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*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2022. 04. 12. után Új Dacia Sandero Essential SCe 65 modellre megkötött zárt végű pénzügyi lízing szerződésekre érvényes visszavonásig. A feltüntetett 1200 Ft-os napidíj, 36 000 Ft-os havidíj figyelembevételével, 
30 napos hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napi díj összege 4 389 000 Ft bruttó vételár, 2 300 000 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő és 25% kiemelt utolsó lízingdíj esetén, 9,24% fix kamat mellett érvényes. A megadott 
feltételekkel a finanszírozás összege: 2 089 000 Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 617 469 Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 2 706 469 Ft. Reprezentatív példa: 3 000 000 Ft, futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 9,40%, kamat 
típusa: rögzített, kamat összege: 843 904 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 843 904 Ft, havidíj: 55 189 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 250 000 Ft, referencia THM érték: 9,96%. A THM meghatározása a 2022. 04. 12. napján 
aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. Az 5 év 
vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, visszavonásig. A garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Előbbiek 
a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen 
hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben 
közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. Új Sandero Essential SCe 65 vegyes 
fogyasztás l/100 km: 5,2 – 5,5; CO₂-kibocsátás g/km: 117 - 124. Az üzemanyagfogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi 
tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek 
országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A kép illusztráció.

AKÁR NAPI 
1200 FT-TÓL
9,78% THM-mel*

referencia THM: 9,96%, futamidő: 48 hónap, 5 év vagy 100 000 km garanciával, Renault Credit finanszírozással*

A Dacia ajánlásával
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EGER ÍRÓCSILLAGA MA IS RAGYOG
„Légy az, kiből árad a nyugalom. Légy az, kire nem hat a hatalom. Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet. S menj oda, 
hol fázik a szeretet” – vallotta Gárdonyi Géza, a múlt század neves írója. Dédunokája, Keller Péter könyvében olva-
som: „Céljai a keresztény ember céljaival volt azonos: alkotni, vagyis adni, nemesebbé tenni az embereket, bemutat-
ni, hogy a szeretet mindent meg tud változtatni, hogy a szív nagy aranyozó, hogy a kedvesség érték. Tehetségét Is-
tentől kapott ajándéknak tekintette, amelyet azért kapott, hogy minden emberben azonos rezgést keltsen írásaival, 
azaz minden ember számára maradandó lelki élményt nyújtson, megláttassa az emberben az angyalt. Megszenve-
dett tapasztalatait adta át úgy, hogy felejthetetlen karaktereket alkotott. Másokat úgy akart nevelni, hogy először 
magát tökéletesítette, de kimutatható, hogy folyamatosan javította, tökéletesítette művészetét is.” Halálának 100. 
évfordulója alkalmából emlékév kezdődött városunkban, amely nagyszerű alkalom arra, hogy sokrétű világára ismét 
felhívjuk a figyelmet. Májusi lapszámunkban a személyét övező legendák valóságtartalmával foglalkozunk és ismer-
tetjük az emlékév kapcsán meghirdetett programokat is. Olvassuk műveit minél gyakrabban, mindennapi teendőink 
közepette szakítsunk időt arra, hogy elmélkedjünk szavain!

Hartmanné dr. Somogyi Kinga
főszerkesztő
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Számtalanszor megesett már, hogy egy több 
mint ígéretes sportkarriert tört derékba va-
lamely súlyos kór. Az is előfordul ugyanakkor 
– igaz, lényegesen ritkábban –, hogy valaki 
a felgyógyulását követően nem egyszerűen 
folytatja a kényszerűségből abbahagyott ver-
senyzést, de olyan remek eredményeket ér el, 
amilyenekről korábban legfeljebb csak álmo-
dozott. Ahogy történt az Szeles Bálint, az Egri 
Városi Sportiskola ifjú gátfutója esetében is: a 
most 23 éves atlétánál ugyanis 2019-ben egy 
olyan daganatos betegséget diagnosztizáltak, 
amely nem csupán azt tette kétségessé, képes 
lesz-e túlszárnyalni addigi rekordjait, de azt is, 
láthatjuk-e még őt valaha a rekortánon. Ehhez 
képest ez év február elején olyan időt futott, 
amellyel mind a versenytársait, mind az edző-
jét, mind pedig önmagát meglepte, és amely 
azt is lehetővé tette, hogy ott legyen a március 
végi belgrádi fedett pályás atlétikai világbaj-
nokságon. Múlt, jelen és jövő egyaránt szóba 
kerültek, amikor eddigi sportpályafutásáról 
beszélgettünk vele.

A Magyar Atlétikai Szövetség február eleji nyílt ver-
senyén 60 méteres gátfutásban két alkalommal is 
megjavította a saját rekordját: előbb 7.75-ös idővel 
ért célba, majd 7.69-cel. Ez azt is jelentette, hogy 
teljesítette a belgrádi fedett pályás vb szintidejét. 
Meglepték e remek idők?
Bár az benne volt a kalapban, hogy a 7.88-as egyé-
ni legjobbamat túlszárnyalhatom – mondja Szeles 
Bálint –, hiszen az edzéseken is jól ment a futás, és 
éreztem, hogy jó formában vagyok, ilyen javulásra 
nem számítottam.

Nyilvánvalóan azóta többször végiggondolta már a 
dolgot, így megkérdezhetem: véleménye szerint mi-
nek tulajdonítható ez a jó szereplés?
A jó alapozásnak. Tavaly egy lábsérülés akadályozta a 
felkészülésemet, így aztán az első versenyem után már 
csak az Európa-bajnokságon indultam el. Noha idén is 

voltak apróbb egészségügyi gondok, 
ezek jelentősebben nem akadályozták 
az edzésmunkámat.

Az edzője, Petrovai József hogyan fo-
gadta a teljesítményét? És persze, arra 
is kíváncsi vagyok, hogy ott, a BOK 
Csarnokban mit szóltak a verseny-
társak, amikor megjelent a táblán az 
eredménye?
Kiabált örömében, sőt, el sem akarta 
hinni. Olyannyira, hogy pár nappal ké-
sőbb is azt mondta, még mindig nem 
fogta fel igazán, ami történt, de nagyon 
boldog. Ami pedig a többi gátast illeti, 
nemcsak ők lepődtek meg, de az edzőik 
is… mindenki sorra jött oda gratulálni, 
ami nagyon jól esett.

Az edzője egyébként ugyanannak 
tudja be az egyéni csúcs brutális meg-
javítását, mint Ön?
Erről még nem beszélgettünk, de úgy 
gondolom, szerinte is a mögöttünk lévő 
hónapokban folyó jó alapozásnak, a jól 
sikerült edzőtáboroknak köszönhető a 
dolog.

Ez a 7.69-es idő „csak” 16 századmá-
sodperccel marad el a 60 méteres 
gátfutás országos csúcsától, amit Baji 
Balázs állított fel 2017 februárjában. 
Megpróbálja ezt a rekordot átadni a 
múltnak?
Bizonyára megkísérlem majd, de nem 
valószínű, hogy idén. Inkább azt mon-
danám: a közeljövőben megpróbálom.

Igazából bőven van ideje, hiszen ami-
kor Baji Balázs azt a 7.53-as időt elérte, 
27 éves volt, Ön viszont még csak 23. 
Egyszóval még jó néhány éve van…

Jórészt emberfüggő, hogy ki meddig 
atletizálhat az élvonalban, de úgy hi-
szem, a gátfutást az ember 30 éves 
koráig is csinálhatja, s ha innen nézem, 
valóban van még elegendő időm a cél-
jaim elérésére.

Az a tény, hogy kijutott a belgrádi fe-
dett pályás világbajnokságra, felbo-
rította az edzésekkel és a versenyek-
kel kapcsolatos terveit, vagy minden 
megy az előre elhatározott módon?
Valamelyest változtattunk a felkészü-
lésemen, de nem azt illetően, hogy mit 
csinálunk, hanem, hogy mennyit. Ha nem 
lett volna meg a vb-szintidő, minden bi-
zonnyal kicsit jobban rápihenek a külön-
böző versenyekre, ám így egy-két dolog 
alárendelődött a belgrádi viadalnak.

Soha nem fordult meg a fejében, 
hogy máshová igazoljon az Egri Városi 
Sportiskolából?
Soha. Nekem itt nagyon jó helyem van, 
nagyszerűen érzem magam ebben a 
közegben, arról nem is beszélve, hogy 
olyan jó edzőt, ami nekem van, és akivel 
ilyen jól tudunk együtt dolgozni, más-
hol nem találnék.

Mivel most, amikor beszélgetünk, 
még előtte vagyunk a világbajnok-
ságnak, érdekelne, milyen célt is tűz 
ki maga elé. Aztán, ha majd visszajött, 
összevetjük mindezt a valósággal…
A legfőbb vágyam az egyéni rekordom 
további javítása. Aztán ki tudja… egy jó 
futással talán el lehet csípni egy közép-
döntőt is. De ha mindezek nem jönnek 
össze, akkor sem lennék elkeseredve, 
ugyanis nincsen rajtam semmiféle te-
her, az ottani indulásomra inkább egy-
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fajta jutalomként tekintek. Vagyis – ha 
úgy tetszik – amolyan örömfutásra uta-
zom el a szerb fővárosba.

Amikről eddig szót váltottunk, a fe-
dett pályás szezonra vonatkoznak. És 
szabadtéren mi a helyzet?
A 110 méteres gátfutásban szeretném 
megdönteni az egyéni csúcsomat, ami-
re szerintem jó esély is van, sőt, azt is 
megkockáztatom, hogy akár tizedeket 
is lefaraghatok majd az eddigi legjobb 
időmből. Egy 13.6 körüli futásnak már 
nagyon tudnék örülni. A nyári célver-
seny a szabadtéri Európa-bajnokság: de 
nem „csupán” azt akarom elérni, hogy 
ott legyek, azt is, hogy a középdöntő-
ben vagy a döntőben szerepelhessek. 
Más kérdés, hogy mindezek még odébb 
vannak, majd meglátjuk, hogyan sikerül 
az alapozás.

Mennyire nehéz volt hozzászokni az új 
gátmagassághoz? Hiszen nem mind-
egy, hogy 99 centiméter vagy 106…
Ez engem is éppen úgy megviselt, mint 
sokakat, mivel az ember nem tud egyik 
pillanatról a másikra átállni. De úgy ér-
zem, lassan megbarátkozom a dologgal. 
Nekem egyébként is nehezebb dolgom 
van a gátak fölött, merthogy én a ma-
gam 183 centijével kifejezetten kicsinek 
számítok. Baji Balázs például 193 magas, 
míg a jelenlegi nagy vetélytárs, Szűcs 
Valdó 195 centis. Az is igaz ugyanakkor, 
hogy nekem a gátak között van vala-
melyest könnyebb helyzetem.

A jelen után ugorjunk vissza a múltba. 
Visszaemlékszik még, hogyan került az 
atlétika közelébe? És hogy miként lett 
gátfutó, hiszen – ha jól tudom – kez-
detben a magasugrással próbálkozott?
Az atlétikát megelőzően nagyon sokáig 
fociztam, de azt valahogy nem éreztem 
az én közegemnek. Édesapám pedig azt 
mondta, mivel látja, hogy gyors vagyok, 
mit szólnék, ha elvinne atlétikaedzésre. 
Így is lett, és ekkor találkoztam a neve-
lőedzőmmel, Fejes Péterrel. Nála sok-
sok mindent kipróbáltam, ám végül a 
magasugrásnál horgonyoztunk le. Úgy-
hogy azt csináltam, de közben elkezd-
tük a gátfutást, ami szintén nagyon 
jól ment, sőt, megnyertem egy hazai 
korosztályos országos bajnokságot is. 
Ekkor vetődött fel, hogy gátaznom kel-
lene, s így kerültem Petrovai Józsefhez, 
akivel azóta is, immár sok éve, együtt 
dolgozunk.

Azon eredmények értékét, amelyek-
kel a beszélgetésünk indult, jócskán 
emeli, hogy 2019-ben egy súlyos da-
ganatos betegséget diagnosztizáltak 
Önnél. Véletlenül derült ki a baj?
Véletlenül. 2019 tavaszán utaztam a 
minszki Európa Játékokra, ami előtt 
részt kellett vennem egy kötelező szű-
rővizsgálaton. Ennek során vért találtak 

a vizeletemben, s bár mondták, hogy ki 
kell majd deríteni, mi okozza, azt is hoz-
zátették, aggodalomra semmi okom, 
miután valószínűleg vesehomokról 
vagy -kőről van szó. Jó három-négy hó-
nap múltán jöttek rá, hogy egy daganat 
a bűnös, bár akkor még nem tudták, jó- 
vagy rosszindulatú. A novemberi mű-
tétem során aztán egyértelművé vált, 
hogy egy rosszindulatú tumor támadt 
a vesémre.

Mit érzett, mire gondolt, amikor meg-
hallotta, hogy mivel kell megküzdenie?
Először nagyon-nagyon megijedtem, 
egyszerűen nem akartam felfogni, el-
hinni, hogy ilyen fiatalon is elérhet ilyen 
kór. Amikor pedig közölték, mi a ba-
jom, leginkább azon aggódtam, vajon 
mi lesz így a sportpályafutásommal, 
atletizálhatok-e úgy is, ha kivették a 
vesémet. Folyton-folyvást ez kattogott 
a fejemben, akár edzettem, akár verse-
nyeztem, s csak akkor nyugodtam meg, 
amikor még ugyanabban az idényben 
futottam egy egyéni csúcsot. Azt tehát 
nem állítom, hogy lelkileg rettenetesen 
megviselt a történet, de hogy állandóan 
gondolkodtam a dolgon, az tény.

Ha már szóba hozta a műtétjét… Túl 
azon, hogy eltávolították az egyik 
veséjét, a betegsége idején 9 kilót 
fogyott is, ami egy sportoló eseté-
ben különösen hátrányos lehet. Ezek 
ellenére is bízott abban, hogy olyan 
sikereket érhet el – vagy akár még 
nagyobbakat –, mint annak előtte?
Amint túlestem a műtéten, majd felépül-
tem – mondjuk inkább úgy: már tudtam 
sétálgatni – itthon ráálltam a mérlegre, 
és döbbentem láttam, hogy 9 kilóval ke-
vesebbet mutat a versenysúlyomnál. De 
a ruháim is csak lötyögtek rajtam… Ekkor 
decembert írtunk, én pedig elkezdtem 

idehaza edzeni: egy hónapig napi egy órát csak erősí-
téssel töltöttem, de úgy, hogy sem karácsonykor, sem 
szilveszterkor nem lazítottam. Meg is lett az eredmé-
nye, mert vagy 5 kilót visszaszedtem magamra. Janu-
ár-február táján meg már az atlétikapályán is edzhet-
tem a csapattársaimmal, ami fizikailag és lelkileg is 
nagyon jót tett.

A közeli jövőről, így a belgrádi világbajnokságról már 
beszéltünk, ezért most arra lennék kíváncsi, ha távo-
labb tekintünk előre, mi mindent szeretne elérni, mi-
lyen célok lebegnek a szeme előtt?
Több vágyam van. Elsősorban meg kell említenem a 
2023-as szabadtéri atlétikai világbajnokságot, aho-
vá már csak azért is szeretnék kijutni, illetve ott 
egy nagyon jó időt futni – vagy éppen a döntőbe 
kerülni –, mivel ezt a hatalmas eseményt hazánk ren-
dezi, így aztán magyar közönség előtt léphetnék pá-
lyára. Egy évvel később meg ott a párizsi olimpia, ahol 
lényegében ugyanazon dolgokat szeretném megvaló-
sítani, mint amiket a magyarországi vb-vel kapcsolat-
ban elmondtam.

S melyek a magánéleti tervek? Feltételezem, hogy 
ezek egyike a diploma megszerzése a Debreceni Egye-
temen…
Természetesen. Sportközgazdász mesterképzésre 
járok, ezt mindenképp szeretném eredményesen be-
fejezni. Hogy a sportpályafutásomat követően mivel 
foglalkoznék a legszívesebben, arról egyelőre nem na-
gyon gondolkodom, miután azok az évek még meg-
lehetősen távolinak tűnnek. Mindenesetre most azt 
mondom, a versenyzés után sem akarok elszakadni a 
sporttól, ami azt jelenti, hogy például egy sportegye-
sületnél helyezkednék el, segítve az ottani munkát.

Csak az olvasók kedvéért mondom, hogy most, 
amikor folytatjuk a korábbi beszélgetésünket, túl 
vagyunk a 49. Fedett pályás Magyar Bajnokságon, 
illetve a belgrádi fedett pályás világbajnokságon. Az 
előzőn történelmi sikert ért el, lévén 60 méter gáton 
7.75-ös idővel győzött, amivel Ön lett az első olyan 
atléta, aki felnőtt egri versenyzőként magyar baj-
noknak mondhatja magát…
Szerencsére csak pozitív élményeim vannak a magyar 
bajnoksággal kapcsolatban, jóllehet egy kicsit izgul-
tam előtte, főként, amikor Kovács Géza, a sportiskola 
igazgatója elárulta nekem, hogy ha nyerek, én leszek 
Eger első atlétikai aranyérmese. Ennek ellenére maga-
biztosan álltam oda a rajthoz, ugyanis tisztában vol-
tam azzal, ha nem hibázok, bajnok leszek. Így is lett, 
a döntőben pedig sikerült egy olyan futást csinálnom, 
amellyel teljesen elégedett lehettem.

És hogyan értékeli a belgrádi vébén nyújtott telje-
sítményét?
Mivel ezzel a vébével előzetesen nem számoltunk, 
némileg már túl voltam a csúcsformán, de azért egy 
olyan időre, amilyet az országos bajnokságon elértem, 
képes lettem volna, ha minden körülmény összejön. 
A rajtom kifejezetten jó lett, ám később a pálya szer-
kezete picit megzavart. Ezt ugyanis nem beton alapra 
építették, hanem fából készült dobogószerűségre. Ez 
sem rossz, ha megszokja valaki, de mivel nekem erre 
korábban nem volt módom, a futásom kicsit instabillá 
vált. De nem voltam-vagyok csalódott, örülök, hogy 
egy ilyen nagy nemzetközi viadalon ott lehettem, kép-
viselve Magyarországot, benne Egert.
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MAGYAR FALU PROGRAM  
KÖZEL 2,7 MILLIÁRD FORINT ÉRKEZIK
HEVES MEGYÉBE
Közel 2,7 milliárd forint érkezik Heves megyébe a Ma-
gyar Falu Program részeként. Idén a 14 felhívásra 156 
települési önkormányzat pályázott sikeresen, de a Tan-
kerületi Központhoz is jelentős összeg érkezik, amelyet 
az iskolák infrastrukturális fejlesztésére fordíthatnak.

I BIKE EGER 
ISMÉT BICIKLISEK VONULTAK VÉGIG A VÁROSON
Április 22-én, a Föld napján kerék-
párosok hada vette birtokba a 
város úttestjeit, hiszen az I bike 
Eger szervezésében ismét bicik-
lis felvonulásra invitálták a spor-
tosan közlekedőket. A Heves 
Megyei Balesetmegelőzési Bizott-
ság munkatársai az indulás előtt 
felmérték a kerékpárokat, és látha-
tósági eszközöket osztottak.

MARAD AZ ÁRSTOP      
Július 1-ig meghosszabbította a kormány az üzemanya-
gokra, és az eddig ebbe a körbe esett élelmiszerekre 
vonatkozó árstopot – jelentette be Orbán Viktor minisz-
terelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. A 
kormányfő azzal indokolta a döntést, hogy az ukrajnai 
háború miatt továbbra is minden területen áremelke-
dés várható, így a családok védelme érdekében szüksé-
ges az árbefagyasztás fenntartása.

RÉSZLEGES
LÁTOGATÁSI TILALOM 
AZ INTÉZKEDÉS VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES 
A KÓRHÁZBAN
Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a Markhot Fe-
renc Kórház Belgyógyászati – Infektológiai Centrumá-
nak minden emeletén. Mint írják, az itt fekvő betegek 
számára minden nap délután négy óra és fél öt között 
juttathatnak el csomagot a hozzátartozók. Az intézke-
dés visszavonásig érvényes.

KEZDEMÉNYEZÉS     
KÖZÖSSÉGI KERTET ALAKÍTOTTAK KI A CIVIL 
HÁZ UDVARÁN
Az Életfa és a MÁS Kert összefogásával kezdődött Eger 
első magaságyásos közösségi kertjének építése. Az ud-
vart önkéntesek segítségével tették rendbe, amelyet 
április közepétől használhatnak az egriek.

INGATLANPIAC
EGYRE NAGYOBB A KERESLET
AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK IRÁNT
A legtöbben azért vásárolnak új lakást, mert még 
így is olcsóbb áron jutnak álmaik otthonához, 
mintha saját maguk kezdenének hozzá egy épít-
kezéshez. Az alapanyagárak ugyanis az egekbe 
szöktek – tudtuk meg az egyik helyi ingatlanszak-
értőtől.

KORTÁRS HANGON:
AZ IRODALMAT ÉS
AZ ALKOTÓKAT
ÜNNEPELTÉK
Az irodalmat, illetve az alkotókat, 
például írókat és költőket ünne-
peltek a Kortárs Hangon című 
nemzetközi pályázat díjkiosztó-
ján az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Idén négy ország, húsz felsőok-
tatási intézményének 68 hallgatója jelentkezett. A nyertes pályaműveket több 
irodalmi lapban is publikálják, valamint a díjazottak írótáborban vehetnek részt. 
A verseny 2011-ben emelkedett nemzetközi szintre, így ebben az évben is ér-
keztek művek a Felvidékről, Erdélyből, valamint Kárpátaljáról.

HATÁRSZENTELÉS
A JÓ TERMÉSÉRT IMÁD-
KOZTAK A ST. ANDREA 
SZŐLŐBIRTOK GAZDÁI
Tízéves hagyományra tekint 
vissza a St. Andrea Szőlőbir-
tok által kezdeményezett ha-
társzentelés szokása. Szent 
György napjához közel – idén a Föld napján – zarándoklat indult a Nagy-Eged 
hegyi Mária-szoborhoz. A négy égtáj megáldását Demkó Balázs görögkatolikus 
parókus végezte, aki a szőlősgazdák jó terméséért imádkozott.

26. EGRI BORVIDÉKI
BORVERSENY 
IDÉN 28 BORÁSZAT
169 NEDŰJÉT NEVEZTÉK
Két nagy arany, 55 arany, 77 ezüst, illetve 
21 darab bronzérem talált gazdára a 26. Egri 
Borvidéki Borversenyen. Emellett hét kate-
góriában is kihirdették a legjobbakat. A 
megmérettetésre idén 28 borászat 169 nedű-
jét nevezték.
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NYUGDÍJEMELÉSRŐL 
DÖNTÖTT A KORMÁNY   
Július elsejétől további 3,9 százalékkal 
emelik a nyugdíjakat – jelentette be a 
Kormányinfón Gulyás Gergely. A minisz-
terelnökséget vezető miniszter elmondta, 
a döntést az infláció várható mértéke alap-
ján hozták. Az emelt juttatást az érintettek 
a különbözettel januárig visszamenőleg is 
megkapják.

INDUL AZ ÚJ MEGYEI
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 
Sikerrel pályázott a Heves Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program Plusz egyik pályázati felhívására, melynek köszönhe-
tően a következő időszakban a foglalkoztatás színvonalának emelésére több 
mint 2,3 milliárd forint áll rendelkezésre. A cél továbbra is az, hogy az elnyert 
források 80%-át munkaerőpiaci szolgáltatásokra használják.

ÉRTÉKMENTÉS  
NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS NYÍLT
A VÁRMÚZEUMBAN
Magyar minta címmel nyílt új népművészeti kiállítása a 
Dobó István Vármúzeumban. A tárlat Holló Valéria ma-
gángyűjtő életútját és hagyatékát mutatja be., amelyen 
keresztül a Kárpát- medence népművészetéről kaphat-
nak átfogó képet a látogatók.

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS   
JÚNIUS 26-ÁN DÖNTHETNEK AZ EGRIEK
Június 26-ra tűzte ki a Helyi Választási Bizottság az idő-
közi önkormányzati választást Eger 7-es számú egyéni 
választókerületében. Az időközi voksolás oka, hogy Be-
recz Mátyás lemondott képviselői megbízatásáról. A je-
lölteket legkésőbb május 23-án, 16 óráig kell bejelenteni. 
A Hajdúhegy és a Károlyváros lakóinak önkormányzati 
képviseletére eddig Domán Dániel filmes, újságíró, illet-
ve Farkas Richárd borműves fertálymester jelentkezett.

ÚJ BUSZMEGÁLLÓ  
EGY HÓNAPON BELÜL ELKÉSZÜLHET A LA-
JOSVÁROSI FEJLESZTÉS
Új buszmegállót alakítanak ki a Lajosvárosban, annak 
érdekében, hogy az idősebbek is könnyen meg tudják 
közelíteni az ott található áruházat. Az egyeztetés Sós 
Tamás kezdeményezésére indult el a felek között. A kö-
zelmúltban lezajlott a közbeszerzési eljárás, így a tervek 
szerint egy hónapon belül elkészülhet a buszöböl, és az 
ehhez kapcsolódó járda.

600 MILLIÓ FORINTOS 
TÖBBLETFORRÁST
KAP EGER      
Több mint 68 milliárd forint érkezik Heves 
megyébe a Terület- és Településfejlesztési 
Program Plusz 2022-től 2027-ig tartó ciklu-
sában, melyből Eger 8,31 milliárd forintban 
részesül. Ezen kívül további 600 millió forint 
többlettámogatáshoz jut a hevesi megye-
székhely – jelentették be a megyei közgyű-
lés előtti tájékoztatón.

KÖZGYŰLÉS       
MEGMENEKÜLT A KÉZILABDA KLUB
Többek között működési célú támogatásokról és tavalyi beszámolókról dön-
tött legutóbbi ülésének első felében az egri közgyűlés. A legégetőbb szavazás 
az Eger Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület, vagyis a kézilabda klub műkö-
déséhez kapcsolódott, melyre végül áldásukat adták a képviselők. A maratoni 
hosszúságúra nyúlt ülésen emellett egy 460 millió forintos fejlesztési hitel fel-
vételét is elfogadták a honatyák.

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS        
50 MILLIÓS TAGI KÖLCSÖNT KAPNAK A VÁROSI CÉGEK
Öt napirendi pontból kettő maradt aktuális a 
rendkívüli egri közgyűlésen. Vita alakult ki a 
másik három előterjesztés levételéről, ame-
lyek többek között Eger számára fontos ren-
dezvények finanszírozására irányultak volna. 
A grémium döntött az önkormányzati cégek 
ideiglenes támogatásáról és a Média Eger 
Nonprofit Kft. módosított üzleti tervének be-
nyújtásának kezdeményezéséről.
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„ENGEM A KAMPÁNY
SOKKAL INKÁBB ÉPÍTETT, 
SEMMINT ROMBOLT”
DR. PAJTÓK GÁBORT, EGER ÉS TÉRSÉGE
ÚJ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉT KÉRDEZTÜK

Hogy értékeli a Fidesz–KDNP választási szereplé-
sét? Önt is meglepte az újabb kétharmad, mint oly 
sokakat a táborukból, nem is beszélve a politikai 
ellenfeleikről?
Hihetetlenül jó eredményt értünk el – mondja Pajtók 
Gábor –, különösen, mert a pártszövetségünk egy 
viszonylag kiegyensúlyozott küzdelemben elért, 
úgymond „sima” győzelemben gondolkodott. Így 
voltam ezzel magam is, a választókerületemben 
pedig pláne nagy mérkőzésre számítottam, ismerve a 
korábbi időszak szavazási számait, nem különben azt 
a tényt, hogy a választás voltaképp kétpólusúvá vált, 
mert a harc a Fidesz–KDNP, illetve az egyesült ellen-
zék jelöltjei között folyt. És hát, igazából nem lehetett 
megjósolni, ki is lesz a befutó.

Ehhez képest Ön is nagyon fölényesen nyert, 
kevés híján tízezer szavazattal megelőzve a riváli-
sát… Nézete szerint miért lett ennyire egyoldalú a 
verseny?
Hadd kezdjem személyes tényezőkkel… Annak betud-
hatóan, hogy közel három évtizeden keresztül ügyvédi 
tevékenységet folytattam, illetve, hogy jó pár éve 
Heves megye kormánymegbízottja vagyok, rendkívül 
sokan ismertek. Emellett persze, igyekeztem komolyan 
felkészülni erre a megmérettetésre, ami azt jelenti, 
hogy rengeteg munkát fektettem a kampányba, 
amelynek ideje alatt választópolgárok sokaságával 
beszélgettem el. Jártam különféle civil szervezeteknél, 
találkoztam az egészségügyben, a köznevelésben és 
a turizmusban dolgozókkal, és még hosszan folytat-
hatnám a sort. Mindezek nagyon hasznosak voltak, 
hiszen az ember közvetlenül hallja, mi foglalkoztatja 
az embereket úgy általában, és milyen csak a terü-
letükre jellemző gondjaik vannak. Ezek tehát azok, 
amikkel magam próbáltam meg hozzájárulni a minél 
eredményesebb választási szerepléshez. De legalább 
ennyit nyomott a latban az a sikeres kormányzás, amit 
a Fidesz–KDNP mutatott be az elmúlt tizenkét évben, 
és amelynek során sok társadalmi réteg helyzetén 

próbált javítani. Ez valamennyi jelölt 
számára egy kedvező alapot biztosított. 
Végül, de nem utolsó sorban, segített 
nekünk a pártelnök-kormányfő szemé-
lye, jelesül az a tekintély és karizma, az 
a magabiztosság, profizmus és ezernyi 
tapasztalat, amellyel ő bír, és amely 
– ezt mindenféle él nélkül mondom – 
nem feltétlenül volt meg az ellenzék 
miniszterelnök-jelöltjében. Úgy gondo-
lom, mindezek a tények együttesen 
vezettek ehhez a győzelemhez, dacára 
annak, hogy én például soha nem 
voltam profi politikus, sőt, most sem 
tartom magam annak.

A szavatok összeszámolásakor túlzot-
tan sokáig nem kellett izgulnia, hiszen 
már rögtön az élre állt, később pedig 
folyamatosan növelte az előnyét. 
Mit szólt a családja – a felesége és a 
fiai – ehhez az igencsak egyértelmű 
győzelemhez?
Volt ott minden, sírás is, nevetés is. 
Bevallom, magam is elérzékenyültem, 
annak pedig kifejezetten örültem, hogy 
Eger újra bizalmat szavazott a keresz-
tény-konzervatív oldalnak. A családom 
mindvégig ott állt mögöttem, maxi-
málisan támogattak, amit ezúton is 
szeretnék nagyon megköszönni nekik. 
Na, és ha már a köszöneteknél tartunk… 
Kimondhatatlanul hálás vagyok azok-
nak az embereknek is, akik a szava-
zataikkal fejezték ki az irántam érzett 
bizalmukat, amely – ezzel tökéletesen 
tisztában vagyok – kötelez is engem. 
Parlamenti tevékenységem során 
természetesen nemcsak őket akarom 

képviselni, hanem a választókerület 
valamennyi polgárát, teljesen függet-
lenül attól, hogy április 3-án kire adták 
a voksukat. Meggyőződésem szerint 
ugyanis képviselőként ez a feladatom.

Sokan tudják – és az imént Ön is szóba 
hozta –, hogy nem profi politikusként 
vágott neki a választási csatározások-
nak, ami azt is jelenti, hogy mostanáig 
nem vett részt választási kampány-
ban. Ezért hát pláne érdekel, miként 
is látta – immáron belülről – ezt a 
meglehetősen mozgalmas időszakot? 
Ilyenre számított? Netán jobbra? Eset-
leg rosszabbra…?
Nem tudom, más miként van ezzel, de 
én valahogy nem tapasztaltam olyas-
féle indulatokat, annyira felfokozott 
hangulatot, olyan „vérre menő” harcot, 
mint a korábbi parlamenti választások 
alkalmával, noha azoknak nem az egyik 
főszereplője voltam, hanem csupán 
nézője. Meglehet persze, hogy mindezt 
kizárólag én éreztem így, jóllehet ennek 
a feltételezésnek ellentmondani látszik, 
hogy szűkebb hazánk másik két válasz-
tókerületéből is az enyémhez hasonló 
véleményeket hallottam.

Meglehet, hogy a megszokottnál 
némileg csendesebb volt ez a héthe-
tes kampányidőszak, azért én mégis 
kíváncsi lennék, hogy ennek folyamán 
mi volt a legnegatívabb, illetve legpo-
zitívabb élménye?
Ami a negatívumokat illeti, sok ilyennel 
szerencsére nem találkoztam. A stan-
doknál természetesen akadt egy-két 
megjegyzés, de azokat nem vettem a 

Úgy vélem, még a párt legoptimistább hívei is csak hébe-hóba gondoltak 
arra, hogy az immár tizenkét éve irányító Fidesz–KDNP nemcsak ismét 
felhatalmazást kap a kormányzásra, de újfent kétharmados többséget 
szerez. Márpedig ez történt, lévén az Orbán Viktor vezette pártszövet-
ség hihetetlenül sima – mondhatni: kiütéses – győzelmet aratott. És bár 
az egyesült ellenzék előzetesen azzal számolt, hogy az úgynevezett 
„billegő” körzetekben valós esélyük lehet nyerni, ezek a remények alig 
néhány perccel a szavazatok összeszámolásának kezdete után semmivé 
foszlottak. Miként történt Heves megye 1-es számú választókerületében 
is, ahol a Fidesz színeiben induló DR. PAJTÓK GÁBOR – a voksok több 
mint 53 százalékát megszerezve – magabiztosan verte a DK, a Jobbik, 
a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP által támogatott Berecz 
Mátyást. Hogy milyen tényezőknek tulajdonítható ez a siker, s milyen 
tervei vannak az új parlamenti képviselőnek? Többek között erről be-
szélgettünk vele frissiben, rögtön a választások másnapján.
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lelkemre. És nem elsősorban azért, mert 
az elején azt a tanácsot kaptam, hogy 
ne foglalkozzak a nemtelen beszólá-
sokkal, hanem mert azok olyanoktól 
érkeztek, akik egyáltalán nem ismernek 
engem. Aztán voltak még különböző 
vádaskodások, amelyek vagy minden 
alapot nélkülöztek, vagy fél-, de inkább 
negyed igazságokat tartalmaztak. Hála 
istennek, örömteli élményből lényege-
sen több volt. Például e „rohangálós” 
időszak révén olyan településeket és 
személyeket ismertem meg, amelyekre 
és akikhez talán soha nem jutottam 
volna el. Arról nem is beszélve, hogy 
ezek a találkozások kivétel nélkül plusz 
energiával töltöttek fel, legyen szó egy 
értékes emberrel való beszélgetésről 
vagy épp egy komoly fejlődést bemu-
tató helyi cégnél tett látogatásról. De 
hasonló érdeklődéssel néztem a falvak-
ban működő civil szervezetek tevé-
kenységét is, különösen, mert eleddig 
nem túl sokat tudtam a munkájukról. 
Mindent összevetve tehát azt mondha-
tom, engem a kampány sokkal inkább 
épített, semmint rombolt.

Az elkövetkező négy esztendőben 
országgyűlési képviselőként dolgozik 
majd. Vajon összeállt-e már a fejében, 
melyek azok a legfőbb célok, amiket a 
ciklus végéig szeretne elérni?
Minthogy a szomszédunkban háború 
folyik, amelynek egyelőre nem látjuk 
a végét, ám ami biztosan súlyos 

gazdasági következményekkel jár az 
egész világra nézve, e pillanatban túl 
nagy tervekben nem gondolkodha-
tunk. Így hát 2022-re inkább a majdan 
megvalósítandó elképzelések előké-
szítése marad. A megoldandó gondo-
kat szerencsére már szükségtelen 
feltárni, hiszen – mint korábban emlí-
tettem – a kampány során sok helyütt 
megfordultam, sok, orvosolandó bajjal 
megismerkedtem. Részletekbe ezút-
tal nem szeretnék belemenni, de jó 
pár területen akarok változást elérni, a 
közlekedéstől kezdve egészen a borvi-
dék, közelebbről a borturizmus ügyéig. 
De említhetném az egészségügyet 
is – például az orvosi ügyelet dolgát, 
avagy azokat a kórházi beruházáso-
kat, amelyek még teljesebbé tehetnék 
az itteni gyógyító munkát –, aztán a 
szépkorúak állandó ellátását biztosító 
idősotthonok kérdéskörét, amelyet 
különösen fontosnak gondolok, és így 
tovább. Szintúgy kiemelt célként fogal-
mazhatom meg a megyeszékhely déli 
iparterülete infrastruktúrájának fejlesz-
tését és az állam által fenntartott három 
egri középiskola rekonstrukcióját. Hadd 
tegyek hozzá még valamit… Nem csak 
az szerepel a terveim között, hogy egy 
seregnyi helyre (újra) ellátogatok – a 
közlekedési hatósághoz, az egészség-
ügy egyes szereplőihez, a hegyközség-
hez, az agrár-, illetve az iparkamarához 
–, hogy megvitassuk a legsürgetőbb 

tennivalókat, hanem az is, hogy folyamatosan elér-
hető legyek a választópolgárok számára.

Amikor pártja választókerületi elnöke lett, az inter-
júban, amit Önnel készítettem, többek között azt is 
megfogalmazta, hogy szeretne tenni a helyi politikai 
kultúra színvonalának emeléséért. Gondolom, ez a 
szándéka nem változott meg…
Természetesen nem. Továbbra is úgy vélem, e téren 
bizony van mit tenni, ráadásul – köszönhetően a 
választók adta felhatalmazásnak – immáron országy-
gyűlési képviselőként dolgozhatok azért, hogy a helyi 
politizálás nívója a korábbinál magasabbra kerüljön. 
Erősen bízom abban, hogy ezen a területen is tudok 
majd eredményeket elérni.

Az új Multivan
Üdvözlünk egy új világban

Automobil-Eger-97. Kft. 
3300 Eger Faiskola u. 68.

Az új  Multivan nem csak a legmodernebb innováció bizonyítéka, de az újragondolt részletek tökéletes összjátéka is. Az újrastrukturált beltér teljesen egyedi, maximálisan személyre
 szabható ülésrendet tesz lehetővé, a multifunkciós asztal pedig teret ad a kreativitásnak. A hatalmas üveg panoráma tető új perspektívát kínál az utazáshoz, az alternatív 
hajtásváltozatok, mint amilyen a plug-in hibrid meghajtás nem csak Önre, de a környezetre is gondol. Innovatív funkciók és prémium vezetési élmény, időtálló dizájnba csomagolva.

Az új Multivan plug-in hibrid modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 1,6-2,1 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 37-48 g/km, kombinált elektromos fogyasztása: 
14,5-14,6 kWh/100km. Tisztán elektromos hatótávolsága: 50 km, energiahatékonysági besorolása: A+++. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel 
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 képen megjelenő gépkocsin feláras extra felszereltségek is láthatók.
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jobban emelkedett az ára. 2022-ben az 
élelmiszerárak és az energiahordozók 
ára nagymértékben meg fogja nyomni 
az inflációt. Ennek az lesz a következ-
ménye, hogy lényegében mindenből 
kevesebbet vásárolunk, ez viszont sok 
vállalkozást nehéz helyzetbe hozhat, 
és közvetve növelheti a munkanélküli-
séget is. Ezt, vagyis az infláció hatását 
némileg ellensúlyozhatja a bérek növe-
kedése. Nehezíti még a helyzetet az is, 
hogy a jogállamisági fenntartások miatt 
nem átutalt, de magyar forrásokból 
már, vagy az év folyamán majd megelő-
legezett uniós támogatások kiutalása 
egyelőre kérdéses. 2021-ben még nem 
tartott igényt a magyar kormány az 
Unió – koronavírus-járványt követő 
gazdasági, társadalmi újjáépítést szol-
gáló – Jövő Generációja program 9,4 
milliárd eurós, vagyis 3550 milliárd 
forintos kamatmentes hitelkeretére, 
ez év márciusban viszont már jelezte, 
hogy lehívná. Erre 2023 augusztusáig 
van lehetősége. E programhoz vissza 
nem térítendő támogatásainak elnye-
réséhez viszont a kormány nyújtott 
be terveket 2021-ben, azonban azt az 
Unió nem fogadta el. Így a tavalyi kere-
tünk – mintegy 350 milliárd Ft – már 

végleg elveszett. Az idei mintegy 1.000 
milliárd forint is elveszhet, ha az Unió 
idén sem fogadja el a magyar terve-
ket. A „megszokott” hétéves vissza 
nem térítendő támogatások kifizetését 
az Európai Bizottság viszont további 
jogállamisági garanciákhoz, vagyis 
többek között a korrupció elleni fellé-
péshez köti, vagyis törvényi biztosí-
tékokat szeretne arra, hogy az uniós 
pénzek nem folynak el illegális csator-
nákon keresztül. A magyar kormánnyal 
kapcsolatban viszont aggályok merül-
tek fel, így egyelőre Magyarország nem 
juthat hozzá az idei 7,2 milliárd eurós 
(2700 milliárd forintos) vissza nem térí-
tendő támogatáshoz sem. Várhatóan 
az új Kormány, illetve az új Országgyű-
lés meg fogja hozni a szükséges intéz-
kedéseket, hogy megfeleljen az Unió 
elvárt normáinak, így lesz esély annak, 
hogy ha megkésve is, de megkapjuk a 
támogatást. Magyarország egyébként 
az Európai Uniós támogatási alapokból 
2021-27-es évekre mintegy 43 milliárd 
euró (15.285 milliárd Ft) összegre számít-
hat, ha képes az együttműködésre. 
A magyar gazdaság jelenlegi problé-
mája az is, hogy az ún. rezsicsökken-
tésre nincs fedezet, és kérdés, meddig 
tartható még fent, hogy a szabad áras 
díjszabás helyett a hatósági árakkal 
számoljunk. Ugyanis ha ez így marad, a 
jelenlegi világpiaci árak mellett a rezsi-
csökkentés fenntartása — melyet végül 
úgyis az adófizetők fizetnek meg adó 
formájában — akár 1.300 milliárd forint 
is lehet a Kormány becslése szerint. 
Szerintem ennek a rendszerét a közeljö-
vőben át fogják strukturálni, méltányo-
sabbá téve, hisz most az kap arányosan 
több támogatást, akinek magasabb 
összegű a számlája, többet fogyaszt, 
vagyis valószínűleg tehetősebb lakos-
sági fogyasztó. Ezeknél a tehetősebb 
fogyasztói rétegeknél várható a rezsi-
csökkentés visszafogása, míg a valóban 
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Milyen helyzetben van jelenleg a magyar gazdaság?
A gazdasági növekedés a tavalyi szintről várhatóan 
minimum 3-4 százalékkal vissza fog esni. 2020-ban öt 
százalékkal esett vissza, viszont tavaly nőtt hét száza-
lékkal, így szinte ugyanott vagyunk, mint a járvány-
helyzet előtt. Ha az uniós motor Németország akár 
csak 1-2 százalékot is csökkenne, ami egy visszafogott 
becslés, akkor lehet, hogy mi 4-5 százalékot is vissza-
esnénk. A magyar agrárszektor számára várható némi 
fejlődés, hiszen a mezőgazdasági termékek világpia-
cán Oroszország és Ukrajna hiánya nagy űrt eredmé-
nyez. Így az agrárium növekedése – ami nem azonos 
az élelmiszerek árának növekedésével – némiképp 
ellensúlyozhatja a gazdasági visszaesést. Az állam-
háztartás éves hiánya is aggodalomra adhat okot. Ez 
a hiány egy átlagos évben ezer milliárd körül szokott 
lenni, de 2020-ban és tavaly több mint 4-5 ezer milli-
árd volt, idén pedig minimum 5 ezer milliárddal kell 
számolni. Már februárban 1585 milliárd forint volt a 
hiány, szemben az egy évvel korábbi 738,5 milliárd 
forinttal. Ennek oka az, hogy a kiadások közel negy-
ven százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, 
hiszen többek között a gyermeket nevelők visszakap-
ták a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadóju-
kat, a nyugdíjasok megkapták a 13. havi nyugdíjat, a 25 
év alattiak teljes szja-mentességet kaptak. Az infláció 
üteme is fokozódott, bár ez a folyamat már a háború 
előtt elindult. A 2007-2009-es pénzügyi válság után 
nagyon visszaestek a kamatok világszerte, hitelolda-
lon és betéti oldalon is, kerülték a túlzott kockázatot 
a pénzügyi piacokon is. Az infláció a fejlett országok-
ban, így az Unióban és hazánkban is alacsony szintű 
volt. Tavaly ez nálunk kissé jobban felerősödött, mint 
az uniós átlag, 5-6 százalék között (a KSH adata szerint 
5,1 százalék), de idén, ha 10 százalék alatt marad, akkor 
örülhetünk, bár ennek kevés az esélye. A különböző – 
így pl. fogyasztói, termelői – árszínvonal-emelkedést 
egyébként az Unióban is többféle módon számol-
ják a tagállamok. A KSH által megállapított hivatalos 
számítás nem az összes árat nézi, és azokat átlagolja, 
hanem mintegy 1000 tételből állít össze meghatáro-
zott mennyiségekkel egy „kosarat”, és így határozza 
meg, mennyivel emelkednek az árak átlagosan. Épp 
ezért lehet, hogy a fogyasztó mást érez, mint amit 
ez a kosár mutat, lehet, hogy a pénzromlás mértékét 
nagyobbnak érezheti a hivatalosnál, ha ő éppen olyan 
termékekből vásárol többet, amelynek az átlagosnál 

MERRE TART A MAGYAR GAZDASÁG?

Az orosz-ukrán háború, a gazdasági szankciók, az uniós forrásoknak a jogállamisági fenntartások miatti esetleges kés-
lekedése negatívan hat Magyarország gazdasági fejlődésére. Várhatóan a tavalyi 7 százalékos szintről a gazdasági nö-
vekedés minimum 3-4 százalékkal esik vissza, ráadásul az államháztartás hiánya is egyre komolyabb problémát jelent, 
hiszen idén minimum 5 ezer milliárdos hiánnyal kell számolni. Hogy mi vár ránk júliustól, az élelmiszer- és benzinárstop 
kivezetésével, mekkora lesz az infláció, és milyen hatása lesz az orosz-ukrán háborúnak a magyar gazdaságra, többek 
között erről kérdeztük DR. CSORBA LÁSZLÓT, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének 
adjunktusát.



EGRI MAGAZIN / 9

SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT 

rászorultak esetén minimális változások 
valószínűsíthetők. Ennek újragondolása 
lökést adhatna a nagyobb energiameg-
takarításnak is, hiszen a rezsicsökkentés 
hatásaként az energiafelhasználás is 
sok helyen felelőtlenebbül működik. A 
gazdasági nehézségeket később még 
tetőzheti az is, ha esetleg a járvány 
újabb erőre kaphat, de ezt még nem 
tudhatjuk, megint csak az a nagy kérdés, 
mi történik Kínában. 

Milyen változásokat okozhat az 
orosz-ukrán háború?
Ez egy bizonyos értelemben furcsa há-
ború. Mert a katonák harcolnak, sok az 
áldozat a civilek között is, és óriásiak az 
anyagi áldozatok is. Ugyanakkor mind-
két fél lényegében tiszteletben tartja az 
olaj- és gáztranzitot, hiszen az ukránok-
nak is szállít a háború alatt Oroszország. 
Egyelőre zavartalanul üzemel hazánk és 
az Unió – így Németország –  felé a föld-
gázt, illetve kőolajat továbbító vezeték-
rendszer. Mindezt vihar előtti csendként 
is felfoghatjuk, mígnem egyszer csak va-
lamelyik fél ki nem lép ebből a hallgató-
lagos egyezségből. Bízunk benne, hogy 
ez nem következik be, mert az belátha-
tatlan következményekkel járna, hiszen 
minden ipari ágazat megszenvedné, 
szerte Európában, így a mi gazdaságunk 
szempontjából meghatározó Németor-
szágban is. Pénzügyi téren a gazdasági 
szereplők egyelőre még leginkább a 
tartalékaikat élik fel. Sokan még mindig 
átmenetinek gondolják ezt a háborús 
helyzetet, de minél tovább húzódik és 
terjed ki a háború, annál nagyobb gaz-
dasági megtorpanás, illetve visszaesés 
várható. Az EU-tagállamok közül több 
országnak, így Magyarországnak is nagy 
az energiafüggése Oroszországtól. A 
kőolaj és a földgáz nagy része Oroszor-
szágból érkezik hozzánk, például gáz-
készletünk 95 százalékát onnan szerez-
zük be. Az Európai Unió hiába szeretné 
megfékezni Oroszországot különböző 
szankciókkal, és megszüntetni a füg-
gőséget az orosz gáztól, Magyarország 
igazából erre nincs felkészülve, ennek 
kidolgozása többéves, talán tíz évig is 
eltartó folyamatot igényel. Hiába van-
nak szabad gáz- és olajkapacitások 
szerte a világban, a szállítmányozás 
egyszerűen nincs arra felkészülve, hogy 
Európa esetében máshonnan kerülhes-

sen pótlásra az orosz gáz és olaj. Sajnos 
a háború miatt további áremelkedések 
várhatók a szántóföldi növények – így 
például a búza, napraforgó, kukorica 
– esetében, ami kihat a húsárakra is. 
Eközben az energiahordozó ára várha-
tóan még tovább emelkedhet, kivált-
képp, ha a háború elhúzódik. A hazánk 
szempontjából meghatározó autóipar 
is visszaesik, hiszen számos alkatrészt 
gyártottak Ukrajnában, és ez a vissza-
esés több mint százezer embert érint 
Magyarországon. Mivel azonban ezeket 
az alkatrészeket pótolni lehet más or-
szágokból, ez a probléma középtávon 
rendeződhet. Ám ha energiahordozók 
terén lesz hiány, akár német autógyá-
rak is leállhatnak. Nehéz időszak vár 
például a turizmusra is, mely szektornak 
a Covid-válságból éppen sikerült kilá-
balnia. A lakosság, ha pesszimistábban 
ítéli meg a jövőt, akkor a fogyasztását 
visszafogja, kevesebbet fog költeni, 
pláne utazásra, pihenésre. Ráadásul Ma-
gyarország Ukrajna szomszédja, és egy 
távolabbi országban élő veszélyt láthat 
a két ország közelségében, így inkább 
máshová megy nyaralni. Egerben évről 
évre nagyon sok lengyel és ukrán turista 
fordul meg. Számuk várhatóan erősen 
visszaesik, az ukránoké természetesen 
érthető okok miatt. Mivel a lengyelekkel 
a közelmúltban a háború kapcsán hű-
vösebbé vált a viszonyunk, esélye van 
annak, hogy kevésbé részesítik előny-
ben majd Magyarországot. Ha a lengyel 
turista választhat egy cseh vagy egy 
magyar fürdőhely között, lehet, hogy 
inkább az előbbit választja. A háború-
nak ráadásul olyan következményével 
is számolni kell, hogy a jelentős orosz és 
ukrán agárexport kiesése miatt a világ 
egy részében komoly élelmezési prob-
lémák léphetnek fel, így Észak-Afrikából 
egy újabb menekülthullám indulhat.

Mi adhat okot optimizmusra?
Az optimizmus fontos a gazdaságban, mert ha el-
uralkodik a pesszimizmus, és a lakosság, valamint az 
ipar borúlátóbb, és például magasabb inflációt vár, 
akkor az magasabb is lesz. Amikor a vállalatok veze-
tése pesszimistább, visszafogják a beruházásaikat, 
kevesebb embert foglalkoztatnak, kevesebb bérért. 
Amennyiben viszont javuló kilátásokat érzékelnek, 
fejlesztenek, többet termelnek. Ha optimistább a han-
gulat, akkor a lakosság is jobban költekezik. Szíveseb-
ben vesz fel hitelt, több lakás épül például, így nő a 
termelés. Amennyiben májusban véget érne a háború, 
akkor a magyar gazdaság — úgy, mint a Covid-válság 
után — viszonylag gyorsan túlléphet a nehézségeken, 
de az is fontos, hogy minél előbb hozzájusson az uniós 
forrásokhoz. A háborúra lényegi hatása nincs azoknak 
az országoknak sem, akik fegyvert szállítanak Ukrajná-
nak. Lényegében Oroszországon és Ukrajnán múlik az, 
hogy mikor és hogyan ér véget ez a háború. A béké-
ért mindent meg kell tenni, de ezen a téren nagyon 
korlátozottak a lehetőségeink. Így, ha a háború hazai 
hatásainak enyhítéséről van szó, úgy az új Kormány-
nak, az új Országgyűlésnek mindent meg kell tennie, 

hogy az uniós támogatásokhoz minél hamarabb, minél 
nagyobb összegben hozzájuthassunk. Abban meg lé-
nyegében eddig sem volt érdekellentét hazánk és az 
Unió között, hogy az uniós támogatásokat jogszerű-
en, hatékonyan és eredményesen, és végső soron nem 
egyéni gazdagodásra, hanem a közjó érdekében szük-
séges felhasználni. A háború miatt várhatóan szükség 
lesz pótköltségvetésre is erre az évre, és reméljük, 
ebben sikerül az államháztartás működését – benne 
az egészségüggyel és közoktatással, felsőoktatással 
is – nemcsak fenntartani, de javítani is, miközben a 
gazdaság, illetve a lakosság is megkapja a szükséges 
segítséget ezekben a nehéz időkben.



GÁRDONYI 100 
EMLÉKÉV

„Tollal a csillagokig” – ezzel a mottóval szervezi meg a Gárdonyi-emlékévet 
Eger az író halálának 100. évfordulója kapcsán. Az emlékévre számos prog-
rammal készülnek a város kulturális és oktatási intézményei, civil szerveze-
tei, turisztikai szolgáltatói. A kínálatról TÖRŐCSIK GÁBORT, az Eger Városi 
Turisztikai Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.

Gárdonyi Géza az Egri csillagok című művével a magyar 
irodalom egyik legizgalmasabb, legolvasottabb regé-
nyét írta meg, melynek népszerűsége máig töretlen. 
A művet 23 nyelvre fordították le, a regényből nagy-
sikerű film is készült, és más műfajban is feldolgoz-
ták. Gárdonyinak Eger különösen sokat köszönhet, 
és most, e jubileumi évben a város is tiszteleg előtte 
jelképes köszönetképpen, méltó megemlékezéssel. Az 
önkormányzat különböző kulturális, oktatási intézmé-
nyekkel, civil szervezetekkel, turisztikai szereplőkkel 
összefogva arra törekszik, hogy az év során a turisták 
és az itt élők számára egyaránt közvetítsék Gárdonyi 
örökségét. 
Törőcsik Gábor a programsorozat szervezésével 
kapcsolatban úgy fogalmazott: idén februárban hívta 
össze az egri önkormányzat a kulturális intézmények 
és az egyetem képviselőit, hogy ismertessék az emlé-
kév megünnepléshez kapcsolódó terveiket, ötleteiket. 
A programok szervezésére és marketingcélokra, arcu-
lattervezésre 20 millió forintot szánt az önkormányzat. 
Ezen a találkozón jelölte ki Minczér Gábor alpolgármes-
ter az Eger Városi Turisztikai Kft.-t a rendezvénysorozat 
koordinátoraként. Egy öttagú munkacsoport jött létre, 
melynek tagjai folyamatosan segítenek a programok 
szervezésében, népszerűsítésében. Az emlékévnek 
két fő fókusza lesz: a nyári turisztikai főszezonban az 
egrieket, és az Egerbe látogató vendégeket célozzuk 
meg, melynek kiemelt eseménye az augusztus 6-14-ig 
tartó Gárdonyi Napok. Ez a program a Gárdonyi Piknik-
kel kezdődik, az író születésnapja tiszteletére. Augusz-
tus 8-án és 9-én a Valide Sultana Fürdőrom ad otthont 
a TUTU Jazz Napoknak, majd a hét további napjain, 
szerdától péntekig a belváros és a Dobó tér kínál 
számtalan koncertet, élményszerű utcai előadásokat, 
flash mobokat. Fellép többek között a Szabó Balázs 
Bandája, HOBO, Roy és Ádám, Varga Livius és NeVa, 
valamint a Kávészünet zenekar. A Harlekin Bábszín-
ház jóvoltából testre szerelhető óriásbáb formájában 
elevenedik meg Gárdonyi Géza, „akivel” bármikor 
„összefuthatunk”. A Gárdonyi kertben gyerekprogra-
mok várják majd a kicsiket, ahol az író szellemiségét 
megidézve játékos foglalkozások, arcfestés és kézmű-
ves műhely színesíti a délutáni gyermekkoncerteket, 
bábelőadásokat és táncházat. A Gárdonyi Napokat a 
Dobó István Vármúzeum legjelentősebb eseménye, 
a Végvári Vigasságok zárja majd augusztus 13-án és 
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14-én. Az irodalom és a zene ötvöző-
dik egy különleges előadásban: a vár 
udvara ad otthont augusztus 10-én 
„A múltban a jövőm” Gárdonyitól – 
Gárdonyiról címmel zajló koncertnek, 
melyen Dés Lászlót és zenésztársait 
hallhatjuk, és amelyen közreműködik 
Gryllus Dorka és Simon Kornél. Mind-
eközben a belváros megtelik Gárdo-
nyi-idézetekkel, mindenhonnan az író 
szellemisége fog visszaköszönni. Eger 
kulturális, egyházi, oktatási és turiszti-
kai szereplői kiemelten készülnek erre 
a jeles évre. Ezeken a programokon 
nemcsak az egriekkel, hanem a turis-
tákkal együtt szeretné ünnepelni a 
város a Gárdonyi-emlékévet.
Az őszi programsorozat már inkább 
nekünk, egrieknek szól — folytatta 
Törőcsik Gábor. —Ennek központi 
eleme az író halálának dátumához, 
vagyis október 30-ához kapcsolódik. 
Ezt a rendezvényt Gárdonyi Ünnepnek 
neveztük el, mely a nyárival ellentétben 
inkább egy bensőségesebb program-
sorozat. Ebben az időszakban szakmai 
konferenciát, koszorúzási ünnepséget 
szervez a város. Október 30-án a Gárdo-
nyi Géza Színház homlokzatára felkerül 
a teátrum névadójának neve, és a társu-
lat művészei, valamit az Egri Szimfoni-
kus Zenekar egy különleges, izgalmas 
Gárdonnyi-esttel emlékeznek az íróra. 
Az emlékévet országos kampányban 
is népszerűsítjük majd, de fontos az 
ideérkezőket célzó reklámanyagok 
elkészítése is. A részletes programokról 
a város turisztikai portálján, a visiteger.
com oldalon lehet tájékozódni.
A kulturális intézmények az említett 

rendezvényeken kívül sok meglepetés-
sel készülnek. A Dobó István Vármúze-
umban szinte minden Gárdonyi Gézá-
ról szól ebben az évben. Rendhagyó 
tárlatvezetésekkel, közösségi prog-
ramokkal, online tematikus túrákkal, 
megújult múzeumpedagógiai foglal-
kozásokkal várják az érdeklődőket. 
Kiemelt nagyrendezvényeik a kultúrát, 
a Gárdonyi-életmű üzeneteit és nem 
utolsósorban az olvasást népszerűsí-
tik. Az író számos műve hangzik majd 
el rangos művészek tolmácsolásában, 
de erre biztatják az egri diákokat és 
az Egerben élő felnőtteket is. Hagyo-
mányos programjaik is számítanak az 
érdeklődésre! Gárdonyi Géza születés-
napja, a Gárdonyi-piknik, a Múzeumok 
Őszi Fesztiváljának Gárdonyiról szóló 
rendezvényei hamisítatlan irodalmi 
csemegékkel szolgálnak majd. Közben 
a múzeum kulisszái mögött szorgos 
tudományos háttérmunka is zajlik 
majd, mely során a történelmi regé-
nyíró Gárdonyit vizsgálják, és megbíz-
ható, hiteles tudással segítik mind-
azokat, akik az ezerarcú Gárdonyit 
szeretnék mélyebben megismerni.
A Bródy Sándor Könyvtár Gárdonyi 100 
címmel minden hét hétfőjén Gárdonyi-
ról és műveiről szóló érdekességeket, 
kuriózumokat tesz közzé közösségi 
oldalain, melyek önálló kötetben is 
megjelennek. Magyarországon eddig 
nem elérhető különleges külföldi 
könyvritkaságokkal is gyarapodik a 
Gárdonyi-gyűjtemény, melyet a nagy-
közönség az ősz folyamán tekinthet 
meg. Ezzel egyidőben jelenik meg 
az az egyedülálló kötet, mely az író 
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legismertebb műve, az Egri csillagok 
négy kiadásának szövegváltozatait 
tartalmazza. Június 25-én, a Múzeumok 
Éjszakája programsorozat keretén belül 
rengeteg gárdonyis játékkal, program-
mal várja az érdeklődőket a könyvtár. 
S ezen a napon nyílik „Szőlővessző, 
mely idegenből hozva egri tőkévé lett” 
címmel vándorkiállítás Gárdonyiról. 
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ 
felhívásaival tehetségkutató, vers- 
és prózamondó versenyeket szer-
vez, egyedi műalkotások készítésére 
irányuló irodalmi, képzőművészeti és 
mozgóképpályázatokat hirdet a közép-
iskolás, egyetemista korosztály részére. 
Színjátszó csoportok, művészeti közös-
ségek előadása, klubformában rende-
zett felolvasóestek mellett, nagyobb 
közönség számára rendezett, kiemelt 
irodalmi programok, színházi előadások 
mutatják be a nagy író életművét. Az 
általános iskolások számára különleges 
művészeti utazást jelent majd az ebben 
az évben az Egri csillagok tematikával 
készülő DrámaMánia tábor. 
Az Eszterházy Károly Katolikus Egye-
tem Nyelv- és Irodalomtudományi Inté-
zete kilenc programelemmel készül. 
A rendezvénysorozat célja, hogy az 
irodalmi életművet (újra) felfedez-
zék, bemutassák a lokális emlékezet 
különböző vonatkozásait, és minél 

szélesebb körben élővé, átélhetővé 
tegyék azt az irodalmi jelenséget, 
melyet Gárdonyi Géza alkotásai, az író 
szellemisége képvisel. Kiemelt rendez-
vényük például a novemberre tervezett 
Gárdonyi 100 – Kultusz, irodalom, emlé-
kezet címmel meghirdetett nemzet-
közi tudományos konferencia Gárdonyi 
Géza műveiről, kultuszképző szerepé-
ről, fókuszba helyezve a lokális értékek 
kultúratudományi szerepét, kultusz- 
és identitásképző hatását. Emellett 
diákok számára többek között irodalmi 
versenyt, mesefoglalkozást, esszé- és 
novellaíró pályázatot is hirdetnek. 
A Gárdonyi Géza Színház tánctagozata, 
a GG Tánc Eger az Egri Stúdiószínházi 
Táncfesztivál programjaként mutatja 
be a Hosszúhajú veszedelem című tánc-
játékot 2022. szeptember 21-én, a szín-
ház társulata pedig az Isten rabjai című 
musicallel várja majd a közönséget 2023 
tavaszán, az író születésének 160. évfor-
dulója alkalmából. Az előadás rende-
zője: Moravetz Levente.
Az egri borászok is kiveszik részüket a 
Gárdonyi 100 Emlékév ünneplésében. 
Az Egri Bikavér Lovagrend az Egri Borvi-
déki Tanács koordinálásával, az egri 
borvidéki borászok közreműködésével 
emlékbort készít a neves évfordulóra. 
Az Egri Csillag bort idén mutatják be, 
az Egri Bikavért pedig jövőre, Gárdonyi 

születésének 160. évfordulóján. A tervek szerint 1552 
palack készül mindkettő fajtából. Az Egri Csillag bor 
bemutatása az emlékév egyik fontos boros esemé-
nye lesz. Nemcsak a borászok, hanem a gasztronómia 
képviselői is csatlakoznak az emlékévhez, hiszen a 
nyár folyamán több étteremben lehet majd megkós-
tolni Gárdonyi kedvenc ételeit. A Marján Cukrászda 
pedig megalkotta a Gárdonyi-tortát, melyet az író 
„szájíze” szerint készített el csokis-túrós ízben.
Válasszanak minél több izgalmas progra-
mot a kínálatából, és jöjjenek, töltsük együtt a 
Gárdonyi-emlékévet!

HIRDETÉS



Mielőtt nekilátnánk a Gárdonyi Gézával kapcsola-
tos, a köztudatban tényekként élő mendemondák 
tisztázásának, nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, 
hogy vajon kik a felelősök ezeknek a mítoszoknak a 
megszületéséért?
Nem akarom elkeseríteni – kezdi Szalainé Király Júlia –, de 
egyértelműen azt kell mondanom, az Ön egykor volt 
kollégáinak, magyarán az újságíróknak „köszönhető” a 
legendák döntő többsége. Tudunk például egy olyan 
esetről, amikor egy fővárosi zsurnaliszta kereste fel 
Egerben az éppen influenzával küszködő Gárdonyit. 
Meg is született a cikk, amely az írót végtelenül felhá-
borította, mert – ahogy azt később egy másik, egri 
tollforgatónak nyilatkozta – nem egyszerű betegnek 
ábrázolták benne, hanem afféle neuraszténiás illetőnek, 
már-már bolondnak. És nem ez volt az egyetlen olyan 
írás, amelynek a szerzője teljesen hamis képet festett 
Gárdonyiról. De sokat ártott az ügynek egy, az 1950-es 
évekbeli akadémiai értekezés is, amit egy László János 
nevű irodalomtudós „követett el”, aki – miután téve-
sen fejtette meg az író titkosírással készített feljegyzé-
seit – arra a következtetésre jutott, hogy Gárdonyi az 
éjszakáit démonok társaságában tölti, s azok diktálják 
neki ezeket a szörnyűséges írásjeleket. Noha mai szem-
mel ez nyilvánvaló ostobaság, Gárdonyi megítélésének 
mégis sokat ártott, függetlenül attól, hogy 1969-ben 

két kutatónak, jelesül Gilicze Gábornak 
és Gyürki Ottónak jószerivel egyszerre 
sikerült megfejteniük a jeleket. Később 
„lefordítva” kiadták a titkosírással készült 
szövegeket is, ami azonban messze nem 
kapott akkora figyelmet, mint a korábbi 
butaságok.

És annak mi az oka, hogy a sok legenda, 
valótlan állítás makacsul tartotta, sőt, 
tartja magát. Esetleg, hogy az emberek 
többsége sokkal inkább vevő a színes 
történetekre – hadd ne mondjam: 
a bulvárra –, mint a szürke valóságra?
Ez is szerepet játszhat a dologban – 
bár a mítoszok kialakulásának idején 
azért a mainál csekélyebb mérték-
ben és gyorsasággal terjedtek a hamis 
információk –, de még inkább az, hogy 
rendkívül kevés olyan személy volt, aki 
Gárdonyi életével és alkotásaival kellő 
mélységgel és hitelességgel foglalkozott 
volna. A kivételek egyike Z. Szalai Sándor 
irodalomtörténész volt, míg a másik a 
mai Eszterházy Károly Katolikus Egye-
tem egykori tanszékvezetője, dr. Nagy 
Sándor, aki igen komoly kutatásokat 
végzett, és akinek a tollából nagyszerű 
tanulmányok, könyvek jelentek meg. 
Mások nem fordítottak különösebb időt 
és energiát a Gárdonyi-életmű beható 
vizsgálatára: szinte kizárólag az Egri csil-
lagokat elemezték, ám azt sima ifjúsági 
regényként kezelték.

Akkor nézzük meg először is azt a jelzős 
szerkezetet, amely a leggyakrabban 
helyettesíti Gárdonyi nevét: az „egri 
remete”. Ami számomra egy visszahú-
zódó, az otthonából csak nagy ritkán 
kimozduló személyre utal. A kérdés 
már csak az, tényleg ilyen volt-e…
Véleményem szerint az „egri remete” 
valahol egy kedves, barátságos megne-
vezés, ezért hát nem is tiltakoznék 
ellene, ha nem tapadna hozzá az a véle-
kedés, hogy Gárdonyi az egész világ-
tól elvonultan élt, hogy mindentől és 
mindenkitől távol tartotta magát. Mert 
ez egyszerűen nem igaz. Hogy mást ne 
mondjak, rengeteget utazott szerte a 
világban, olykor kutatási céllal, máskor 
egyéb okokból. Ahogyan az ismeretes, 
az Egri csillagok írása kapcsán 1899-ben 
Konstantinápolyba utazott. De bejárta 
a párizsi világkiállítást is, sőt, ezt az 
alkalmat használta fel, hogy felkeresse 
a catalaunumi csata színhelyét, ami 
aztán szerepelt A láthatatlan ember 
című regényében. De rendkívül sokszor 
megfordult Kolozsvárott, illetőleg Buda-
pesten is. Egyszer például egy olyan 
hetet töltött el a fővárosban, amikor 
csakis könyvek vásárlásával múlatta az 
időt, bejárva valamennyi könyvesboltot. 
1909-ben Augsburgba utazott, ahogy 
Münchenben is szétnézett. Fiumében 
az Amerikába induló hajókat nézegette, 
sőt, eldöntötte, hogy ő is ellátogat az 
Újvilágba, amely tervét az I. világháború 
kitörése akadályozta meg. A válását 
követően Olaszországban barangolt, 
megtekintve – többek között – Rómát, 
Milánót és Velencét. Aztán eljutott 
Angliába, Marseille-be és Monte-Carlóba 
is, hogy azt a karlsbadi fürdőkúráját már 
ne is említsük, ahol – a pihenésnek és a 
gyógyvíznek hála – 59-ről 61 kilóra hízott. 
Úgy hiszem, ez a sok-sok út nem igazán 
egy „remete” jellemzője.

És mennyire volt részese az egri 
közéletnek? Fogadott-e például 
vendégeket akár a városból, akár távo-
labbról?
Hogyne. Sokan felkeresték őt, Egerben 
is nagyon-nagyon jó barátai voltak. Ezek 
között említhetünk jó néhány ciszter 
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REMETE VOLT-E AZ 
„EGRI REMETE”?
ÉS TÉNYLEG
GYŰLÖLTE
A NŐKET?
A GÁRDONYI GÉZÁT KÖRÜLLENGŐ 
MÍTOSZOKRÓL BESZÉLGETTÜNK 
SZALAINÉ KIRÁLY JÚLIÁVAL
Bevallom őszintén, amikor Gárdonyi Géza 
halálának 100. évfordulója kapcsán Szalainé 
Király Júliát, a Dobó István Vármúzeum közmű-
velődési és múzeumpedagógiai osztályveze-
tőjét, irodalomtörténész főmuzeológusát, a 
Gárdonyi-életmű kutatóját és kiváló ismerő-
jét kérdeztem az író munkásságáról és életé-
ről, alaposan felkeltette a kíváncsiságomat, 
amikor azt fejtegette, szeretné helyretenni, 
illetőleg felszámolni azokat a hamis állításokat, 
mítoszokat, amelyek az „egri remete” nevéhez 
és alkotásaihoz fűződnek. Épp ezért egy újabb 
beszélgetésre kértem őt, hátha egy-két tévhi-
tet, legendát máris sikerül tisztáznunk.
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GÁRDONYI GÉZA 
EREDETI TITKOS ÍRÁSA
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tanárt, nem különben pedig a nagytemp-
lom kántorát. Velük rendszeres kapcso-
latot tartott, sőt, többször vendégül 
is látta őket az otthonában. Akárcsak 
a Budapesten élő Bródy Sándort vagy 
Feszty Árpádékat. Évekkel ezelőtt egy 
idős egri nénitől hallottam egy szto-
rit, ami vele esett meg, s ami szintúgy 
azt bizonyítja, hogy az író nem egy 
zord, mogorva valaki volt. Mint a hölgy 
elmondta, a gyerekkori játszótársaival 
nagyon szívesen várakoztak Gárdo-
nyira, ha tudták, hogy lement a városba 
valamiért, mert amikor jött hazafelé, ők 
pedig elébe szaladtak, mindig mondott 
nekik egy-egy mesét vagy valamilyen 
érdekes történetet, miközben bandu-
kolt az otthonába.

S mi a helyzet azzal az állítással, amely 
szerint Gárdonyi nőgyűlölő volt? Mert 
vele kapcsolatban ezt a mai napig 
megjegyzik…
Az tény, hogy az a házasság, amit Csányi 
Molnár Máriával kötött Karádon 1885 
őszén, nem sikerült jól. Túl azon, hogy 
nem igazán passzoltak egymáshoz, 
mindketten nagyon fiatalok voltak, 
különösen az ifjú feleség, aki a frigy 
idején még nem töltötte be a 17. élet-
évét. Noha lényegében már 1892-ben 
elváltak, azt hivatalosan csak nagyon 
sokára, 1907-ben mondták ki. De tudni 
kell, hogy Gárdonyinak voltak szerel-
mei. Ezek egyike Feszty Margit volt, akit 
szeretett volna a törökországi útjára is 
magával vinni, ám aki nem állt kötélnek, 
ugyanis akkor Gárdonyi még nem vált 
el, ezért nem vetett volna rá jó fényt, ha 
egy nős férfival utazgat. Aztán nagyon 
fontos szerepet játszott az életében 
egy Mátékovits nevű egri szőlőbirto-
kos felesége, Mila, akivel élete végéig 
plátói szerelmi kapcsolatban volt, s aki 
nem csupán szinte naponta felkereste 
Gárdonyit, gondoskodott róla, rendez-
gette a kéziratait, de aki az író halálos 
ágyánál is ott volt, majd pedig rend-
szeresen feljárt annak sírjához, amit 
hosszú-hosszú éveken át gondozott. 
Mila amúgy – akivel még akkor ismer-
kedett meg a vasútállomáson, amikor 
az lány volt – Gárdonyi-hősnők megfor-
málásához is mintául szolgált. Ő jelenik 
meg például Ó Ida alakjában az Ida regé-
nye című alkotásban is. Az író számára 

a tökéletes asszony nem pusztán jó 
anya és bátor feleség, mint Vicuska az 
Egri csillagokban, nem csupán szép és 
jó, mint jó pár művében láthatjuk, de 
múzsa is, ahogyan Ó Ida a múzsájává vált 
festőművész férjének, Csabának.

Vagyis az író nem gyűlölte a nőket. De 
akkor honnan e sommás vélekedés? 
Remélem, ezt nem az újságírók kezd-
ték el terjeszteni…
Ebben főként a Hosszúhajú veszedelem 
című novelláskötete a „bűnös”. Tizen-
három történetről van szó, amiket egy 
karácsonyeste összeülő és beszélgető 
férfitársaság egy-egy tagja mesél el, és 
amelyek mindegyike azt mondja el, hogy 
az illető miért nem nősült meg, miért 
maradt agglegény. Mi tagadás, ezek az 
elbeszélések nem festenek túl jó képet 
a nőkről, ugyanakkor azt sem szabad 
elfeledni, hogy a 13. novella fiatal aggle-
génye végül megtalálja élete szerelmét. 
Ráadásul Gárdonyi feljegyzéseiből azt 
is tudjuk, hogy tervezte megírni e kötet 
ellentétpárját is Bajuszos veszedelem 
címmel. Na, úgyhogy az író egyáltalán 
nem volt nőgyűlölő, még ha ezzel a 
minősítéssel elég nehéz is egyszer és 
mindenkorra leszámolni.

És abból mi igaz, hogy az Egri csilla-
gok című regény kifejezetten Gárdo-
nyi otthonának köszönhető, tehát 
annak, hogy a háza a vár tőszomszéd-
ságában állt?
Ez valóban egy széles körben elterjedt 
verzió, csak épp nem igaz. Gárdonyit a 
történelmi regények megírásakor nem 
elsősorban maguk az események izgat-
ták, hanem egy-egy főszereplő élete 

és sorsa, jelleme, tettének mozgatórúgói. Az Egri csil-
lagok esetében ez a személy Bornemissza Gergely 
volt, az Isten rabjaiban Árpád-házi Szent Margit, míg 
A láthatatlan emberben Isten ostora, azaz Attila király, 
a hunok rettegett vezetője. Egyszóval az Egri csillagok 
megírását nem az a tény inspirálta, hogy rálátott a várra, 
bármennyire is vonzónak és kézenfekvőnek tűnik ez a 
feltételezés. És ha már a legismertebb művénél tartunk, 
hadd mondjam el, mivel nagyon-nagyon kevesen 
tudják, hogy olykor meglehetősen nehezen haladt az 
Egri csillagokkal, sőt, voltak olyan időszakok, amikor az 
is kétséges volt, befejezi-e egyáltalán.

Elég sok félreértés, félremagyarázás született Gárdo-
nyi és Bródy Sándor barátságát illetően is…
Anélkül, hogy belemennék kettejük kapcsolatának vala-
mennyi részletébe, annyit meg kell jegyezni, hogy a két 
író barátsága – kisebb-nagyobb vitáktól, főként félreér-
tésekből fakadó mosolyszünetektől eltekintve – attól 
függetlenül megmaradt, hogy mind az I. világháborút 
követő Tanácsköztársasághoz, mind az azt követő 
időszakhoz másként-másként viszonyultak. Nem 
mellesleg Gárdonyi ekkortájt már nemcsak fizikailag, 
de lelkileg sem volt igazán jól, „köszönhetően” a nemré-
giben véget ért háborúnak, amelynek során például 
a fia hadifogságba került. És bár Bródy olykor nem jól 
ítélte meg Gárdonyi magatartását, semmi olyasmi nem 
történt kettejük között, ami végérvényesen veszé-
lyeztette volna a barátságukat. Nem véletlenül küldött 
Gárdonyi temetésére koszorút egy szép üzenettel.

A beszélgetés elején említettük, hogy a tollforgatók 
szívesen cikkeztek Gárdonyiról. Miért?
Bár furcsa ezt a mai kifejezést használnunk, de Gárdonyi 
kora egyik celebje volt. Épp ezért sokszor ólálkodtak a 
háza körül újságírók és fotósok, próbálva őt megszó-
laltatni vagy lencsevégre kapni, amit Gárdonyi nagyon 
rosszul viselt. Némileg ez is hozzájárult ahhoz, hogy 
afféle morózus ember hírében állt, holott nem volt az. 
Más kérdés, hogy mivel a gyomra gyakorta rendetlen-
kedett, olykor valóban nem tűnhetett vidám személyi-
ségnek. De amúgy sem utóbbiak közé tartozott, inkább 
visszahúzódó, szemlélődő, csendes alkat volt. Akár 
kávéházba, akár színházba, akár máshová tért be, soha 
nem volt tele vele a helyiség. Inkább figyelt, mindent 
megjegyzett, amely élmények azután – persze, átszűrve 
a saját lelkén – rendre megjelentek a műveiben.

Így, a végén, érdekelne még valami: Gárdonyi tény-
leg annyira erősen hitt a lélekvándorlásban, mint azt 
egyesek állítják?
Kétségtelen, hogy a lélekvándorlással foglalkozott, 
miként oly sokan a századforduló környékén és a XX. 
század első két-három évtizedében. Akkortájt rengeteg 
embert – közöttük írókat és művészeket – érdekeltek 
az okkult dolgok, legyen szó szellemidézésről, asztal-
táncoltatásról, bármiről. Gárdonyi is rengeteg mindent 
kipróbált, de úgy gondolom, nem sokkal jobban hitt az 
ilyesmiben, mint amennyire abban az időben divat volt. 
Persze, sok-sok feljegyzésében, regényében megjelenik 
a lélekvándorlás – amely kérdéskör természetesen az ő 
fantáziáját is rendesen megmozgatta –, ugyanakkor 
élete végső időszakában már nem különösebben izgat-
ták őt az ilyen témák. Az egyik utolsó műve, nevezete-
sen a Bibi című regény, valamint életének utolsó hónap-
jai pedig mindenki számára egyértelműen mutatják, 
hogy Gárdonyi igazi, hívő keresztény volt.

TÁRLATVEZETÉS A GÁRDONYI HÁZBAN



„RAJTUNK
MÚLIK”

MILYEN A KLÍMATUDATOS
VÁROSPOLITIKA, AVAGY
MIT TEHET AZ EGYÉN
ÉS HOGYAN VÁLLALJUNK
INTÉZMÉNYI, TÁRSADALMI
SZINTEN FELELŐSSÉGET?

ÜVEGHÁZGÁZLELTÁR
„A klímastratégiához készíteni kellett egy leltárt 
mindazoknak az üvegházgázoknak a kibocsátásá-
ról, amelyeket a városi lakosság, illetve az itt működő 
cégek úgymond elkövetnek” – fogalmazott dr. Patkós 
Csaba, hozzátéve, hogy ide tartozik például a közle-
kedés, a fűtés és a közvilágítás… Ez egy KSH és helyi 
adatokra építkező munka, majd pedig vállalásokat 
kellett tenni, hogy 2030-ig, valamint 2050-ig Eger 
mennyit tudna, szeretne megtakarítani, visszafogni 
ebből.

„A KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉS
ERKÖLCSI FELELŐSSÉG”
„A településeken, cégeken, lakosokon múlik, hogy a 
teremtett világot próbáljuk szebbé, jobbá tenni” – 
mondta el az intézetigazgató. Emellett a klímaválto-
zásnak az egészségügyi hatásai is ismertek, akár az 
emberekre, a növénytakaróra, akár a körülöttünk lévő 
világra mért következményeiről beszélünk – hívta 
fel a figyelmet dr. Patkós Csaba. Hozzátette, tudni 
kell alkalmazkodni, tehát adaptációs fejezete is van 
a klímastratégiának, vagyis melyek azok a tényezők, 
amelyek a legfenyegetettebbek a klímaváltozás által: 
például az épített környezetben a műemlékek, vagy a 
védett területek, a védett fák – többek között ezekre 
a kérdésekre is ki kell terjednie a klímastratégiának.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS
„Kiemelten fontos, hogy az itt élőknek, a gyerekek-
től az idősekig, a cégvezetőknek, az önkormányzati 
tisztviselőknek, képviselőknek milyen információkat 
juttassunk el, illetve azokat milyen formában közve-
títsük, hogy egy élhetőbb jövőt tudjunk kialakítani a 
város szintjén” – hangsúlyozta a klímakutató. Emel-
lett nem mindegy az időzítés, hiszen minél hama-
rabb kezdjük a szemléletformálást, az annál eredmé-
nyesebb – tette hozzá, kiemelve, hogy az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetemen a tanárképzéseken részt-

vevő hallgatóknál például különösen 
nagy figyelmet fordítanak arra, hogy 
később pedagógusként minél ponto-
sabban tudják átadni az ismereteket a 
gyerekeknek.

„A CSAPBÓL IS EZ FOLYIK”
„Látok egy generációs szakadékot: a 
fiatalok, a mai harminc alattiak már egy 
olyan világban nőttek fel, ahol egészen 
korán, már az iskolákban is hozzá-
jutottak a környezetvédelemmel, a 
tudatossággal kapcsolatos informá-
ciókhoz” – mondta el a szakember, 
hozzátéve, hogy szerencsére talán egy 
kicsit divatot teremtett a körükben a 
klímavédelemhez kötődő kérdésekkel 
foglalkozni. A jelenleg 50-60 év fölöt-
tieknél viszont valószínűleg hiányzott 
az az akkori iskolai nevelés a gyakorlat-
ból, amelyre lehetne építeni a mostani 
információkat.

„A klímaváltozás bír egy furcsa epizód-
dal, amely nem más, mint az extrém 
hatás – ide tartozik például a villámár-
víz, amely Egerben különösen releváns 
kérdés” – hívta fel a figyelmet az inté-
zetigazgató, hozzátéve, mivel a város 
környékén mindent lebetonoztak, amit 
csak tudtak, így egy nyári zivatar eseté-
ben gyakorlatilag úszik a belváros. Ha 
pedig a fűtésről beszélünk, - bár lehet, 
hogy a legtöbben nem kötik össze a 
kettőt egymással -, megfigyelhető, 
hogy azon a környéken, ahol szemét-
tel, vizes fával fűtenek, nő az ott lakó 
asztmás betegek száma – árulta el dr. 
Patkós Csaba.

VÁLTOZÁST IGÉNYLŐ
GÓCPONTOK
„Elsősorban a tájba illő gazdálkodás 
lenne fontos, mivel szőlőültetvényekkel 
vagyunk körülvéve. Az egri borászatok-
nál, szőlészeteknél rengeteg vegyszert 
permeteznek, ezek bemosódhatnak a 
földbe, amely nem annyira klimatikus 
probléma, de az egészséget, a termé-
szeti környezetet károsíthatja” – hívta 
fel a figyelmet a tanszékvezető. Emel-
lett amennyiben a lakosság meggyőzé-
séről, szemléletformálásáról beszélünk, 
akkor a turistákról sem szabad megfe-
ledkeznünk, hiszen turisztikai felleg-
vár vagyunk, így rengeteg az ideérkező 

A legutóbbi közgyűlésen a képviselő-testület elfogadta Eger klímastra-
tégiáját. Ennek apropóján a környezettudatos várospolitikáról beszélge-
tünk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársával, DR. PATKÓS 
CSABÁVAL, aki a Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék veze-
tője, illetve a Földrajz és Környezettudományi Intézet igazgatója. Töb-
bek között Eger fenntartható fejlődéséről kérdeztük, valamint arról, 
hogy például, hogy mi magunk hogyan válhatunk klímatudatosabbakká.
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ember. Óriási kihívás, hogy ők is ugyan-
úgy vallják magukénak az olyan prob-
lémákat, mint például a szelektív hulla-
dékgyűjtés – tette hozzá a szakember.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
„Pár évvel ezelőtt néhány turisztikai 
fejlesztő letorkollt, amikor arról beszél-
tem, hogy a közösségi közlekedésnek 
milyen fontos szerepe lenne a turiz-
musban… Úgy reagáltak erre, hogy 
úgyis mindenki autóval érkezik, a vonat 
és a busz pedig a ’80-as évek terméke, 
így ezeket felejtsük el. Én pedig azt 
mondom, kezdjünk el újra ebbe az 
irányba hangolódni” – javasolta dr. 
Patkós Csaba, hozzátéve, nagyon lelke-
sítő, ami a városban történt a közel-
múltban, a kvázi ingyenes tömeg-
közlekedés az egri állandó lakcímmel 
rendelkezőknek. Kiemelte, kevés ilyen 
példát tud említeni Magyarországon, 
így ez mindenképpen üdvözlendő és 
követendő.

„Klímastratégiákkal foglalkozó klíma-
kutatóként ennek ellenére azt monda-
nám, hogy a kibocsátás nagy része nem 
a közlekedéshez kötődik, persze azon is 

sok múlik, de igazából az épületekhez, 
lakásokhoz fűződő energiahasználat az 
igazán mérvadó, illetve az ebből szár-
mazó szén-dioxid-kibocsátás” – említi a 
szakember, hozzátéve, ennek csökken-
téséhez az szükséges, hogy a lakóingat-
lanok, - így a lakások, házak felújítása 
tömegesen történjen meg. Ez minden-
féleképpen szükséges ahhoz a célhoz, 
amelyet a város klímastratégiájában 
tűztek ki, vagyis hogy 2030-ig tizenki-
lenc százalékkal csökkenjen a kibocsátás.

AZ EGYÉNEKNÉL KELL KEZDENI
A PROBLÉMAMEGOLDÁST
„A protestáns etika szelleme azt diktálja, hogy kicsit 
egyszerűbben, puritánabban, visszafogottabban 
éljük az életünket. Mértékletesnek kell lenni mind a 
fogyasztásban, mind a termelésben, és ami különösen 
fontos, hogy ezt adjuk is tovább a következő generá-
cióknak” – figyelmeztet dr. Patkós Csaba.

„ITT ÉS MOST KELL LÉPNI”
„Az Európai Unió egyik irányelve, hogy 2050-re a 
kontinens karbonsemlegessé váljon, illetve az EU célul 
tűzte ki, hogy 2030-ra 40 százalékkal csökkenti az 
üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezek olyan elhatá-
rozások, amelyeknek inspirálónak kell lenniük, fontos, 
hogy a szemünk előtt lebegjenek a célok, amelyek a 
cégeket is motiválják. Rajtunk múlik ugyanis a válto-
zás, és mivel történelem-földrajz szakos tanár vagyok, 
úgy fogalmaznék, történelmileg és földrajzilag itt és 
most kell lépni” – zárja gondolatait dr. Patkós Csaba.



BETEGSÉGEK, TÜNETEK, TANÁCSOK, 
AVAGY: ITT A KULLANCSSZEZON

A KRÍMI-KONGÓI VÉRZÉSES LÁZRÓL IS KÉRDEZTÜK DR. MASZÁROVICS ZOLTÁNT

Jóllehet a szakemberek évről évre elmondják, 
milyen teendőink is vannak, ha olyan helyeken 
járunk, amelyeken kullancsok is előfordulnak, 
sokakban mégis kérdések fogalmazódnak 
meg annak kapcsán, hogy miként védekez-
hetünk e kicsiny vérszívók ellen, illetve mit 
kell tennünk, ha az óvintézkedéseink ellenére 
is „megtalál” bennünket a faj valamely pél-
dánya. Mostanság pedig pláne időszerű ez a 
téma, hiszen nemrégiben újságok sora szá-
molt be arról, hogy immáron kis hazánkban 
is felbukkantak olyan kullancsok, amelyek 
az akár 30 százalékos halálozási aránnyal járó 
krími-kongói vérzéses láz terjesztői lehetnek. 
Vajon tényleg kell tartanuk ettől a kórtól? Sok 
más mellett erre a kérdésre is választ vártunk 
DR. MASZÁROVICS ZOLTÁNTÓL, a Markhot 
Ferenc Oktatókórház orvosigazgatójától, aki 
infektológusként szakavatott ismerője a kul-
lancsügyeknek.

Javaslom, vágjunk is mindjárt a kellős közepébe: 
kezdjük azon betegségek számbavételével, amiket 
a hazánkban honos kullancsfajok okozhatnak…
Ha az előfordulás gyakoriságát nézzük – mondja dr. 
Maszárovics Zoltán –, elsőként mindenképpen a Lyme-
kórt kell megemlíteni, amelyből évente több ezer 
eset fordul elő Magyarországon. Ezt követi a kullancs 
encephalitis, vagyis a kullancsok terjesztette vírusos 
agyvelő- és agyhártyagyulladás, amelyből nagyság-
rendekkel kevesebbet, mintegy tizenöt-húszat kell 
gyógyítani itthon. Minden bizonnyal ennél némileg 
többen betegszenek meg, ám sokaknál az egész kór 
lezajlik egy egyszerű lázzal. Még ennél is ritkább a 
tularémia, más néven a nyúlpestis, amely szintúgy e 
parányi vérszívók számlájára írható. És ott van végül a 
mostanában oly sokat emlegetett krími-kongói vérzé-
ses láz… Ennek kapcsán érdemes elmondani, hogy 
hazánkban már az 1960-as, ’70-es években észleltek 
ilyen lázakat, noha azokat még nem ezek az új, külön-
leges kullancsok terjesztették. Megjegyzem, a vérzé-
ses lázaknak számos fajtája ismeretes a nagyvilágban, 
noha a klinikai kép többnyire ugyanolyan: izomfájda-
lom, láz, bevérzések. A trópusokon különösen gyakori, 
olykor országonként eltérő típusokkal. Mindenesetre 
nekünk idehaza elsősorban a Lyme-kórt és a kullancs 
encephalitist kell számításba vennünk.

Akkor összpontosítsunk is e két 
betegségre. Egy hétköznapi ember 
milyen tünetekből veheti észre, hogy 
megfertőződött?
A Lyme-kórnál meglehetősen egyér-
telműek a jelek, nevezetesen a vörös, 
gyűrű alakú foltok, amiket – rendkívül 
találó módon – kokárdaszerű elvál-
tozásokként szoktak leírni. A legfőbb 
jellegzetességük, hogy zömmel a 
csípés helyén – ritkábban másutt – 
alakulnak ki, majd rendkívül gyorsan 
növekednek. Összefoglalva: vörös, 
nagyméretű, gyorsan növekvő, kokár-
daszerűen elhelyezkedő foltokról van 
szó. És hadd említsek még egy fontos 
dolgot, amelyet a betegeknek is mindig 
elmondok: ha az érintettek betegségét 
még ebben a vörös foltos stádiumban 
felismerik, majd kezelik antibiotikum-
mal – ugyanis ez szükséges –, akkor 
ez egy banális betegség lesz, amely-
nek a vége tökéletes gyógyulás. Keze-
letlenül viszont súlyos kórképekhez 
vezethet. Ezért a Lyme-kórt egyszerre 
minősíthetjük banális, ugyanakkor 

súlyos betegségnek is. Ami a kullancs 
encephalitist illeti, az eredendően egy 
igen komoly dolog, lévén minden, a 
központi idegrendszert érintő fertőző 
betegség súlyosnak tekintendő, de a 
kórházi kezelés után többnyire ebből 
is tökéletesen felépülnek az érintettek. 
Azért fogalmaztam úgy, hogy több-
nyire, mert – noha ritkán – előfordulnak 
visszamaradó szövődmények, például 
bénulások. Egy-egy esetben a fertőzés 
akár halálos is lehet, ám az ilyen végki-
menetelek száma elenyésző. Amúgy itt 
egy kétfázisú betegségről van szó: a 
kullancscsípés után durván egy héttel 
némi hőemelkedést, esetleg enyhe 
lázat lehet tapasztalni, aztán rá még 
egy héttel lényegesen durvábbá válik a 
történet, ugyanis megindul az agyvelő- 
és agyhártyagyulladás folyamata. A 
tünetek között főként a lázat, a tarkó-
merevséget, netán a zavart állapotot 
kell felsorolni.

Az teljesen nyilvánvaló, hogy minden 
apró csípéssel – még ha kullancs 
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okozta is – nem kell orvoshoz rohanni.  
De mik azok a jelek-tünetek, amikor 
viszont már nem halogatható szakem-
ber felkeresése?
A Lyme-kórnál, amiként arra az előbb 
már utaltam, a vörös, kokárdaszerű 
foltok megjelenése után mindenkép-
pen menni kell, magyarul ezeket semmi 
esetre sem szabad félvállról venni. 
Amikor pedig a kullancs encephalitis 
beindul, ugyanez a helyzet. Annak, aki 
a kullancscsípést követően egy-két 
héttel lázas lesz, mindenképp ajánlatos 
megnézetnie magát egy orvossal, aki 
képes megállapítani, vannak-e ideg-
rendszeri tünetei.

Az idők folyamán ezer és egy – olykor 
egymásnak szögesen ellentmondó – 
javaslat-tanács született arra nézvést, 
mit tegyünk, amennyiben egy-egy 
erdei túra, mezei séta után kullancsot 
veszünk észre magunkon. Ön milyen 
eljárást tart helyesnek?
Magam a régóta ismert hármas szabályt 
tartom szem előtt. Elsőként a megfelelő 
ruházat viselését, ami azt jelenti, hogy 
olyan zárt öltözék, amely a legkisebb 
esélyt adja a kullancsnak arra, hogy 
belénk kapaszkodhasson. Másodszor 
a kirándulás, a kullancsok által lakott 
helyek felkeresését követően nem 
szabad elhanyagolni a testünk tüze-
tes, centiről centire való átvizsgálását. 
Végezetül pedig ott vannak a külön-
böző kullancsriasztó krémek, spray-k, 
amelyek tényleg hatásosak, ugyanis 
használatuk esetén a vérszívók jó rész-
ben elkerülnek bennünket.  Persze, 
még a legnagyobb elővigyázatosság 
ellenére is előfordulhat, hogy valaki 
kullancsot fedez fel a bőrében. Hogy 
ilyenkor mit kell tenni? Nos, szerin-
tem ilyenkor nem érdemes tétovázni, 
minél gyorsabban ki kell szedni, el kell 
távolítani. Amennyiben egy nagyob-
bacska példányról van szó, amely még 
nem fúródott mélyebben a bőrünkbe, 
akár körömmel is megoldható a műve-
let. Magam ezt úgy szoktam csinálni, 
pláne, ha olyan helyen van, ahol lazább 
a bőr, hogy megfogom az állatot, majd 
némileg megemelem, aztán folyamatos 
húzással kiveszem. Azaz nem kitépem. 

Ha viszont mélyebbre „ásta be” magát, 
szükségünk lesz azokra az ügyes kis 
eszközökre, csipeszekre, amelyeket 
minden gyógyszertárban árusítanak, és 
amelyek nagyszerűen használhatók.

Igen gyakran hallani a védőoltá-
sokról, amelyek bizonyos szakmák-
ban – például az erdőgazdaságok 
dolgozóinál – kötelezők. De mi a 
helyzet azokkal, akik csupán hébe-
hóba mennek olyan területekre, ahol 
kullancsokkal találkozhatnak. Nekik is 
ajánlható az oltássorozat felvétele?
Bevallom őszintén, ez egy elég bonyo-
lult kérdés, már amennyiben nem lehet 
egy általános receptet adni. Meggyő-
ződésem szerint ugyanis itt valóban 
az egyéni mérlegelésen múlik a dolog, 
vagyis kinek-kinek magának kell eldön-
tenie, szükség van-e arra a biztonságra, 
amit az oltás nyújt, avagy sem. Ha úgy 
érzi, azzal az évi néhány kirándulás-
sal akkor sem vállal nagy kockázatot, 
ha nincs beoltva, nyilván nem megy 
a vakcináért, és úgy gondolom, ez 
rendben is van. Természetesen nem 
ugyanez a helyzet, ha valaki rendsze-
resen túrázik, s például többször talált 
már magán kullancsot. Náluk az oltás 
teljesen indokolt lehet. Nekik egyéb-
iránt azt javaslom, hogy amennyiben 

az oltás felvétele mellett döntenek, azt jó időben kell 
elkezdeni. A tapasztalatok szerint ugyanis a kullancs 
encephalitis csúcsa általában a május és augusz-
tus közötti időszakra esik, míg a Lyme-kór lényegé-
ben mindenkor előfordulhat, noha a legtöbb esettel 
úgyszintén májustól augusztusig találkozunk.

Köztudomású, hogy kullancsok szempontjá-
ból Heves megye – Nógrád, Zala, Vas és Somogy 
mellett – Magyarország legveszélyeztetettebb 
térségei közé tartozik. Ezt a megállapítást vissza-
igazolják azok az adatok is, amelyeket a háziorvosi 
vagy éppen a szakrendelésekhez kapcsolódnak?
Igen, mert például a Lyme-kórral meglehetősen gyak-
ran találkozunk, tehát jóval nagyobb arányban, mint az 
e paraziták által kevésbé kedvelt területeken. Hasonló 
a kép a kullancs encephalitisnél is: ha azt mondom, az 
országban évente durván tizenöt-húsz ilyen megbe-
tegedés fordul elő, akkor ezekből négy-öt szűkebb 
hazánkhoz köthető.

A hazai médiumok szinte mindegyike felkapta 
azokat a mondatokat, amiket a közelmúltban az 
egyik legismertebb magyar virológus professzor 
mondott, és amelyek arról szólnak, hogy immáron 
itthon is találtak olyan kullancsokat, amelyek az 
akár harminc százalékos halálozási aránnyal járó 
krími-kongói vérzéses lázat terjesztik. Ez ügyben 
mit tudunk?
Az nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás hatására – tehát 
például a felmelegedés nyomán – idehaza is megje-
lennek olyan élőlények, illetve az általuk terjesztett 
betegségek, amelyek korábban nem voltak jellemzők. 
Vagyis bizonyos rovarok az addig megszokott élőhe-
lyüknél északabbra kerülnek – többek között a szóban 
forgó különleges kullancsok, amelyek korántsem 
most bukkantak fel nálunk, hanem már jó pár eszten-
dővel ezelőtt. Az egy pillanatig sem vitás, hogy ezek 
nagyobb eséllyel hordozhatják a krími-kongói vérzé-
ses láz vírusát, ám arról sem kellene megfeledkezni, 
hogy tőlünk délebbre, vagyis a mediterrán térség-
ben, ahol ez a kullancs gyakori, nincs szó arról, hogy 
a krími-kongói vérzéses lázban szenvedők elárasztják 
a kórházakat. Szóval ezt az egészet ne úgy képzel-
jük el, mint például a covidot, hogy mivel megjelent 
a krími-kongói vérzéses láz vírusát terjesztő kullancs, 
innentől kezdve számolni sem tudjuk majd az e beteg-
ségben szenvedőket.

Vagyis pánikra semmi ok…
Az égvilágon semmi.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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„A MINŐSÉGI MUNKA
FELTÉTELEI ADOTTAK”

Egy régebbi interjújában azt mondta, az osztály 
vezetésének átvétele után fontosnak tartotta, hogy 
az elődje által kialakított nyugodt légkört fenn-
tartsa. Ezt mostanság is prioritásként kezeli?
Igen – mondja dr. Hernádi László –, ugyanis tapaszta-
latból tudom, hogy görcsbe szorult gyomorral senki 
nem képes színvonalasan teljesíteni, ezért még akkor 
is törekedni kell a megfelelő hangnemre, kommuniká-
cióra, amikor az ember különböző gondokat kényte-
len megvitatni. Az, hogy az osztályunk a kórház életé-
ben korábban bekövetkezett változások – így például 
a fenntartóváltások – közepette is megbízhatóan 
működött, nem utolsó sorban épp azon felismerésnek 
volt köszönhető, hogy abban a kollektívában, ahol 
tisztázottak a viszonyok, ahol nincsenek értelmet-
len regulák, s ahol az égvilágon mindent meg lehet 
beszélni, a munka is megfelelően megy majd.

Ha már munka… Egy-egy évben átlagosan hány 
kisbabát segítenek a világra, s miként alakul a kis- és 
nagyműtétek száma?
Tavaly 1531 újszülött látta meg nálunk a napvilágot, 
amely szám az elmúlt fél évtizedben állandóan nőtt. 
Úgy hiszen, ezzel a másfél ezres születéssel az elkö-
vetkező időkben is bizton számolhatunk. Ami már 
most a kis- és nagyműtéteket illeti, ezek számát a 
koronavírus-járvány erősen befolyásolta, ezért nem 
adna hiteles képet, ha az elmúlt két esztendő adatait 
említeném. Ám, ha a „békeéveket” nézem, úgy azt kell 
mondanom, hogy nagyműtétből – ide a has megnyitá-
sával járó beavatkozásokat, például a méheltávolítást 
vagy a petefészekműtéteket szoktuk sorolni – évente 
mintegy száz körülit végzünk, míg a kisebbekből több 

ezret. Utóbbiak közé tartoznak többek 
között a szövettani mintavételek is. Itt 
jegyezném meg, hogy az osztályun-
kon lezajló évi másfél ezer szülés közel 
negyede császármetszéssel történik, 
ami igen komoly műtét még akkor is, ha 
közvélemény esetleg nem tartja annak.

A tény, hogy a kórház szinte minden 
osztályán sok rezidens, illetve szakor-
vosjelölt dolgozik, a jövő szempontjá-
ból rendkívül megnyugtató. Érvényes 
ez a szülészet-nőgyógyászatra is?
Olyannyira, hogy a reggeli megbeszé-
léseinken nem ritkán több rezidens és 
szakorvosjelölt üli körbe az asztalt, mint 
szakorvos. Jelenleg nyolc ilyen fiatalunk 
van, közülük hatan hamarosan szakvizs-
gáznak. Úgyhogy azoknak a gondoknak, 
amiket évekkel ezelőtt az utánpótlás 
hiánya okozott, manapság nyomuk 
sincsen.

Arról nem beszélve, hogy – betud-
hatóan többek közt a Családbarát 
Szülészet pályázati programnak is – 
az elmúlt években az osztály minden 
egysége hatalmas átalakuláson ment 
keresztül…
Az első tervek a szülészet-nőgyó-
gyászat korszerűsítésére négy évvel 
ezelőtt születtek, tavaly pedig már 
befejeződött ez a sok-sok lépésből álló 

megújulási folyamat. Mivel az összes 
változás felsorolása meghaladná e cikk 
lehetőségeit, csak egy-két dologra utal-
nék. A korábbi ötágyas, közös szülőszo-
bánk, valamint az egyágyas elkülö-
nítőnk helyett most négy egyágyas, 
illetve egy kétágyas szülőszobánk 
van – talán mondani sem kell, hogy ez 
mennyivel nyugodtabb körülménye-
ket teremt a szülő nők számára –, és 
akkor még nem szóltam a szükséges 
műszerek meglétéről, így például a 
központi magzatészlelő monitorokról, 
az infúziós pumpákról, azaz mindarról, 
amik biztosítják az elvárható szakmai 
minőséget egy-egy szülés során. Külön 
érdemes megemlékezni a császármű-
tőnkről – ezt megelőzően a központi 
műtőbe kellett vinnünk a betegein-
ket –, illetve arról a két laparoszkópos 
toronyról, amelyek a mieink, így ma 
már nem kell más osztályokkal osztoz-
nunk e műszerek használatakor. Utol-
jára, de nem utolsó sorban ott vannak a 
kórtermeink, amelyek nemcsak minden 
részletre kiterjedően korszerűsödtek, 
de amelyekhez immáron külön-külön 
vizesblokkok is tartoznak. Ezeket látva, 
az ember el sem hiszi, hogy nemrégi-
ben még közös zuhanyzókat használ-
tak a betegeink. Összességében tehát 
elmondható, hogy a minőségi munka 

Amikor a kormányzat elindította a Családba-
rát Szülészet programot, nem titkoltan azt 
remélte, hogy a kellemes, családias körül-
mények között zajló szülés minél többeknek 
ad motivációt további babák vállalásához, 
amire – ismerve a honi demográfiai mutató-
kat – hatalmas szükség van. Hogy tényleg így 
lesz-e, az még a jövő zenéje, ám tény, hogy a 
Markhot Ferenc Oktatókórház szülészeti-nő-
gyógyászati osztályán többek között az emlí-
tett cél elérését elősegíteni hivatott pályázati 
pénzek révén sikerült a gyógyulás-gyógyítás 
feltételeit még jobbá tenni. Mit is jelent mind-
ez a gyakorlatban? Egyebek mellett erről kér-
deztük DR. HERNÁDI LÁSZLÓT, az osztály te-
vékenységét több mint két évtizede irányító 
főorvost, valamint KRISTÁLY TÍMEA főnővért, 
aki kereken tíz éve tölti be ezt a posztot.

DR. HERNÁDI LÁSZLÓ
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOST 
ÉS KRISTÁLY TÍMEA FŐNŐVÉRT 
KÉRDEZTÜK

DR. HERNÁDI LÁSZLÓ FŐORVOS
TÖBB MINT HÚSZ ÉVE IRÁNYÍTJA
A SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI
OSZTÁLY MUNKÁJÁT
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feltételei adottak, amiért köszönet 
illeti a kórház vezetését, amely nagyon 
jelentős saját forrásokat is megmozga-
tott azért, hogy minél jobb körülmé-
nyek között tehessük a dolgunk.

Túlzás nélkül állítható – mondja 
Kristály Tímea –, hogy az osztá-
lyunkon mindenre kiterjedő 
felújítás történt, mivel az átalakí-
tás épp úgy kiterjedt a szülőszo-
bára, mint a nőgyógyászati és a 
gyermekágyas részlegre, hogy a 
nemrégiben átadott császárműtő-
ről már ne is szóljunk. Természete-
sen nekünk sem mindegy, milyen 
környezetben végezzük a napi 
feladatainkat, de ami még ennél 
is lényegesebb, hogy a betegeink 
részéről is csak pozitív visszajel-
zések érkeztek a korszerűsítések 
nyomán.

Kíváncsi vagyok, vajon az osztályon 
fekvők elsősorban mit várnak el a 
szakápolóktól?
Akár nőgyógyászati betegekről van 
szó, akár szülés előtt álló kismamák-
ról, mindenkiben van több-keve-
sebb bizonytalanság, netán félsz az 

ismeretlentől. Ezért fokozottan igénylik a bátorí-
tást, továbbá, hogy felvilágosítsuk olyan ügyek-
ben, amelyek a mi illetékességi körünkbe tartoznak. 
Úgyhogy amikor csak tudunk, ezekre a tennivalókra 
mindig igyekszünk időt szakítani.

A koronavírus-járvány mennyire nehezítette meg a 
dolgukat?
Próbáltunk mindent a megszokott módon végezni, 
ámbár a védőruha fel- és levétele, az abban való 
munka nyilván nem volt egyszerű, amiként a Covid-19-
cel járó pszichés terhelés elviselése sem. Ezek ellenére 
minden rendben zajlott, így az apás szülések is, ami 
nem kis szó, hiszen manapság a szülések döntő több-
ségénél valamely hozzátartozó jelen van. Ami senki-
nek nem jelent gondot, ugyanis – hála a hosszú évek 
gyakorlatának – olajozott gépezetként működünk.

KRISTÁLY TÍMEA FŐNŐVÉR IS DICSÉRTE A MEG-
ÚJULT MUNKAKÖRNYEZETET
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Most, amikor beszélgetünk, épp csak túl vagyunk azon 
a rendkívüli közgyűlésen, tárgyalhatták volna az Open 
Road Tour támogatásának ügyét, ám a képviselők le-
vetették a napirendről a dolgot. Hogyan tovább?
A történtek után – mondja Mirkóczki Ádám – megint le 
kell ülnöm az Open Road Tour szervezőivel, illetve a so-
ron következő közgyűlésre újra beviszem a kérdést. Már 
csak azért is, mivel mondvacsinált indoknak tartom, hogy 
a képviselőknek nem volt elég információjuk a rendez-
vényről, főképpen pedig azért, mert meggyőződésem, 
hogy a város nyerne e látványos eseménnyel. A közgyű-
lés tagjai amúgy megkapták a részletesen kidolgozott 
költségvetést is, amelyet az Agria Film Kft. ügyvezetője, 
Berényi Tamás készített, aki jó pár jelentős programot 
hozott már tető alá, és akiről tudható, hogy soha nem 
a hasára ütve ír le számokat. Összességében úgy vélem, 
bár nagyon nehéz ebben a motoros túrában nem ész-
revenni Eger érdekeit, a képviselők egy részének mégis 
sikerült. Lelkük rajta.
Úgy fogalmazott, a város csak nyerhetne a Harley-tu-
lajdonosok és a többiek itteni megjelenésével. Mire 
gondolt?
Elsősorban arra, hogy egy ilyen, az egész ország által fi-
gyelemmel kísért rendezvény mennyire erős városmar-

A mostani civil fórumot történelminek is nevezhet-
nénk – mondja –, mivel arra egy új, a réginél jóval szebb, 
komfortosabb helyen került sor, közel nyolcvan delegált 
részvételével. Nagyon örültünk, hogy Eger első embere, 
Mirkóczki Ádám polgármester úr nemcsak megtisztelte 
jelenlétével a tanácskozást, de fel is szólalt, kijelentve, 
városunk ezer és egy olyan értéket hordoz, amelyre az 
itt élők teljes joggal lehetnek büszkék. Ezek közé tartozik 
a civil szféra fejlődése is, amely egy sikerekben rendkívül 
gazdag időszakot takar. Épp ezért a városvezetés a jövő-
ben is számít a civilek ötleteire, javaslataira, az általuk 
nyújtott szolgáltatásokra, főként, mert ezeket az önkor-
mányzat adóforintjaiból nem lehet megoldani. Többek 
közt ezért is segítették hozzá a civileket az új székház-
hoz, amely jobb körülményeket biztosít a munkájuk-
hoz. E megnyitó beszéd után következett az első téma-
kör, amikor is Gál Sándor értékelte a hálózati munkát, 
kiemelve az elmúlt negyed század legfőbb eseményeit, 
illetve azt, hogy a civilek mi mindennel gazdagították 
a várost, hogyan igyekeztek segíteni a különböző szol-
gáltatásaikkal az állami intézmények munkáját, legyen 
szó egészségügyről, karitatív tevékenységről vagy épp 
a környezetünk védelméről. Elmondta még, hogy az 
önkormányzattal való jó kapcsolatoknak köszönhetően 
sikerült a döntések előkészítésében is hathatósan részt 

keting. Másfelől ez a nagyszabású felvo-
nulás – amelyben az egrieknek eleddig 
még nem volt részük – látványnak sem 
utolsó, ugyanis nem mindennap jelen-
nek meg nálunk ilyen méregdrága, ám 
gyönyörű gépcsodák, amelyek szerintem 
nem csupán a motorok szerelmeseinek 
jelentenek esztétikai élményt. És persze, 
ott vannak a kísérő dolgok – így a koncert 
vagy a gasztronómiai kínálat –, amelyek 
mindenki számára vonzóak. Szóval május 
27-e egy remek nap lehetne.
Egy sajtótájékoztatón azt mondta – 
idézném – „régóta szerettük volna, 
hogy a motoros társadalom megjelen-
jen a városunkban”. Miért?
Főként az imént említettek miatt. De azt 
is látni kell, hogy a hazai Harley-tulajdo-

nosok messze nem tartoznak a motoros 
társadalom úgymond átlagos tagjai közé. 
Többnyire megállapodott, családos, jól 
szituált, magasan képzett személyekről 
van szó, akik a túra egy-egy állomáshe-
lyén – természetesen – költenek is, így a 
jelenlétük üzleti szempontból sem mellé-
kes. Arról nem beszélve, hogy ha jól érzik 
itt magukat, akár egyénileg is vissza-visz-
szajárnak majd.
Személy szerint Ön hogy van a motoro-
zással?
Csodálója vagyok. Sok-sok éve meg is 
próbálkoztam a dologgal… Maradjunk 
annyiban, mindenkinek jobb, hogy négy 
keréken közlekedem.

venni, főleg, ami a bizottsági munkát illeti.

Ha jól tudom, ezután a szekciók beszá-
molói következtek, majd pedig a civil 
kódex módosítása...
Igen, előbbiekből egy gazdag, sokszínű 
civil élet rajzolódott ki, akár a már emlí-
tett szolgáltatásokról, akár a számos 
programról beszélünk, amelyek mind-
mind hozzájárultak ahhoz, hogy Eger 
továbbra is igen előkelő helyet foglaljon 
el a hazai idegenforgalomban, s legyen 
Budapest után a leglátogatottabb honi 
városok egyike. Ami fontos, miután az 
itteniek jó része a turizmusból él. Ami 
a civil kódexet illeti, az a civil szerve-
zetekre vonatkozó „játékszabályok” 
összegzése, amelynek negyed század-
dal ezelőtti kidolgozásában dr. Renn 
Oszkár mellett jómagam is részt vettem. 
Ezt az azóta eltelt idő során rendre fino-
mítgattuk, ahogy tettük most is.

Gondolom, az egyik leginkább várt 
esemény az elismerések átadása volt, 

illetve annak megvitatása, hogy az 
új helyen lévő Civil Közösségek Háza 
miként működik majd…
Így van, s éppen ezért óriási taps köszön-
tötte azt a Csathó Tibort, aki a civil közös-
ségek díjának idei gazdája lett, míg „az 
év szekciója” címet a kulturális szekció 
érdemelte ki, amelynek vezetője Pola-
csek Anikó. Ami meg a Civil Közösségek 
Házának jövőbeli működtetését illeti, 
erről az e tevékenységre kiírt pályázat 
nyertese, jelesül az Életfa Környezetvédő 
Szövetség adott tájékoztatást, részlete-
sen kifejtve, hogy ezt milyen forrásokból, 
milyen munkarendben, milyen személyi 
megoldásokkal képzeli el.

Összességében hogyan értékeli a 
fórumot?
Egy maratoni, ám rendkívül gazdag és 
tartalmas eseményt tudhatunk magunk 
mögött.

Bár a motorozás mindig is a kötöttségektől mentes élet egyik megtes-
tesítője volt, különösen azzá vált a világ egyik leghíresebb kultuszfilm-
je, az 1969-ben bemutatott Szelíd motorosok óta, amely nemcsak egy 
hihetetlenül izgalmas időszak, de egy korosztály szabadságvágyának 
és lázadásának is igen fontos jelképe lett. Egyebek mellett ezért is vár-
ják olyan sokan az Open Road Tour elnevezésű, május végén elstartoló, 
egész Magyarországot átszelő motoros túrát, amit a Harley-Davidson 
Budapest szervez, és amelyet Eger is támogat. Hogy miért állt a város-
vezetés e különleges esemény mellé? Többek között ezt is megkérdez-
tük MIRKÓCZKI ÁDÁM polgármestertől.

A szekcióüléseket követően a korábbiaktól eltérő helyszínen, a civil közösségek új, Kossuth Lajos utcai otthonában rendezték 
meg március második felében a XXXIII. Egri Civil Fórumot, amelynek résztvevői – egyebek mellett – szót ejtettek a hálózat-
korszerűsítéssel kapcsolatos tennivalókról, az úgynevezett civil kódex módosításáról, nem különben pedig a Civil Közösségek 
Házának jövőbeli működéséről. Az eseményen elhangzottakról kérdeztük DR. NAGY ÁRPÁDOT, az egri civil hálózat egyik ala-
pító tagját.

VÁROSMARKETING,
LÁTVÁNY, ÜZLET

ÖTLETEIK, JAVASLATAIK,  SZOLGÁLTATÁSAIK GAZDAGÍTJÁK A VÁROST

AZ OPEN ROAD TOUR RENDEZVÉNYRŐL 
KÉRDEZTÜK MIRKÓCZKI ÁDÁM
POLGÁRMESTERT

A XXXIII. EGRI CIVIL FÓRUMON TÖRTÉNTEKRŐL BESZÉLGETTÜNK DR. NAGY ÁRPÁDDAL



SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA

SPORT

NB I.ÁPRILIS 2.OXXO ENERGY 
FEJÉR-B.Á.L. VESZPRÉM SBS-EGER 32-27

ÁPRILIS 9.
TELEKOM VESZPRÉM SBS-EGER 43-32

KÉZILABDA

NB I/B NŐI-FELSŐHÁZÁPRILIS 3. 
NEKA ESZTERHÁZY SC24-24

ÁPRILIS 8.
ESZTERHÁZY SC SZISE29-28

ÁPRILIS 15.
ESZTERHÁZY SC  KOZÁRMISLENY SE23-23

NB II.ÁPRILIS 2.
GÖDÖLLŐI SPORT KLUB I. HRT SPEDITION EGRI  AK.10-8

ÁPRILIS 23.

HRT SPEDITION EGRI AK. VÁCI REMÉNYSÉG
EGYESÜLET I.10-8

ASZTALITENISZ
NB I.ÁPRILIS 2.

FÉLEGYHÁZI ASI HRT SPEDITION EGRI AK I. 10-4
ÁPRILIS 23. 

HRT SPEDITION EGRI AK I. HED-LAND SPORTCSARNOK 
SE I. 5-9

TEKE

NB II.ÁPRILIS 3.
CHINOIN SZÉCHÉNYI SC EGER 6-2

ÁPRILIS 10. 
TISZAKÉCSKE VSE SZÉCHÉNYI SC EGER 5-3

ÁPRILIS 3. BÁTONY- NB I.
TERENYEI TK VILATI EGER SE 3-5

ÁPRILIS 9. KAZINC-
BARCIKAI
VEGYÉSZ TEKE SE VILATI EGER SE7-1

LABDARÚGÁS
NB III.ÁPRILIS 3.

EGER SE DEAC0-2
ÁPRILIS 10. 

EGER SE BKV ELŐRE0-0

ÁPRILIS 17.
FÜZESGYARMATI SK EGER SE3-2

ÁPRILIS 13.
KISVÁRDA MASTER GOOD II. EGER SE5-1

MEGYE I.ÁPRILIS 2.
EGER SE II. ENERGIA SC GYÖNGYÖS1-2

ÁPRILIS 9. 
EGER SE II.  HEVESTHERM HEVESI LS5-3

ÁPRILIS 16. 
FÜZESABONYI SC EGER SE II. 1-1

NB II. NŐIÁPRILIS 2. SZOLNOKI 
EGER SE ÚJPEST1-6

ÁPRILIS 8.
DVSC-DEAC EGER SE9-1
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NŐI PERGETŐ BAJNOKSÁG
AZ EGER-PATAK PARTJÁN
Idén három fordulóból áll a Női Pergetőverseny. Az első megméret-
tetést az Eger-patak partján tartották a felsőtárkányi Sziklaforrás 
Egyesület szervezésében. Április második hétvégéjén női horgá-
szok érkeztek a városba, hogy megmutassák tudásukat a perge-
tőversenyen. A megmérettetést a Sziklaforrás Egyesület korábbi 
elnöke, Bajzát Zoltán kezdeményezésére indították 2020-ban. Ak-
kor annyira tetszett a részvevőknek, hogy idén már háromfordulós 
versenyre várják a hölgyeket. A pecások közül az első helyezett 
Dobos Nikolett lett, a második Gajdos Anikó, a harmadik pedig 
Tóthné Csíki Andrea. A Női pergetőverseny következő fordulóját 
a Visontai Horgásztónál rendezik június 11-én, majd a megmérette-
tést a Felsőtárkány Horgásztónál zárják augusztus 27-e és 28-a kö-
zött. A három különböző helyszínen megrendezendő verseny célja 
a hazai pergető horgászat népszerűsítése a női horgászok körében 
is, valamint a természeti és horgászati környezeti értékeinkre való 
figyelemfelhívás. 

OB I. NŐIMÁRCIUS 30.
TIGRA-ZF-EGER VALDOR SZENTES10-8

ÁPRILIS 2. 
VALDOR SZENTES TIGRA-ZF-EGER 10-13

VÍZILABDA
OB I.ÁPRILIS 12.

TIGRA-ZF-EGER PANNERGY-MVLC-MISKOLC17-9
ÁPRILIS 9.PAN-

NERGY-MVLC-MISKOLC TIGRA-ZF-EGER13-12
ÁPRILIS 13.

TIGRA-ZF-EGER PANNERGY-MVLC-MISKOLC15-11

5. HELYEN ZÁRT A TIGRA-ZF-EGER
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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.

„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők má-
sokét is. Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, 
szebb, ha ketten összedalolnak.”  (Kodály Zoltán)

HUSZTHY ZOLTÁN
(1894–1973)

Huszthy Zoltán karnagy, a 20. századi Eger zenei 
életének jeles képviselője Kolozsváron született 1894. 
június 24-én. Szülei id. Huszthy Zoltán és Petrán Erzsé-
bet voltak. Édesapja kiváló fényképész volt Nagyká-
rolyban, akit Ady Endre szívesen látott Érmindszenten.

Huszthy Zoltán tanulmányait a Zeneművészeti Főisko-
lán 1912-ben kezdte, ahol Kodály Zoltán volt a mestere. 
Jelenlegi ismereteink szerint az akadémiát magánúton 
fejezte be. Nem tudjuk, hogy mikor költözött Egerbe, 
de Gáspárdy Katinka zeneiskolájában, 1918-ban már 
tanított. Az Egri Dalkör másodkarnagyává nevezték 
ki, az országos hírű zeneszerző, Lányi Ernő mellé, és a 
polgármesteri hivatalban dolgozott.

Lányi 1901-ben családjával Miskolcra költözött, amely-
lyel egy jelentős korszak zárult le a kórus életében. 
Abban az évben (1923), amikor a neves zeneszerző 
szülővárosában, Szabadkán elhunyt, Huszthy Zoltánt 
nevezték ki a dalkör élére, és irányításával sikert sikerre 
halmoztak. Huszthy vezetésre termett, jól képzett 
zenész, nagyszerű szervező, elragadó egyéniség volt. 
Kiváló karvezető, kiemelkedő tudású zongorista, 
képzett lírai tenor, aki elegáns, finom előadásmódjával 
magával ragadta a közönséget. 

Az Egri Dalkör 1929-ben 
benevezett az országos 
versenybe, amelyet Debre-
cenben rendeztek meg 
közel 200 kórus részvéte-
lével. Elnyerték a Kormány-
zó-díjat, a Király-díjért 
folyó megmérettetésben, 
holtversenyben első helye-
zettek lettek. Ezt a bravúrt 
soha egyetlen karnagy és 
kórus sem tudta elérni! Az 
érdeklődés középpont-

jába kerültek. December 7-én a rádióban szerepeltek, 
december 8-án pedig a Vigadóban, ahol a közönség 
hosszasan ünnepelte őket. Huszthyt pedig az Orszá-
gos Dalosszövetség társkarnagyává választották.

Fáradhatatlan volt. 1928-ban megszervezte az Egri 
Zeneegyesületet. Vezetésével megalakult 1930-ban 
az Egri Polgári Dalkör, 1934-ben pedig az Egri Ferences 
Szent Klára Vegyeskar. Valamennyiben a szervezésen 
túl a karnagyi teendőket is ellátta.

Huszthy 1936 májusában nagyszabású 
ünnepséget szervezett, a Liszt-év tisz-
teletére. Vezényletével a főszékesegy-
ház előtti téren 1300 énekes és zenész 
többek között a 18. zsoltárt adta elő.

Szent István király halálának 900. évfor-
dulóján, 1938-ban országjárásra indult 
a Szent Jobb, amely még abban az 
évben Egerbe is eljutott. Az ünnepé-
lyes fogadás részeként az egyesített 
énekkar, valamint a 14. honvéd gyalog-
ezred és a frontharcosok zenészei 
egyházi és nemzeti énekeket adtak elő 
– egy különleges helyszínről – a Líceum 
tornyából.

Huszthy 25 éves karnagyi jubileumát 
1943-ban hangversennyel ünnepelték, 
ahol énekesként is fellépett. Bársonyos 
tenor hangján többek között előadta 
két helyi művész, Kapor Elemér költő Te 
című versét a szintén egri Kiss Kálmán 
megzenésítésében.

Az évek múlásával Huszthy Zoltán 
minden igyekezete ellenére a dalkör 
hanyatlani kezdett.  Emiatt a három 
énekkart (Egri Dalkör, Egri Polgári 
Dalkör, Egri Ferences Szent Klára 
Vegyeskar) Egri Dalkör néven egye-
sítette. A rádió 1943. november 9-én 
egész napos közvetítést sugárzott 
Egerből, amelynek műsorában már ők 
is szerepeltek. A háború miatt már nem 
tartottak több koncertet, és 1945 után 
még néhányszor felléptek, de a dalkör 
már nem talált magára.

Az Egri Dalkör fennállásának 75. éves 
jubileumát 1957-ben tartotta, amely 
egybeesett Kodály Zoltán 75. szüle-
tésnapjával. Huszthy Zoltán felhívá-
sára csaknem 80 régi tag gyűlt össze. 

A dalosokhoz csatlakozott a Pedagó-
giai Főiskola, a Szilágyi Gimnázium és 
a Művelődési Ház kórusa. A jubileumi 
díszközgyűlést a Pedagógiai Főisko-
lán, az esti hangversenyt a Líceum 
előtti téren tartották. Ez volt a dalárda 
hattyúdala.

Huszthy Zoltánt munkássága elismeré-
séül a Munka Érdemrend ezüst fokoza-
tával tüntették ki.

Magányos időskor várt rá, mert házas-
sága nem sikerült. Büszkesége volt 
manöken lánya Ilona (Cipi), aki az 1960-
as években a Rotschild-szalon üdvös-
kéje volt.

Huszthy egész életében rendkívül 
szerény körülmények között élt, mert 
gondoskodnia kellett elaggott édes-
apjáról és két testvéréről. Megalázó 
kölcsönökbe kellett belemennie, s ez a 
helyzet időskorára még inkább romlott. 
Segítséget nem kapott sehonnan, ami 
annál is érthetetlenebb, mert köztisz-
teletnek, sőt közszeretetnek örvendett. 
Tudomásunk szerint egyedül Dienes 
Tibor, a Dobó István Gimnázium igazga-
tója látogatta Knézich Károly utcai 26. 
szám alatti lakásán, és diákjai segítsé-
gével gondját viselte.

Huszthy Zoltán Egerben hunyt el 1973. 
augusztus 29-én. A Fájdalmas Anya 
(Hatvani) temetőben óriási részvét 
mellett helyezték örök nyugalomra.

Egy letűnt kor nagyszerű karnagya 
örökre beírta nevét Eger város zenei 
életébe.

SZERZŐ: SZECSKÓ KÁROLY
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AZ ADY CSALÁD AZ ÉRMINDSZENTI KÚRIA ELŐTT, 1913.
(PETŐFI IRODALMI MÚZEUM)

EZ A DIVAT 1959. ÉVI DECEMBERI
SZÁMÁNAK CÍMLAPJA

SÍREMLÉKÉN A DOMBORMŰ KIRÁLY RÓBERT 
ALKOTÁSA (MOLNÁR ISTVÁN GÉZA FELVÉTELE)



EMLÉKEZÉS
DR. BUDAI LÁSZLÓ PROFESSOR EMERITUS
HALÁLÁNAK 5. ÉVFORDULÓJÁRA
Nyelvzseni volt, egy ikon, az angol 
nyelvtanítás és nyelvészet megha-
tározó alakja. Számtalan nyelv-
könyv szerzője. Mindenki szerette, 
tisztelte. Halála nagy veszteség 
az országnak, a nyelvtanításnak. 
Szellemiségét nemcsak az egri és 
a veszprémi egyetem, valamint a 
hatvani Bajza gimnázium emlék-
táblái őrzik, hanem élénken él 
tanítványainak emlékezetében is. 
Tőlük idézünk most.
„Mélyen tisztelt és nagyra becsült 
tanárunk dr. Budai László 2017. május 
22-én hunyt el. Rendkívüli ember volt 
Budai tanár úr. Rendkívüli volt élet-
útja, tevékenysége mint tanár, kutató, 
tankönyvíró, nyelvész, egyetemi oktató.
Közismert, már-már legendás volt 
munkaszeretete és munkabírása, hisz 
több mint 80 könyvet és több száz 
cikket írt, számtalan előadást tartott 
hazai és külföldi egyetemeken. Budai 
tanár úr nem tűrt semmilyen lazaságot, 
amit elképzelt, azt meg is valósította 
– kitartó, szívós, odaadó munkával. 
Tisztelte a célt, tisztelte a munkát, a 
kollégáit, hallgatóit, tisztelte az elődö-
ket. Halála mindannyiunkat lesújtott, 
de némi lelki békét ad annak a tudata, 
hogy oly sok nemzedéknek nyújthatta 
át humánumát, tudását, erkölcsi tartá-
sát, szakmai igényességét, hazája és 
lakóhelye szeretetét. 
Különös kegyben részesített minket 
a sors, hogy tanárunk volt, tanított 
minket, tanulhattunk tőle – tanárok és 
diákok egyaránt – hazánk különböző 
egyetemein és oktatási intézményei-
ben. Hálás szívvel emlékezünk rá. Emlé-
két örökre a szívünkbe zárjuk, s tovább-
visszük intelmeit, ápoljuk szellemi 
hagyatékát. Isten nyugosztalja békében 
drága Tanár Úr!” (Egy volt egyetemi 
hallgató)

„Budai László tanár úr, alias a Teacher 
15 éven át tanított Hatvanban angol, 
német, orosz nyelveket a magyar 
irodalom mellett. Nekem abban a 
szerencsében volt részem, hogy mind 
a magyart, mind az angolt tőle tanul-
hattam. Osztályfőnököm volt 4 évig. 
1962-ben érettségiztem 36 osztálytár-
sammal együtt. 
Jó érzés visszagondolni az itt vele eltöl-
tött időre a felavatott emléktáblája 

alatt állva. Ezzel a kicsi táblával jelké-
pesen átlépi az időtlenség küszöbét, 
bevonul ennek az iskolának a szellemi 
pantheonjába. Sokunk szívében és 
lelkében már eddig is ott volt. Budai 
tanár úr 1958-ban érkezett Hatvanba, 
ide, ebbe az álmos, poros, ősszel a 
cukorgyár miatt szagos kisvárosba, 
ahol tanítványai és tanártársai szívé-
ben hamarosan otthonra talált. A jó 
légkörben eltelt évek ellenére, ahogy ő 
fogalmazta az Aranykönyvben: „mégis 
hagytam magam elcsábítani az Egri 
Ho Si Minh Tanárképző Főiskolára az 
intenzívebb tudományos munka lehe-
tőségei által.”
Visszaemlékszem – függetlenül attól, 
hogy az angol nyelv tanítása volt a 
szívügye – nagyszerű magyar órákat 
tartott. A kötelező tananyagon túlte-
kintve igyekezett minket az akkori 
kortárs magyar irodalom alkotóival is 
megismertetni. Egykori hatvani diákjai 
már csak messziről figyelhették karrierje 
alakulását. Tudtuk, hogy az egri főisko-
lát leváltotta a Veszprémi Egyetem, 
tudtuk, hogy a tanítás okán beutazta a 
földgolyót és közben több külhoni elis-
merést is begyűjtött a hazaiak mellett. 
Igazságos, szigorú, mindenben követ-
kezetes pedagógusi magatartása 
feltétlen tiszteletet váltott ki tanítvá-
nyai körében. Tudni lehetett róla, hogy 
nyelvzseni. Nem egyszer szakszerűen 
helyettesítette az oroszórákat, és volt 
idő, amikor fakultatív módon eszperan-
tót tanultunk tőle. Egész életútja nyelvi 
zsenialitását igazolta. Az általa megírt 
nyelvkönyvek sokasága, neves külhoni 
egyetemeken történt szereplései mind 

SZERZŐ: BEKÜLDÖTT

azt bizonyítják, hogy egy kivételes tehetségű, igen 
nagy tudású tanáregyéniségre emlékezhetünk vissza.
„A jel az fontos” mondta Sütő András erdélyi magyar 
író. „Ahhoz tudják igazítani lépteiket az utánunk 
jövők.” Ennek a kijelentésnek napjainkban igencsak 
megnő a jelentősége. A modern pedagógiában igen 
nagy szerepet kap az ismeretek közvetítésében a 
technika. Ugyanakkor sokan valljuk, hogy egy tanár 
magával ragadó egyéniségét semmiféle technika 
nem pótolhatja. A túlhangsúlyozott technika szerepe 
a tanításban előrevetítheti Huxley: Szép új világának 
fenyegető rémképét. Talán e rémkép ellen is jó áfiu-
mot jelenthet számunkra és a jövő számára is Budai 
László tanárságának példázata. 
Remélem, soha nem lehet elvenni az embertől azt a 
szívet melengető jó érzést, ami egy tisztelt és szere-
tett tanárra történő visszaemlékezést, lelki példaállí-
tást jelent. Igaz ennek a fordítottja is: Budai tanár úr 
lelkéből, emlékezetéből sem lehetett kitörölni azokat 
az egykori tehetséges diákokat, akik vitték valamire az 
életben az általa átadott tudásnak köszönhetően. „A 
múltat is teremteni kell!” Teremteni tudásban, emléke-
zetben.” (Egy volt bajzás diák)

„Kedves Andrea! Édesapádnál zseniálisabb angolta-
nárt nem ismertem. Amit ő a nyelvészeti és módszer-
tani szemináriumain megtanított és számonkért, az 
a zsigereinkbe ivódott, és sikeresen működött egész 
pályafutásunk alatt! Budai Tanár Úr egy igazi legenda 
lett!” (Egy volt egyetemi hallgató)
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„HIHETETLENÜL SOK
SZERETET ADNAK”
ANYÁK NAPJA KÖRNYÉKI BESZÉLGETÉS

EGY NÉGYGYERMEKES ANYUKÁVAL
Miután Magyarország is hosszú-hosszú évek óta meglehetősen súlyos 
demográfiai gondokkal küzd – amely területen egyelőre a születésszám 
növekedését elősegíteni hivatott kormányzati intézkedések sem vezet-
tek igazán komoly eredményekhez –, kifejezetten hálás feladat egy olyan 
édesanyáról írni, aki négy gyermeknek is életet adott. S különösen az így, 
anyák napja környékén, amikor az átlagosnál több szó esik azokról az 
anyukákról, akiket – rendkívül találóan – szokás a család lelkének, össze-
tartó erejének nevezni. Hogy miért vállal valaki több gyermeket? Milyen 
nehézségeket és – természetesen – örömöket jelent egy nagyobb család? 
Többek között erről beszélgettem KOVÁCSNÉ TESLÉRY BEÁTÁVAL.

Ön vagy a férje nagy családban nőttek fel?
Én egyke vagyok – mondja Kovácsné Tesléry Beáta –, a 
férjemnek viszont van két testvére, rá tehát érvényes, 
hogy nagy családban nőtt fel.

Nem véletlenül tettem fel az előző kérdést, ugyanis 
Önök négy gyereket vállaltak, ráadásul közülük hármat 
olyankor, amikor a többgyermekesek még korántsem 
kaptak annyi támogatást, mint ma. Így tervezték, 
avagy csak így alakult?
Mindketten nagyobb családot szerettünk volna. Nekem 
például mindig hiányoztak a testvérek, és azt akartam, 
hogy a gyermekeim ne érezzék ugyanezt.

Azt tapasztalom, sokan azért gondolkodnak egy, 
legfeljebb két gyerekben, mert úgy vélik, ennél több 
esetén ezer és egy gondot kell leküzdeni. És hát, 
ebben van igazság…
Az természetes, hogy több gyermek nevelése több 
megoldandó nehézséget jelent, de ezt az ember tudo-
másul veszi. Miután mi elhatároztuk, hogy mind a kislá-
nyunk, mind a fiaink életének része lesz a sport, illetve a 
zenetanulás – nem feltétlenül profi szinten, de legalább 
annyira, hogy megszerezzék az alapokat –, számunkra 
elsősorban a logisztika, azaz a gyerekek oda-vissza szállí-
tása okozott gondot, de azért korántsem akkorát, amek-
korát ne lehetett volna nyugodtan bevállalni.

Akkor ez azt jelenti, hogy muzsikál az egész család?
Mindannyian tagjai vagyunk az Egri Obsitos Fúvószene-
karnak: Gergely dobol, Ádám tubázik, Luca és magam 
fuvolázunk, Mátyás pedig trombitán játszik. A kislányunk 
annyira a zene szerelmese lett, hogy operaénekesnőnek 
készül: rendszeresen visszük őt Miskolcra zongora- és 
magánénekórákra. A vágya a Zeneakadémia, vagyis hiva-
tásszerűen szeretne ezzel a művészeti ággal foglalkozni.

Ha jól számolom, eddig három egyetemet végzett, és 
jelenleg is jár kettőre. Hogy sikerült mindezt véghez-
vinni négy gyermek mellett, hiszen Önnek is csak 24 
órából áll egy nap?
Az igazság az, hogy a férjemtől és a család más tagjaitól is 
jelentős segítséget kapok, ami nagy-nagy – mondhatni: 
nélkülözhetetlen – könnyebbség. Az állandó tanulásról 
pedig csak annyit, hogy volt egy időszaka az életemnek, 
amikor felhagytam ezzel, ám hiányzott. Később újra neki-
kezdtem, és nagyon jól tettem, mert meggyőződésem – 
és ezt a pszichológiai ismereteim is alátámasztják –, hogy 
nekem az úgynevezett életközepi válság legyőzésében 
pont a tanulás segített, ami azóta amúgy a hobbimmá 

is vált. Szívesem csinálom, ugyanis kikap-
csol, nem utolsó sorban azért, mert más, 
mint a munkám. De – ismétlem – mind-
ezt az teszi lehetővé, hogy támogatnak a 
hozzám közel állók. Mivel a két nagyob-
bik fiunk már vezet, ezért részt vesznek 
a fuvarozási feladatokban: a legtöbbször 
például ők hozzák-viszik Lucát a már emlí-
tett miskolci utazás során.

Ha már arról érdeklődtem, miért bonyo-
lultabb az élet négy gyerekkel, azt is 
muszáj megkérdeznem, mi az, amiért 
megérte mindezt vállalni?
Mert hihetetlenül sok szeretet adnak. 
Most, hogy már ilyen nagyok, rendkívüli 
öröm látni, hogy jó irányba haladnak, s 
hogy olyan alapokat tudtunk nekik adni, 
amelyeknek köszönhetően nem kell őket 
féltenünk. 

Amikor valaki meghallja, hogy négy 
gyermek édesanyja mi az első reakció: 
az, hogy hú, de irigyellek, avagy, hogy 
ajjaj, mennyi bajod lehet?
Előfordult, hogy valaki vakmerőnek – 
hadd ne mondjam: felelőtlennek – tartott 
bennünket, de nem ez a jellemző. Talán 
azért is, mert eleve olyanokkal barátko-

zunk, olyanok vesznek minket körül, akik 
hozzánk hasonló értékrendet vallanak.  

Van elképzelése arról, hogy a fiatalabb 
korosztályok tagjai miért idegenkednek 
attól, hogy ne csak egy-két babát vállal-
janak?
Úgy vélem, attól félnek, hogy a korábbi 
szabadságuk látja kárát a több gyerek-
nek, tehát, hogy azt az életformát, ami 
addig a sajátjuk volt, fel kell adniuk. Amire 
én csak azt mondhatom, meg lehet találni 
az arany középutat. 

Mivel itt vagyunk anyák napja környé-
kén, kíváncsi vagyok, hogy mivel szok-
ták Önt meglepni ebből az alkalomból…
Miután a családunk élete nem a pénz 
körül forog, nem azzal mérjük, hogy 
valami értékes vagy sem, mindannyian 
igyekszünk olyasmit adni a másiknak 
– rengetegszer ilyen-olyan élményt –, 
aminek nem feltétlenül a forintban kifeje-
zett ára a mérvadó. Nem egyszer előfor-
dult már, hogy valamelyikünk egy olyan 
zeneszámot kapott a többiektől, amit 
azok heteken keresztül szorgosan gyako-
roltak, csak hogy az előadás minél töké-
letesebb legyen. Ezt azért meséltem el, 
mert anyák napjára is rendre különleges 
dolgokkal készülnek. Tavaly vagy tava-
lyelőtt például igen hamar elvirágzott az 
orgona, ám ők mind a négyen felkeltek 
kora reggel, s együtt addig kerestek-ku-
tattak az erdőben, amíg nem találtak 
néhány szálat. De sokszor közösen 
énekelnek valamit – az elmúlt évben is így 
történt –, ami már csak azért is figyelemre 
méltó, mert az idősebb fiúk soha nem 
rajongtak az éneklésért. 

Az idősebb fiaik lassan családalapítás 
előtt állnak. Sok unokát remél?
Örülnék, ha így lenne. Van is rá esély, 
lévén a legnagyobb fiam és a menyasszo-
nya legalább három gyermekben gondol-
kodnak.  



A MESÉLÉS EGYÜTTES ÉLMÉNY, 
AZ ITT ÉS MOST IDEJE, AMIKOR 

KÖZÖSEN VÁNDORLUNK A
FANTÁZIAVILÁGBAN

BIMBÓ ZOLTÁNNÉ gyermekpszichodráma-ve-
zető több évtizede kínál megoldást a gyerekek 
mentális problémáira mesével és játékkal. A 
közös munka során kis játszópajtásai kirajzol-
ják, mesébe foglalják addig kimondatlan érzé-
seiket. A mentálhigiénés szakember élményeit 
és tapasztalatait Tükröződő holdmesék című 
könyvében gyűjtötte össze, és most újabb 
kötetén dolgozik. Májusban, amikor az édes-
anyák köszöntésétől a gyermekek ünneplé-
séig vezet az út, a mese szálaival fűzzük szoro-
sabbra a családi kapcsolatokat, valamint a 
mese preventív és gyógyító szerepéről beszél-
getünk BIMBÓNÉ JUTKÁVAL.

Milyen élményt jelent egy család 
életében, ha a mesélés az esték 
állandó részévé válik?
Különleges élmény az esti mese 
kapcsán, ha megvalósul a közös jelen-
lét. Egész nap mindenki rohan, de 
amikor mesélünk, mindent, ami még 
feladatunk lenne, tegyünk félre! Ez az 
együtt-jelenlét hordozza mindazt, ami 
a gyerek alapszükséglete: a biztonsá-
got, az összetartozást, a ráfordított 
időt, a szeretetet, a törődést. Egyszerre 
vagyunk egy fészekaljban, egy irányba 
figyelünk, egy fantáziavilágban vándor-
lunk, és még az elménkben is ugyan-
azok az agysejtek tüzelnek. Ebben a 
szinkronitásban jó feloldódni. A szülő 
számára is sokat jelent, ha bele tud 
merülni a pillanatba: kikapcsolódás, 
érzelmi tankolás, a kapcsolat kölcsönös 
pozitív erősítése.

Mi a jó mesélés titka?
A „faltól falig olvasás” monotonitása 
mindenkinek unalmas, a gyerek is 
elveszíti a fonalat. Az a szerencsés, ha 
fejből mesélünk, de lehet olvasni is. Ám 
fontos, hogy érzelmileg jelen legyünk. 
Ha úgy mesélünk, hogy közben átérez-
zük, akkor az arcunk, a hangszínünk is 
jelentést ad a történteknek. Mintegy 
érzelmi pecséttel látjuk el azt, ami félel-
metes vagy gyönyörű. Ezzel a súlyo-
zással helyükre kerülnek a dolgok. A 
gyerekben az érzelmeink nyomán kiala-
kulhat egyfajta viszonyulás: mi a helyes 
és a helytelen, mi vonz, és mi taszít.
Fölösleges tehát aggódnunk a nega-
tív szereplők és helyzetek miatt, 
hiszen a mese teljességéhez ezek is 
hozzátartoznak.

A mese dolga az, hogy különböző élet-
helyzetekben megoldási és viselkedési 
módokat mutasson, mintául szolgáljon. 
A mese egyszerű cselekvések soroza-
tából áll, de ezek az akciók, események 
érzelmekbe vannak csomagolva. Ennek 
nyomán kialakul egy állásfoglalás a 
gyermekben valaki/valami mellett vagy 
ellen. Kiderül, hogy kiért kell küzdeni, 
kinek kell segíteni, kitől kell félni. 
Morális értelemben a helyükre kerül-
nek a dolgok. Ezek a viszonyulások a 
hétköznapi helyzetekben is ott vannak 
– kitől tartsak, kit gyámolítsak, ki legyen 
a példaképem.

A gyerekek bizonyos történeteket 
szeretnek újra és újra meghallgatni. 
Vajon miért?
Nem véletlen, miért épp ott kell repe-
tázni. A meséből rácseng valami a gyer-
mek belső világában lévő élményre, 
feszültségre. Az ismétlések nyomán 
ezek a belső, feszítő érzések lassan 
megszelídülnek, együtt lehet velük élni. 
Az ismétlés fontos: addig mondogat-
juk, amíg már nem is olyan nagy szám. 

Elfogadjuk, mint azt, hogy most esik az eső, vagy éppen 
süt a nap. A mese preventív módon segíthet a gyere-
keknek megelőzni a nagyobb bajokat. Ilyen meséből 
jövő áthallás lehet az óvodakezdésnél, a szülőtől való 
elszakadás megélésénél az, amikor a mese hősének 
is el kell mennie a szülői házból. Ha valamilyen okból 
feszültebb, konfliktusosabb a kapcsolatunk a gyere-
künkkel, akkor a mesebeli megfelelőnk az ördög öreg-
anyja. Amikor kisimult, jó a kapcsolat, akkor anyaként a 
mesebeli tündérkirálynővel azonosít minket. A gyere-
kek a belső gondjaikat hihetetlen kreativitással képe-
sek a mesék szimbolikus nyelvén megjeleníteni.

Ezek szerint mesélés alatt nemcsak azt értjük, 
amikor a felnőtt közvetít egy történetet, hanem azt 
is, amikor a gyermeki fantázia alkot egy mesét.
Egyrészt jó lenne, ha sokat beszélgetnénk a gyere-
künkkel mindenféléről, ami éppen foglalkoztatja őt. 
Nagy baj esetén azonban nem valószínű, hogy el tudja, 
el meri mondani otthon a gondját. Ilyenkor jó, ha egy 
neutrális segítőnek teheti meg ezt. Egy alkalommal 
olyan kislány mesélt nekem, aki nem ismerte az édes-
apját, és otthon sosem volt róla szó. Az általa kitalált 
történet egy királyi kastélyban játszódott, ahol együtt 
élt apa és lánya. A várat támadás érte, a király elmene-
kült, a lány pedig ott maradt. Később felszabadította a 
várat egy királyfi, és feleségül vette a leányt. A férj nem 
győzte nézni párja szomorúságát, ezért megkereste a 
királyt. Miután megtalálta, boldogan éltek együtt.
Mesélése közben a kislány így fogalmazott: „az apa 
olyan messzire ment, hogy nem talált vissza, s közben 
úgy elfáradt, hogy ereje sem maradt visszajönni”. A 
mesében megjelenik az apa hiánya, az efölött érzett 
szomorúság, emellett pedig a feloldozás és a megbo-
csátás is. Ezek nagyon fontos és pozitív mozzanatok 
az egészség és pszichés egyensúly szempontjából. Ez 
a történet a hétköznapi beszédtérbe nem kerülhet 
be, mert a kislány nem akarja megbántani az anyját, 
illetve ez ott nem téma. De ha legalább a mese nyel-
vén kimondhatja, megkönnyebbül. Így nem is róla és a 
szüleiről szól a történet, hanem „kihelyezi” azt, mint-
egy kívülről néz saját gondjára.

Hogyan reagáljunk, ha ehhez hasonló mesékbe avat 
be minket a gyermekünk?
Fontos, hogy a felnőtt ilyenkor „vonuljon háttérbe”, és 
engedje, hogy a gyermek története a maga módján 
bontakozhasson ki. Ne okoskodjunk, és ne mondjuk 
azt, hogy ennek nincs értelme! Utólag érdemes elgon-
dolkodni a jelentésén, s így érthetővé válhat a törté-
net és a mélyén lévő szorongás is.
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ILLUSZTRÁCIÓ

BIMBÓ ZOLTÁNNÉ MENTÁLHIGIÉNIKUS,
GYERMEKPSZICHODRÁMA-VEZETŐ



A világ gasztrokultúrájában megjelenő tren-
dek a hazai éttermekre és fogyasztókra is 
hatással vannak, így van ez a gyorsan terjedő 
street food-jelenséggel is. Egyre több étterem 
„harap rá” erre a lehetőségre, és egyre inkább 
„falják” a fogyasztók, hiszen minőséget nyújt, 
gyors, és nem a vendégnek kell elmennie az 
étterembe, hanem az étterem megy a vendég-
hez a megszokott ízeivel. Van, aki a hambur-
gerét, sült krumpliját, pizzáját, grillezett húsait 
viszi ki az utcára, de van olyan étterem, mely 
nemcsak egy-két fogásra koncentrál, hanem 
ételkínálatának szinte teljes választékával 
megjelenik akár egy bódéban, vagy egy mini 
konyhával felszerelt food truckban. Utóbbit 
választotta a Macok is, erről MACSINKA JÁNOS 
séffel beszélgettünk.
A Macok és a Brumbrum üzemeltetése mellett mért 
választották a streed food lehetőségét is?
Arra gondoltunk, hogy ebben a gazdasági helyzetben 
mi is megpróbálunk még több lábon megállni, de ne 
a már meglévő éttermeinket terheljük, hanem vigyük 
ki a kínálatunkat az emberekhez, települjünk ki feszti-
válokra, koncertekre, gasztronómiai rendezvényekre. 
Ma már egyre több étterem él ezzel a lehetőséggel, 
és azt tapasztaltuk, hatalmas az igény erre a fogyasz-
tók, programszervezők részéről. Korábban is vettünk 
részt rendezvényeken, de így, egy ilyen méretű kocsi-
val mobilabbakká váltunk, el tudunk jutni az ország 
több pontjára. Visszük a Macok hírnevét hazai, és 
határon túli programokra egyaránt. A streed food ma 
már nagyon sokszínű kínálattal bír, de az éttermek 
többsége egy-két ételre fókuszál. Mi az éttermünk 
és bisztrónk teljes ételválasztékát el tudjuk készíteni, 
a már megszokott minőséggel. Ha valaki például egy 
több száz fős rendezvényt szervez, vagy egy szüle-
tésnapi partit rendez hatfogásos vacsorával, akkor 
azt az igényt is ki tudjuk szolgálni. Számtalan meghí-
vásunk van a nyárra és az őszre, nemrég kint voltunk 

például a BorTavasz rendezvényén, a 
palkonyai húsvéton a SVÉT tagjaival, az 
Egri Csillag Weekenden a Dobó téren, 
de itthon részt veszünk majd az Egri 
Borünnepen, vagy szeptemberben, a 
Bolyki-völgyben zajló jazzfesztiválon 
is. Örömmel megyünk céges rendezvé-
nyekre, kulturális, gasztronómiai feszti-
válokra, családi, baráti rendezvényekre, 
esküvőre, borászatokhoz. 

A food truck tényleg nem korlátozza 
önöket, bármit el lehet a kocsiban 
készíteni?
Bármit, amit a konyhánkban elő tudunk 
állítani. Sütőt, kemencét tudunk berakni 
a több mint hat méter hosszú kocsi 
négy méteres konyhai részébe, mely 
hűtővel, elszívóval, munkaasztalokkal 
van kialakítva. Akár BBQ, vagy tapasz, 
fingerfood, római tepsis pizzák, exkluzív 
degusztációs menük borsorral, gourmet 
fogások, vagy egyszerűbb street food 

ételek is elkészíthetők. Ha van megfe-
lelő vízvételi és áramvételi lehetőség, a 
többi már a mi dolgunk. Hogy egy adott 
rendezvényre éppen mivel menjünk ki, 
azt természetesen felmérjük előtte. Az 
árakat is igény szerint szabjuk, legyen 
az egy exkluzív rendezvény, vagy egy 
szélesebb tömeg számára meghirde-
tett utcai program. Természetesen, 
nemcsak a megszokott ízekben, hanem 
a megjelenésben, az Ipacs Géza grafikus 
által tervezett megszokott arculatban 
is visszatükröződik a Macok minősége. 
Az autó food truckká történő magas 
színvonalú átalakítását az egri Nagy 
Tamásnak, és az Imbiss Factorynak 
köszönhetjük.

SZERZŐ: VASS JUDIT 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT 
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STREET FOOD,
MACOK-MÓDRA
A street food - vagyis az utcai falatozás - nem új jelenség, de napjaink-
ban reneszánszát éli, köszönhetően a sokszínű kínálatnak, a minőségi 
változásnak, a dizájnnak, és természetesen a különböző fesztiváloknak, 
rendezvényeknek, ahol a streed food is növeli a gasztronómiai kínálatot. 
Ma már ezzel a lehetőséggel egyre több étterem él, ilyen például az egri 
Macok, amely nemrég vezette be ezt a szolgáltatását.



FILMKAVALKÁD AZ AGRIA MOZIBAN

PARKOLÁSI INFORMÁCIÓK
Az EVAT Zrt felhívja az autósok figyelmét, hogy május 01-től 
változik a parkolási rend Eger városában.

A fizető közterületi parkolók közül a Bitskey Aladár uszoda déli 
része előtti, a Petőfi téri, a Fürdő utcai és a Csákány utcai parko-
lóhelyeken május 01-től szeptember 30-ig terjedő időszakban 
minden nap 08 órától 18 óráig fizetni kell a parkolásért. 

A Szépasszonyvölgy egész területén május 1-től szeptember 
30-ig minden nap 12 órától 20 óráig kell a parkolásért fizetni az 
alábbiak szerint:

SZEMÉLYGÉPKOCSI: óránként   200,-Ft
AUTÓBUSZ:   félnapi jegy (4 óra)  1.500,-Ft

Kérjük, ne megszokásból parkoljanak,
figyeljék az információs táblákat.

EVAT ZRT.
KÖZTERÜLETI PARKOLÓ ÜZEMELTETŐ

SZPONZORÁLT TARTALOM

A május hónap is tele lesz 
premierfilmekkel az Agria 
Moziban, érkeznek például 
magyar alkotások, illetve 
egy olyan ütős blockbus-
ter, mint a Doctor Strange 
az őrület multiverzumában, 
emellett folytatódik egy 
várva várt klasszikus, a Top 
Gun: Maverick, aki pedig 
borzongásra vágyik, annak 
tökéletes választás Step-
hen Kingtől a Tűzgyújtó.

Két magyar film is megjele-
nik a hónapban: 12-én, csütörtökön ke-
rül a vászonra a Hosszú Katinka, az Iron 
Lady háromszoros olimpiai bajnok, hu-
szonhatszoros világ- és harmincnégy-
szeres Európa-bajnok magyar úszónő 
életét bemutató életrajzi film. A stáb 
két éven keresztül követte Katinkát 
Amerikában, Európában, illetve a Közel- 
és Távol-Keleten. Ott voltak akkor is, 
amikor kiderült, hogy elmarad a 2020-as 
tokiói Olimpia, és akkor is, amikor Katin-
ka megtalálta, hogyan, merre indulhat 
tovább. E különleges film végére min-
den néző közeli ismerősének érzi majd 
azt, akinek egy ország drukkol, és akire 
egy ország büszke – aki egyszerre Ka-
tinka és Iron Lady.

Másik magyar film a Boszorkányház, 
ami a járvány miatt csúszott. A vígjáték-
ban egy dokumentumfilmes igazi kincs-
re bukkan: öt boszorkány él egy rózsa-
dombi villában. A velük forgató stáb 
bepillantást nyer a titokban működő 
kommuna mindennapjaiba, ahol meg-
lepő és vicces helyzetekben ütközik a 
modern fővárosi élet az évszázados ha-
gyományokkal. De a filmesek eközben 
felfedeznek valami még fontosabbat: 
a halandóság értékét a halhatatlanok 
világában. Az Agria Mozi közönségtalál-
kozóval is készül, ahol beszélgethetünk 
a szereplőkkel - tudtuk meg Berényi Ta-
más igazgatótól.

Stephen King regénye 1980-ban jelent meg, s négy 
évvel később került a mozikba, a főszerepet az akkor 
még kislány, Drew Barrymore kapta. Ezúttal Ryan Kiera 
Armstrong játssza Charlie-t, a pirokinetikus képessé-
gekkel bíró kislányt, az édesapját, Andy-t pedig Zac 
Efron alakítja, akitől új ez a szerepkör. A szülők több 
mint egy évtizede menekülnek, hogy elrejtsék lányu-
kat egy titokzatos szövetségi ügynökség elől, akik a 
gyermek példátlan tűzgyújtó képességét tömegpusz-
tító fegyverként akarják alkalmazni. Andy megtaní-
totta Charlie-nak, hogyan hatástalanítsa erejét, amit 
a düh vagy a fájdalom hoz felszínre. Ám az érzéseket 
egyre nehezebb és nehezebb kordában tartani. Miu-
tán egy incidens leleplezi a család tartózkodási helyét, 
egy rejtélyes ügynök indul a keresésükre, hogy leva-
dássza a családot, és végleg elkapja Charlie-t. Ám a 
lánynak más tervei vannak...

PREMIERDÁTUMOK AZ AGRIA MOZIBAN:
Május 5. - Doctor Strange az őrület multiverzumában
Május 12. - Tűzgyújtó
Május 12. - Az egér legjobb barátja
Május 12. - A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya
Május 12. - Katinka
Május 19. - Boszorkányház
Május 19. - Az Északi
Május 26. - Top Gun: Maverick

HIRDETÉS



„A Cifra-sánc… a legszebb sánc az egész vilá-
gon” – jegyezte meg Gárdonyi Géza 1899-ben. 
Nem csoda, hogy annyi érdekes történetet rejt 
ez a helyszín, s hogy ennek kialakulását, jel-
lemzőit, illetve a városrészben tevékenykedő 
fertálymesterek munkásságát, feladatkörét és 
a tisztség korszakait, változásait választotta 
többek között témájául dr. Petercsák Tivadar 
néprajzkutató-muzeológus, valamint mutatja 
be alaposan 2021-ben megjelent könyvében. A 
gazdagon illusztrált kötet borítóján egy gyö-
nyörű 17. századi metszet részlete látható a Cifra 
kapuval, emellett számos fotó és egyéb doku-
mentum színesíti az anyagot. Kiderül például 
az is, hogy a beszédes utca- és dűlőnevek mit 
jelentenek pontosan, illetve hogy a Cifrapartot 
miért nevezték Nyakrapartnak, s ehhez mi köze 
egy helyi kocsmához… persze a részletekért ér-
demes elolvasni a könyvet.
A HÓSTYA ÉS AMI MÖGÖTTE VAN…
A 184 oldalas kötetet forgatva, érdekes ismeretekkel 
gazdagodhatunk, például a külvárosok kialakulásáról - 
így a német eredetű hóstya szó helyi vonatkozásairól 
is olvashatunk. „Az egri külvárosok a városba vezető 
kapuk előtt keletkeztek, ezért nevüket is innen kapták” 
– derül ki a kötetből. Az információkban gazdag szö-
vegrészek megértését térképekkel és fotókkal is segíti 
a szerző. Az akár 1600-as évekből származó metszete-
ken kívül mai fotókat is láthatunk – például az egykori 
Cifra iskola épületéről. „Sugár István a kaput a Cifrakapu 
téri egykori általános iskola – ma az EVENTUS szakkö-
zépiskola épületének – helyére teszi. A belső kapu az is-
kola déli sarkának megfelelően, a külső pedig az épület 
északi részénél állott.” – tudhatjuk meg a kapu egykori 
pontos elhelyezkedését. 

EGRIEK KONTRA „GYÜTTMENTEK”
Dr. Petercsák Tivadar a lakosok idegenekkel való viszo-
nyulásáról is megemlékezik: „új lakos megtelepedését 
is a város engedélyezte, de hatásköre már nem terjedt 
a falakon túl, itt a kettős földesuraság – a püspök és a 
káptalan – volt erre jogosult”, illetve „A 18. század elején 
a város még támogatta az idegenek megtelepedését a 
külvárosokban, de 1788-ban már azt kérték előbb a püs-
pökségtől, majd a káptalantól, hogy a külvárosokban is 
szüntessék meg a házhelyek juttatását…” – olvasható a 
könyvben. 

EGY SZELET EGER AZ INFORMÁCIÓRA ÉHES
- NEM CSUPÁN HELYI - LAKOSOKNAK
DR. PETERCSÁK TIVADAR: AZ EGRI CIFRA-SÁNC VÁROSRÉSZ
ÉS FERTÁLYMESTEREI

SZERZŐ: VERES PETRA 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT 

VALAMIT VISZ A VÍZ
Az Eger-patak jellegze-
tességeiről is számos 
érdekes információt 
tartogat a szöveg, 
nyomon követi a nagyobb áradásait, 
olvashatunk a károkról, illetve az árvíz 
elleni védekezésről is. A szerző egy lap-
szám segítségével megemlékezik példá-
ul az 1845. július 18-i árvízről: „E végzetes 
nap roppant, szűnni nem akaró záporral 
kezdődött, mely az egri patakot annyira 
megdagasztotta, hogy a Cifra-hóstyát 
egészen elborította, s sok házat leron-
tott. A nagypréposti laknál – mint szem-
tanúk beszélik – kötözködésen felül ért 
a víz. Ez alkalommal számos emberélet 
is esett áldozatul, s a Cifra-negyed és 
belvároson kívül még a maklári negyed 
is sokat szenvedett.”

MÁRA HELYI SAJÁTOSSÁG
AZ EGRI TISZTSÉG
A kötet a Cifra-sáncon kívül az egri 
fertálymesterségről is megemlékezik, 
illetve annak előzményét, a tizedesi in-
tézményt is megemlíti. A 17. századtól 
végigvezethetők a bekövetkezett válto-
zások, illetve a különböző feladatkörök.
Az egyes fejezetekben számos csoport-
kép őrzi a múlt emlékeit, emellett fer-
tálymesteri tablók, naplóbejegyzések, 
beszámoló- és jegyzőkönyvrészletek, 
valamint oklevelek gondoskodnak a vi-
zuális visszatekintésről.
Érdekességképpen például fotón is meg-
tekinthetjük a Cifra-sánc botját, illetve 
annak díszítését. Emellett természete-
sen a szerző a sokak által ismert, másik 
fontos jelképet is bemutatja, amely nem 
más, mint a százráncú fertálymesteri 
köpeny, amit az új tisztségviselő a bot-
tal együtt vett át az elődjétől – derül 
ki a kötetből. A helyi sajtóban, illetve a 
jegyzőkönyvekben használatos korabeli 
elnevezésekkel is megismerkedhetünk, 
ilyen például a „százgallérú hivatalos kö-
peny”, az „ezüst-csattos és bokáig érő, 
százgallérú fertálymesteri köpönyeg”, 
vagy a „százráncú köpönyeg”.

A FERTÁLYMESTERSÉG
NAPJAINKBAN
A kötet azzal is foglalkozik, hogyan ala-
kult a fertálymesterség a 21. században. 
Az egyik fejezetben a szerző ennek előz-
ményére is felhívja a figyelmet, miszerint 
a 20. század közepén hivatalosan meg-
szűnt az egri fertálymesterség, majd „A 
hagyományos fertálymesteri intézmény 
felélesztésére a rendszerváltozás után 
nyílt lehetőség, amikor már semmilyen 
akadálya nem volt a polgári hagyomá-
nyokon nyugvó civil szervezetek meg-
alakulásának és működésének” – derül 
ki a könyvből. A tisztség felélesztése az 
Egri Lokálpatrióta Egylet akkori elnöké-
hez (1996 óta Habis László tölti be ezt 
a tisztséget), Várkonyi György Olivér 
nevéhez fűződik, aki jelenleg az Egri 
Fertálymesteri Testület főkapitánya. 
A megszűnés után fertálymestereket 
1996-ban választottak először újra. 
Többek között a testület céljai is kibon-
takoznak a könyv soraiból: „A fölavatot-
tak azok a köztiszteletben álló polgárok, 
akik egyéni példamutatásukkal és figyel-
mükkel segíteni akarják a közösségüket. 
Feladatuk a nemzeti és helyi hagyomá-
nyok ápolása, az emberek mindennapi 
életében előforduló problémák, szociá-
lis gondok tolmácsolása. Ők lehetnek a 
problémák közvetítői, valamint össze-
kötők a lakosság és az önkormányzat, 
illetve a hivatal között.”

A kötetben tablószerűen felsorakoznak 
a Cifra-sánc fertálymesterei, 1996-tól 
egészen 2021-ig. A fotók között pedig 
felfedezhető maga a könyv szerzője 
is, dr. Petercsák Tivadar néprajzkuta-
tó-muzeológus, akit 2012-ben választot-
tak meg a tisztség betöltésére.
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FOTÓK: NEMES RÓBERT, MIHÁLY PÉTER

Április utolsó hétvégéjén tartották az Egri Csillag Weekendet. A nagy 
sikerű rendezvényen közel 10.000 vendég kóstolhatta végig a borvi-
dék leghíresebb fehér nedűinek legfrissebb évjáratát, és élvezhette a 
koncerteket. Az esemény épphogy lezajlott, máris újabb programokat 
jelentettek be, melynek helyszíne szintén a Dobó tér lesz. Ezekről Beré-
nyi Tamás, a városi rendezvények szervezője osztotta meg gondolatait.

Mi várható a közeljövőben Egerben?
Legutóbbi sajtótájékoztatónkon két 
rendezvényről adtunk hírt, s most sem 
szaladnék előrébb. Május 27-én egy 
olyan program valósul meg Egerben, 
amire még nem volt példa, az Open 
Road Tour egyik állomása lesz ugyanis a 
Dobó tér és környéke, ahová több száz 
Harley Davidson és más motorok, mo-

torosok érkeznek. A márkafüggetlen ta-
lálkozóhoz kapcsolódva több koncertre 
várjuk a közönséget, fellép például a 
Road zenekar. Az esemény térítésmen-
tesen látogatható. Ezt követően, június 
közepén az Egri Borút Egyesület szerve-
zésében valósul meg a Vino Borkósto-
ló, mely szintén nagyon fontos az Egri 
Borvidéknek.

A járvány ellenére tavaly is rengeteg rendezvény va-
lósult meg Egerben és a bejelentések alapján idén 
sem lesz hiány programokból, miért tartjátok ezeket 
fontosnak?
Több szempontból is fontos, hiszen Eger elsősorban a 
turizmusra épít, melynek fontos részét képezik a ren-
dezvények. Az ide érkező turisták szórakozási igényeit 
úgy tudjuk maximálisan kielégíteni, ha kilátogathat-
nak különböző programokra, ahol jól érzik magukat, 
ennek okán pedig legközelebb is visszatérnek váro-
sunkba. Eger számára szintén fontos a szőlészet, bo-
rászat. Azt tapasztalom, hogy nagy fejlődésen esett 
át az egri borászati szcéna - mind az egységes arculat, 
az összetartás, mind a borok minőségét illetően. Az 
iránymutatásukkal segítünk nekik az egyes programok 
megszervezésében. Természetesen a helyiek számára 
is fontos, hogy programokat rendezzünk, mert - ahogy 
a teltházas események is mutatják - igény mutatkozik 
rá, hogy egy pörgős, élettel teli város legyen Eger.

Szemmel láthatóan nagyon jó irányt vettek az egri 
események és a közösségi élet, látható egyfajta 
hosszútávú koncepció a jövőre vonatkozóan ennek 
a további formálására?
Természetesen vannak víziók részemről, a borászok, 
illetve a város részéről is, ezeket amennyiben sikerül 
összegyúrni és megtalálni a közös hangot, akkor Eger 
egy olyan pezsgő hellyé alakulhat, ahová jó megér-
kezni és jó itt élni. Az együttműködés a borászokkal 
az elmúlt időszakban zökkenőmentesen történt, és 
sikeresek voltak az elképzelések az összhang megva-
lósítására. Jó jel, hogy a város más cégeivel szinergiá-
ban működünk, hiszen a reklámban segítségünkre van 
a Média Eger Kft., a Városgondozás, a rendezvények 
tisztaságáért felel, az EKVI a karbantartási munkákat 
látja el, emellett az Egri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Társaságra is számíthatunk, ahogy az Eger Ter-
mál Kft.-re, ahol idén is lesz éjszakai fürdőzés kiegészí-
tő programokkal.
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