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VÁSÁROLJ MÁJUS 10-ÉN KEDDEN 
10 VAGY AKÁR 50% KEDVEZMÉNNYEL AZ 
AGRIA PARK MEGJELÖLT ÜZLETEIBEN!

Napijegyre és szolárium használatra.

Kozmetika 3:1 - szemöldök szedés+festés+szempillafestésre,
20 perces gyógymasszázsra

Minden használt játékszoftverre

Hajvágásra

5.000 Ft vásárlás felett ajándék kávé, vagy öngyújtó.

Megjelölt termékekre.

5.000 Ft feletti vásárlás esetén, teljes 
árú budmil termékekre. 

Minden Douglas márkájú termékre.

Minden könyvre és hangoskönyvre.

Lakberendezési termékekre

Teljes árú termékekre.

Megjelölt termékekre. 
Törzsvásárlóknak +10% kedvezmény

Szezonnyitó akciós ajánlatok görög és spanyol 
szigetekre. Új foglalható nyaralóhelyek: 
Ibiza Costa Brava, Andalúzia - Minőség, Biztonság , Garancia…kedvező áron!

Megjelölt termékekre. Megjelölt termékekre.

3 db teljes árú termék vásárlása esetén

Egy termékre áfa mentes akció azaz 21,26 % kedvezmény
Az akció nem vonatkozik a kerékpárokra és a fi tneszgépekre!

Teljes árú termékekre.

A vásárlás végösszegéből
(kivéve rendelések és előrendelések)

Teljes árú termékekre.

Megjelölt termékekre. Megjelölt termékekre.

Teljes árú termékekre. Ajándékutalvány 
vásárlásra nem vonatkozik.

Teljes árú Happybox termékekre

Minden teljes árú Berkmann lábbelire.

Minden teljes árú Retro termékre

Teljes árú termékekre, kivéve LEGO. 
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Minden elsős iskolatáskára.

Amennyiben az adott üzletben más kedvezmény is érvényben van, a kedvezmények összevonhatósá-
gáról az üzletek saját hatáskörükben döntenek. Egy vásárlás alkalmával kizárólag egy kupon váltható be 
az egri Agria Parkban. A kupon kizárólag a feltüntetett napon használható. A kedvezmény készpénzre 
nem váltható. További részletek az üzletekben! A kuponokat a www.agriapark.hu weboldalról és a bevá-
sárlóközpontban található információs terminálokról is kinyomtathatod!  

Érzelmek és ölelés nélkül könnyebben betegszünk 
meg, és hamarabb kezdünk el öregedni.  Igaz, más 
is lassíthatja ezt a hanyatlást: a munka, a sport, a 
hobbi, de ölelés nélkül ezek sem tartósítanak. A 
múltkor arról írtam, lehet kultúra nélkül élni, de 
nem érdemes. Ölelés nélkül is lehet. De minek?

„Napi négy ölelés a túléléshez kell, nyolc a meg-
maradáshoz és tizenkettő a fejlődéshez” – vallja 
Virginia Satir pszichoterapeuta egyik írásában. Jó, 
a tizenkettő legyen a csecsemőké, a gyermekeké, 
fejlődjenek csak, és legyen a szerelmeseké, csak 
úgy… De ha nemcsak túlélni akarunk, hanem érze-
lemileg és fizikailag talpon maradni, akkor öleljünk, 
ne szégyelljük, a betyárját neki, legyen mindennapi 
rutin, vagy inkább létszükséglet, mint az evés vagy 
az alvás. 

És szó sincs jelképes szeretetről, hátbavágásról, 
fenékcsapkodásról. Igenis megélt, átérzett, meg-
szorított, hosszan tartott, valódi ölelésekről van 
szó, legalább tíz másodpercesről, de a húsz még 

hatásosabb… Ebben a hónapban két kiváló alka-
lom is van a hosszabb ölelkezésre: az anyák napja 
és a gyereknap. Az ilyen ünnepek ellenzői azt vall-
ják, nem csak egy napon kell szeretni az édesanyát, 
a gyermeket. Ez igaz. De gyarló emberként több-
ségünk igenis hajlamos belealudni a megszokásba, 
képesek vagyunk elfelejteni, mit is jelent a másik, 
mi esne jól neki, sőt, leszokunk róla, és már csak 
akkor ölelnénk, mikor nincs kit. Ezért kellenek az 
ilyen ünnepi rugdosások, fejbekólintások, oldalba 
lökések, hogy elszégyelljük magunkat.

De jobbat mondok: van egy még kedvezőbb 
időpont az ölelésre. A hétköznap. Ennél tökélete-
sebb alkalom nincs, lehet mindenkit ölelni: társat, 
barátot, kutyát, szomszédot és főnököt, meg per-
sze ekkor is lehet anyát és apát, és az összes gye-
reket. Ezen a napon okozhatjuk vele a legnagyobb 
meglepetést, és higgyék el, örömöt is. Amikor vá-
ratlanul ölelünk, az fog hatni a legjobban. És csak 
tíz másodperc. Állítólag ennyi ölelés képes arra, 

hogy csökkenjen a 
stressz, a fáradtság, 
enyhüljön a de-
presszió. Tíz másod-
perc. Amit fentebb 
leírtam, durván 
ötven másodperc 
alatt olvastam újra. 
Ez minimum két 
ölelésnyi idő. 

Az ölelés oxito-
cint termel, és minél 
több az oxitocin, 
annál könnyebben 
birkózunk meg a 
gondokkal. Hajrá 
május, kell az oxitocin, öleljünk és hadd öleljenek! 
Minimum tíz másodpercig…

   Harsányi Judit
  főszerkesztő

JÁTÉK A 25. ÉS 30. OLDALON!  
Nyerjen bérletet a Feszt!Egerre, vagy koncertbelépőt Majorosi Marianna koncertjére!
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Szép sikereket értek el a magyar borok a bordeaux-i Challenge du Vin borversenyen. A vörösborok királykategóriájá-
ban, azaz a 20 euró (6200 forint) fölötti borok között kiosztott 25 aranyérem közül hatot hozott el magyar bor – ilyes-
mire még soha nem volt példa. Ezúttal is az egri volt a legeredményesebb magyar borvidék, a pincészetek 18 medállal 
térhettek haza, 8 arany-, 5 ezüst- és 5 bronzéremmel.

PÓCSIK ATTILA

Ismét remek eredményt értek el, 8 arany, 
5 ezüst és 5 bronzérmet szereztek az Egri 
Borvidék pincészetei Bordeaux-ban, a 
Challenge du Vin borversenyen. A ma-
gyar borok összesen 42 érmet, 16 aranyat, 
13 ezüstöt és 13 bronzot szereztek, vagyis 
az aranyérmek fele Egerbe került. A máso-
dik legeredményesebb borvidék Tokaj lett, 
a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a 
szekszárdiak állhattak.

Tarsoly József hegybíró a TV Eger új 
közéleti-kulturális magazinműsorában, a 
Stúdióban úgy fogalmazott: fontos, hogy a 
világfajták, a Shiraz, vagy éppen a Caber-

net Sauvignon mellett ott van a díjazottak 
között a Hárslevelű és a Bikavér is. Mint 
elmondta: a siker köszönhető a termőterü-
letnek, a remek évjáratnak és szakemberek 
felkészültségének.

Az Egri Borvidék érmei a Challenge du Vin borversenyen

Aranyérem:
Petrény Pincészet – Solaria hárslevelű 2008
Petrény Pincészet – Petrény 2011
Petrény Pincészet – Petrény PADOK Superior Cuvée 2011
Thummerer Pincészet – Vili Papa Cuvée 2011
Thummerer Pincészet – REBUS Cuvée Superior 2012
Thummerer Pincészet – Egri Cabernet Sauvignon Superior 2012
Juhász Testvérek Pincészete – Egri Chardonnay Barrique 2013
Gróf Buttler Pincészet – Syrah Nagy-Eged hegy 2012

Ezüstérem:
Egri Korona Borház – Jumurdzsák Egri Syrah 2012
Egri Korona Borház – Selection Egri Cabernet Sauvignon 2013
St. Andrea Pincészet – Örökké Egri cuvée Grand Superior
Varsányi Pincészet – Debrői Hárslevelű 2013
Petrény Pincészet – Solaria Hárslevelű 2009

Bronzérem:
Tarjányi Pincészet – Egri Hárslevelű Superior 2014
Dula Pincészet – Egri Hegybíró bora Egri Bikavér 2009
Vincze Béla – Arcanum Egri Bikavér 2012
Juhász Testvérek Pincészete – Sauvignon Blanc 2015
Thummerer Pincészet – Egri Bikavér Grande Superior Nagy-Eged dűlő 2012

Az idén 40. alkalommal megrende-
zett bordeaux-i megmérettetés Európa 
egyik legismertebb borversenye. A négy 
fős bíráló bizottságokat a verseny szerve-
zői állítják össze az előzetesen regisztrált 
zsűritagokból. Ez általában egy-egy fő bo-
rászból, szőlészből, kereskedőből és jól tá-
jékozott fogyasztóból áll. A nevezett borok 
mindössze 25-30 százaléka kaphat érmet. 
Ebben az évben 37 ország több mint 4000 
borát kóstolta a mintegy 700 fős zsűri.

Ugyancsak az elmúlt időszak sikerei 
közé tartozik az a – Kékfrankos Április 
programsorozathoz kapcsolódó – vak-
teszt, amelyen az Egri Kovács Nimród 
Borászat 2012-es Monopole Blues Kék-
frankosa bizonyult a legjobb fajtabornak, 
míg a Thummerer Pince 2011-es Egri 
Bikavér Superiorját pedig a legjobb bika-
vérnek választották. Remekül szerepelt a 
borvidék a Kadarka Nemzetközi Nagydíj 
borversenyen Kiskőrösön, ahol a második 
legszebb Kadarka az Egri Borvár Tóth Fe-
renc Pincészete, a harmadiknak járó díjat 
Hagymási József nyerte el.

Liftcsere a garzonházban
Elindult a liftcsere a csaknem 200 lakásos, önkormányzati tulajdonú egri tár-
sasházban, az úgynevezett Garzonházban, amely a város bérlakás-állományá-
nak 20%-át jelenti. Az 500 egri polgárnak otthont adó, Rákóczi út 8–10. szám 
alatti ingatlanban a 2015-ben lezárult szociális városrehabilitációs program 
keretében százmilliós nagyságrendű beruházást hajtott végre a város: szige-
telték a házat és cserélték a nyílászárókat is, így az épület ma már a legkorsze-
rűbb energiatakarékossági mutatókkal rendelkezik.

A fejlesztés most folytatódik: Eger 2016-os 
költségvetésében 25 millió forinttal szere-
pel az igen elhasznált liftek cseréje. Ennek 
megfelelően a napokban kivették az első 
liftaknából a síneket, súlyokat, megtörtént 
az akna kibontása és szétszedték az ütköző 
szerkezetet, valamint a gépházat. Ezt köve-
tően a kivitelező beállványozta a liftaknát, 
s a következő napokban emeli be a már 
megérkezett, új alkatrészeket. Új sínrend-
szer, új súlyok, új motor, új fülke és új ajtók 
érkeztek, így a megújulás teljes körű. Az 

első lift beépítése 2-3 hetet vesz igénybe, ezt 
követően indulhat a második lift cseréje.

Az egri Garzonházban ezzel sem áll meg 
a fejlesztések sora: a tervek szerint a lép-
csőház és a hátsó bejárat felújításával még 
az idei évben teljessé válik a megújulás. A 
198 szociális bérlakásra elsősorban fiatal 
lakásigénylők nyújthatnak be pályázatot 
és kedvezményesen vehetik bérbe a lakáso-
kat. Eger önkormányzata ezzel is támogat-
ja azt, hogy a városhoz kötődő fiatal felnőt-
tek Egerben kezdhessék életüket.

Eger is lehet Európa Kulturális Fővárosa
Az Európa Kulturális Fővárosa címet kiválasztott város viselheti, egy hazánkból és egy az Egyesült Királyságból. Szep-
temberben hirdetik ki a pályázatot, az első forduló 2017 nyarán lesz, a végső kiválasztás pedig 2018 második felében- 
hangzott el a témáról tartott fórumon a Városházán. Habis László polgármester hangsúlyozta: meg kell találni a lehető-
ségeket a múlt értékeinek, a jelen aktualitásainak és a jövő lehetőségeinek összekapcsolására.

Április elején az Európa Kulturális Főváro-
sa pályázatról tartottak tanácskozást a Vá-
rosházán, ahol elhangzott: a pályázat előké-
szítésében és megalkotásában számítanak a 
civilekre, kulturális szakemberekre, hivata-
li dolgozókra, vállalkozókra is, a fórumra is 
igyekeztek széles körből invitálni a résztve-
vőket. Martonné adler Ildikó alpolgármes-
ter kiemelte, hogy hosszú távú célokban, 
több évre szóló programokban kell gondol-
kodni. Szerinte a pályázattal nincs veszteni 
valója a városnak, ugyanakkor jelentősen 
növelheti Eger nemzetközi ismertségét. A 
felszólalók közül többen kiemelték a pályá-
zattal kapcsolatos kommunikáció fontos-
ságát, a fiatalok és önkéntesek bevonását. 
A javaslatok között szerepelt kortárs mű-
vészeti galéria létrehozása, kézműves, kó-
rus- és kamarafesztivál, valamint művész-
telepek szervezése, de a kisebb közösségi 
terek szobrokkal, kutakkal való csinosítása 
is. Többen hangsúlyozták az összefogás 
fontosságát, az inkább kisebb volumenű, de 
megvalósítható pályázat megalkotását és a 
pontos költségtervezést.

A TV Eger közéleti-kulturális maga-
zinműsorában, a Stúdióban Habis László 
polgármester úgy fogalmazott: meggyőző-

dése, hogy az elmúlt évek városfejlesztése 
egy olyan alap, amelyre lehet építkezni. A 
kulturális főváros elnevezés egy összefog-
laló cím, ugyanis szól arról, milyen egy 
város oktatása, az iskolaváros jelleg hogyan 
érvényesül, a kutatásról, Eger egyetemi vá-
ros jellegéről, a környezetvédelemről, arról, 
hogy hogyan védjük az épített és a termé-
szetes környezeti értékeinket, de szól nyil-
ván a város fejlesztéséről is. Fontos szerepet 
kap a helyi társadalom, az összefogás, az 
együttgondolkodás, hiszen ez az ügy össze 
kell, hogy kösse a városlakókat. Egy ilyen 
nagymértékű program tudatos városfej-
lesztésnek lehet az eredménye. Hozzátette: 
a belváros rehabilitáció, a vár, az érseki pa-
lota a Líceum rekonstrukciója mind olyan 
építőkövei ennek a képzeletbeli épületnek, 
amelyek fontos értéket jelentenek, és egész 
Európában ismertté kell, hogy váljanak.

Martonné Adler Ildikó alpolgármester a 
műsorban mindehhez hozzáfűzte: nagyon 
bizakodó a pályázattal kapcsolatban, hi-
szen 2010-ben már a város ott volt a dön-
tőben, és Eger ekkor lett a kultúra magyar 
fővárosa is. Az akkori értékeket együtt kell 
beépíteni a pályázatba a fejlesztések során 
született értékekkel. Munkacsoportok ala-

kultak, a részvételi szándéknyilatkozatot 
már elküldték az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumához, s elkészítették a pályáza-
ti ütemtervet is. Kiemelte: egyetemes és 
európai értékeket kell közvetíteni, és ezen 
belül Eger értékeit kell kiemelni. Május vé-
gén Pécsett szervezi meg a minisztérium az 
Európa Kulturális Fővárosa szakmai nyitó 
konferenciáját, ahol Eger is képviselteti ma-
gát. Itt ismertetik a pályázat részleteit, mely 
után elkezdődhet a szakmai munka. Eb-
ben minden egri véleményére, javaslatára, 
a közös gondolkodásban való részvételére 
számít a város vezetése. A 2023-as cím el-
nyerésére a hazai városok közül eddig Deb-
recen, Veszprém és Tokaj jelezte pályázási 
szándékát.

fotó: vozáry róbert

fotó: nemes róbert
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Babocsay Sándor (1846–1930)

„Nem elég a tudás, alkalmazkodni is kell; nem elég az akarás cselekedni is kell.”
         (Goethe)

SZECSKÓ KÁROLY

Babocsay Sándor jogász, politikus 1846. 
február 5-én született Egerben. Édes-
apja Babocsay György Heves vármegye 
főszámvevője volt. Az elemi népisko-
lát és a gimnáziumot szülővárosában 
végezte, majd a budapesti tudomány-
egyetemen jogtudori oklevelet szerzett. 
1866-ban bírói, 1868-ban pedig ügyvédi 
szakvizsgát tett. Szakmai és emberi kva-
litásai miatt pályáján gyorsan haladt elő-
re. 1869-ben Eger főügyészévé nevezték 
ki, s tagja lett az Ügyvédi Kamarának. 
A testületnek 1878-tól választmányi 
póttagja volt, és ő töltötte be a fegyel-
mi bíróság előadói posztját is. 1881-től 
kamarai ügyész lett, s ezt a tisztségét 
1906-ig megtartotta. Szakmai és politi-
kai tevékenysége elismeréseként csak-
hamar tagja lett a Megyei Törvényha-
tósági Bizottságnak, amelyben aktívan 
tevékenykedett. 1890-ben Szederkényi 
Nándor helyére dr. Kállay Zoltán került 
a főispáni székbe. Ebben az időszakban 
választották meg Babocsay Sándort a 
közigazgatási bizottság tagjának. 

Az Egri Nyomda Részvénytársaság 
1893-ban jött létre, amely elindította a 
Hevesvármegyei Hírlapot. Főszerkesz-
tőjének őt választották, s több mint két 
évtizedig, 1919-ig látta el feladatát. 1902 
márciusában a vármegye közgyűlésén 
megtárgyalták a II. Rákóczi Ferencet és 
társait elítélő törvényt. Az indítvány ve-
zérszónoka Babocsay Sándor volt, s azt 
lelkesedéssel elfogadták. Ezt követően őt 
és utána felszólaló társait este fáklyás-
menettel ünnepelték.

1906. február elején a vármegyei köz-
gyűlésen Babocsay terjesztette be azt az 
indítványt, amely szerint a nemzet jo-
gainak érintetlen hagyása mellett Heves 
vármegye az akkori nehéz helyzetből 
a kibontakozást óhajtja, amelyet egy-
hangúlag elfogadtak. 1906 júniusában 

a megye főispánjává Szederkényi Nán-
dort választották meg, s helyette egri 
országgyűlési képviselőnek Babocsay 
Sándort jelölték a Negyvennyolcas- és 
Függetlenségi Párt soraiból. Képvi-
selőként 1906–1910 között részt vett a 
korabeli politikai harcokban, s tagjává 
választotta a bankbizottság és a felirati 
bizottság is. 

Egerben a Dobó-szobor felavatására 
1907. augusztus 18-án került sor a XVII. 
Országos Dalos Ünnep keretében. Az 
ünnepséget Szmrecsányi Lajos segéd-
püspök nyitotta meg, majd Babocsay 
Sándor mondott avatóbeszédet. 

Heves megyében 1917. április végén 
Babocsay a vármegyei közgyűlésen 
azt az indítványt terjesztette elő, hogy 
„amely kormány a nemzet független-
ségének kivívásában erősnek nem bi-
zonyulna, annak a kormánynak vár-
megyénk határozott, de tárgyilagos 
ellenzéke lesz.” Javaslatát nagy szótöbb-
séggel fogadták el. 

 1919. április végén Babocsay Sándort 
mint polgári értelmiséget letartóztat-
ták, bebörtönözték. A Kommün bukása 
után új feladatok hárultak rá. 1919 vé-
gén a kormány elrendelte, hogy az ösz-
szes vármegyei tisztviselőt igazolni kell 
a kommunizmus alatt tanúsított maga-
tartásáról. A bizottság előadójának őt 
nevezték ki, aki megbízatását kitünően 
látta el. Heves vármegyét,1922-ben gróf 
Bethlen István miniszterelnök meglá-
togatta, akit Babocsay Sándor üdvözölt. 
Az év szeptemberében Horthy Miklós-
sal a Vármegyeházán találkozott, s fe-
lelevenítette a kormányzó édesapjával 
kapcsolatos emlékeit.

1923 februárjában Petőfi Sándor szü-
letésének centenáriumán és 1925-ben 
Jókai Mór születésének 100. évforduló-
ján a vármegye a kiváló szónok Babo-
csayt bízta meg az ünnepi beszéd meg-
tartásával. 

Több évtizedes munkásságának elis-
meréseképpen 1923-ban magyar királyi 
kormányfőtanácsossá nevezték ki. Az 
1920-as évek végén papírra vetette Emlé-
kezés Heves vármegye újabbkori, hatvan 
éves alkotmányos múltjáról (Eger, 1928) 
című monográfiáját. 

A köztiszteletben álló ügyvéd, poli-
tikus 1930 júliusában hunyt el. Földi 
maradványait az egri Fájdalmas Szűz 
(Hatvani) temetőben helyezték örök 
nyugalomra július 27-én, óriási részvét 
mellett. 

Babocsay Sándor dédunokái – Bar-
chetti ágon – napjainkban is Egerben 
élnek. A leszármazottak – a Bortnyák 
és a Kertay család tagjai – tisztelettel és 
szeretettel ápolják dédapjuk emlékét. 
Szülővárosa sem felejtkezett el róla, a 
Hatvani hóstyán utca őrzi nevét.
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zumot (a földet, az eget és az alvilágot) 
benépesítette. Az egyiptomiak ugyan vi-
lágosan megkülönböztették egymástól a 
három szférát, az emberek, az istenek és 
a halottak világát, azonban korántsem 
tekintették őket egymástól elzárt vilá-
goknak. Az ókori egyiptomi elképzelé-
sek szerint számos átjárás és kommuni-
kációs csatorna létezett közöttük.

Az egri Dobó István Vármúzeumban 
rendezett kiállítás az ókori egyiptomi 
világnézet egyik alapgondolatát, az újjá-
születést állítja a középpontba. 

A kiállítás felső szintje az emberek és 
az istenek világát, valamint a közöttük 
zajló kommunikáció lehetőségeit mutat-
ja be. 

Az uralkodó környezetét alkotó és az 
állami adminisztrációt vezető előkelők 
világának emlékeit szobrok és hieroglif 
feliratos sztélék mutatják be. A szobro-
kon és a sztélék domborműves ábrázo-
lásain jól tanulmányozhatók az egyip-
tomi művészet legfontosabb ábrázolási 
szabályai. Az általában kőből vagy fából 

készült sztélé az istenekkel és halottakkal 
folytatott kommunikáció egyik legfonto-
sabb ókori egyiptomi jelképe, amelyeket 
sírokban, templomokban, kápolnákban, 
vagy szent körzetekben (a kommuniká-
ció helyszínein) állítottak fel.

A felső szint végében a templomok 
hétköznapi emberektől elzárt világa ele-
venedik meg, ahová csak az uralkodó 
vagy az őt képviselő papok léphettek be, 
hogy elvégezzék a szükséges szertartá-
sokat. 

A tárlat október 23-ig látogatható.

2015 és 2017 között a Szépművészeti 
Múzeum egyiptomi gyűjteménye több 
vidéki helyszínen rendez időszaki kiál-
lításokat a jelenleg zárva tartó állandó 
kiállítás anyagából. A kiállítások nem 
kronologikus rendben, hanem tema-
tikus elrendezésben, ókori egyiptomi 
kontextusukba helyezve mutatják be a 
gyűjtemény kiemelkedő remekműve-
it, melyeknek nagy része most először 
hagyja el a Szépművészeti Múzeum 
épületét.

A tematikus felosztás alapja az a há-
rom alapvető csoport, amely az ókori 
egyiptomi világnézet szerint az univer-

Az újjászületés kapujában
Remekművek a Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményéből

A Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének legkülönlegesebb tárgyaiból állították össze azt a tematikus ki-
állítást, ami a Dobó István Vármúzeumban látható október végéig. Közel száz tárgy ismerteti meg a látogatót az egyip-
tomi világnézettel. A megnyitón elhangzott: a különleges műkincsek többségét még sosem állították ki máshol és Eger 
méltó helyet biztosít az országos figyelemre számot tartó attrakciónak.

Megalakult az ’56-os emlékbizottság
Az egri Városházán megalakult az ’56-os Emlékbizottság, amelynek feladata, hogy Eger is méltóképpen megünnepelje 
a forradalom 60. évfordulóját. A bizottság elnökévé Nyitrai Zsolt miniszteri biztost, Eger és térsége országgyűlési képvi-
selőjét, társelnökké Habis Lászlót, a megyeszékhely polgármesterét, tiszteletbeli elnökké pedig Csank Istvánt, az ’56-os 
Szövetség egri szervezetének vezetőségi tagját választották meg.

További tagok: Csákvári Antal, Kovács 
Cs. Tamás, Császár Zoltán, Tóth Ist-
ván (egri önkormányzati képviselők), 
Balogh Ferenc az Érseki Gyűjteményi 
Könyvtár igazgatóhelyettese, Bándy-
né Mártonffy Zsuzsa az ’56-os Szövet-
ség egri szervezetének vezetőségi tagja, 
Markó Katalin az ’56-os Szövetség egri 
szervezetének vezetőségi tagja, Nyerges 
Andor az ’56-os Szövetség egri szerve-
zetének vezetőségi tagja, dr. Renn Osz-
kár az ’56-os Szövetség egri szervezeté-
nek vezetőségi tagja, dr. Pap József az 
EKF Történelemtudományi Intézetének 
egyetemi tanára, Révész Tamás az Egri 
Kemény Ferenc Általános Iskola tanára, 

dr. Szabó Jolán a Heves Megyei Levéltár 
igazgatója, Varga B. János a Gárdonyi 
Géza Ciszterci Gimnázium igazgatója.

A bizottság titkára Agyagási Dezső 
lett.

Az ’56-os Szövetség egri szervezetének 
képviselői hangsúlyozták: a kezdemé-
nyezés mellé szívvel-lélekkel odaállnak, 
s akik még nem írták le saját élményei-
ket, meg fogják ezt tenni és átnyújtják a 
levéltárnak. Amíg ezt tehetik, folytatják 
az általános iskolák és gimnáziumok lá-
togatását, hogy személyes tájékoztatást 
adjanak a fiataloknak 1956-ról.

Az alakuló ülésen elhangzott, hogy 
a fiatalok megszólításában kiemelt sze-

repet vállal az Eszterházy Károly Főis-
kola Történelemtudományi Intézete és 
doktori iskolája, akik a Magyar Tudo-
mányos Akadémiával, a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemmel és az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemmel közösen 
országos jelentőségű tudományos kon-
ferenciát rendeznek Egerben 1956-ról. A 
főiskola emellett országos középiskolai 
tanulmányi versenyt is szervez a 60. év-
forduló alkalmából. A Heves Megyei Le-
véltár pályázatot hirdet és az emlékévhez 
kapcsolódóan vállalja autentikus forrá-
sok gyűjtését, s a város önkormányzata 
által fenntartott kulturális intézmények 
is részt vállalnak a programtervezésben.
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tő Válogatás az elmúlt hónap egri 
eseményeiből
Egerbe látogatott Pedro Agramunt

Egerrel ismerkedett az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 
elnöke. Pedro Agramunt januári megválasztása óta első hivatalos 
külföldi látogatását teszi Magyarországon. Budapesten több vezető 
politikussal tárgyalt. Egyetlen vidéki úti célja Eger volt.

A felsőoktatási TOP15-ben az EKF

Több mint 5800-an jelentkeztek a júliustól egyetemmé 
váló Eszterházy Károly Főiskolára, ami a tavalyi évhez 
képest 17 százalékos növekedést jelent. Ezzel az ered-
ménnyel ma az egri a legkeresettebb hazai főiskola. Az 
összesített rangsorban a 13. helyen szerepel az intézmény.

A Máraiba költözik a Kertmozi

Két éve üzemel ismét a Kertmozi az Egészségház utcában. Idén nyá-
ron elköltözik a filmszínház a belvárosból: új helyszínen, a Szépasz-
szonyvölgyben várják a filmbarátokat.

Európa- és világcsúcsot döntöttek a paraúszó 
bajnokságon

Világcsúcs és Európa-csúcs is született a hétvégi Hunga-
rian Open Nemzetközi Paraúszó Bajnokságon. Adámi 
Zsanett saját világcsúcsát javította tovább, korábbi ered-
ményénél négy másodperccel jobbat úszott 150 vegyesen, 
ő az, akinek már biztos helye van a riói keretben. A para-
limpiai kvalifikáció a májusi, portugáliai EB után zárul.

Több mint egymilliós adomány a mentőállomásnak

Sürgősségi táskákat és infúziós pumpákat adott át a Round Table egri 
asztala az Egri Mentőállomásnak. A decemberi Maci akció bevétele 
tizenkét éves rekordot döntött: több mint egymillió forint adományt 
gyűjtöttek, az egri kerekasztal ebből vásárolta meg a felszereléseket a 
mentőállomásnak.

Újabb fejlesztések a várban

Cipóosztó ház, 3D-s mozi és felvonó – néhány az Egri 
Várban tervezett újabb fejlesztések közül. A megva-
lósításhoz másfél milliárd forintra pályáz a követke-
ző hetekben konzorciumként az önkormányzat, va-
lamint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ. 

Új térfigyelő kamerák a városban

Több mint 20 új szerkezettel bővül az egri térfigyelő-kamerarendszer. 
Kovács Cs. Tamás tanácsnok a témában tartott sajtótájékoztatón ki-
emelte: a cél, hogy Felnémettől a Lajosvárosig minden választókerü-
letben legyen legalább egy készülék, segítve a közbiztonság javítását, s 
megakadályozandó az illegális hulladéklerakást. A város 25 millió fo-
rintot fordít a célra.

Föld napja Egerben

Cselekvő ünnep – ezzel a szlogennel szervezte meg az Egri 
Kulturális és Művészeti Központ az idei Föld napi rendezvé-
nyét. A gyerekeket interaktív programokba vonták be, hogy 
még maradandóbbak legyenek az Érsekkertben szerzett él-
mények. Kipróbálhatták többek között az újrahasznosítható 
anyagokból felépített játékokat, környezetvédelmi bemutató-
kon és ügyességi próbákon vehettek részt. 

I Bike Eger 

I Bike Eger – több százan tekertek Egerben a Föld napján.  Ez 
volt a huszadik ilyen megmozdulás, a szervező Farkas Tamás 
azt mondja: megépült az észak-déli kerékpárút, biztonságosan 
végigtekerhető a város. A felvonulás érintette a kerékpárutat is. 

Sztrájkoltak a pedagógusok 

A legtöbb oktatási intézményben volt tanítás április 21-én, miközben a 
Pedagógus Sztrájkbizottság országos megmozdulást hirdetett. Az eddi-
gi adatok szerint mintegy 25 ezeren voltak, akik egy napra beszüntették 
a munkát. Ott, ahol nem tanítottak biztosítani kellett a gyerekek fel-
ügyeletét és ellátását. Egerben tizenhárom egri intézmény csatlakozott 
a Pedagógus Szakszervezet országos megmozdulásához, a megyében a 
pedagógusok tizenöt százaléka vett részt a sztrájkban. Az alapítványi és 
az egyházi iskolák nem csatlakoztak a felhíváshoz.

26. Szarvasűzők

A 26. Szarvasűzők váltófutóversenyen, ami Egerből 
a Bükkön át vezet Miskolcra összesen 79 csapat vett 
részt. Az egri főiskolások jól szerepeltek a 84 km-es 
versenyen: az egyetemi-főiskolai váltók versenyében 
a második helyen végeztek. 

Huszadik alkalommal versenyeztek az Egri Borvidék legjobb borai

37 pincészet több mint 150 borral nevezett az idei Egri Borvidéki Borversenyre, amelyet huszadik alkalommal rendezett meg a 
borvidék hegyközségi tanácsa. A szakemberek szerint érzékelhető a fejlődés, amit a különböző versenyeken elért eredmények és 
az értékesítési adatok is bizonyítanak.

Marad a Magyarok Vására az Érsekkertben

Marad a Magyarok Vására az Érsekkertben – erről állapodott meg nem-
rég a rendező Magyar Vásár Kulturális Egyesület és a város. A vásárra 
meghívott alpolgármester, Martonné Adler Ildikó azt mondja: a város te-
hermentesíteni szeretné az Érsekkertet, elsősorban a gépjárműforgalmat 
minimalizálnák. A vásárt hat éve szervezik már meg, a céljuk az, hogy 
magyar, helyi termékek jussanak el az egriekhez és a környékbeliekhez. 

Civil fórum 

Sikeres volt a civilek két legnagyobb rendezvénye tavaly, 
az Eger Ünnepe és a Civil Randevú is – hangzott el az 
egri civil szervezetek legnagyobb éves tanácskozásán. A 
XVIII. Városi Civil Fórumon megalakultak az új szek-
ciók és megújult az Egri Civil Kerekasztal is. A rendez-
vényen közel száz civil szervezet képviselője vett részt. 
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Kéklámpás nap 

Mentőautó, szirénázó tűzoltóautó, fegyverek, füstsátor, kéz- és lábbilincs 
– csupa olyan dolog, ami vonzza a gyerekeket. Így volt ez most is, a Kék-
lámpás Napon. Habis László polgármester a megnyitón elmondta: kevés 
olyan terület van, ami annyira fontos, mint a közbiztonság, a katasztró-
fahelyzetek kezelése, a mentőszolgálat munkája. Most ők mutatkoztak be 
az Eszterházy téren. 

Zenei képzés indul testi fogyatékos 
gyerekeknek

Zenei oktatás indul testi fogyatékos, mozgássérült 
gyermekek számára Egerben, a Forrásban. Az in-
gyenes képzésre hatéves kortól jelentkezhetnek a 
gyerekek a sanatus2016@gmail.com email címen. 
Barczi-Bennett Edina zenepedagógusnak, az ötlet 
kitalálójának már régóta vágya a fogyatékos gyere-
kek zenei oktatása. Ezúttal olyan képzést álmodott 
meg, amelynek köszönhetően fejleszthető a testi 
fogyatékos, mozgáskorlátozott gyermekek testi, 
lelki, mentális egészsége. A képzés elindítói támo-
gatók segítségét várják, hogy technikai eszközöket, 
hangszereket vásárolhassanak. A várhatóan szep-
temberben induló ingyenes képzésre hatéves kortól 
várják jelentkezhetnek a gyerekek. 

Az egri fertálymesterség hagyományai
A Dobó István Gimnázium csapata nyerte a vetélkedőt

Egerben több mint háromszáz évvel ez-
előtt választottak először fertálymeste-
reket a város negyedeinek képviseletére. 
A tisztséghez kapcsolódó feladatok vál-
toztak az évszázadok során, de az új fer-
tálymesterek eskütételére 1949-ig minden 
évben sor került. Betiltása miatt közel fél 
évszázadig szünetelt a fertálymesterek 
választása.  1995/96-ban került újjászer-
vezésre és az elmúlt húsz évben több mint 
250 egri polgárt választottak ki a feladat-
ra. 

Az újjászervezés húszéves évforduló-
ján az Egri Fertálymesteri Testület és az 
Eszterházy Károly Főiskola Kulturális 
Örökség és Művelődéstörténet Tanszé-
ke vetélkedőt hirdetett felső tagozatosok 
és kisgimnazisták részére. A jubileumi 
vetélkedő első fordulójából nyolc csapat 
jutott a döntőbe, melyre a Líceum díszter-
mében került sor. Az izgalmas versenyben 

Új helyen a sürgősségi osztály

Elköltözött korábbi helyéről a Markhot Ferenc 
Kórház sürgősségi betegellátó osztálya, amely kedd 
reggeltől az új technológiai tömbben, a K épületben 
fogadja a betegeket. Az osztály megközelíthető a 
Knézich utca, illetve az Árva köz felől is.

Próbaüzemben a hulladékválogató

Elkezdődött a próbaüzem az Eger határá-
ban megépült hulladékválogatóban. A 
Heves Megyei Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Társulás 4,5 milliárd forin-
tos projektjének egyik fontos célja a 
szelektivitás erősítése. 

Erősödő cseh kapcsolat

Egerbe látogatott a Cseh Köztársaság budapesti nagy-
követe. A diplomata példaértékűnek nevezte a hevesi 
megyeszékhely és Kutná Hora testvérvárosi kapcsolatát, 
s azt mondta: fontos a jó együttműködés további erősí-
tése, például a fiatalokon keresztül.

Kohéziós Alap

Május 5-én és 19-én, csütörtökön 16.00 
és 17.00 óra között Császár Zoltán, az 1. 
számú választókörzet független képvi-
selője, a Városképi és Környezetvédelmi 
Bizottság tagja tart fogadóórát a Város-
házán (Dobó tér 2.), az I. emeleti képvi-
selői szobában.

Május 2-án, hétfőn 17.00 órától Bátori 
István, a 3-as választókörzet képviselő-
je (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésé-
nek civil tanácsnoka, valamint Szucsik 
György, a 2-es választókörzet képviselője 
(Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Csa-
ládügyi Bizottság elnöke tart fogadóórát a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.

Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókör-
zet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
előzetesen, telefonon, vagy e-mailben 
egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Telefon: 30/218-0266, E-mail: 
stefan.zoltan@ph.eger.hu

Május 20-án, pénteken 16.00–17.00 órá-
ig Kovács Cs. Tamás, az 5-ös választókör-
zet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városké-
pi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, 
a Városimázs Bizottság tagja fogadóórát 
tart a Kemény Ferenc Sportiskola és Ál-
talános Iskolában (Kodály Z. u. 5.). Tele-
fon: 20/256-1870, e-mail: kovacs-csatlos.
tamas@ph.eger.hu.

Május 19-én, csütörtökön 16.30-tól 
18.30-ig „Szabadtéri, nyílt fogadóórát” 
tart a Dobó téren, a Városháza előtt 
Csákvári Antal, a 6. sz. választókerü-
let képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja. A 
képviselő tisztelettel várja a körzet pol-
gárainak személyes felvetéseit és közér-
dekű észrevételeit.

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet kép-
viselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálko-
dási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig 
fogadóórát tart, előzetesen telefonon, vagy 
e-mailben egyeztetett helyen és időpont-
ban (30/995-2290, oroszibolya@t-online.
hu).

Lombeczki Gábor, a 10. sz. választóke-
rület képviselője (Fidesz-KDNP), a Város-
gazdálkodási Bizottság és a Városképi és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja előzete-
sen egyeztetett időpontban és helyen tart 
fogadóórát. Telefon: 30/594-7853, e-mail: 
lombeczki.gabor@ph.eger.hu.

Május 4-én, szerdán 17.00 órától Rázsi 
Botond alpolgármester, az egri 12. válasz-
tókörzet képviselője (Fidesz-KDNP) tart 
fogadóórát a Pásztorvölgyi iskolában, elő-
zetes bejelentkezés alapján (36/523-708).

A Jobbik képviselője Bognár Ignác, a 
Városimázs Bizottság tagja képviselői fo-
gadóórát tart a Jobbik Képviselői Irodá-

ban (Trinitárius u. 2.) május 5-én és május 
19-én 17.00 órától. Várja az érdeklődők 
megkeresését az alábbi elérhetőségen: 
70/392-0127.

A Jobbik képviselője Tóth István, a 
Városgazdálkodási Bizottság tagja képvi-
selői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői 
Irodában (Trinitárius u. 2.) május 5-én és 
május 19-én 17.00 órától. Várja az érdeklő-
dők megkeresését az alábbi elérhetőségen: 
30/232-2427.

Mirkóczki Zita önkormányzati kép-
viselő (MSZP-DK-Együtt), a Városi 
Szociális és Családügyi Bizottság tagja 
előzetesen, telefonon vagy e-mailben 
egyeztetett helyen és időpontban tart 
fogadóórát. Tel.: 70/382-5203, E-mail: 
mirkoczkizita@gmail.com.

Földvári Győző önkormányzati kép-
viselő (DK-Együtt-MSZP), a Városi 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja 
előzetesen, telefonon, vagy e-mailben 
egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Telefon: 30/945-3530, E-mail: 
fgyeger@gmail.com.

Komlósi Csaba önkormányzati képvi-
selő (LMP), a Városi Szociális és Család-
ügyi Bizottság tagja minden kedden 16.00 
és 18.00 óra között fogadóórát tart a Bródy 
Sándor utca 5. szám alatt. Telefon: 30/988-
2664, E-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu.

Képviselői fogadóórákTavaszi virágosítás

A Városgondozás Eger Kft. több mint 40 000 darab 
kétnyári növényt: árvácskát és százszorszépet, vala-
mint 30 000 darab tulipánt, nárciszt ültetett ki ősszel 
Eger város közterületeire, melyek most gyönyörűen 
díszítik a város parkjait, tereit a tavasz hírnökeként. 
Hamarosan kezdődik az egynyári növények ültetési 
időszaka, amikor a város 30 helyszínére 70 000 darab 
vinca, petúnia, verbena, kúpvirág, begónia, dália, 
valamint több száz muskátli kerül.

a Dobó István Gimnázium 8. a osztályos 
csapata (Harsányi Katinka, Tietze Han-
na, Turcsányi Lili) bizonyult a legjobb-
nak, felkészítő tanáruk Batári Antal volt. 

Az első helyezett csapat több értékes 
díj mellett részt vehet a szentendrei skan-

zenben a Pünkösdi Örökség Fesztiválon. 
Itt mutatkoznak be a nemzeti jegyzéken 
szereplő szellemi kulturális örökségek. Az 
UNESCO egyezmény alapján létrehozott 
jegyzéken 2014-óta az egri fertálymester-
ség élő hagyománya is szerepel.

fotó: nemes róbert

fotó: ferenczy tamás

fotó: nemes róbert
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ré „A jó emberek, a jó ügyek bemutatása vonz”

Kissé megkésve érkezik, elhúzódott az értekezlet, szabadkozik mosolyogva. Nem is a szájával, hanem a szemével moso-
lyog először, és ez a mosoly tökéletes természetességgel árad belőle, mint ahogy a könnyek is – beszélgetésünk alatt köny-
nyedén vált nevetésről sírásra, vagy fordítva, attól függ, éppen miről beszélgetünk. Rendkívül érzékeny, szerény és aláza-
tos, a riportot is csak hosszas kérésre vállalta. Ugyanakkor határozott, kíváncsi és nyitott, aki őrült munkatempót diktál. 
Megtisztelő volt számomra, hogy egy kávé mellett múltról, szakmáról és az anyaságról faggathattam, a TV Eger egykori 
munkatársát, a Kossuth Rádió Heves megyei tudósítóját, a Gárdonyi Géza Színház sajtóreferensét: Pilisy Csenge újságírót.

HARSÁNYI JUDIT

– Az interneten keresgélve nagyon sok 
anyagodat ismerhetjük meg, rólad vi-
szont kevés információt találni…

– Nem véletlenül. Szívesen maradok 
inkább a háttérben.

– Egy mondat viszont több helyen is 
olvasható: az újságírás iránti szeretete-
det édesapádtól örökölted. Milyen szülői 
háttér indított el a pályán?

– Ötévesen elváltak a szüleim. Édes-
apámnál maradtam, talán ezért is nagyon 
szoros a kötelék köztünk. Különleges 
családban nőttem fel: apa újságíró és fo-

tóriporter, fél évszázadon át kitartott első 
munkahelye mellett. Egerben nagyon 
sokat ismerik őt, mint ahogyan nevelőa-
nyukámat is, aki a Harlekin Bábszínházat 
alapította és vezette sokáig. Sajnos tavaly 
itthagyott bennünket… Sok időt töltöttem 
a bábszínházban, szerettem a próbák han-

gulatát és a színház már gyerekkoromban 
erősen hatott rám. Nyolc évig báboztam, 
és el sem tudtam volna képzelni, hogy fel-
nőttként mással foglalkozzak majd.

– De az újságírás nyert… 
– Minden a Szilágyiban kezdődött… 

Elsős koromban elkezdtem írni a Szeget 
szeggel című iskolaújságba. Már akkor 
belekóstoltam abba, hogy mekkora ereje 
van az írott szónak. Tizenöt évesen írtam 
arról, hogy ha már valaki dohányzik, ak-
kor jelöljenek ki neki egy helyet, amivel a 
nemdohányzókat sem zavarja. Második-
ban a főszerkesztője lettem a lapnak, majd 
beindítottuk az iskolarádiót is. Nagyon 

izgalmasan teltek ezek az évek. Hála Finta 
István igazgatónak, aki nem törte le a szár-
nyainkat… Második után egy hétre az ak-
kori Rádió Eger szerkesztőségébe mentem 
nyári munkára. Persze kávét főzni, no meg 
híreket írni. Ott olyan emberekkel ismer-
kedtem meg, mint Nagy Attila, Budai Feri, 

Ládi László. Doros Judit egyszer kivitt ma-
gával „terepre”, éreztem, hogy az újságírás 
mekkora felelősség. Majd Nagy Attila hí-
vott a városi televízióhoz, így a suli mellett 
a tévézésbe is belekóstolhattam. Érettsé-
giztem, amikor Attila megalapította az 
első hazai kereskedelmi tévéjét, a TV 7-et, 
és oda is elhívott dolgozni. Schubert Éva 
volt az első, akivel riportot készítettem; ma 
is emlékszem, mennyire izgultam… Há-
lás vagyok, hogy annyit gyakoroltak ve-
lem a stúdióban, kamera előtt, mit hogyan 
csináljak. Talán erre ma már nincs is idő. 
Aztán elvégeztem a kommunikáció szakot 
a főiskolán, majd a szegedi bölcsészkaron 
szereztem egyetemi végzettséget. Közben 
például jelnyelvet is tanultam, mert úgy 
gondoltam, ha egy siket emberrel talál-
kozok, jobban megértjük egymást, ha így 
közelítek hozzá.

– Könnyen megbarátkoztál a kame-
rával?

– Nem, nagyon nehezen… Én alapve-
tően zárkózott ember vagyok, és nagyon 
sokat kellett dolgoznom azon, hogy ezt a 
zárkózottságomat legyűrjem. Talán tudat 
alatt ezért is választottam ezt a pályát… 
Sokat tanultam Jónás Zolitól, aki a vá-
rosi tévét alapította. Többek között azt, 
hogyan segítsem kérdéseimmel a ripor-
talanyt. Édesapám is végigkíséri a pályám 
tanácsaival: Sokáig nem tudtam magam 
elfogadni a képernyőn, de megtanultam, 
hogy nem én vagyok a fontos, hanem a 
téma és a riportalany. Csak az számít, 
mit akarok a műsorral mondani. Évekig 
vezettem a Metszet és az Egri arcok című 
műsorokat, melyekből rendkívül érdekes 
embereket ismerhettem meg. Majdnem 
tizenöt éven át, 1998-tól dolgoztam a TV 
Egernél, egész a kisfiam megszületéséig.

– Nem hiányzik a kamera?
– Eleinte hiányzott. Nagyon. És a mai 

napig megmaradt, hogy képben gondol-
kodom… A rádióban viszont nagyon iz-
galmas, hogy egyedül kell csinálnom min-
dent, magamra vagyok utalva.

– Mikor kezdtél el rádiózni?
– Dolgoztunk az MTVA miskolci re-

gionális stúdiójának, ahonnan valamikor 
2005 körül megkerestek: nem tudnék-e át-

járni riportokat készíteni. Ott ragadtam… 
eleinte hetente jártam át dolgozni, élőben 
híradót vezettem, magazinokat. Nagyon 
jó kollégákkal, profi csapattal dolgoztam 
együtt. 2011-ben aztán megszűntek a vi-
déki stúdiók. Hubai Gruber Miklós, a Ma-
gyar Rádió akkori Heves megyei tudósító-
ja nyugdíjba ment, és ekkor felajánlották, 
nem lennék-e az utódja. Ez új terület volt 
számomra, de nagyon hízelgett, hogy egy 
megyét az én szememmel mutathatok be. 
Sok munkám lett, rengeteget dolgozom 
ma is, már három éve saját műsort is szer-
kesztek, és élőben vezetek műsort szom-
baton és vasárnap. Azt vallom, hogy egy 
újságírónak nyitottnak, kíváncsinak kell 
lennie, és mindent érdekessé kell tenni a 
hallgatók számára. Ez örök tanulást jelent, 
becsületesen fel kell készülni a riportok-
ra, tájékozottnak kell lenni. Egyébként 
nagyon izgulós típus vagyok, még a mai 
napig is. Nagyon figyelnek ott rám a kol-
légák, nagyon sokat segítenek és ez bizton-
ságot ad.

– Az igazságkeresés vonzott erre a pá-
lyára?

– Nem, inkább a jó emberek, a jó ügyek 
bemutatása. 

– A Jelenlét című, romákkal foglalko-
zó műsorod mennyire visel meg?

– Ez a műsor arra hivatott, hogy jó 
példákat mutasson be. Olyan embereket 
ismerhetnek meg a hallgatók, akik lehet, 
hogy romatelepről indultak, de le tudták 
küzdeni a nélkülözést, az előítéleteket, és 
sokra vitték. Nemrég voltam pl. Tisza-
burán, ahol egy vállalkozó a saját tanyá-
ján alakította ki a település helytörténeti 
múzeumát. De sajnos azzal a tarnabodi 
családdal is találkoztam, akik elvesztették 
a gyereküket. Azt a riportot végigsírtuk.

– Ezt az érzékenységet kitől örököl-
ted?

– Szerintem apukámtól, akinek hihe-
tetlen receptorai vannak. De a látszat el-
lenére megerősítettek az évek, hiszen nem 
sírhatunk együtt mindenkivel, de megvi-
selnek a nehezebb, fájdalmasabb témák. 
Ugyanakkor nyitott vagyok, szeretek oda-
figyelni másokra. Igen, apukám ilyen… 
Ő végigjárta a ranglétrát a szakmában, 
volt tördelőszerkesztő, fotóriporter, a mai 
napig nem tud úgy végigmenni a piacon, 
hogy ne szólítsák meg, vagy ő ne érdek-
lődjön… 

– A színház mikor szippantott be? 
Leszámítva a gyerekkorodat és a pálya-
választási terveidet…

– Csizmadia Tibor keresett meg 2001-
ben, lennék-e a színház sajtóreferense. 
Szokták mondani, hogy aki egy évet kibír 
a színházban, az utána nem szabadul on-

nan… Én is így jártam. Az a csapatjáték, 
ami egy-egy előadást létrehoz, az elmond-
hatatlanul izgalmas. Szeretem ezt a nyi-
tott, de mégis zárt, érzékeny világot. 

– Mennyire stresszes ez a munka?
– Eléggé. (nevet)
– Két direktor alatt dolgoztál eddig. 

Mit adott a Csizmadia-időszak, és mit 
a jelenlegi, a Blaskó Balázs által vezetett 
periódus?

– Tibor igazgatása alatt nagyon nyi-
tott volt a színház, nemzetközi szinten is 
megvolt az érdeklődés a színház felé. Azt 
éreztük, hogy egy kisvárosi színház is 
ott lehet a hazai, vagy akár a nemzetközi 
porondon. Akikkel akkor megismerked-
tem, akár művészekkel, akár sajtósokkal, 
azokkal a mai napig tartom a kapcsolatot. 
Balázs viszont a személyes kapcsolatokra 
fókuszál, ő alapítója volt a színháznak, és 
nagyon fontosnak tartja az egykori kollé-
gákkal a kapcsolatot és az egriséget, és azt, 
hogy az egrieknek játszanak. 

– Meddig lehet bírni ezt a két mun-
kát?

– Nem tudom… A rádióban is mond-
ják, hogy nagy tempót diktálok. Sok anya-
gom megy le, a többiekhez képest is nagy 
a munkabírásom, de ez engem doppingol. 
Ha otthon kellene lennem tartósan, biz-
tos lelki beteg lennék. Engem a munka 
éltet. Sokan megállítanak, hogy milyen jó, 
mennyit hallanak Egerről, de én ezt meg-
fordítanám: Eger és a megye van annyira 
izgalmas, hogy érdemes legyen foglalkoz-
ni vele és beszámolni az itteni események-
ről. 

– Nem vágyódtál el soha?
– Nem. Lett volna rá lehetőségem, me-

hettem volna Budapestre is, de nem tet-
tem. Engem minden ideköt. 

– Ha nem akarsz, ne válaszolj… Mi az 
oka annak, hogy viszonylag későn szül-
tél? Ez az őrült munkatempó?

– Nem. Szerencsém van, mert mi csa-
ládban gondolkodtunk, így nem én, ha-
nem a család vállalt gyereket. Rengeteget 
segítenek a nagyszülők és a férjem is. Ami 
időt pedig a gyerekemmel töltök, azt meg-
próbálom minőségileg kitölteni, csak rá 

„Érzem az apró rezdülésekből, hogy 
mivel tudom segíteni a másikat, lelkileg 
rájuk tudok hangolódni. „

fotók: vozáry róbert
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A WWW. AGRIAPARK.HU OLDALON.

figyelni. Marci inkább azért jött későn, 
mert én későn érő típus vagyok, és talán 
sokáig nem hittem el, hogy jó szülő lehe-
tek…

– Amit otthonról hoztál, azokból az 
értékekből mit szeretnél átadni Marci-
nak?

– Ez nagyon nehéz kérdés… Az ember 
ezeket az értékeket olyan természetesnek 
veszi. Szülőként érzem azt, hogy egyrészt 
Marci sok mindenre tanít, másrészt szü-
lőként szembesülök azzal, hogy valójában 
én mit kaptam az én szüleimtől. A legfon-
tosabb talán az lenne, hogy találja meg 
önmagát, ebben szeretném segíteni, en-
gem is ebben segítettek. Az Egerhez való 
kötődését is erősíteni fogom, valamint azt, 
hogy figyeljen az emberi kapcsolatokra, 
és legyen meg ez az erős munkaszeretete, 
ami a szüleimben és bennem is megvan. 
Engem nagyon szerettek a szüleim, én na-
gyon hiszek az ölelésben, a szeretetben. Én 
is imádom a fiamat, és megpróbálom őt 
okosan szeretni. 

– Melyik az a tulajdonságod, amit a 
legjobban szeretsz magadban?

– (gondolkodik) Húúú… hát én mindig 

elégedetlen vagyok magammal… de talán 
azt szeretem, hogy tudok figyelni az embe-
rekre. Érzem az apró rezdülésekből, hogy 
mivel tudom segíteni a másikat, lelkileg 
rájuk tudok hangolódni. 

– És mi az, amit kevésbé szeretsz?

– Nem tudom kezelni az időt, nem iga-
zán osztom be jól az időmet.

– Több díjat is kaptál az elmúlt évek-
ben, többek között a Heves megyei sajtó-
díjat, az év turisztikai szerkesztő-ripor-
tere díjat, de kétszer jelöltek már Eger 
csillagának is. Ezek az elismerések ho-
gyan érintenek?

– Mindig meglepnek, de nagyon jól-
esik. Viszont nagyon fontos a hallgatói 
visszajelzés is, az, hogy sokan megállíta-
nak az utcán.

– Érdekel a politika?
– Próbálom távol tartani magam tőle. 

Én még hiszek abban, hogy egy újságíró-
nak nem kellene bizonyos kérdésekben 
állást foglalnia, inkább kívülállóként, ob-
jektíven tudósítson az eseményekről. Van 
véleményem, de azt otthon mondom el. 

– Hiszel a sajtószabadságban?
– Túl idealistának tűnök? Tudom, hogy 

a világ már nem arra felé megy, de azért 
lettem újságíró, mert hiszek benne.

– Ha fiatal kezdőket segítenél, mi az 
legfontosabb dolog, amit a szakmáról 
mindenképp átadnál nekik?

– Volt már rá példa, tanítottam is. Fon-
tosnak tartom a fiatalok segítését, ez szá-
momra is nagyon hasznos volt a pályám 
elején, ma is hálás vagyok érte. A legfonto-
sabbnak azt tartom, hogy alázattal köze-
lítsen egy-egy téma, vagy az ember felé, és 
mindig a riportalany legyen a fontos, ne ő. 

– A munkádban, illetve magánem-
berként mire vágysz még a leginkább?

– Karrierben már semmire, végzem a 
munkámat, azt csinálhatok, amit szeretek. 
Magánemberként két vágyam van: egy-
részt, hogy jó anyuka legyek, másrészt… 
egy kislányt… azt még nagyon szeret-
nék…
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Van, aki képtelen feladni

Eddie, a sas (Eddie the Eagle)
Az 1988-as Calgary téli olimpia a jamaicai bobcsapatról szóló film (Jég veled) után ismét témául szolgált a filmszakmának. 
Michael Edwards ’88-ban Nagy-Britannia színeiben, síugróként indulhatott a versenyen. Történetét sokan ismerik, a nagy és 
a normálsáncos ugrásnál is utolsóként végzett. Később szabályt neveztek el róla, amelynek soha nem tudott megfelelni. Az 
Eddie, a sas című film a sokak által a sportra szégyent hozó vesztesnek titulált, másokból őszinte rajongást kivívó Edwards 
fiatalkorát és a ’88-as téli olimpiára való kijutását, ottani helytállását mutatja be.

Megnéztük!

VERES PETRA

Eddie Edwards átlagos családba született, a 
sportolást tekintve átlag alatti képességek-
kel rendelkező gyerek, aki óriási célt tűz ki 
maga elé, s ennek eléréséért teljes erőbedo-
bással hisz. Csetlő-botló próbálkozásait 
nézve, azt az érzést kelti, hogy a fiú a ki-
tartással párosuló tehetségtelenség tipikus, 
reménytelen esete. Pedig Eddie elkötele-
zettsége példaértékű; magát a küzdelmet 
választja útjául, elsőre, sőt sokadjára is 
elérhetetlennek tűnő céljait sorra megva-
lósítja, majd újabb és újabb kihívások elé 
állítja magát. Küzdelmével a környezetét is 
inspirálja és összekovácsolja.

A filmben három nagyon erős, megha-
tározó férfikarakter jelenik meg: a címsze-
replő Eddie, a Hugh Jackman alakította 
edzője, aki egykor maga is versenyzett, 
illetve a Christopher Walken által megfor-
mált Warren Sharp. Mellettük a „kispadról 
hajrázó”, „szurkolói mezbe öltöztetett” tá-
mogató nők (Eddie anyja és a kocsmáros) 
is fontos szerepet és biztos pontot töltenek 
be Eddie életében.

A főhőst alakító Taron 
Egerton játéka varázslatos, 
egyszerre megrázó és köny-
nyfakasztóan szórakoztató. 
Hugh Jackman mint kicsit 
lecsúszott, kicsit alkoholis-
ta, exsportreménység síug-
róedző tökéletes választás. 
Már a puszta jelenléte vicces, 
tökéletes párost alakít a fősze-
replővel. Laza eleganciával 
mutatja meg tanítványának 
egykor tökéletesen kivitele-
zett fogásait.

A sáncokról, lesiklásról, 
ugrásról készült lebilincselő 
képek láttán nem csoda, ha 
a néző lélegzetvisszafojtva 
követi Eddie próbálkozását 
az edzéseken és versenyeken. A képi világ 
izgalmasságát növelik a helyenként meg-
jelenő archív felvételek az olimpiáról.  Bár 
Edwards nem a kimagasló sportteljesítmé-
nye miatt marad emlékezetes; megható, 
szórakoztató, őszinte jelleme és története 
érdemes arra, hogy példaként maradjon 

fent, hiszen ő az, aki akkor sem adta fel az 
álmait, amikor azt többször, szépen kérték 
tőle. 

Rendezte: Dexter Fletcher
Főszerepben: Taron Egerton, Hugh 

Jackman, Christopher Walken
105 perc, 2016

GÉZA ÉS A TAO Molnár Ferenc írása

Géza ezt Micimackótól tanulta. Ülni, gondolkodni. A tevékenység ká-
oszában elveszhet az ember. Ha könnyen elérjük a célt, kereshetünk 
másikat. Kinek jó ez? Az út, a tao útja a lényeg. Ám ez a tao elvitt minket 
a célig. Európa-bajnokság. Hisz megmondtuk előre. Na, ugye. Csak a tao 
útját kell követni. A bölcs felismeri ezt, és ehhez igazítja a cselekedeteit, 
harmóniában él a taoval, mint a labdarúgás. 

Géza szerette a focit. Bár kicsit szégyellte, hogy a kedvence – konkrét 
gyerekkori élmények alapján - Johan Cruyff, de azzal 
vigasztalta magát, talán nem puskázta el teljesen, hi-
szen Cruyff is sokszor játszott narancssárgában. És a 
vébé ezüst is megvolt. Tudta ő, hogy némileg igazság-
talan, hiszen Cruyffot látta focizni, míg a hathármat 
csak az apjától hallotta, hogy ő hallotta. A konkrét 
tapasztalat és a legenda viszonya sok fejtörést oko-
zott neki. Igaz, ma meg inkább a spanyol bajnokságot 
nézi, mit lehet tenni, szereti a játékot. A számítógépe-
seket nem annyira, nem is értett hozzá, de azért az 
megragadta a figyelmét, hogy a kanadai miniszter-
elnök milyen hozzáértően beszélt a kvantumszámí-
tógépről. Ahogy mi a 62 évvel ezelőtt igazságtalanul 
elveszített vébéről. Azt azonban el kellett ismernie, 
hogy a kvantum nagyon bizonytalan dolog, itt is le-
het, ott is lehet, csak valószínűségek vannak. Viszont 

mi biztosan ott leszünk az ebén. Kanada évtizedek óta nem is jutott ki a 
foci vébére. Felvillant ugyan Géza fejében az a nemzetközi felmérés is, 
miszerint Kanadában a legjobb élni, de ez csak valószínűség. Mindenütt 
jó. De.

A tao megmutatta neki, hogy minden folyik, és épp oda, ahova. 
A van, az csak illúzió. Mint a tölcsér a fürdőkád lefolyójánál. Van 
is, nincs is. Tiszta tao. A világban harmóniának, egyensúlynak kell 

lennie. Ezt általánosságban értette is Géza, csak 
konkrétan nem. Hogy az ellentétek egyensúlya a 
világban, ez még rendben volt. De hogy a nemi 
erőszak és az aranyérmek hogyan egyensúlyozzák 
ki egymást, hogyan kerülnek harmóniába, ezen 
nem tudott eligazodni. Biztos ez a jin-jang lénye-
ge, az ellentétek egysége, és hogy a világ egyen-
súlyba kerüléséhez hagyni kell, hogy a rossz is 
jóvá váljon. Ennek ellenére sem tudta összerakni 
az erőszakot az érmekkel. Gondolta, ennek az ér-
telmezése és megítélése erőteljesen személyiség-
függő is lehet, ugyanakkor feltűnt neki, mintha 
külön jobbos és balos erkölcs is lenne. Úgy látszik, 
az egyszerű verébkedvelő költőnek van igaza: az 
élet bonyi. Ilyenkor Géza mindig visszatért a taois-
ta bölcsekhez. Ülni, gondolkodni.

fotó: bilku krisztián

Nádasi és bEne – Te utad
A tavaly  megjelent  dal után, most ismét egy újdonsággal készült a Nádasi és bEne formáció. A dal 
mellé már egy klippel is büszkélkedhetnek a fiúk. Nádasi István Gibbon mesél a Te utad című új dalról.
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TÓTH BEÁTA

– A tavalyi Szemben a világgal dalnak 
jó volt a fogadtatása, ezért is gondoltuk 
úgy, hogy folytatjuk a közös munkát. 

– Általában szövegileg is próbáltok 
arra törekedni, hogy a mindennapi 
életben felmerülő témákkal foglalkoz-
zatok. Ez most hogy mutatkozott meg?

– Kiválasztunk egy adott témát, 
igyekszünk nem negatívan azt megkö-
zelíteni. Arra törekszünk, hogy motivá-
lólag hasson azokra, akik meghallgatják. 
A Te utad dal is pozitív csengésű, mint 
a Szemben a világgal. Az önismeret, az 
önmagunk keresése a témája. Nem egy-
fajta útkeresésről szól, hanem leginkább 
az emberek felszínességéről. A legtöbb 
ember, ahogy én látom, minél többet 
akar mutatni kifelé, csak a külsőségeket. 
Nagy autó, nagy ház, sok pénz… de van 
akinél ez csak a látszat és ez nem ő maga. 
Az ember, ha nem az, amit mutat, akkor 
lejön, hogy az csak egy szerep. Erről szól 
a dal is, hogy légy önmagad, nézz befelé, 
és akkor tudod meg, hogy ki is vagy, és 
így kell élned az életed. A külső szem-
lélők ezt észreveszik és ezt fogják tisztel-
ni benned, hiszen ez vagy te és nem csak 
külsőségek, amik nem számítanak.

– A dalhoz elkészült egy klip is, me-
sélj róla!

– Butkai Attila rendezte a klipet, ami 
greenboxos háttérrel készült. Még nem 
dolgoztunk ezzel a technikával, ezért 
nekünk is izgalmas volt. Kissé bronxos 
hangulatú, azonban igényes klip lett. 
Kiss Alexandra Regina játssza a fősze-

repet, aki az önkeresés útjára lépett, de 
erről többet nem is árulok el, hiszen néz-
zék meg a klipet.

– Mennyire tudtok összedolgozni, 
hogy beletegyétek saját magatokat?

– Valamilyen szinten mindenki stílu-
sa megmutatkozik, de igazából nem lehet 
besorolni sehová. Ösztönszerűen rakjuk 
össze a dalokat, úgy gondolom, hogy csak 
így életképes a dolog. Nem is tudom mi-
lyen a stílusunk, de talán már így 2016-
ban ez nem is számít. Nem is gondolko-
zunk ezen, úgy csináljuk ahogy jól esik, 
hiszen ez az igazi zenei szabadság. 

Szerencsére nagyon jól működünk 
együtt Krisztiánnal. Én otthon meg-
írom a dalt úgy, hogy az lehetőleg egy 
szál gitárral is jól szóljon. Mire eljutunk 
a próbaterembe, általában már kettő 
szöveg a kukában landolt. Mindig kiha-
gyom a helyet a rapnek, és a végén ösz-
szefésüljük. 

– Dolgoztok még együtt Krisztián-
nal ezután is? Mik a tervek?

– Sajnos bEne külföldre megy, ezért 
mi már nem fogunk együtt dolgozni, 
legalábbis a közeljövőben biztosan nem. 
Egy új srác, művésznevén Crash fog ve-
lem zenélni rapperként, akivel már el is 
kezdtük a közös munkát. Bízom benne 
jól működünk majd együtt, legalább 
annyira mint Krisztiánnal.
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Huszonnégy órás felügyelet, az év 365 napján. Ez az embert próbáló feladat vár azokra a szülőkre, akik vállal-
ják, hogy maguk gondoskodnak súlyosan sérült gyermekeikről. Számos nehézség és áldozat mellett ezek az 
édesanyák és édesapák mégis örömmel vállalják az édes terhet. Így döntött Gizella is, évtizedek óta alkotnak 
megbonthatatlan párost lányával, Diácskával. Őket és a Magyarországon élő több százezer sérült embert ér-
dekképviseleti szervek segítik. A Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége a térségben karolta fel 
az ügyüket.

PUZSÁR ZSÓFIA

Cicák és babák a szoba minden sarkában 
– ez a látvány fogad érkezésünkkor, no 
meg Diácska mosolygó arca, aki imádja 
játékait! A 33 éves, állandó felügyeletre 
szoruló fiatal hölgy édesanyja elmondá-
sa szerint mindig örül a vendégeknek, 
igényli és meg is hálálja a figyelmet. Lép-
ten-nyomon ismerősök köszöntik anya 
és lánya párosát a lakótelepen is, ahol 
harminc éve élnek együtt. Édes szimbió-
zis ez az édesanya számára, ugyanakkor 
legtöbbünknek ép ésszel fel sem érhető, 
mennyi lemondással jár.

Gizella élete 33 évvel ezelőtt megválto-
zott, egészséges fia után gyönyörű iker-
lányoknak adott életet. Diána azonban 

oxigénhiánnyal született, ami megpe-
csételte mindkettejük sorsát. Több mint 
három évtizede ébrednek és alszanak el 
együtt, Diácskára ugyanis a nap minden 
órájában és percében figyelni kell. „Egész 
délelőtt elnézegeti a cicás, babás videókat 

a youtube-on, azok a kedvencei!” – kezdi 
Gizella. Majd hozzáteszi, hogy ha kite-
szik a lábukat otthonról, a színes ceruzák 
sem maradhatnak a fiókban, Dia rajzol-
ni is nagyon szeret. „Türelmes és kedves 
lány, ráadásul remek a humor érzéke. 
Mindenhová együtt megyünk, igényli is 
a társaságot, szerencsére bárhová el is tu-
dom vinni.” – láttatja helyzetük pozitív 
oldalát az édesanya. Diácska gerincfer-
dülése azonban sajnos egyre romlik, így 
a gondok is nőnek. Napi kihívást jelent 
az első emeletre feljutni és embert próbá-
ló feladat Gizellának lánya megfürdetése 
is. Szerényen mosolyogva azért hozzáte-
szi, a napi súlyemeléssel nincsen gond-
ja. Meglepő az édesanya ellentmondást 
nem tűrő optimizmusa, de mint mondja, 
ezt csak szívvel-lélekkel érdemes csinál-
ni. Eszembe juttatja, hogy ebédidőben 
bosszankodtam, mert hideg volt az étel 

és persze sosem hagynak nyugodni a 
plusz kilóim sem… 

Szerencsémre ekkor kizökkent mélázá-
somból Zoltán, aki szintén csatlakozott 
hozzánk. Ő a súlyosan sérült gyerekeket 
nevelő szülőket segíti, a Halmozottan 

Sérültek Heves Megyei Szülőszövetségé-
nek elnökeként. „A legtöbb segítséget mi, 
szülők egymástól kapjuk, mert mi már 
mindent megtapasztaltunk” – mondja. 
„Én magam is érintett vagyok és tudom, 
hogy sok mindenről le kell mondani egy 
ilyen szituációban. Lelkileg nagyon meg-
terhelő belátni, hogy teljesen megváltozik 
az ember élete, és akkor még nem beszél-
tünk az anyagi nehézségekről, mert azok 
bőven vannak.” Zoltán elárulja, hogy a 
súlyosan sérült gyermekek után a gyes 
időszakát követően még egy ideig „méltá-
nyossági gyes” néven számíthatnak némi 
támogatásra az édesanyák, ami nem éri 
el a harminc ezer forintot. A gyermek 
tízéves kora után már „ápolási díjat” le-
het igényelni, a kiemelt juttatás jelenleg 
47.790 forintot jelent. Hozzáteszi: szövet-
ségüknek kiemelt célja, hogy ez a juttatás 
közelítsen a bérekhez.

„Mindezt 24 órás ellátásért” – sóhajt 
fel Gizella. „Az embernek tényleg nem 
fér bele még egy négy órás állás sem. Én 
Diácska születése előtt üzemorvosi ren-
delőben dolgoztam. Azóta többször hív-
tak vissza, de hiába, be kell látni, hogy 
nincs már rá kapacitásom.”Az édesanya 
egyetlen lehetősége a kikapcsolódásra a 
heti egyszeri jóga óra, ez alatt Dia iker-
testvére vállalja a felügyeletet. Együtt 
viszont rendszeresen járnak nevető jóga 
csoportba, ahol Dia is oldottan, jól érzi 
magát.

„A sérült gyermekek általában csonka 
családban nevelkednek, a sok lemondás 
és a magánélet hiánya rendre szétvá-
lasztja a szülőket, legalábbis mi ezt ta-
pasztaljuk” – teszi hozzá Zoltán. Mint 
mondja, olyanok is vannak, akik nem 
vállalják ezt az egész életen át tartó ál-
dozatot és lemondanak gyermekükről. 
Sietve megjegyzi, hogy őket sem ítélik 
el, hiszen pontosan tudják, mennyire 
nehéz a helyzetük, és az is lehet, hogy az 
egészséges gyerek rovására menne a szü-
lők harca. „Mégis megéri vállalni, mert 
ők olyan őszinte szeretetet adnak, hogy 
egyetlen mosolyuk kárpótlás minden 
fáradtságért. Nem kell más, csak szív…” 
– érzékenyül el a szövetség vezetője.

Közben Dia int nekem, már mutatja is 
gyerekkori fotóalbumát. Dús, szőke ha-
jára nagyon büszke – tolmácsolja édes-
anyja. „Elment, gyere ide, anya” – né-
hány szóban kommunikál, persze ettől 
azért jóval többről van szó, már egy-egy 
pillantásból is megértik egymást.

Amikor arról kérdezek, van-e mégis 
segítség az életükben, egy kedves rokon, 
egy empatikus családtag vagy szom-
széd, Gizella siet a válasszal, azt mondja, 
hogy ő ezt magának vállalta, nem várja 
el senkitől, hogy osztozzon a terhében. 
Így aztán igyekszik mindent önállóan 

megoldani. A Halmozottan Sérültek 
Heves Megyei Szülőszövetsége azért 
mégiscsak kínál alternatívát – tudom 
meg az elnöktől. Nemrégiben indítottak 
egy segítő programot, melybe nyolc köz-
foglalkoztatottat vontak már be decem-
ber óta. A feladatuk, hogy tehermente-
sítsék a nehéz helyzetben élő szülőket 
akár felügyelettel, akár a házimunkában 
nyújtott segítséggel. Ez persze nem egy-
szerű vállalás, mondja Zoltán, hiszen 
fokozottan nehéz beilleszkedni ezekbe 
a családokba. Általában ezért ismerőst 
tudnak csak felkérni ilyen célból. Az 
egyesület a megyében 50-100 család-
dal is kapcsolatban van, méghozzá napi 
szinten. Szerveznek maguknak közössé-
gi programokat is, kirándulnak, főznek, 
jól érzik magukat. Ez az egyetlen terep, 
ahol igazán kibontakozhatnak – fogal-
maz Zoltán.

Tisztelettel hallgatom őket, talán kis-
sé ámulok is most, hogy bepillantást 

engedtek életükbe. Letaglózott az a fi-
gyelemreméltó küzdeni akarás és ön-
feláldozás, amit – ha csak kicsit is, de 
– általuk megérezhettem. Gizella bele-
láthatott a gondolataimba és összegzett 
nekem: „Az édes szülők az egészséges 
gyermekért is mindent megtesznek, 
akkor hogyan tehetnék másként egy 
beteggel, akinek mindennél nagyobb 
szüksége van rám? Sok szépsége is van 
ennek, csak én látom, milyen szép lélek 
ő! A sérült gyerekek nem tudnak igazá-
ból rosszak vagy gonoszak lenni… már 
arra is régen rájöttem, hogy ha ő nem 
jön az életemben, nem tartana itt a lelki 
fejlődésem sem…”

Ezzel elköszöntünk egymástól. Még 
sokáig a találkozás hatása alatt voltam, 
de tudtam, hogy én visszatérek a meg-
szokott, gondtalan kerékvágásba, ők 
viszont ugyanolyan optimista elszánt-
sággal küzdik végig a következő és az az 
utáni napot is.

„Határok nélkül” Felvidéken
A Határtalanul program keretében az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda hetedik évfolya-
mos diákjai felvidéken jártak. 

A kirándulás célja, hogy a hetedikes diá-
kok külhoni magyarsággal kapcsolatos is-
meretei bővüljenek. A programhoz az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 1 030 000 
forinttal járult hozzá. A kirándulás során 
meglátogatták a jelentősebb felvidéki váro-
sok Rozsnyó, Igló, Lőcse, Késmárk, Kassa 

történelmi emlékhelyeit. Felkeresték a jelentős történelmi hely-
színeket: Szepesi vár, Rákóczi sírja, Thököly sírja. Megismerked-
tek a felvidéki magyar gyerekek mindennapjaival.

A programnak köszönhetően minden gyermek eljuthat tá-
gabb hazájába és találkozhat határon túli magyar testvéreivel.

„Csak én látom, milyen szép lélek ő!”
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Az első napon 
É r s e m j é n e n 
Kazinczy Fe-
renc szobrának 
megkoszorúzá-
sa után a bihari 
földvárat néz-
ték meg, majd 

Nagyvárad megújult főterén városismereti 
játékban vettek részt. Ezután egy gyönyörű 
túra következett a Sonkolyosi-szorosban.

Másnap ismét városismereti játékra 
indultak, ezúttal az Apáczai Csere János 
Líceum diákjainak segítségével Kolozs-
váron, akikkel gyorsan barátságot is kö-
töttek, és riportot készítettek. Délután 
megtekintették a kőrösfői református 
templomot, majd Kalotaszentkirályon a 
szépséges népviseletet viselő fiatalok helyi 
néptáncokat tanítottak nekik.

Harmadnap gyalogtúrán bejárták az 
izgalmas tordai hasadékot és a varázslatos 
tordai sóbányát, majd a torockói múzeum 

Erdély néprajzi kincseinek nyomában
Március 21–25. között a Határtalanul-program keretében Erdélyben jártak az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi 
Sebestyén Tagiskolájának 7. osztályosai. 

megtekintése után a Kis Szent Teréz Gyer-
mekotthon lakóinak vittek adományokat.

A negyedik napon kedves és szorgos 
emberekkel ismerkedtek meg egy korondi 
fazekasműhelyben, körbejárták a szovátai 
Medve-tavat, és megnézték a sóhegyet. 
Délután még jutott idő a marosvásárhelyi 
Teleki Tékára és Bolyai Múzeumra is.

Az utolsó napon már csak a vá-
laszúti Kallós Zoltán Múzeum meg-
látogatására volt lehetőség a hosszú 
hazaút előtt.

Az ötnapos kirándulás örök emlék ma-
rad számukra, köszönet érte a pályázati le-
hetőségnek, és az osztályfőnöknek, Cser-
gő-Herczegné Kájel Ágnesnek.

Élményvásárlás a Telekom új egri 
üzletében
A fogyasztói igényekhez igazodva, valamint a kényelmesebb ügyfélkiszolgálás érdekében 
az egri Agria Parkba költözik át a belvárosi Telekom üzlet.  Április 16-tól az új helyszínen 
hosszabb nyitva tartással, valamint az új üzletkoncepció jegyében még tágasabb és izgal-
masabb üzlettérrel, a megszokott szakértői támogatással és folyamatos akciókkal várja az 
érdeklődőket a Telekom Egerben. 

Az egri Agria Park földszintjén megnyíló Tele-
kom üzlet több mint egy hagyományos üzlet: 
látványvilágában és kialakításában is egyedi 
megoldásokkal, ügyfélbarát módon, „kézzel 
fogható” közelségben mutatja be a Telekom 
otthoni és mobil termékeit, valamint szolgálta-
tásait, a legújabb okostelefonokat, tableteket – 
még több információt, plusz tartalmakat nyújt-
va az érdeklődőknek.

Az új üzletkoncepció jegyében megújult Te-
lekom üzlet tervezésénél a legfőbb szempont 
az ügyfelek mind jobb és kényelmesebb kiszol-
gálása volt; ezért az üzlet kialakítása modern, 
átlátható és letisztult. Az ügyfélszolgálati tér 
innovatív jellegét tovább erősíti, hogy a meg-
valósítás során nagy hangsúlyt helyeztek az 
ügyfelek minél szélesebb körű interaktív tájé-

koztatására. Az üzletben elhelyezett képernyők 
és készülékek mellett igazi újdonság az üzlettér 
falán kialakított LED fal, amely érdekesen és 
érthetően mutatja be a Telekom termékek és 
szolgáltatások értékeit, a legújabb ajánlatokat, 
ezzel is segítve az ügyfelek tájékozódását és 
döntését. Emellett tájékozódás, nézelődés köz-
ben vagy akár a várakozás ideje alatt a vásárlók 
az ún. Mobiltudósokhoz is fordulhatnak, akik 
az internettel, eszközökkel, szolgáltatásokkal, 
újdonságokkal kapcsolatos kérdésekre tudnak 
szakszerűválaszt adni. A kellemes és vonzó kör-
nyezetben az érdeklődők megtapasztalhatják 
többek között az interaktív TV – a hagyomá-
nyos tévézéshez képest – új élményét, valamint 
átélhetik a mobil szélessáv nyújtotta előnyöket. 
 (X)

Egri Tavaszi Fesztivál 
2016. április 8 – 25.

Az idei évben az Egri Kulturális és Művészeti 
Központ a tavaszi tesztivál megszervezésekor a 
helyi érték bemutatását, a magas művészi színvo-
nalat, a hazai és a külföldi közönség igényeinek 
kiszolgálását tartotta fontosnak. Ehhez 15 zenei 
és színházi produkciót, különféle tárlatokat, va-
lamint ifjúsági találkozót szervezett, melyeken 
összesen majd 3.500 látogató vett részt.

Kiemelt eseményeink voltak az EKF Ének-ze-
ne Tanszékével együttműködve megrendezésre 
kerülő Bach-maraton, az Éneklő Ifjúság kórusta-
lálkozó, az Egri Szimfonikus Zenekar Hommage 
à Bartók koncertje, Balogh Kálmán, illetve trió-
jának koncertje. Izgalmas zenei utazásban volt 
része annak, aki meghallgatta Tompos Kátyát és 
zenekarát. Az egri fiatalok kedvence, a The Han-
gover Band a Gárdonyi téren tartott koncertet.

Az egriekhez kapcsolódva két helyi művész 
tárlatát is láthatta a közönség, Molnár István 
Géza és Sarkadi Péter mutatkozott be. Aknay 
János, ef Zámbó István, Tábori Csaba Jézus éle-
tét bemutató országjáró festménykiállítása pe-
dig még mindig látható a Templom Galériában. 
Csehországi testvérvárosunk, Kutna Hora építé-
szeti értékeit vonultatta föl színvonalas fotókiál-
lítás keretében. 

Közkívánatra ismét vendégünk volt két telt-
házas előadással Halász Judit. 

A Magyar Költészet Napját, két színművész-
nő, Nagy Anna és Huszárik Kata (anya és lá-
nya) Fény-játékok címet viselő, közös irodalmi 
estjével ünnepeltük. Szinte már hagyomány, 
hogy a Tavaszi Fesztivál idején új darabbal je-
lentkezik a SATART-produkció.  Idén a régi és 
új találkozását mesélte el a frumószai csángó 
emberekről szóló Apróka Eszponka. Ugyan-
csak telt ház előtt, nagy érdeklődésre tartott 
számot Ötvös András egyszemélyes színháza, 
A csemegepultos naplója.

A fesztivál méltó zárása volt Koncz Zsuzsa 
koncertje. 

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ 
főszervezői munkáját négy szakmai partner – 
a Gárdonyi Géza Színház, az Eszterházy Ká-
roly Főiskola, a Cantus Agriensis, valamint 
az Egri Szimfonikus Zenekar – segítette. A 
rendezvény főtámogatója Eger MJV Önkor-
mányzata, emellett számottevőbb forrásokat 
köszönhetünk a Nemzeti Kulturális Alapnak, 
a Cseh Tamás Programnak, s további 13 cég 
és szervezet hozzájárulása emelte a fesztivál 
színvonalát.

GÁBOR ESZMERALDA becsüs, 
műgyűjtőnő legmagasabb áron 
készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, ezüst tárgyakat, 
órákat, aranyakat, bronztárgya-
kat, borostyánokat, porceláno-
kat, Kovács Margitot. Kiszállás díj-
talan: (1) 789-1693, (30) 382-7020

Takarítószolgálat, 
Eger

(06 20) 9359 211

Épülettakarítás, 
irodaházak takarítása, 

szalagfüggöny-, szőnyeg- 
és kárpittisztírtás, 

szőnyegtisztítógép-
kölcsönzés 

házhoz szállítással, 
magánszemélyeknek és 

cégeknek egyaránt.

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19
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A 11. Eger Rallye-t, az országos rally bajnokság idénynyitó futamát április első hétvégéjén a címvédő, Škoda Fábiával 
versenyző Herczig Norbert – Bacigál Igor kettős nyerte. E mellett az összevont magyar-szlovák értékelésben csakúgy 
mint tavaly, a lengyel Grzyb–Hundla kettős végzett az élen, mindössze fél másodperccel megelőzve Herczigéket. Ne 
feledjük: Egerben a magyar mezőny mellett a szlovákok is rajthoz álltak, nekik is itt indult a bajnoki szezon. A verseny 
– és az egész szezon - egyik különlegességét az adta, illetve adja, hogy az idei a jubileumi 50. rally-szezon. A különböző 
bajnokságokban, géposztályokban és kategóriákban több mint 240 versenyző páros és autó állt rajthoz Egerben, de a 
Közép-Európai Zóna rally bajnokságban is lehetett itt pontokat szerezni. 

TURAY ZOLTÁN

Miközben a pénteki, Dobó téri gépátvéte-
len a legújabb R5-ös gépeket csodálta a kö-
zönség, eszembe jutott néhány 1934-35-ös 
egri felvétel, ami a Dámák Autóversenye, 
vagy éppen a Királyi Magyar Aubomobil 
Club jubileumi túraút autó és motorver-
senyének résztvevőit mutatja a Színház 
előtt felállított ellenőrző pontnál. A két vi-
lágháború közötti autóversenyzés egészen 
más volt, másként kell elképzelni, mint a 
mostani rallyt, vagy éppen a zárt pályás 
gyorsasági autóversenyeket, bár több ha-
sonlóság is felfedezhető. Nem egy ma is élő 
futamnak az „ősét” ezek az akkori elneve-
zéssel túrautak-nak nevezett versenyek 
adták. Az első Eger Rallye 2004-ben volt, 
de a városkörnyéki utakat már korábban, 
például a régi Salgó Rallye-k is használták. 
Bármilyen meglepő, az autó- és motorver-
senyek Heves megyei történetét, a kezde-
teket jó 100 évvel ezelőtt írták! Ebből sze-
mezgetünk most! 

A 20. század elején, 1900. november 30-
án alakult meg a Magyar Automobil Club, 
ami az akkor még igen csekély létszámú 
(kb. 60 jármű) hazai autósokat fogta össze. 
Mai szemmel biztos meghökkentő az adat, 

de még 1910-ben is összesen 1092 gépjár-
mű létezett Magyarországon, amiből 937 
volt személyautó, 45 pedig motorkerékpár. 
1901-ben megrendezték az első hazai au-
tóversenyt, 1907-ben megjelent az első au-
tomobilizmussal foglalkozó magyar szak-
lap előbb önállóan, majd a Nemzeti Sport 
mellékleteként. Fontos évszám 1909, ami-
kor Magyarországon át vezetett a néme-
tek Prinz-Heinrich-Fahrt autós túraútja, 
vagyis versenye Berlin–Breslau–Tátrafü-
red–Budapest–Bécs–Salzburg–München 
(1857 km) útvonalon 108 autóval. Ez szol-
gált a későbbi hazai túraversenyek mintá-
jául. 1910 áprilisában kötelező lett a rend-
számtábla. A Magyar Korona országait 
13 kerületre osztották, így egy-egy terület 
több vármegyét foglalt magába. Ettől az 
évtől használjuk a gépjárműveken ország-
jelzésként a H-betűt. 1911-től Ferenc József 
engedélyezte a királyi cím viselését, vagyis 
innentől Királyi Magyar Automobil Club 
(KMAC) a hazai autósok szervezetének 
elnevezése. A külföldi példákon felbuz-
dulva a KMAC elhatározta, hogy komoly 
autós és motoros versenyeket szervez a jö-
vőben, hasonlóan a német, francia és olasz 
autóklubokhoz. 1912-től indultak azok 
a több száz kilométeres túra- és megbíz-
hatósági versenyek, melyek között meg-

található nem egy mai rallyszakasz vagy 
hegyiverseny. 

Szerencsére a KMAC többnapos ma-
gyarországi túraútjai érintették az akko-
ri Heves megyét is. Alighogy elindult a 
szervezkedés jött az I. világháború, ami 
visszavetette a polgári autózást. A 20-as 
évektől viszont ismét egyre több versenyt 
rendeztek, amiben az új autóutak is köz-
rejátszottak. 

1923 júniusában így írt a helyi újság: 
A több napra tervezett automobil tura-út 
vonalába Eger is beleesik az ötödik napon, 
vagyis ma. Egész Ausztriát és a mai Ma-
gyarországot bejárják az automobilozók, 
hogy a különféle gyárak által előállított 
gépek jóságát kitapasztalják.Ez a tura-út 
ugyanis megbízhatósági verseny, amely-
ben megszabják ugyan, hogy körülbelül 
mennyi idő alatt kell bejárni az aznapi 
utat, de ha valaki korábban ér be, az egy-
általán nem számít. (…) Az első automo-
bil 5 óra 50 perckor haladt át a Baktai-úti 
vámon és mérsékelt gyorsasággal futott 
keresztül a városon. Utánna néhány perc-
nyi időközökben jött a többi, valósággal 
porfelhőbe burkolva az útvonalat. (...)  
A gépkocsikon különben nagyon meglát-
szott a hosszú út. Kivétel nélkül piszkosak, 
porosak voltak,  meglehetősen gyűröttek 

utasaik is, akik közül igen sok az igazak 
álmád aludta a kényelmes ülésekben - mi-
alatt áthaladtak Dobó városán.

1925-ben a vármegye arról határozott, 
hogy – mai szóhasználattal – szolgálati 
autókat szerez be, az újságokban pedig 
arról panaszkodnak a levélírók, hogy a fe-
lelőtlen autósok miatt sokan nem mernek 
kilépni az utcára. Ezzel párhuzamosan 
egyre több a beszámoló az autós közleke-
dési balaesetekről. 

A 20-as években sorra alakulnak a 
KMAC területi és megyei szervezetei. 
Térségünkben először a miskolciak szer-
vezkedtek. 1926. június 6-án megalakult 
az Északmagyarországi Automobil Club 
(ÉMAC), melynek működésében a Heves 
megyeiek is részt vettek. Ebben az évben 
egyre több hírt olvashattak az érdeklő-
dők az Egert Miskolccal összekötő bükki 
út megépítéséről, amit már ekkor a világ 
legszebb hegyi versenypályájaként emle-
gettek: Ez az út, amely a hámori tótól Lil-
lafüreden keresztül  Répáshutáig, s onnan 
Jávorkuton és Ómassán át vezet majd, pá-
ratlan lesz a maga  nemében. 50 kilométer 

ELKÖLTÖZTÜNK! Új cím: 3300 Eger, Mátyás Király út 37. 
(a Suzuki Papp mellett) Óriási nyitási akciók!

hosszú vonalon, völgyet és hegyet érintve, 
bizonyára idecsalogatja a passzionátus  
autósokat. 

1927-ben el is kezdődött a kivitelezés, 
30-ban már hegyiversenyt rendeztek Lil-
lafüred és Ómassa között. Az első Heves 
megyei hegyiverseny a Mátrához köthető. 
A KMAC túraversenyeinek a 20-as évek 
elejétől állandó betétfutama volt a parádi 
hegyiverseny, de nem a ma használatos 
Parádsasvár – Galyatető elágazó között, 
hanem Gyöngyöstől Mátraháza felé, a 
7–14-es kilométerszelvények között.   

Az 1927-es év másik fontos eseménye, 
hogy a Heves megyei autósok és motoro-
sok önálló egyesületet alakítottak. A He-
vesvármegyei Automobilosok Egyesülete 
(HAE), mint a Királyi Magyar Automo-
bil Club „szatellitszervezete” 1927. május 
14-én alakult meg, ugynakkor a miskolci 
székhelyű Északmagyarországi Auto-
mobil Club  – ami időközben a Bükk és 
Mátra-vidéki Automobil Club (BÉMAC) 
nevet vette fel – Heves megyei tagjai közül 

többen „átigazoltak” az újonnan alakult 
HAE-be. 1928-ban kisebbfajta „harc” ala-
kult ki a két KMAC-tagszervezet között. 
A motorkerékpárosoknál a BÉMAC-nak 
sikerült gyöngyösi és egri alosztályt, mai 
szóval szakosztályt indítania, de ezek a kí-
sérletek néhány év múlva elhaltak. A BÉ-
MAC a borsodi a HAE a hevesi autósokat 
és motoroskat gyűjtötte össze. 

1929-ben a HAE Heves megyei körver-
senyt szervezet  Eger–Gyöngyös–Párád–
Eger útvonalon. 

1930-tól a parádi hegyiverseny szerve-
zését átvette a HAE, miközben Eger ál-
landó állomása lett a különböző országos 
túraversenyeknek. A korszak legjobb ver-
senyzői nemegyszer megfordultak váro-
sunkban. A HAE tagság is eredményesen 
kapcsolódott be a versenyzésbe. A moto-
rosok közül különösen Valentiny Károly 
eredményei voltak ekkor országosan is 
kiemelkedőek. 

A versenyzőkről majd egy későbbi lap-
számban lesz szó.  

Egri Magazin online:

www.egrimagazin.hu

fotó: nemes róbert

fotó: nemes róbert



Az Egri Squash Sportegyesület, az Invest Sportcentrum és a Wanda 
borház közös szervezésében lebonyolításra kerülő Egri Squash 
Juniálisra, azaz egri fallabda ünnepre várja a fallabdázni vágyó női és 
férfi játékosok jelentkezését az ország egész területéről.

Június 10-11-én bemutató edzéseket lehet megtekinteni, és nyílt edzéseken lehet részt 
venni. Az edzéseket Welesz Balász – A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöke 
koordinálja.  

Június 11-én pedig egy zseniális egri juniális ünnepi versenyre és baráti, családi napra 
várjuk az nevezőket és mindenkit aki a  fallabda szerelmese

Kategóriák: Férfi és női felnőtt, illetve utánpótlás U9, U11-13, U15-17 fiú és lány

Verseny helyszíne:
Invest Sportcentrum - Egri Squash Sportegyesület
3300 Eger, Rákóczi út 79.

Verseny ideje:
2016. június 11.
Egri Squash Sportegyesület
facebook.com/egrisquashse

I. Egri Squash Juniális 
Egri fallabda ünnep bemutató edzésekkel 

és versennyel

Mindenkinek jó versenyzést és sok sikert 
kívánnak  a verseny szervezői.

2016. június 10-11.

…ahol garantált a sok mozgás, a jó játék, a remek hangulat, 
az egri borok, a bográcsgulyás és a sok boldog fallabdás

KUPON-20%
A kupon beváltójának 2016.
április 29. és május 11. között
20% kedvezményt adunk egy 
választott teljes árú budmil

termék árából! 

budmil Store
Eger, Agria Park

Ajánlatunk egyéb kedvezménnyel nem összevon-
ható, és az akciós termékekre nem vonatkozik.

Ünnepi hulladékszállítás rendje, Eger
Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft értesíti a tisztelt 
egri lakosokat, hogy a hulladékszállítás rendje 2016. május 

hónapban a pünkösdi ünnepek miatt az alábbiak szerint 
módosul:

2016. május 16-án (hétfőn) hulladékszállítást és 
szelektív gyűjtést NEM végzünk. A május 16-án esedékes 
szállításokat 2016. május 14-én (szombaton) végezzük.

Az Építési és Bontási Hulladék Feldolgozó Telep 2016. május 
16-án ZÁRVA tart. 

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladéktároló edényeket 
május 16. helyett május 14-én (szombaton) reggel 6 óráig he-

lyezzék ki a szállítási útvonalra.

Köszönettel:
Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft.
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Legyünk büszkék Egerre, a fejlődés 
velünk folytatódik!
Beszélgetés Nyitrai Zsolt miniszteri biztossal, Eger országgyűlési képviselőjével a fejlesztésekről,  
a kultúráról és a borról

Eger eddig soha sem látott fejlődés előtt áll. A Modern városok program, az uniós és hazai támogatások segítségével 
olyan beruházások valósulhatnak meg, melyek hosszú évtizedekre meghatározzák az egriek életminőségét. Ugyanak-
kor a különleges helyi értékek, a történelmi emlékek vagy éppen a bor esélyessé teszik a várost arra is, hogy elnyerje az 
Európa kulturális fővárosa címet. Egyebek mellett erről kérdeztük Nyitrai Zsolt egri honatyát.

– Egy település vagy egy megye fejlődé-
séhez komoly forrásokra van szükség. 
Megyei fejlesztésekért felelős miniszteri 
biztosként miképpen látja Heves megye 
lehetőségeit?

– Nagyon lényeges lehetőségnek tar-
tom, hogy a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretei között 
megvalósuló fejlesztések tekintetében He-
ves megye a saját maga által tervezett in-
tegrált területi programok alapján juthat 
támogatáshoz. Így a fejlesztési források 
valóban oda jutnak, ahol a legnagyobb 
szükség van rá. A lehetőség és a felelősség 
is nagy, hiszen Eger esetében 11 milliárd-
nyi TOP-os forrás áll rendelkezésre, míg 
a Modern Városok Program keretében 
nagyságrendileg 20 milliárd forintnyi. 
Fontos, közös eredmény lesz az is, hogy 
ezen összegeken felül megvalósul az Egert 
az M3 autópályával összekötő út megépí-
tése is. Jómagam az elkövetkezendő idő-
szakban leginkább ezekre a fejlesztéspoli-
tikai kérdésekre kívánok koncentrálni.

– Gondolom, ezt a célt szolgálja a kez-
deményezésére a napokban megalakult 
Heves Megyei Fejlesztési Kerek asztal is.

– Igen, az országban 
elsőként alakult meg ez 
a testület annak érdeké-
ben, hogy megvalósuljon 
a Heves megyei érdekek 
képviselete, a folyamatos 
párbeszéd, a vélemények 
beépítése a döntéshozatal-
ba, amelynek fókuszában 
a megyei fejlesztéspoliti-
ka áll. Olyan személyeket 
kértem fel közös gondol-
kodásra és munkára (szak-
mai kamarák, civil szerve-
zetek, valamint az egyház 
képviselői, polgármesterek 
vagy éppen vállalkozók, 
felsőoktatási szakembe-
rek), akik sok emberrel 
állnak kapcsolatban, érde-

keket, véleményeket tudnak közvetíteni, 
így aktívan vehetnek részt a döntések elő-
készítésében. Azt kértem a résztvevőktől: a 
tanácsokat, véleményeket, esetenként épí-
tő jellegű kritikákat hozzák el a kerekasz-

Orbán Viktor és Nyitrai Zsolt a miniszterelnök dolgozó
szobájában

Megalakult a Heves Megyei Fejlesztéspolitikai Kerekasztal

tal üléseire, hogy azokat figyelembe vehes-
sük a döntéseknél annak érdekében, hogy 
sikeres, összehangolt, eredményes fejlesz-
téspolitika valósuljon meg Egerben, illetve 
Heves megyében. Célunk, hogy a dönté-
sek időben megszülessenek, a fejlesztések 
hiba nélkül, határidőre megvalósuljanak.

– Eger igen jelentős kulturális köz-
pont is, a turisták körében az ország 2. 
legnépszerűbb városa Budapest után. A 
műemlékek, a világhírű vár vonzzák az 
utazókat. Gondolom, mindez szerepet 
játszott abban, hogy újra megpályázzuk 
az Európa Kulturális Fővárosa címet.

– Ez így van: Habis László polgármes-
terrel kezdeményeztük, hogy városunk, 
Eger is induljon a cím elnyeréséért. Sze-
retném megjegyezni azt is, hogy jómagam 
már 2004-ben is – amikor még nem a Fi-
desz vezette a várost – támogattam a pá-
lyázatot. Mostani felhívásunkban utaltunk 
arra, hogy a mi otthonunk Magyarország 
egyik legszebb városa, amely anno az eu-
rópai kultúra védőbástyáját jelentette. A 
bejelentéskor is elmondtuk, hogy az elmúlt 

években sikerült megújítani a belvárost, 
megóvni az enyészettől jelentős történel-
mi értékeket, szép és egyedi épületek sora 
újult meg, de megtaláltuk az egri fürdő-
kultúra fejlesztésének lehetőségét is. Így 
még vonzóbbá vált hazánk egyik barokk 
gyöngyszeme az egriek és az ide látogatók 
számára. Az lenne a legfontosabb cél, hogy 
egy széles társadalmi bázison létrejövő ösz-
szefogáson nyugodjon a pályázat. A város 
egészét mozgósítani kívánjuk a kampány 
során, a témakörök pedig három főbb 
pilléren nyugszanak majd: ezek a hit, a tu-
domány és a művészet. Ez a három terület 
adja majd a vázát ennek a pályázatnak. Vé-
leményem szerint Eger akkor lehet esélyes 
a kulturális fővárosi címre, ha kulturálisan 
befogadó várossá tud válni.

És még valami, amiről nem szabad 
megfeledkezni: az Egerben és térségében 
megvalósult eredmények kapcsán szólni 
kell arról is, hogy tavaly Nemzeti Emlék-
hely lett az egri vár, amelynek fejlesztése 
– mint már utaltunk rá - nagy ütemben 
folytatódik a következő időszakban is.

– Ha Eger, akkor Bikavér. Nemrégi-

ben kezdeményezte, hogy az Egri Bi-
kavér legyen hungarikum. Az újabb 
bordeaux-i világsikert látva – az Egri 
Borvidék 18 érmével az ország legered-
ményesebb borvidéke lett Tokajt is meg-
előzve (!) – erre komoly esélyünk van.

– Először is gratulálni szeretnék kiváló 
borászainknak, akik ismét bebizonyítot-
ták, hogy a világszínvonalat képviselik 
minőségi termékeikkel. Teljesítményük 
egyszerűen elképesztő, nagyon büszkék 
vagyunk rájuk! Ezen eredmények is mu-
tatják, hogy minden meg kell tennünk az 
egri borok népszerűsítéséért és sikeréért. 
Éppen ezért a legutóbbi, immár 5. alka-
lommal megrendezett borász fórumon 
kezdeményeztem, hogy az Egri Bikavér 
emelkedjen a hungarikumok sorába, hi-
szen a követelmények legfontosabbika, 
hogy a termék legyen „magyar csúcstelje-
sítmény”, ez pedig az Egri Bikavér esetében 
megkérdőjelezhetetlen tény. Célunk tehát 
az, hogy a bikavér első lépésben kerüljön 
be a Magyar Értéktárban nyilvántartott 
nemzeti értékek közé, majd ezt követően 
kapja meg a hungarikum minősítést, hogy 

az Egri Borvidék további eredményeket 
érjen el a nemzetközi piacon.

– Az egri borok az utóbbi időben kü-
lönleges kapcsolatba kerültek a világ fil-
miparával. Siker Cannes-ban, Oscar-dí-
jak… Mi a titok?

– A titok az egri bor erejében lehet. 
Tény, hogy a legutóbbi cannes-i filmfesz-
tiválon egri nedűket ihattak a sztárok, és 
akkor a Saul fia elhozta a zsűri nagydíját, 
aztán begyűjtött egy Golden Globe-dí-
jat is. Ezt követően budapesti koncertje 
előtt a legendás olasz zeneszerző, Ennio 
Morricone szintén egri bort kapott tőlem 
ajándékba, majd Oscar-díjra jelölték az 
Aljas nyolcas című Tarantino-filmhez írt 
muzsikáját. Aztán Nemes Jeles László és 
Morricone is átvehette az amerikai filma-
kadémia aranyszobrát Los Angelesben. 
Mindketten egri borokat ittak korábban, 
humorosan azt is mondhatjuk, hogy az 
egri bor vonzza a filmes díjakat.

– És Leonardo DiCaprio?
– Reméljük, hogy Ő már a hungari-

kummá minősített bikavért kóstolhatja 
majd!

Új mammográf a kórházban
Ismét várja a Markhot Ferenc Kórház Radiológiai Osztályának Emlővizsgáló Centruma a pácienseket. Az új, digitális 
mammográfiás készülék a Kórház II. telephelyén, a Széchenyi utca 27–29. szám alatti épületben üzemelték be, a cent-
rum megközelíthető a régi kórház Széchenyi utcai bejáratán át.

Az intézmény az uniós nagyberuhá-
zás keretében szerezte be a többi nagy 
értékű gép-műszer – CT-MR – mellett 
az emlővizsgálatokra alkalmas vizs-
gáló berendezést. A modern, mintegy 
hatvanmillió forintos gépnek köszön-
hetően nemcsak a lelet felbontása, de 
előhívásának ideje is jócskán javult. A 
korábbi 10 perces várakozási idő mind-
össze néhány másodpercre rövidült. Az 
új készülék digitális és részletgazda-
gabb képet készít, biztonságos feltétele-
ket biztosít a diagnosztikai és gyógyító 
munkában. Az úgynevezett PACS (ké-
parchiváló) rendszeren keresztül a kór-
ház orvosai számítógépen férnek hozzá 
a betegről készített felvételekhez, mű-
tétek esetében ez nagy segítséget jelent.

Az új készülékkel végzett vizsgá-
latokra már lehet előjegyzést kérni a 
36-411-444/2641 vagy a 36-411-730 
számokon. Az eddigi, több éves gya-
korlatnak megfelelően külső, országo-
san elismert radiológus szakemberek 
végzik a leletezést és a szükséges kiegé-
szítő vizsgálatokat.

Az új mammográffal elindultak az 

emlőszűrő vizsgálatok is, a Heves me-
gyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályától kapott behívó lista sze-
rint értesítik a 45-65 év közötti asz-
szonyokat a szűrések időpontjáról, a 
korábban kiküldött behívók természe-
tesen érvényesek, időpontot telefonon 
lehet egyeztetni.

Emlőrák miatt még mindig mintegy 
2500 nő hal meg évente Magyarorszá-
gon annak ellenére, hogy közülük 750 
hölgy élete megmenthető lenne rend-
szeres szűrővizsgálattal, amely ingye-
nes. Fontos, hogy a szervezett emlőszű-
rés lehetőségével mindenki éljen. Az 
emlőszűrésre meghívottak neveit tar-
talmazó listákat a Heves Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Főosz-
tálya (3300 Eger, Kossuth L. u. 11.) 
készíti, ahol érdeklődni lehet. Heves 
megye szűrési koordinátora: Kovács 
István Zoltán (Tel.: 36/511-916) Továb-
bi információ: http://efrirk.antsz.hu/
szures/mammos.htm

Adjon esélyt önmagának, előzze meg 
az emlőrákot és jelenjen meg a szűré-
sen!
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Kutyás program Pünkösd hétvégére
Sok kutyás várja már, hogy két évente újra kilátogathasson a „ szilvásváradi kutyakiállításra”. Pünkösd hétvégéjén ezt 
ismét megtehetjük, a helyszín azonban most eltér a megszokottól, ugyanis ezúttal Bélapátfalva ad otthont a háromna-
pos kutyás programnak.

EGER, SZÖVETKEZET U. 4. • (36) 312-460
WWW.ALLATKORHAZEGER.HU

RENDELŐ: H–P: 8.00 – 18.00, SZ–V: 9.00 – 12.00
 DR. SUSZTÁK BÉLA 20 9 312 460
 DR. HANÁCSEK RICHÁRD 20 3 842 891
 DR. BALOGH GÁBOR 30 5 823 389.

ÁLLATELEDEL: H–P: 8.30 – 16.30, SZ: 8.00 – 12.00

ÁLLATPATIKA: H–P: 8.00 – 16.30

FRAKK ÁLLATELEDEL BOLT

KALLÓMALOM ÚTI PIAC

Mindenféle állattartással 
kapcsolatos eledelek, 

felszerelések, kiegészítők

Nyitva tartás: 
H–P: 0800–1200 • 1400–1700 

Szo: 0800–1200

TEL.: (06 20) 3290-188
hellÓ, eger!
Április 16-tÓl megÚjult kÖrnyezetben, ÁllandÓ akciÓkkal És 
vÁltozatlan ÜgyfÉlkiszolgÁlÁssal vÁrunk az agria park
fÖldszintjÉn talÁlhatÓ telekom ÜzletÜnkben.

nyitva tartÁs
HÉTFŐ - SZOMBAT 9:00-19:00
VASÁRNAP  ZÁRVA

ÜzletÜnk
elkÖltÖzÖtt!

Április 16-ÁtÓl

szeretettel vÁrunk!

Eger 210x285.indd   1 2016.04.07.   17:04:05

A Szilvásvárad 3 X CACIB kutyakiállítás a 
megszokottól eltérően nem a lovas stadion-
ban kerül megrendezésre (a stadion felújítá-
sa miatt). 

Az új helyszín a Szilvásvárad - Bélapátfal-
vát összekötő főút mellett fekvő Rendezvény 
és Ipari Park.

A kétévenként megrendezésre kerülő CA-
CIB Nemzetközi kiállítás sorozat már sok 
éves hagyománnyal rendelkezik, ugyanis a 

Ebtenyésztők Heves megyei Egyesülete az 
idei évben 8. alkalommal rendezi meg ezt a 
nívós kiállítást május 14-15-16-án .

A kiállítás mindig rengeteg kiállítót vonz, 
sokan jönnek a szomszédos külföldi orszá-
gokból is. A három napos show nem kis iz-
galmakat tartogat a kiállítók számára, mivel 
a második napon, vasárnap minden fajtá-
ban, a fiatal és a felnőtt kategóriában a leg-
szebb kan illetve szuka qualifikálja magát a 
jövő év márciusában megrendezésre kerülő 
nagyszabású Crufts Dog Showra. 

A „kiállítás világa” tartogat bőven érde-
kességeket a kiállításra kilátogató vendégek, 
családok számára is. A három napon át tar-
tó nemzetközi kutyakiállításra 20 országból 
közel 300 különböző kutyafajta, több mint 
5000 kutya érkezik.

A kiállítás legszebb kutyája egy vándordí-
jat kap, ami nem más, mint egy lipicai lovat 
ábrázoló kristályszobor az Ajkai Kristály 
Manufaktúra jóvoltából.

A bírálatok mindhárom napon 10 órától 
kezdődnek, délután kettő órától a szilvás-
váradi ménesgazdaság díjlovas bemutatója 
várja a látogatókat, majd Kappel Edit sza-
badidomító programot mutat be. Három 
órától látható a Best in Show program, a a 
kiállítás győztes kutyáinak felvonulásával.

Május 15-én, szombaton déltől fox-
terrierek és jack russel terrierek Európa 
Show-ja kezdődik. 

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át a Cu-
korbetegek Egri Egyesületének, hogy 
közhasznú munkánkkal tovább segít-
hessük a betegoktatást, a betegség 
korai kiszűrését és nagy városi egész-
ségügyi rendezvények szervezését, 
amivel nemcsak a cukorbetegek, 
hanem a város minden lakójának az 
egészségét szolgáljuk. 
Köszönettel: 
Cukorbetegek Egri 
Egyesülete
Tel.: (06 70) 366-3778
Adószámunk: 
18582145-1-10



Ízelítő Eger kulturális 
programkínálatából
Pinokkió – Bemutató a Harlekinben
Gepetto fafaragó mester, egy formátlan tuskóból bábut farag, melyet Pinokkió névre 
keresztel. A mester meglepetésére egy tündér segítségével a bábu életre kel, de 
Pinokkiónak hamarosan rá kell jönnie, hogy igazi kisfiúnak lenni nem is olyan könnyű, 
hiszen a jót megtanulni nem könyvekből lehet. Magának kell bejárnia azt az utat, 
melynek végén a „fafejű” gyermekből papája engedelmes kisfiává válik végül.
A klasszikus olasz mese bábszínpadi feldolgozását április 29-én, pénteken 17 órától 
láthatja a közönség Halasi Dániel rendezésében. 
A fiatal rendező nem először dolgozik az egri társulattal, 2010-ben a Felhőbárány, 
2011-ben Misi Mókus kalandjai, 2012-ben Rémusz Bácsi meséi, 2014-ben pedig A 
dzsungel könyve című darabokat állította színre a Harlekinben. 
Mint mondja, nem gondolta, hogy A dzsungel könyve után azt mondja majd, hogy 
valami nehéz, de a Pinokkió-darab kapcsán minden mondatért meg kellett dolgozni. 
A kis Pinokkió szerepében Soó Gyöngyvér lesz látható, aki egy marionett báb 
segítségével hívja életre a fából készült kisfiút.

Játék! A Szerelmesnek nehéz lenni című album hányadik szólólemeze Majorosi Mariannának? A megfejtéseket a Média 
Eger Nonprofit Kft. címére (3300 Eger, Törvényház utca 15.) várjuk 2016. május 10-ig. Sorsolás: május 11. Kérjük, hogy a meg-
fejtés mellett adják meg telefonos elérhetőségüket is, hogy a nyertest értesíteni tudjuk. A helyes megfejtést beküldők között két 
belépőt sorsolunk ki Majorosi Marianna május 13-i koncertjére.




