíre-
sebb tojásfestő és patkolóművész egy magyar hölgy, 
aki az Európa legjobb tojásdíszítője címet is elnyerte. 
Zsigóné Kati népi iparművész, „a tojásdíszítés királynője,” 
aki a tojásdíszítő technikák szinte minden ágát műveli: 
festett, karcolt, rátétes, mosott, vésett, viaszolt, csipké-
zett, metszett, patkolt, faragott és maratott tojásokat 
is készít. A tojáspatkolás világrekordere szintén magyar 
(nem véletlenül magyar találmány ez a technika): Kosz-
pek József 1119 darab, kézzel készített patkóval díszí-
tett egy strucctojást. Készüljön bárhogy is a húsvéti tojá-
sunk, és legyen az az ünnep dísze, vagy ajándék a kedves 
locsolónak, a lényeg ott van az alkotás mögött: az egye-
diség és a szeretet. 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, de egyben 
a tavaszi megújulásé is. Számtalan népszokás, hagyomány 
és szimbólum kapcsolódik hozzá. Bár a népi hagyományok 
mára sokat veszítettek az értékükből, az ünnep jellegzetes éte-
lei, például a sonka és a tojás még sok család ünnepi asztalán helyet 
kapnak. Utóbbi festése, díszítése is régi hagyomány, mely ajándék a lo-
csolóknak, dísze az otthonunknak. 

SÁRGATÚRÓ (NYÍRSÉGI ÉTEL)
A sárgatúró Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy kedvelt, tradicionális húsvéti 
finomság, mely tojásból és tejből készül. Ahogy főzés közben a tejsavó kicsapódik, 
túrós állagú lesz, innen ered az étel neve.  
HOZZÁVALÓK:
10 db tojás
1 liter tej
csipetnyi só
1 csomag vaníliás cukor
2-3 evőkanál cukor

ELKÉSZÍTÉS:
A tejet öntsük egy fazékba, tegyük bele 
a sót és a cukrokat, majd tegyük fel 
főni. Míg fő, keverjük el egy tálban a 10 
tojást. Mikor a tej felforrt, beleöntjük a 
tojásokat, és lassú tűzön azonnal, óva-

tosan kavargatni kezdjük. Ez eltart egy darabig, ugyan-
is meg kell várni, míg a massza megtúrósodik, darabos 
lesz. Ha készen van, az egészet vászonruhába, vagy 
vékonyabb konyharuhába öntjük, a levét kinyom-
kodjuk, a konyharuhát összecsavarjuk, és jó szorosan 
összekötjük. Akkor lesz szép a sárgatúró, ha minél 
szorosabban tekerjük össze a konyharuhát. Hűvösebb 
helyen felakasztjuk, ahol kb. 3-4 óra alatt kihűl, és ki-
csöpög a leve. Nyugodtan otthagyhatjuk éjszakára is. 
Másnap kibontjuk a konyharuhából, hűtőbe tesszük, 
és csak tálalás előtt vesszük ki.  
Jó étvágyat hozzá!



SZERZŐ: VERES PETRA 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT 
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Nemrég megnyílt a Central Perk Eger, azaz a 
környék új kávézója, amely neve nem véletle-
nül cseng össze a tíz évadot megélt, méltán 
híres amerikai szitkom kultsorozat, a Jóbará-
tok kedvelt helyszínével. A két tulajdonos: 
VISNYAI KLAUDIA és párja, DÁNYI RÓBERT 
maguk is rajongók, akik közösen alakították 
ki a mintegy ötven négyzetméteres vendég-
teret, és rendezték be a történetből jól ismert 
bútorokkal, dísztárgyakkal.

Azért szomorúságra semmi okod, 
hiszen helyette megvalósítottátok 
a saját Jóbarátok-helyszíneteket... A 
kávézótokban egyébként az ital- és 
ételkínálat összeállításánál is ügyeltek 
arra, hogy azok a sorozat hangulatát 
idézzék? 
Dolgozunk azon, hogy idővel minél 
nagyobb egyezőség legyen, azonban 
egyelőre a gyakran kért Mocsoládé titkos 
receptjét még csupán próbáljuk megfej-
teni, addig is Monica híres almás pitéjét 
megkóstolhatják a hozzánk betérők, 
amely igen nagy népszerűségnek örvend.
Annak idején már gyerekként is figye-
lemmel követtem a Jóbarátok törté-
netét, majd később többször is újra-
néztem, így első kézből, tapasztalatból 
állíthatom, hogy a ’90-es és 2000-es 
évek sorozata a mai napig élvezhető, 
szerethető, sőt még mindig lehet 
azonosulni a főhősökkel. Szerinted 
ennek mi lehet az oka?
Tényleg ismét óriási az érdeklődés a soro-
zat iránt, és határozottan kijelenthető, 
hogy 2022-ben újra felkapott. Azt gondo-
lom, ennek az a történetben bemutatott 
25-30 éves korosztály az oka, akiknek 
bepillanthatunk a mindennapjaikba, a 
felmerülő problémáikba, és akik minden 
áron barátok maradnak. Ott vannak 
egymásnak, és bármi történjék is, biztos 
támaszt, illetve segítséget nyújtanak a 
másiknak. Ez hihetetlen otthonosságér-
zést ad, és mi pontosan ezt szeretnénk 
visszaadni a hozzánk betérőknek. A 
szereplők olyan értékeket képviselnek, 
amelyek sosem mennek ki a divatból, 
nem múlik el fölöttük az idő, emellett a 
zseniális humoruk könnyedén behúzza a 
közönséget.
És ti hogyan tudjátok „behúzni”, 
bevonzani a rajongókat?
Olyan otthonos környezetet teremtet-
tünk, ahol mindenki önmaga lehet, elfo-
gadjuk egymást, itt lazán lehet viselkedni, 
nincs ok a szorongásra, bárhová le lehet 
ülni. Aki beugrik hozzánk, csak lehuppan 
egy kanapéra, és jól érzi magát.
A fotóhelyszíneken, a hangulaton, 
illetve a finomságokon kívül mivel várjá-
tok a vendégeiteket a jövőben? Számít-
hatunk például Phoebe-féle egyszálgi-
tárestre?
Az egri egyetem egyik hallgatója, Nagy 
Krisztina havonta egyszer élő koncertet 
ad majd, erre már volt példa, és nagy 

sikert aratott többek között a sorozat 
főcímdalával. A tervek szerint az öcsém 
négyfős zenekara, az Aposztréfa is lega-
lább kéthavonta tiszteletét teszi nálunk. 
Emellett tematikus kvízesteket szerve-
zünk, ezekre azonban előzetes regiszt-
rációt várunk. Természetesen nyitottak 
vagyunk a megkeresésekre, például 
igény szerint kiadjuk a helyet csapatépítő 
rendezvényekre, születésnapra, lány- 
illetve legénybúcsúra.

Mai szemmel, 2022-ben milyennek 
tűnik a Jóbarátok, mennyit változott a 
világ és a kapcsolatok? 
Ami azonnal szembetűnik, hogy nem 
telefonoztak a fiatalok, egyszerűen csak 
átmentek a szomszédjaikhoz. Jó látni, 
hogyan viszonyultak egymáshoz az 
emberek, talán kicsit közvetlenebbek 
voltak, internet nélkül kevésbé voltak 
felszínesek a kapcsolatok, helyette a 
bensőségesség jellemezte a barátságo-
kat, és mai szemmel alapvetően szemé-
lyesebbnek tűnik az őket körülvevő 
közeg is. 
A kapcsolatok említésénél azonban nem 
mehetünk el szó nélkül a családunk és 
barátaink mellett, akik rengeteget segí-
tettek, támogattak minket, és hozzájá-
rultak a kávézó hangulatának kialakítá-
sához. Szintén köszönet illeti Miknyócki 
Juditot, aki a benti kis folyosón függő 
három festményt készítette. Azt pedig, 
hogy mennyire családias a közeg, mi sem 
bizonyítja jobban, hogy sokan kicsi gyere-
kekkel érkeznek, akik zokniban is szívesen 
elrohangálnak a szőnyegen.
Érdemes tehát betérni az Érsek utcában 
található kávézóba, ahol a mindenna-
pok monotonitásából kiszakadva egy 
falat Amerikára nyithatunk Eger belvá-
rosában.
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Miként a néhány hangulatos ülőalkalmatosság, bögre 
és képkeret, a cikk címadó idézete is a sorozatból szár-
mazik, amely nem titok, hogy Klaudia egyik kedvence, 
aki többek között azt is elárulta, hogy akkor merült fel 
bennük a kávézónyitás gondolata, mikor egyhuzamban 
újranézték a kedvenc hőseik mindennapjait feldolgozó 
történetet.
Milyen helyszínt kerestetek? Hogyan alakítottátok ki a 
környezetet?
Tavaly májusban kezdtünk utánanézni, hogyan nyithat-
nánk kávézót, és augusztusban jártunk az első lehetsé-
ges helyen, majd szeptemberben rátaláltunk a megfele-
lőre. A berendezésnél természetesen arra törekedtünk, 
hogy minél inkább hasonlítsanak a bútorok, így például a 
híres kanapét külön elkészíttettük. Utóbb kiderült, hogy 
érdemes volt különös figyelmet fordítani rá, hiszen ezt 
keresik a vendégek a leginkább. Emellett a sorozat neon-
fényekben is bővelkedik, éppen ezért a világítás terén 
ezt próbáltuk megjeleníteni.
Alapvetően milyen hangulat hatja át a kávézót? Egyál-
talán létezik olyan, hogy „Jóbarátok-életérzés”?
Egy olyan helyet szerettünk volna, ami egyszerre barát-
ságos, kényelmes, illetve hangulatos, ahová szívesen és 
mosolyogva lépnek be az emberek. Az pedig már csak 
plusz, hogy az itt-ott megjelenő ikonikus mondatok 
láttán nosztalgikus hangulatba kerülnek a vendégeink. 
Persze amikor egyszerre becsődült húsz fő, még kicsit 
megijedtünk, de láttuk, hogy minden rendben megy. 
Néha pedig felmerült bennünk az is, hogy biztosan 
szükség van-e egy újabb kávézóra Egerben, de amikor 
valamelyikünk elbizonytalanodott, próbáltuk motiválni 
a másikat, hiszen minden nehézség ellenére itt vagyunk 
egymásnak.
Eddig milyen vendéglátós tapasztalatokra tettetek 
szert?
A párom kaszinókban dolgozott külföldön, én pedig 
három éve három hónapot tölthettem az Amerikai Egye-
sült Államokban, ahol egy gyermektáborban segédkez-
tem. Az ottani nyüzsgés, a hangulat hasonlít a kávéházi 
helyzetre, így a korábbi tapasztalatokból könnyedén 
tudok meríteni. Az USA-ban akkor sajnos nem jutottam 
el a Central Perkbe, mert éppen zárva volt. 

SZPONZORÁLT TARTALOM

„ISTEN HOZOTT
A VALÓS VILÁGBAN...

SZÍVÁS, DE IMÁDNI FOGOD!”
A JÓBARÁTOK KANAPÉJÁN, A „BÜDÖS MACSKA” TÁRSASÁGÁ-
BAN KORTYOLHATJUK KEDVENC ITALAINKAT A BELVÁROS ÚJ 

KUTYABARÁT VENDÉGLÁTÓHELYÉN



„SZERETNÉNK A FŐZTÜNKET 
MÉG ÍZLETESEBBÉ TENNI”

TAKÁCS TAMÁST, A MARKHOT FERENC
OKTATÓKÓRHÁZ ÉLELMEZÉSVEZETŐJÉT KÉRDEZTÜK

Annyit tudok Önről, hogy tavaly tavasz-
szal lett a kórház élelmezésvezetője, ám 
azt nem, hogy azelőtt merre is dolgo-
zott, milyen szakmai tapasztalatokat 
gyűjtött…
Valóban, 2021 márciusának vége óta 
töltöm be ezt a posztot – mondja Takács 
Tamás –, ugyanakkor egyáltalán nem 
ismeretlen helyre érkeztem, mivel azt 
követően, hogy befejeztem a tanulmá-
nyaimat – megszerezve a dietetikusi 
diplomát és élelmezésvezetői szak-
képesítést –, már dolgoztam itt. Ami a 
gyakorlati tudnivalókat illeti, másfél éven 
keresztül különböző írországi konyhákon 
is megfordultam, ami nagyon értékes 
szakmai tapasztalatokat jelentett.

Mivel a kórház igazi nagyüzem – bete-
gekkel és alkalmazottakkal –, kíváncsi 
vagyok, hogy egy-egy napon átla-
gosan hány személy étkezéséről kell 
gondoskodniuk…
Hogy naponta hány embernek kell 
főzni, illetve hidegélelmet biztosítani, 
természetesen rendkívül változó, attól 
függ, hogy éppen mennyi fekvőbeteget 
gyógyítanak az intézményben. Úgyhogy 
az eltérés akár több száz is lehet. Minden-
esetre, amennyiben egy átlagszámot 
kellene meghatároznom, azt monda-
nám, olyan kilencszáz személy ellátását 
kell megoldanunk, amelyben már benne 
vannak a kórházi dolgozók, akik munka-
napokon kétféle menüből választhatnak.

Ha már az ételek kerültek szóba… 
Számomra meglehetősen egyértelmű-
nek tűnik, hogy sokfélét kell főzniük, 
ugyanis a betegek – az egészségügyi 
állapotuktól függően – mást és mást 
ehetnek. Tehát egy gyomor- és bélgon-
dokkal küszködő ápolt más táplálékra 
szorul, mint a többiek, de ugyanez 
érvényes például a cukorbetegekre 
is, és még nagyon-nagyon hosszasan 
sorolhatnám. 
Naponta 38 féle diétának kell megfelelni, 
és ehhez jön még – ahogy már emlí-
tettem – a személyzet kétfajta menüje. 
Természetesen, mivel a diéták között 
vannak bizonyos átfedések, mindez nem 
jelent napi 40 féle meleg ételt, de 6-8-at 
biztosan. Jelentősen segíti a munkán-
kat, hogy korszerű konyhai gépparkkal 
rendelkezünk, amit sok egészségügyi 
intézmény nem mondhat el magáról.

S ezek elkészítését hány ember végzi? 
Emellett az is érdekel – figyelemmel 
arra, hogy például a honi vendéglátás 
is jószerivel állandó munkaerőhiánnyal 

küzd –, vannak-e létszámgondjaik, vagy 
stabilnak tekinthető az itteni gárda.
A konyhán dolgozók létszáma 34. A 
nagyon sok helyen jelentkező munkaerő-
hiánnyal kapcsolatban meg azt tudom 
elmondani, hogy amikor tavaly tavasszal 
átvettem az élelmezésvezetői feladato-
kat, öt betöltetlen álláshelyünk volt, mára 
viszont egy minden szempontból megfe-
lelő, összetartó csapatot sikerült kialakí-
tani. Amiben talán az is szerepet játszik, 
hogy jómagam próbálok valamennyi 
felmerülő kérdés kapcsán olyan megol-
dást találni, amely mindenki számára elfo-
gadható, legyen szó a beosztást érintő 
kérésekről vagy bármiről. Meggyőződé-
sem – s ezt láttam Írországban is –, hogy 
egy vezetőnek mindenképp csapatban 
kell gondolkodnia, utóbbi tagjait viszont 
azzal is lehet és kell motiválni, hogy 
odafigyelünk rájuk, időt szánunk a gond-
jaik-bajaik meghallgatására. Éppen ezért 
azon vagyok, hogy a vezetésem alá tarto-
zókkal mindig beszéljek néhány percet, 
ha valamit meg akarnak osztani velem, ha 
valamit szeretnének elmondani nekem.

Az Önnel való beszélgetés előtt 
megkérdeztem pár kórházi dolgo-
zót, akik egyöntetűen azt mondák, 
hogy az étkezésben pozitív változások 
történtek. Mely területen igyekeztek 
előrelépni?
Mielőtt erre válaszolnék, hadd mondjam 
el – ezzel ugyanis a legtöbben nincsenek 
tisztában –, hogy a kórházi közétkezte-
tés során nincs teljesen szabad kezünk, 
mivel egy minisztériumi rendelet nagyon 
szigorúan szabályozza, hogy a közétkez-
tetésben milyen követelményeknek kell 
megfelelnünk. Ez nem pusztán azt hatá-
rozza meg, milyen alapanyagokat, milyen 
gyakorisággal, stb. lehetséges vagy épp 
kell alkalmaznunk, de azt is, melyek azok, 
amiket viszont semmiképp sem használ-
hatunk. Ezen előírások betartását minden-
kor szem előtt tartjuk, ellenőrizzük. De e 
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kereteken belül tényleg elég sok dologgal próbálkozunk. 
Például törekszünk az idénynek megfelelő étrend össze-
állítására, tudva, hogy nyaranta mindenki szívesebben 
fogyaszt könnyű ételeket, míg a hidegebb hónapok során 
sokkal jobban esik – teszem azt – egy töltött káposzta. 
Emellett rendre tökéletesítjük a receptúráinkat, hiszen 
szeretnénk a főztünket még ízletesebbé tenni.

Nyilvánvalóan nagyon figyelniük kell a költségekkel 
kapcsolatos előírások betartására, ami már csak azért 
sem lehet nagyon egyszerű, mivel az utóbbi hónapok-
ban idehaza igencsak durván megugrottak az árak, így 
az alapvető élelmiszereké is. Bár lehet, hogy ez Önöket 
nem – vagy másként – érinti…
A drágulás nálunk – szerencsére – nem ugyanúgy jelent-
kezik, mint a háztartások esetében, mivel nekünk éves 
közbeszerzési szerződéseink vannak, így tizenkét hóna-
pon keresztül az abban szereplő árakon kapjuk az árut. Az 
is fontos, hogy kórházi szinten mi nagy tételben vásáro-
lunk, tehát nem ugyanannyit fizetünk, mintha betérnénk 
egy boltba.         

S van-e visszacsatolásuk arról, hogy az érintettek 
miként fogadják ezt vagy azt az ételt?
A kórházban dolgozóktól természetesen közvetle-
nül is hallunk véleményeket, a betegelégedettségi 
kérdőív pedig pont azt szolgálja, hogy az itt gyógyulók 
is elmondhassák az észrevételeiket a kezelésük idősza-
káról, beleértve azokat a pozitív dolgokat vagy épp 
negatívumokat, amiket az étkezés folyamán tapasztal-
tak. De egyébként azt tervezem, hogy a koronavírus-jár-
vány lecsengése után elmegyek majd osztályokra, ahol 
személyesen is meghallgatom, hogyan vélekednek a 
munkánkról. A célunk az, hogy a jövőben még magasabb 
színvonalon szolgálhassuk ki mind a betegeket, mind az 
őket gyógyítókat.  

Az, hogy egy kórházban az étkeztetés színvo-
nalas legyen, a betegeknek és a dolgozóknak 
egyformán fontos. Így aztán nem véletlen, hogy 
az elmúlt esztendők során számtalan olyan cikk 
született, amely a fekvőbeteg-ellátó intézmé-
nyekben biztosított kosztot vette nagyító alá, 
és fogalmazott meg annak kapcsán – tegyük 
hozzá: néha teljesen jogosan – kritikákat. E tény 
ismeretében szerencsés dolog, ha az ember 
arról adhat hírt, hogy van, ahol megpróbálnak 
e területen is előrelépni. Miként történik az a 
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőin-
tézetben, ahol az élelmezést egy ideje már új 
szakember, jelesül Takács Tamás irányítja, akit 
mindennapi feladatairól, a munkájával kapcso-
latos elképzeléseiről kérdeztünk. 
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„AZ EMBERISÉG JÖVŐJÉNEK
UTOLSÓ MORZSÁIT ÉLJÜK FEL”
CSATHÓ TIBORT, AZ ÉLETFA KÖRNYEZETVÉDŐ
SZÖVETSÉG ELNÖKÉT KÉRDEZTÜK

Mint ismert, a Föld napja alkalmából immár 
több mint fél évszázada rendeznek szerte a 
nagyvilágban olyan eseményeket, amelyek 
bolygónk megóvására, illetve az ennek ér-
dekében végzett tevékenység fontosságára 
igyekeznek ráirányítani az emberek figyel-
met. A Denis Hayes amerikai egyetemista 
által 1970. április 22-én elindított mozgalom 
napjainkra világméretűvé vált, és jelentős si-
kereket mutathat fel mind a szemléletformá-
lást, mind pedig a minket körülvevő termé-
szet védelméért végzett konkrét cselekvést 
illetően. Hogy miért is van különös jelentő-
sége ennek a kezdeményezésnek, és hogy 
mit tehetnek a kisebb-nagyobb csoportok, 
avagy éppen az egyének egy élhetőbb világ 
megteremtéséért? Többek között erről kér-
deztük Csathó Tibor, okleveles környezet-
gazdálkodási agrármérnököt, az Életfa Kör-
nyezetvédő Szövetség elnökét.

Több mint ötven éve született a Föld napja mozga-
lom, ami a természeti környezet védelmét tűzte ki 
célul, méghozzá azért, hogy egy tisztább, egészsé-
gesebb bolygón élhessünk. Mi a véleménye erről a 
kezdeményezésről, és Ön is úgy gondolja-e, hogy a 
Földre óriási veszélyek leselkednek?
A Föld napja ma már nem egyetlen, nagyszabású 
eseménynek tekinthető – mondja Csathó Tibor –, mint 
inkább egy olyan tematikus hétnek, amelyre különféle 
civil szervezetek éppúgy készülnek, mint önkormányza-
tok, iskolák és más intézmények. Bár sok ilyen „jeles nap” 
van a természetvédelemben, a Föld napja kiemelkedik 
közülük, ráadásul jó időben, tavasszal van. Egerben ápri-
lis 22-e rendszeresen egy, az Érsekkertben megtartott, 
sátras, a zöld szervezetekkel közös esemény, amihez 
filmvetítések, rajzversenyek, szemétszedési akciók, 
médiakampányok, stb. csatlakoznak. Mindezek nem 
pusztán a legkülönbözőbb korosztályok megszólítására 
alkalmasak, de arra is, hogy megmutassák a megoldásra 
váró gondokat, sőt, hogy rábírjanak a rossz szokások, 
beidegződések megváltoztatására. Magam úgy hiszem 
– függetlenül attól, hogy zöld aktivistaként hazabeszé-
lek –, hihetetlenül lényeges kérdésekről van szó, mert 
bár a világválságok, háborúk közben nem figyelünk erre, 
tudni kell, hogy az emberiség jövőjének utolsó morzsáit 
éljük fel. A Föld persze, még próbál kitartani, ellensú-
lyozva a mi kártékony ténykedésünket, de ez már nem 
tart sokáig. Ha a természeti folyamatokból több is átbil-
len úgymond a „túloldalra”, azok egymás negatív hatá-
sait erősítik majd fel. Ám ennek ellenére is optimista 

vagyok, zöld szervezetként pedig azon 
dolgozunk, hogy a gazdaság és a társa-
dalom is képes legyen megtenni a szük-
séges lépéseket.

Ha világviszonylatban gondolkodunk, 
melyek a legégetőbb bajok?
Az első a klímaváltozás: valamennyien 
tapasztalhatjuk, milyen extrém időjárási 
jelenségek vannak a nagyvilágban, nem 
is szólva a bolygó felmelegedéséről, 
ami bizonyított tény. Épp ezért kellene 
2050-re teljesen klímasemlegessé tenni 
a gazdaságot. Mondok egy példát Heves 
megyéből: elég megnézni a visontai 
külszíni fejtést… az a hatalmas lyuk a 
földben mind olyan szén, amely már 
a levegőben van. De legalább ennyire 
komoly baj a világméretű túlfogyasztás. 
Egy átlagos svéd durván 200-szor annyit 
fogyaszt, mint egy afrikai. És természe-
tesen mindenki „svéd” akar lenni, azaz 
annyit szeretne költeni. Ott van például 
a koronavírus-járvány, amit nagyon 
sokan megszenvedtek, de amelynek két 
éve alatt a gazdagok még gazdagabbak 
lettek. Nem vitás, ha nem lennénk ilyen 
önzők, nem élnénk fel a bolygó erőfor-
rásait. Ehhez viszont tudatos vásárlói 
szokások és életvitel kellene.

Egerben és környékén vannak-e olyan 
sajátos jelenségek, amikre külön is 
érdemes lenne figyelni?
Igen. Mivel a városunk völgyben fekszik, 
a levegőszennyezés nagyon komoly 
gond. Úgy vélem, igen fontos lenne a 
fenntartható – környezetbarát, termé-
szetes anyagú – épületszigetelések 
támogatása, a fűtéskorszerűsítés, ezzel 
együtt a napelemek használatának 
elősegítése. Nem kevésbé szükséges 
a közlekedés megváltoztatása, legyen 
szó a tömegközlekedés reformjáról, a 
kerékpárutak fejlesztéséről vagy épp 
a gyaloglás népszerűsítéséről. És akkor 
még nem beszéltünk a fásításról… Néze-
tem szerint a városban és annak környé-
kén annyi fát kellene ültetni, amennyit 
csak lehet, nem pedig a térkövezett 
felületeket növelni.

Az egyes emberek vagy az olyan szer-
vezetek, mint az Életfa, mit tehetnek 
a Földért? Azért kérdem, mert a skála 
nagyon széles: a szemétgyűjtés éppen 
úgy beletartozik, mint a madáretetők 
kihelyezése, netán az alternatív ener-
giaforrások használata…
Nemcsak az egész világ, de az országunk 
is tele van illegális hulladékkal, ezért 
mind a lerakóhelyek felszámolását, mind 

az azokért felelősök büntetését a mainál 
hatékonyabbá kell tenni. Aztán dolgozni 
kell – s mi ezt is tesszük – a fogyasz-
tás megváltoztatásán például a helyi 
termelők, a kosárközösségek támoga-
tása révén, illetőleg közösségi kertekkel, 
komposztálókkal. Tudni kell továbbá, 
hogy az egyéni szokások megváltozta-
tása a bolygó egészére hatással lesz, így 
hát, nem mindegy, képesek vagyunk-e 
átalakítani a repülési-utazási szoká-
sainkat, zöld energiát használunk-e a 
hagyományosak helyett, vagy előnyben 
részesítjük-e az elektromos közlekedést, 
és még sorolhatnám. Van aztán még 
egy lényeges dolog, hogy tudniillik az 
emberek – összefogva – hatást gyako-
rolhatnak a döntéshozókra, amire példa 
a szabadkereskedelmi egyezmények 
„megfúrása”, a méhbarát mezőgazda-
ság kikényszerítése, avagy a szennyező 
beruházások leállítása. Ami pedig a 
szövetségünket, az Életfát illeti, a klíma-
változás ellen részint szemléletformálás-
sal, részint az ÉLET=FA megyei faültetési 
programmal igyekszünk védekezni.
Utóbbi azért kiemelendő, mert-
hogy a zöld növények a legjobb 
szén-dioxid-megkötők. Ráadásul mivel 
az emberiség a bolygó erdőinek felét 
elpusztította, bőven van mit visszaültet-
nünk.

Az átlagemberek mennyire vannak 
tisztában e kérdések jelentőségével?
Szerintem e téren javult a helyzet, főleg, 
ami a fiatalabbakat illeti, betudhatóan 
utóbbi korosztályok médiafogyasztási 
szokásainak. Az már más kérdés, hogy 
az összefüggések sokszor rejtve marad-
nak, a legtöbb kormányzat pedig csak 
papíron ígér zöld reformokat. Szóval 
úgy látom, kritikusnak kell lenni, tuda-
tos vásárlóként kell fogyasztani, zölden 
utazni, stb. Minden szokásunk, életmó-
dunk összes eleme éppúgy lehet fenn-
tartható, mint totálisan pazarló. Hogy 
melyiket választjuk, csakis rajtunk áll.
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SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA

SPORT

NB I/B NŐI-FELSŐHÁZMÁRCIUS 12. OXXO ENERGY 
KOZÁRMISLENY SE ESZTERHÁZY SC31-34

MÁRCIUS 19.
PÉNZÜGYŐR SE ESZTERHÁZY SC22-21

MÁRCIUS 26.
ESZTERHÁZY SC KOMÁROM VSE27-22

KÉZILABDA
NB I.FEBRUÁR 26.  

GRUNDFOS TATABÁNYA KC SBS-EGER32-27
MÁRCIUS 5.

SBS-EGER CSURGÓI KK24-27
MÁRCIUS 11. 

FTC SBS-EGER43-35
MÁRCIUS 26. 

SBS-EGER SPORT36-KOMLÓ30-30

NB II.FEBRUÁR 19. 
HRT SPEDITION EGRI 
ASZTALITENISZ KLUB NYÍRBÁTORI ASE5-13

MÁRCIUS 6. 
SZERVA
ASZTALITENISZ SE III.

HRT SPEDITION EGRI
ASZTALITENISZ KLUB4-14

MÁRCIUS 19. 
HRT SPEDITION EGRI ASZ-
TALITENISZ KLUB

DEBRECENI ASZTALITENISZ 
KLUB II. 10-8

ASZTALITENISZ
NB I.MÁRCIUS 5. 

SZERVA ASE II. HRT SPEDITION EGRI AK I.2-12
MÁRCIUS 12. 

HRT SPEDITION EGRI AK I. APAGY SPORTEGYESÜLET I. 9-5
MÁRCIUS 19.  

HRT SPEDITION EGRI AK I. KSI SE I.9-5

TEKE

MÁRCIUS 26.  
GYULAI SE DIG-BUILD VILATI EGER SE7-1

NB II.FEBRUÁR 26. 
MEZŐTÚRI AFC SZÉCHÉNYI SC EGER7.5-0.5

MÁRCIUS 6. 
SAJÓBÁBONYI VTE SZÉCHÉNYI SC EGER0-8

MÁRCIUS 19. 
PRIMA SE SZÉCHÉNYI SC EGER7-1

MÁRCIUS 12. 
BARÁTSÁG 21 SE SZÉCHÉNYI SC EGER2-6

FEBRUÁR 26. NB I.
SALGÓZD TK VILATI EGER SE4-4

MÁRCIUS 5. 
NÁDÚJFALU KSE VILATI EGER SE5-3

MÁRCIUS 12. 
SBKV ELŐRE SC VILATI EGER SE5-3

MÁRCIUS 19. 
NYÍREGYHÁZI TK VILATI EGER SE3-5

MÁRCIUS 26. 
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SE SZÉCHÉNYI SC EGER7-1

VÍZILABDA
OB I.FEBRUÁR 24.  

TIGRA-ZF-EGER KAPOSVÁRI VÍZILABDA KLUB10-7

OB I. NŐIFEBRUÁR 24. 
SZNVE SZTE TIGRA-ZF-EGER7-7

MÁRCIUS 5.
PVSK-MECSEK FÜSZÉRT  TIGRA-ZF-EGER8-10

MÁRCIUS 11. 
TIGRA-ZF-EGER GYVSE-UNI GYŐR15-5

MÁRCIUS 19.
TIGRA-ZF-EGER METALCOM SZENTES11-10

MÁRCIUS 10.
SZEGEDI VE TIGRA-ZF-EGER11-11

MÁRCIUS 17. 
III. KERÜLETI TV TIGRA-ZF-EGER3-5

MÁRCIUS 26. 
VALDOR SZENTES TIGRA-ZF-EGER13-13

MÁRCIUS 26.
PANNERGY-MVLC-MISKOLC TIGRA-ZF-EGER13-12

LABDARÚGÁS
NB III.FEBRUÁR 27.  

EGER SE DVTK II.0-0
MÁRCIUS 6.  

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC EGER SE1-2

MÁRCIUS 20.
PUTNOK FC EGER SE 0-0

MÁRCIUS 27. 
EGER SE JÁSZBERÉNYI FC1-0

MÁRCIUS 13.
EGER SE HIDASNÉMETI VSC 2-0

MEGYE I.FEBRUÁR 26  
EGER SE II. DOMOSZLÓ SK4-1

MÁRCIUS 5.  
MAKLÁR SE EGER SE II. 5-0

MÁRCIUS 19.
GYÖNGYÖSHALÁSZ SE EGER SE II. 2-1

MÁRCIUS 26. 
FC HATVAN EGER SE II. 8-0

MÁRCIUS 12.
EGER SE II. EGERSZALÓK SE1-5

NB II. NŐIFEBRUÁR 27  
SZOLNOKI MÁV
UTÁNPÓTLÁS FC EGER SE5-1

MÁRCIUS 5.  
EGER SE GYULAI AMAZONOK1-7

MÁRCIUS 19.
EGER SE KAZINCBARCIKAI SC2-2

MÁRCIUS 26. 
MONORI SE EGER SE1-2

MÁRCIUS 13.
NYÍREGYHÁZA
SPARTACUS FC EGER SE4-1

A
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I. EGER VÁROS KUPÁJA
Az úszóké volt a főszerep a Bitskey Aladár Uszodában. Március 
utolsó hétvégéjén rendezték meg az I. Eger Város Kupáját, amikor 
is 500 versenyző ugrott medencébe. Az ország minden pontjáról 
érkeztek indulók, többek között Szombathelyről, Nyíregyházáról 
és Miskolcról is. A hazai sportolók mellett a mezőnyt a hazánkban 
edzőtáborozó vietnámi válogatott tagjai erősítették, valamint 
feröer-szigeteki és ukrán versenyzők is megméretették magukat. 
Az Egri Úszó Klubtól mintegy 50 induló állt rajtkőre, köztük Bé-
kési Eszter, aki 100 méteres mell- és 200 méteres gyorsúszásban 
indult, Holló Balázs pedig 100 mellen és 200 vegyesúszásban mu-
tatta meg mit is tud. 
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EGRI CSILLAG WEEKEND
EGY TÖKÉLETES HÉTVÉGE EGERBEN: Idén április 28. és május 1. között 

12. alkalommal rendezik meg az 
Egri Csillag Weekendet, mely a 
borvidék legújabb borházasí-
tását, az egri csillagot népsze-
rűsíti. A szezonnyitó rendezvé-
nyen 20 borászat mutatja be 
saját csillagát, de street food, 
koncertek és egyéb programok 
is várják az érdeklődőket. Az 
esemény kapcsán Lőrincz György 
borásszal, az Egri Borút Egyesü-
let elnökével, és Berényi Tamás 
főszervezővel beszélgettünk.

Mióta tölthetünk egri csillagot a poharunkba, és 
hogyan született meg ez a házasítás?
LŐRINCZ GYÖRGY: Az egri csillagot 2011-ben mutat-
tuk be először a nagyközönség számára, de számos 
egri borász már jóval korábban szerette volna megta-
lálni népszerűségben és minőségben is azt az egri 
fehérbort, mely az egri bikavér párja lehet. Ennek 
kapcsán kezdtük el a közös munkát, és 2010-ben szüle-
tett meg a döntés az Egri Csillag márkanévről, majd 
folytatódtak a munkálatok a termelési szabályzat, a 
borstílus, valamint a borüzenet kidolgozása tekinte-
tében. Az új üzenet, a közös piacépítés egyre népsze-
rűbbé tette az egri csillagot a bortermelők körében, 
így mára már szinte minden egri borász kínálatában 
megtalálható ez a fehér házasítás. Törekvéseinket, úgy 
gondolom, a piac alakulása is igazolja.

Mért tartották fontosnak, hogy a csillagnak is legyen 
önálló rendezvénye?
LŐRINCZ GYÖRGY: Úgy vélem, Eger ismertségéhez 
nagyban hozzájárulnak finom boraink és kiváló borá-
szataink, ezek népszerűsítésére és bemutatására 
pedig a legalkalmasabb és leghatékonyabb lehető-
séget a rendezvények tudják biztosítani. Adta magát, 
hogy az egri csillag is bemutatkozhasson önállóan, 
ahogy korábban az egri bikavér is. Ezen az eseményen 
mutatjuk be a legújabb évjáratú csillagokat, részben 
az egrieknek, részben az idelátogató turistáknak. 
Tavaly új arculatot kapott az Egri borvidék, és megújult 
az Egri Csillag Weekend is. Akik kilátogattak a térre, 
láthatták, hogy hangsúlyt fektettünk a kék színre, az 
egri csillag színére, és több új dekorációs elem is került 
a helyszínre, így egy teljesen magával ragadó hangu-
latot sikerült a Dobó térre varázsolni. A Tamással való 
sikeres együttműködés jegyében idén újra együtt 
valósítjuk meg az eseményt, mely során újabb dekorá-
ciós- és hangulatelemekkel színesítjük a teret.

Milyen volt a tavalyi szüret, és milyen 
csillagokat kóstolhatunk az idei 
eseményen?
LŐRINCZ GYÖRGY: Sikeres szüreten 
vagyunk túl, személy szerint több borá-
szat csillagát is volt szerencsém már 
kóstolni, melyek nagyon jól sikerültek. 
Az évjárat izgalmas ízeket, friss és ropo-
gós karaktereket adott a szép szőlőé-
rettség mellett. Nagyon örülök, hiszen 
folyamatos fejlődés tapasztalható az 
egri borok esetében, beleértve a csilla-
got is, mind minőségben, mind a stílus 
pontosításában. Bízom abban, hogy 
sokan lesznek kíváncsiak az új évjá-
rat ízeire. Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt és kóstolni vágyót a 
Dobó térre!

Milyen programokkal készülnek?
BERÉNYI TAMÁS: A kiváló borok 
mellett természetesen nagy hang-
súlyt kap a zene és a gasztronómia 
is. Az előbbinél mindig odafigyelünk 
arra, hogy helyi zenekarok is bemu-
tatkozhassanak, így ez most sem lesz 
másképp. Fellép a The Feelgood, az 
Andörkaver, a Báder Elemér és Svéd 
Mátyás duó, az AllSuckAll akusztikus 
formában, az Elasztik Akusztik, a Simple 
Acoustic, valamint a Szabó Család egy 
különleges Beatles-előadással. Vendé-
gük Czutor Zoli, a Belmondo frontem-
bere lesz, továbbá érkezik a Jambalaya 
együttes és a Hungarian Rhapsody, 
vagyis a „magyar Queen” zenekar. Ami 
a gasztronómiai választékot illeti: két 
street food truck kínálja majd ételeit, 
s természetesen a borozáshoz illő sajt, 
sonka és egyéb finomságok is szerepel-
nek a kínálatban. 

Finom borok, ízletes ételek, kiváló 
zenei program, csodálatos helyszín - 
ez így együtt már önmaga elég lehet 
a rendezvény sikeréhez. Mivel lehet 
még bevonzani a látogatókat? 
Egy rendezvény (vagy más munka) sike-
rét mindig a közönség visszhangjából 
szűröm le. Ez nemcsak az ottani reak-
ciókban, személyes beszélgetésben 
merül ki, hanem az ideérkező turisták 
visszajelzéseiben is, melyekkel legfő-
képp a közösségi oldalakon találkozunk, 
hiszen ott kommentelnek, oda töltik 
fel a rendezvényen készült fotóikat, 
osztják meg élményeiket. Manapság 
nagyon fontos, hogy minél több impul-
zussal szolgáljunk a vendégek számára. 
Ez nagyon nehéz feladat ebben a 
felgyorsult világban, ahol minden vilá-
gít, minden színes és mozgó. Ennek a 
gondolatnak a mentén alakítottuk ki 
tavaly a dekorációkat, törekedve arra, 
hogy minél több benyomás érje a Dobó 
térre érkezőket, minél több „sarokban” 
tudjanak fotót készíteni, megörökíteni 
élményeiket, ezzel is népszerűsítve a 
rendezvényt, az egri csillagot és váro-
sunkat.
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Dr. Szecskó Károly történész, levéltáros 1957-ben főiskolásként 
került Egerbe, amelynek miliője magával ragadta. Egész életében 
azon fáradozott, hogy a város múltját, neves embereit megismer-
tesse. Szerelmese volt Egernek – az egriek pedig nagyra értékelték 
őt. 2020. február 27-én eltávozott közülünk, de pótolhatatlan tu-
dását, írásait felesége segítségével továbbra is megosztja velünk.

„Egy jó fajta tengerentúli szivarral
kizárhatjuk életünkből a világ durvaságait.”

(Liszt Ferenc)

DR. SZIKLAY ÁRPÁD
(1903–1976)

Sziklay Árpád gyermekorvos Kabán született 1903. 
január 12-én. A család apai ága erdélyi gyökerű volt, 
akik a Zepelzauer vezetéknevet 1890-ben Sziklaira, 
később Sziklayra változtatták. Édesapja Zepelzauer 
Ferenc Máramarosszigeten, édesanyja Asteleán Lujza 
Tiszacsegén született. Szülei 1902-ben kötöttek házas-
ságot, s egy gyermekük született. Árpád fiuk az elemi 
iskolát Kabán, középiskolai tanulmányait – egyházi 
ösztöndíjjal – Kisvárdán, a Bessenyei György Reál-
gimnáziumban végezte. Tanulmányait Budapesten 
a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem 
Orvostudományi Karán folytatta. A Fehér Kereszt 
Gyermekkórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati 
Osztályán már az egyetem alatt elkötelezte magát a 
gyermekek gyógyítása mellett. Orvosi diplomáját 1928 
márciusában vette át. Ezután díjtalan gyakornokként 
először a fővárosi gyermekkórházban, majd 1931-től a 
Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Gyermekklinikáján 
dolgozott. Pécsett az iskolaorvosi és egészségtanári 
tanfolyamot is elvégezte. A klinikán 1934 februárjában 
díjtalan tanársegéddé nevezték ki, s még abban az 
évben a szakorvosi vizsgát is letette. 

Egerbe 1934-ben költözött és a Széchenyi út 9. szám 
alatt magánpraxist kezdett, majd decemberben sike-
res pályázat útján elnyerte az Országos Tisztviselői 
Betegsegélyezési Alap (OTBA) egri körzeti orvosi állá-
sát. Eger lakói rövid idő alatt megkedvelték, befogad-
ták. A Tankerületi Főigazgatóságtól 1936-ban iskolaor-
vosi megbízást kapott, így a Dobó István Gimnázium 
tiszteletdíjas orvosa lett és az Irgalmas Kórházban is 
dolgozott.

Az egri Bánhidy Évával 1938-ban kötöttek házasságot. 
A fiatalok a dr. Nagy János utca 10. szám alatt találtak 
otthonra, ahol öt gyermeküket nevelték: Éva, Árpád, 
Levente, Attila, Ákos.

Sziklay Árpádot 1940 elején katonai szolgálatra hívták 
be a miskolci helyőrségi kórházba. Amikor hazajöhe-
tett, iskolaorvosi teendőit folytatta és egészségtant 
tanított a Dobó István Gimnáziumban, a Ciszterci Rend 
Szent Bernát Gimnáziumában és az Állami Polgári 
Iskolában. 1942 tavaszán ismét behívták, és felette-
sei javaslatára Budapesten közegészség- és járvány-
tani vizsgát tett. Decemberben őt is kivezényelték az 
orosz frontra. 1943 áprilisában megszületett Levente 
fia, így szabadságot kapott. Szerencséjére azonnal 

hazaindult, mert másnap az egész zász-
lóalja megsemmisült. 

Az egri gettóban, 1944-ben ő volt az 
egyetlen orvos, aki önként és rendsze-
resen kezelte a zsidó gyerekeket.

A háború után Egerben folytatta mind 
az OTBA, mind a magánrendeléseit. 
Ellátta iskolaorvosi teendőit, s mivel 
a kórházi osztályát megszüntették, 
elvállalta a tankerület felügyelőség 
orvosi kinevezését. Ez utóbbi állása 
1949-ben, az egészségügy államosítása-
kor megszűnt, így körzeti iskolaorvos-
ként folytatta munkáját. 
Tudása, tapasztalata 
alapján sokkal többet 
érdemelt volna! Tudo-
mányos karrierje vallá-
sossága, emberi tartása 
miatt az 1950-es évek-
ben megtört. Szakmai 
körökben szinte irigyel-
ték, hogy mennyire 
szeretik kis betegei s 
azok hálás szülei. Törté-
netek tucatjait emlege-
tik még napjainkban is, 
hogy kiváló diagnoszta-
ként, empatikus orvos-
ként hány gyermeket 
mentett meg. Legendás volt az is, hogy 
nem használt sztetoszkópot, hanem a 
fülére hallgatott. A szülők szerették és 
érezték, hogy bízhatnak benne. 

Szaktudását folyamatosan fejlesztette. 
Gyakran lehetett látni, amikor magyar 
és idegen nyelvű szakmai folyóiratokkal 
kezében hazafelé tartott. 

Messze megelőzte a korát. Nála az 
édesanyáknak kisbabájuk fejlődé-
séről naplót kellett vezetniük, ami 
akkor újszerű volt. A szelíd gyógymód 

híveként saját receptjeit használta, anti-
biotikumot csak akkor írt fel, ha elkerül-
hetetlen volt. A családok személyében 
nemcsak gyermekorvost, hanem kiváló 
háziorvost is nyertek. 

Megtiszteltetés volt számára, hogy 
1942-ben az Alsó-Károlyváros fertály-
mesterévé választották.

Bár hivatalos elismerést nem kapott, de 
kis betegei és szüleik szeretete kárpó-
tolta. Rendelőjének falát beborították a 
gyógyult gyermekek fényképei. Csak a 
munkájának és a családjának élt. 

Nem volt könnyű élete. 
Elfáradt. 1974 júliusában 
nyugdíjazását kérte. A 
szíve vitte el 1976. július 
28-án. Családja, barátai, 
tisztelői és az egykori 
betegek százai búcsúz-
tatták az egri Hatvani-te-
metőben. A helyi napilap 
nekrológjában így emlé-
kezett meg róla: „Eser-
nyős, szivaros megjele-
nése valami nagy-nagy 
nyugalmat és optimiz-
must sugárzott: ő volt az 
igazi, a már szinte mitolo-

gikusnak tűnő Doktor Bácsi… ”

Lakóházának falán 1994-ben az Egri 
Városvédő Egylet emléktáblát állított. 

Sziklay doktort személyesen is volt 
szerencsém ismerni, hiszen szájában 
az elmaradhatatlan szivarral gyakran 
beszélgettünk a megyei könyvtárban, 
az utcán. Halálával egy kitűnő orvost, 
nagyszerű embert veszítettünk!

SZERZŐ: SZECSKÓ KÁROLY
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SZIKLAY DOKTOR ÉS CSALÁDJA

SZIKLAY DOKTOR A HÁZUK 
ELŐTT SZIVARRA GYÚJT

PÉCSI MAGYAR KIRÁLYI ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM 
GYERMEKKLINIKA, PÉCS (1930-AS ÉVEK) FORRÁS:
MAGYAR NEMZETI DIGITÁLIS ARCHÍVUM



Különleges kiállítás várja a látogatókat a Kepes Intézetben: a Hopplá 
hopp! - A cirkusz világa művészek szemével címmel nyílt tárlat a század-
forduló, a századelő, a modern és kortárs művészet alkotásaiból válogat. 
A cirkuszok izgalmas világa már a XIX. 
század közepétől kezdve inspirálóan 
hatott az irodalomra, a képzőművé-
szetre, később a film- és a színházmű-
vészetre egyaránt. Ez a valóság és az 
illúzió közötti világ, a cirkusz varázsla-
tos tere egyszerre mágikus, furcsa, és 
olykor félelemmel, izgalommal teli. Kü-
lönleges figurák vonzanak be minket e 
térbe, mint például a harsány, vagy épp 
síró bohóc, aki megnevetett, és akin 
önfeledten nevetünk, vagy az artista, 
kinek bátorságába beleborzongunk, a 
bűvész, akinek mindent elhiszünk, vagy 
épp a mutatványos, akitől ámulatba 
esünk. A cirkusz világa a maga önfeledt 
szórakoztatásával és olykor megvilla-
nó szomorúságával mégis csodálatos, 
mert gyermeki lélekkel merülünk el 
benne, és képesek vagyunk felnőttként 
is a bűvkörében maradni.  

A Kepesben nyílt kiállítás ezt a mágikus 
világot tárja elénk az épület két szint-
jén, intézmények, közgyűjtemények és 
magángyűjtők műtárgyaiból válogatva. 
Olyan alkotók cirkusz ihlette munkái lát-
hatók Egerben, mint például Rippl-Ró-
nai József, Aba-Novák Vilmos, Vasarely, 
Bortnyik Sándor, Scheiber Hugó, Márffy 
Ödön, Vaszary János, Szabó Vladimir, 
Tóth Menyhért, Derkovits Gyula vagy 
Korniss Dezső. Emellett közel száz mű-
tárgy, főképp szobrok, festmények és 
digitális grafikák fogadják a látogatókat 

a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ 
alakuló múzeuma, a Magyar Cirkuszmű-
vészeti Múzeum saját gyűjteményéből. 
A tárlaton a kiállított anyagok mellett 
a fiatalok számára izgalmas programot 
rejtenek a múzeumpedagógiai inter-
aktív játékok, vagy a kötéltáncosokat 
bemutató kiállításhoz kapcsolódó kü-
lönleges VR-élmény: a szemüveg se-
gítségével kötéltáncossá válunk, és 
átélhetjük, milyen érzés több méteres 
magasságban egyensúlyozni. 

A klasszikus és az új cirkuszművészet 
a ma emberét is elvarázsolja – ezen a 
tárlaton a képző-, a film-, a fotó- és az 
iparművészek műveinek jóvoltából. A 
kiállítás 2022. május 31-ig látogatható a 
Kepes Intézetben, a Heves megyében 
élők számára a tárlat ingyenes.

HOPPLÁ HOPP!
A CIRKUSZ VILÁGA MŰVÉSZEK SZEMÉVEL

HIRDETÉS
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ÚTRA KEL A MACOK, HAMAROSAN KIGURUL STREET FOOD AUTÓNK!
Céges rendezvényekre, kulturális, gasztronómiai fesztiválokra, egyéni, családi rendezvényekre házhoz megyünk! Exkluzív 
degusztációs menükkel, gourmet fogásokkal, egyszerűbb street food ételekkel és római tepsis pizzákkal is tudunk készülni 
rendezvénytől és elképzelésektől függően.

VÁRHATÓ KEZDÉS: ÁPRILIS!
Érdeklődés, ajánlatkérés: sales@imolaudvarhaz.hu, +36-36-516-180




