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KEMÉNY IDŐK VOLTAK…
Hatvan évvel ezelőtt egy kiló fehér kenyér három forint volt, egy kiló liszt négy forint hatvan fillér. A tojás darabja 
egy-ötven, egy kiló cukor tíz forint hatvan fillér. A pesti Abbáziában, ahol például korábban Molnár Ferenc és Bródy 
Sándor is megfordult, egy csontlevest egy forint hatvanért adtak, de egy finom bácskai rizses húsért ott kellett hagy-
ni tizenhárom forintot. Az Algopyrint tizenhárom forint tíz fillérért vehették, de a Kalmopyrin csak kettő-nyolcvan 
volt. Mindeközben a minimálbér 600 forint lehetett, a munkások zöme pedig havi 900–1200 forintot vitt haza.

Az emberek ugyanúgy próbálták élni a mindennapjaikat, szerettek, gyűlöltek, sírtak és nevettek, mint mi. De a kor 
keményebb volt, keménnyé tették a háborús idők.  Kemény viszonyokkal és megkeményedett lelkekkel. Éjjelente 
csengőfrásszal, félelemmel és ellenségekkel az otthonokban.

És akkor jött ’56.
Bátorság és szabadságmámor, még ha pillanatnyi is.
És aztán jött ’57.
Az emberek egy asztalhoz ültek az ellenséggel, megkínálták egy kis pálinkával meg kelt tésztával, és őszinte be-

szélgetéssel. Amit nem kellett volna.
Hatvan év nem nagy idő a történelemben. A magyar történelemben viszont… A Gulag-táboroktól és a kuláküldö-

zésektől a bebörtönzéseken és a gulyáskommunizmuson keresztül a rendszerváltásig, no meg az új idők új daláig 
meglehetősen más viszonyokhoz kellett hozzászokniuk az embereknek. A mostani nyolcvanasok, kilencvenesek 
mintha nem is egy ember történetét élték volna végig.

Egy dolog azonban ugyanúgy dolgozott dédapáinkban, nagyanyáinkban és  szüleinkben, mint dolgozik bennünk 
és fog az unokáinkban is. Történhetett bármi, és történjen akármi.

Ez pedig a szabadság.
Azért, amiért az ötvenhatosok is mámorral, reményvesztetten próbáltak küzdeni.

HARSÁNYI JUDIT / főszerkesztő
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KEREKES BAND
Új lemezzel jelentkezett az együttes

SZEPTEMBER 17.
Szeptember elején jelentette meg új, sorrendben 
nyolcadik albumát a több mint húszéves Kerekes 
Band. A Back to Folk – Music from Folkland című 
lemezen egy kitalált világot alkottak maguknak. 
A képzeletbeli világban tett utazás zenei alapja az 
instrumentális zene. A Back to Folk – Music from 
Folkland című album anyagát a Gárdonyi Géza Szín-
házban mutatta be nagy sikerrel az együttes. 

fotó: nemes róbert

FELÚJÍTJÁK A BÖRTÖNT
Modernebb lesz az épület

SZEPTEMBER 14.
Az egri börtön nem csak fizikailag, szakmailag is megújul a 
rekonstrukciónak köszönhetően. A tavaly életbe lépett bünte-
tés-végrehajtási törvény ugyanis számos új rendeletet tartalmaz, 
amelyek még inkább elősegítik a reintegrációt. Juhász Attila 
parancsnok úgy fogalmazott: a modernebb, még professzionáli-
sabb munkát teszi majd lehetővé a nagy presztízzsel bíró belvárosi 
ingatlan fejlesztése, javítva a fogvatartottak elhelyezési körül-
ményeit. A homlokzat megújulásán túl az energiatakarékosság is 
szem előtt van, hőszigetelik a zárkákat, cserélik a nyílászárókat.
 fotó: bilku krisztián

ÚJ TORONYÓRA
Összefogással újra működik

SZEPTEMBER 11.
Szűz Mária névnapjának előestéjén ünnepelték meg 
azt, hogy elkészült a Szent Bernát Ciszterci templom új 
toronyórája. Dr. Löffler Erzsébet művészettörténész, 
az érseki palota látogatóközpontjának igazgatója 
ünnepi beszédében ismertette a jezsuita rend által 
épített templom történetét. Mint mondta, a toronyó-
rát valószínűleg senki nem látta működni a jelenlévők 
közül, oly régóta nem működik. A szerkezet építésé-
ben az egri önkormányzat és számos civil egyesület 
támogatta az egyházat. fotó: lénárt márton

VIRÁGOS EGERÉRT
Több mint százan pályáztak

SZEPTEMBER 16.
Kiosztották a Virágos Egerért, Szép Környezetért és a Legszebb 
Konyhakert Verseny díjait a városházán. A programot 24 éve 
indították, azzal a céllal, hogy felhívják a lakosság figyelmét 
a környezetük rendben tartására, szépítésére. A zsűri több 
mint száz helyszínt járt végig. Különdíjakat is osztott, illetve az 
intézmények, kereskedelmi létesítmények kertjeit, előkertjeit 
is értékelték. A lakossági kategória idén is a legnépszerűbbnek 
bizonyult, erre több mint nyolcvan fő pályázott.

fotó: nemes róbert

EGER ÜNNEPE
Átadták a Pro Agria Díjat

SZEPTEMBER 16–18.
„Egri civilek az összefogásért” – ezzel a jelmondattal rendez-

ték meg huszonegyedik alkalommal idén Eger Ünnepét. A 
rendezvénynek ezúttal a belváros terei adtak otthont, melyen 

több mint ötven civil szervezet mutatkozott be. Idén is kiosz-
tották a Pro Agria Szakmai Díjat, mely a város legmagasabb 

tüntetése, és az kapja, aki a civil életben kiemelkedő munkát 
végez. A díjat Jakabné Jakab Katalin vehette át. A díjazott 

elmondta, hogy számára ez nemcsak a város legnagyobb elis-
merését jelenti, hanem elkötelezettséget arra, hogy a jővőben 

is a város polgárainak javát szolgálja. fotó: nemes róbert

BAROKK FUTÓPARÁDÉ
Több mint hatszázan futottak

SZEPTEMBER 19.
Az Eger Ünnepe rendezvénysorozat állandó eseménye 
a Barokk futóparádé. Idén, a kezdetekhez hasonlóan, a 
Dobó térről rajtolt el a több mint hatszáz fős mezőny. A 
résztvevők három táv közül választhattak: 1500 métert, 
7, illetve 14 km-en indulhattak. A szervezők a sétálókra 
is gondoltak: a Gyalog Barokk 1500 méteres táv teljesí-
tésért is járt emléklap. 1500 méteren a tavalyi győztes, 
Szabó Bence győzött, a 7 km-es körön Erdős Péter volt a 
leggyorsabb, 14 km-es távot Judák Endre nyerte.  

fotó: nemes róbert

EGRI TÁNCOS SIKERE
Tóth Karolina Németországban

SZEPTEMBER 2.
Tóth Karolina, a GG Tánc Eger táncosa szólókoreográfiá-

jával aratott sikert a németországi Dessauban. A Bauhaus 
híres iskolájában – ahol Moholy-Nagy László is tanított – 

megrendezett  nagyszabású fesztiválon egyedül képviselte 
Magyarországot. A produkcióra Szabó Kristóf, Németor-
szágban élő rendező kérte fel Karolinát, hogy Ivó Kovács 

animátor közreműködésével adja elő koreográfiáját. A 
darab cime: Light Motion Nature.

KULTÚRSZALON
Segítséggel újraindul a népszerű program

SZEPTEMBER 28.
Hernádi Judit színművésznő és a jazzt játszó Ágoston Béla 

Küntett lesznek következő Kultúrszalon vendégei. Néhány 
havi kihagyás után ismét lesz tehát Kultúrszalon, a cél 

továbbra is az, hogy olyan művészekkel találkozhasson az 
egri közönség, akikkel egyébként ritkán nyílik lehetőség. A 

havi program eddig is támogatók segítségével valósult meg, 
mellettük a szalon újraélesztését a Kulturma karolta fel és egy 

magánszemély is segítette.  
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MIGRÁCIÓ, KVÓTA, 
NÉPSZAVAZÁS

A TÉNYEK

Az elmúlt hónapokban erőteljes bevándorlási hullám indult Európa felé. Mostanáig 1,2 millióan 
lépték át illegálisan a határt. Magyarország a déli határszakaszra biztonsági határzárat épített 
ki, hogy némileg visszaszorítsa a migrációt. Közben az Európai Bizottság kvótacsomagot 
fogadott el. A magyar kormány népszavazást kezdeményezett a kényszerbetelepítés ellen. 
A referendumra azért van szükség, mert a kvótacsomag alapján az uniós országok mérete 
és nemzeti összterméke (GDP) határozná meg, hogy hány bevándorlót kell kötelezően 
befogadnia. A kormány szerint a magyar embernek joga van eldönteni, hogy „Akarja-e, 
hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar 
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” Erről a kérdésről 2016. 

október 2-án hozhatunk döntést. 

AMIRŐL BESZÉLNEK
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Az utóbbi időben szinte minden a népszavazásról, a migrációról szól, sokan sokféleképpen vélekednek. Egerben és a környező 
településeken is többször lehetett hallani a témáról. Az utóbbi hetekben Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos 

meghívására többek mellett Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere, Hende Csaba országgyűlési képviselő, volt honvédel-
mi miniszter, Erdős Norbert Európa parlamenti képviselő, valamint Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadó-

ja is kifejtette véleményét az Európai Bizottság által kezdeményezett kötelező betelepítési kvótával kapcsolatban.

2016.szeptember 15. EGER 
PINTÉR SÁNDOR: „Másfél millió ember érkezett Európá-
ba tavaly, akik jelenleg nem helyezhetők el a gazdaságban 
és nem tudnak beilleszkedni a többségi társadalomba, mert 
más törvényeket tartanak magukra nézve kötelezőnek. A be-
vándorlás okai egészen 2011-ig vezethetők vissza, az »arab 
tavasz« nyomán számos országban felbomlott a rend. Ennek 
következményeként jelentős tömegek indultak meg, elsősor-
ban Európa felé. Tavaly már 391 ezer migráns lépte át Magyar-
ország határait illegálisan, akikről nem tudni semmit, nem iga-
zolt a személyazonosságuk. Összesen 104 országból érkeztek, 
de ennyi országban nincs háború. Október 2-án a magyar em-
bereknek dönteniük kell arról, hogy akarnak-e gondoskodni a 
migránsokról. Ez pártok felett álló kérdés. Addig, amíg évente 
másfél millió bevándorló érkezik Európába, de csak évente 
3300-3700 embert tudnak visszaküldeni, addig nincs megfe-
lelő megoldás. Magyarország példáját a határok védelmében 
már olyan országok is követik, amik eddig bírálták hazánk mig-
rációs politikáját.”

2016.szeptember 20. Szihalom, Tiszanána
ERDŐS NORBERT: „Eddig másfél millió migráns érkezett Eu-
rópába, az utánpótlás a más kontinenseken, például Afrikában 
tapasztalható népességrobbanás miatt kiapadhatatlan, ugyanak-
kor a befogadás a problémákat nem oldja meg. A baloldaliak érve, 
a multikulturalizmus ugyanis nem valósul meg, ezt mutatja a szá-
mos európai nagyvárosban tapasztalható elkülönülés. Különbö-
ző népcsoportok párhuzamos társadalmakat alakítanak ki, nincs 
keveredés, tehát a multikulturalizmus nem valósul meg. A betele-
pítés nem megoldás, ott kell segíteni, helyben! Szíriában például 
kórház épül magyar támogatással. Hogy milyen hatása lehet az 
unióban egy nemzeti népszavazásnak? A közelmúltban volt Hol-
landiában népszavazás Ukrajna uniós felvételéről. A hollandok 
nemet mondtak, azóta a csatlakozási tárgyalások leálltak.”

2016.szeptember 19. Felsőtárkány, Andornaktálya
HENDE CSABA: „Fontosnak tartom, hogy eredményes legyen 
az október 2-i népszavazás. Brüsszel érvei nem állnak meg, 
például a kvótacsomag nem megoldás a nyugat-európai mun-
kaerőhiányra. Azokat a migránsokat akarják szétosztani, akik 
nem kellenek a német munkaerőpiacnak, miközben Dél-Eu-
rópában a fiatalok 50 százaléka munkanélküli és összesen 22 
millió európai embernek nincs munkája. Az eddig érkezett 
menekültlétszám csak az előőrs, kifogyhatatlan az utánpótlás. 
A kvótacsomag a szétosztás vagy pénzbüntetés mellett a csa-
ládegyesítés elvét is tartalmazza, a büntetés migránsonként 
pedig 78 millió forint, ami 39 évi átlagbér. A kvótacsomagban 
van egy olyan rendelkezés is, amely szerint ha bejön egy mig-
ráns, akkor ő nem csak a szüleit, meg a gyerekeit hozathatja 
később maga után – az se kis szám, mert itt 5-6-8-10 gyerekes 
famíliákról van szó. Hozhatja a testvéreit, azaz oldalágú roko-
nait is. Láthattuk, hogy eddig alapvetően fiatal férfiak jöttek, 
tehát a családok még otthon vannak.”

2016.szeptember 6. Füzesabony, Mezőtárkány
BAKONDI GYÖRGY: „A népszavazás az egyetlen eszköz 
arra, hogy Magyarország lakossága véleményt nyilváníthas-
son a magyar emberek jövőjét súlyosan érintő kérdésben. 
Fel kell készülni arra az esetre, ha az Európai Unió és Török-
ország közötti migránsokra vonatkozó megállapodás »meg-
borul«, és ismét megindul az emberáradat Magyarországon 
át Nyugat-Európa felé. Szó sincs arról, hogy minden migráns 
terrorista lenne. A migránsok több tekintetben is áldozatok: 
áldozataik saját kormányuknak, a közöttük megbúvó terro-
ristáknak, az embercsempészeknek és áldozatai a hamis ígé-
retekkel áltató brüsszeli politikának is. Ugyanakkor a migrán-
sokkal együtt érkeznek Európába terroristák és az agresszív 
iszlám tanait népszerűsítő, terrorcselekményekre buzdító 
vahabita hittérítők.”

 Bakondi György főtanácsadó Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő társaságában  Erdős Norbert Európa Parlementi képviselő

Hende Csaba országgyűlési képviselő FelsőtárkánybanPintér Sándor belügyminiszter



BÖLCSŐDEI FEJLESZTÉS
AZ EGRI „TOP” KERETÉBEN

CSALÁDBARÁT BÖLCSŐDEI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
FEJLESZTÉSE EGERBEN

A támogatás összege: 72 millió forint

A város segíteni szeretné a három év alatti gyermeket nevelő 
egri családokat és a kisgyermeket nevelő édesanyák munkavál-
lalását, ezért tovább fejleszti a helyi bölcsődei rendszert. 

A most aláírt támogatási szerződés értelmében bővül a 
déli városrészben található Dobó Katica Bölcsőde befogadó-
képessége. A jelenleg négy csoportban 48 gyermeket ellátó 
intézmény újabb két csoporttal gyarapodik. A cél – a gyerme-
kek életkorától függően – 24-28 új egri, bölcsődei férőhely 
biztosítása.

Az igényfelmérések alapján elmondató, hogy a lajosvárosi 
bölcsőde a megnövekedő létszámmal együtt is 100 százalékos 
kihasználtsággal működik majd. Mindez segíti a munkaerőpiac-
ra visszatérő egri szülők életét, hiszen az utóbbi évek kormány-
zati intézkedései kapcsán Egerben is megnőtt a gyermekek 
napközbeni ellátása iránti igény. A beruházás fontos a hátrányos 
helyzetű családok szempontjából is, hiszen a program célja „a 
hátrányok és azok következményeinek enyhítése”, a sajátos ne-
velési igényű gyermekek ellátásának segítése.

ÉPÍTÉS-ÁTALAKÍTÁS, FELÚJÍTÁS A LAJOSVÁROSI 
BÖLCSŐDÉBEN

A fejlesztési program tartalmazza a két új bölcsődei csoportszo-
ba mellett – a gondozói szoba helyén – egy úgynevezett fejlesz-
tő szoba és egy sószoba kialakítását. Az emeleti részen található 
mosókonyha és hallgatói öltöző helyiségek átalakítása, általá-
nos felújítása is időszerűvé vált, itt kap helyet az új bölcsődei rész 

A nyári hónapokban Habis László polgármester nyolc, az egri Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program fejlesztéseihez kapcsolódó támogatási szerződést írt alá. Itt a kilencedik ilyen 
kontraktus, melynek keretében két csoporttal bővül majd a Lajosvárosban működő Dobó Katica 
Bölcsőde férőhelyszáma, valamint fejlesztik mind az említett intézmény, mint pedig az Arany 
János utcai Montessori Bölcsőde eszközparkját. A finanszírozásról szóló szerződés 2016. szep-
tember 14-én született meg a Magyar Államkincstárral. Fontos tudni, hogy noha a támogatási 
szerződés az első projektek között született meg, ez a beruházás a záró eleme lesz majd az egri 
TOP programban szereplő, jelentős egészségügyi és szociális célú fejlesztéseknek (óvodaépítés, 

védőnői szolgálat, család- és gyermekorvosi rendelők, idősek klubja).

dolgozóinak személyzeti öltözője és a szükséges vizesblokk. Ki-
cserélik az épület homlokzati nyílászáróit, szigetelést kap a la-
postető és megtörténnek a szükséges bádogozási munkák. Az 
új bölcsődei részt is akadálymentességi szempontok szerint ala-
kítják ki, emellett megújul a bejárathoz tartozó kerítésszakasz. A 
2012-ben átadott korábbi fejlesztés során már létrehoztak egy 
akadálymentes parkolót, illetve biztosították az épületbe való 
akadálymentes bejutást, így csak kisebb kiegészítő, állagmeg-
óvó munkákra lesz szükség. 

A fűtési rendszert átalakítják a különböző helyiségek megúju-
ló funkcióinak megfelelően, továbbá az átalakítandó épületré-
szen teljes körűen felújítják az ivóvízhálózatot és az ingatlanon 
belüli szennyvízelvezetést, míg a zárt helyiségekben mestersé-
ges szellőzést építenek ki. Emellett elektromos hálózati rekonst-
rukció is megvalósul, megújul a telefon és internet szolgáltatás, 
valamint az intézmény számítógépes hálózatát kiszolgáló infra-
struktúra. A bölcsőde modern tűzjelző és villámhárító rendszert 
is kap.

ESZKÖZBESZERZÉS A GYERMEKEK MEGFELELŐ  
ELLÁTÁSÁÉRT

Az építési-átalakítási és felújítási munka mellett a Dobó Ka-
tica Bölcsőde új eszközöket is kap annak érdekében, hogy a 
létrejövő két új csoportszobában a megfelelő ellátást bizto-
síthassa a gyermekeknek. A meglévő bölcsődei főzőkonyhát 
új hűtőszekrénnyel, két új mélyhűtővel, nagykonyhai szele-
telő géppel, zöldségaprító géppel és a tálaláshoz szükséges 
eszközökkel szerelik fel. 

A Montessori Bölcsőde esetében egy egyetemes konyha-
gép beszerzése vált nélkülözhetetlenné, ami szintén szerepel 
a programban.

Hogyan vélekednek a 
bevándorlásról, a kötelező 
kvótáról és a népszavazásról az 
egriek? Megkérdeztük.

ZAGYVA JÁNOS 
„A kulturális különbségek, illetve a szo-
kások teljesen különböznek. Nagyon 
nehéz beilleszkedni és kérdés, hogy be 
akarnak-e illeszkedni? Sokan félnek. 
Akiket attrocitás ért, az érthető, akiket 
nem, azok kicsit kívülállóként vélik ezt 
megélni. Addig senki sem veszi ezt 
talán annyira komolyan, amíg ő maga 
nem érintett ebben a témában.”

MATISZ MÁRK 
„Rögtön előítélet van az emberekben 
és az, hogy ők migránsok. Tehát eleve 
a kifejezés hülyeség, mert emigránsok-
nak kellene őket hívni, mert egy másik 
országból szeretnének eljutni egy ide-
gen országba, ott szeretnének új életet 
kezdeni. És lehet, hogy van közöttük 
azért pár olyan ember, aki hasznos len-
ne a magyar társadalom számára.”

ARGYILÁN ILONA 
„Nem szeretnénk megélni azt, ami Pá-
rizsban, Brüsszelben, Nizzában történt. 
Szeretnénk, hogyha az országunkban 
továbbra is béke lenne. Én arra kérek 
minden hazáját, családját szerető állam-
polgárt, hogy igenis menjen el október 
másodikán és szavazzon nemmel, 
hiszen gyermekeinkről, unokáinkról, a 
hazánkról, a nemzetünkről van szó!” 

A NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATBAN AZ EL-
LENZÉKI PÁRTOK ÉS KÉPVISELŐK IS KIFEJ-
TETTÉK VÉLEMÉNYÜKET, AKÁR SAJTÓTÁ-
JÉKOZTATÓN, AKÁR ÓRIÁSPLAKÁTOKON. 

Az MSZP otthonmaradásra buzdítja az embere-
ket, szerintük a népszavazás csak arra való, hogy 
elterelje a figyelmet a valódi problémákról, a hal-
dokló egészségügyről, a tönkretett oktatásról és a 
példátlan korrupcióról. 

A Demokratikus Koalíció (DK) szerint okafo-
gyott a kvótanépszavazás, Orbán Viktor álnép-
szavazást kezdeményezett, ami csak a sokmilliárd 
forintot emészti fel. 

A Jobbik ugyanakkor a népszavazáson való 
részvételre és a nemmel szavazásra szólította fel 
a szimpatizánsait. Vona Gábor a párt elnöke egy 
sajtótájékoztatón azt mondta: a népszavazáson 
mindenkinek részt kell vennie és nemmel kell 
szavaznia. Szerinte ha nem lesz meg az érvényes-
séghez szükséges 50 százalékos részvétel, az ered-
mény Brüsszel kezében válik fegyverré a magyar 
kormány álláspontjával szemben.

Az LMP nem vesz részt a népszavazás kampányá-
ban és nem buzdít sem az igennel, sem a nemmel 
való voksolásra. 

Egyedül a Magyar Liberális Párt gondolja úgy, 
hogy el kell menni és igennel kell szavazni október 
2-án. Fodor Gábor a párt elnöke azt mondja: ez 
a népszavazás Európáról szól, nem a menekülek 
vannak a középpontban, hanem az európai érté-
kek. A szolidaritás, a humanizmus és a szabadság 
kultúrája mellett kell kiállni. A „nem” szavazatok-
kal Magyarország hátat fordít Európának. El-
mondta: a kormány szavazatszerzésre használja a 
népszavazást, a Fidesz gyűlöletkampányt folytat, 
ellenségképet épít. Mint mondta: nincs kötelező 
betelepítés, az elvárás Magyarországgal szemben, 
hogy 1294 menekült menekültügyi eljárását foly-
tassa le. Az igennel tudunk üzenni a kormánynak, 
hogy rossz úton jár. Ezért kell elmenni szavazni – 
tette hozzá Fodor Gábor.
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Szeptember 28-án, szerdán 16.00 órától Császár Zoltán, az 1. 
számú választókörzet független képviselője, a Városképi és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán 
(Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői szobában.

Október 3-án, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as választó-
körzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil ta-
nácsnoka, valamint Szucsik György, a 2-es választókörzet kép-
viselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság 
elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.

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

Kovács Cs. Tamás, az 5-ös választókörzet képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság el-
nöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát előzetesen 
egyeztetett helyen és időpontban. Telefon: 30/488-7471, e-mail: 
kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu.

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), 
a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig, na-
ponta 13.00-19.00 óra között személyesen elérhető a szépasz-
szonyvölgyi Hotel Ködmönben. Más időpont egyeztetése 
telefonon a 30/995-2290-es számon, vagy e-mailben, az  
oroszibolya@t-online.hu címen.

Szeptember 30-án, pénteken 16.00 órától Martonné Adler 
Ildikó alpolgármester (Fidesz-KDNP), a 9-es vk. képviselője 
tart fogadóórát a Polgárok Házában (Rákóczi út 45.).

Lombeczki Gábor, a 10. sz. választókerület képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Városképi és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja előzetesen egyeztetett idő-
pontban és helyen tart fogadóórát. Telefon: 30/594-7853, e-mail: 
lombeczki.gabor@ph.eger.hu.

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

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

Komlósi Csaba önkormányzati képviselő (LMP), a Városi Szociá-
lis és Családügyi Bizottság tagja minden kedden 16.00 és 18.00 
óra között fogadóórát tart a Bródy Sándor utca 5. szám alatt. Te-
lefon: 30/988-2664, E-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu.

KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
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MOZGÓ MÚZEUM  
A TÖRTÉNELMI VÁROSBAN

Lenin-páncélautó és 1928-as Chevrolet, agronómusoknak szánt nyitott tetejű Trabant 
– sok különlegesség érkezett a Régi Járművek Egri Egyesületének 16. találkozójára és 
túrájára, mely egyben az V. GULF Kupa is volt.  A résztevők egy közel 150 kilométeres 

túrát tettek meg itiner szerint, majd másnap Egerben állították ki a járműveket.

Tizenhat éve van jelen Egerben a Régi Járművek Egri Egyesü-
lete, akkor fogtak össze az addig egymást csak hírből ismerő 
régi autókat, motorokat kedvelők. Azóta szervezik meg min-
den szeptemberben találkozójukat és túrájukat. 

Idén is Felsőtárkányból vágtak neki a régi járművek a 150 
kilométeres túrának. Már itt, a rajtnál feltűnt az egyik érdekes-
ség, a tiszaújvárosi Lenin-páncélautó. Ez Lenin forradalmi pán-
célosának replikája, a Magyar Úttörőszövetség és az MHSZ ké-
résére készítették a 70-es évek elején a Csepel Autógyárban. 
Idén fejeződött be a felújítása. A felújítást végző Péceli Gábor 
azt mesélte: ez az autó többek között május 1-jei felvonuláso-
kon vett részt, úttörők és kisdobosok kísérték. 

A túra első állomása Egercsehi volt, természetesen bányá-
szattal kapcsolatos feladatokat kaptak a résztvevők. Ide gör-
dült be Frédi és Béni kőkorszaki autója az egész Flinstone csa-
láddal. Egy Citroent alakítottak át, szinte minden a rajzfilmet 
idézte – annyi különbséggel, hogy ezt a járgányt nem lábbal 
hajtották.   

Bükkszékre mentek Salvus gyógyvizet kóstolni, majd Mát-
raderecskére, a mofettához. Itt futottunk össze a szocialista 
járműipar egy másik csodájával, egy kabrió Trabanttal. Ebből 
sem sok szaladgált az utakon, valamikor agronómusoknak 
szánták, hogy ezzel járják a földeket. Állítólag mindenre jó 
volt, csak éppen erre nem. A Trabant-feeling viszont mindenért 
kárpótolja a rajongókat – állítja a tulajdonos. Mátraderecskén 
megnézték és kipróbálhatták a mofettát, a község ebéddel is 
várta a résztvevőket. Egy helyi gazda ajánlott fel egy 560 kilós 
disznót, Rudit – ebből készült a disznótoros.  Innen Parádra ér-
keztek egy különleges GULF állomásra, majd Tarnaszentmária 
következett hazánk egyik legrégebbi templomával. Kisnánán, 

a várnál pedig akár még puskával is lőhettek a régi autók és 
motorok szerelmesei. Az utolsó állomás Verpeléten volt, ahol a 
kovácsmesterséggel kapcsolatos eszközökkel ismerkedtek.  A 
szervező Régi Járművek Egri Egyesülete arra törekszik, hogy 
mindig valami újat mutassanak a résztvevőknek. A túra olyan, 
mint egy idegenforgalmi ajánló: felhívja a figyelmet Eger és 
környéke látnivalóira.  

A megtett 150 kilométer alatt sokszor szólt a duda – hol a 
régi járművek dudáltak vissza az integető rajongóknak, hol a 
szembejövők fejezték így ki tetszésüket. Igaz az, amit néhány 
évvel ezelőtt az egyik résztvevő mondott: ha valaki ilyen öreg 
vasat lát, nem tud érzelmek nélkül elmenni mellette.

Vasárnap felvonulással és kiállítással zárult a XVI. Egri Régi 
Jármű Találkozó és Túra, az V. Gulf Kupa. A főiskola és a Ba-
zilika között mutatták be az elmúlt évtizedek járműveit. A 
legöregebbek a 20-as években készültek: itt volt most is az 
1927-es Victoria motor Orosházáról, az egy évvel fiatalabb 
Chevrolet National Hajdúszoboszlóról. Nagy sikert aratott 
egy még restaurálatlan Austin 10-es.  A nézelődők beszélge-
téseiből kiderült: másként nézünk ma arra, amit régen lesaj-
náltunk, észre sem vettünk. Legjobb példa erre a Wartburg 
és a Skoda, mindkettő megfogja az embert a gyönyörű for-
máival. 

Az idei, 16. találkozóra kilencven, három évtizednél idősebb 
jármű érkezett Egerbe. A legtöbben országhatáron belülről, de 
jöttek Szlovákiából, Ausztriából és Lengyelországból is. 

A rendezvény végén kor szerint, 3-3 kategóriában díjazták a 
feladatokat legjobban végrehajtókat, különdíjat adtak át azok 
a települések, amelyeket a túra érintett, valamint a fő támoga-
tó, a GULF kenőanyagokat forgalmazó Unifilter Kft.

Tisztelt 
Választópolgár!
Október 2-án történelmi jelentőségű népsza-
vazásra kerül sor Magyarországon, így Eger-
ben is.

Rajtunk múlik, hogy kiálljunk önállóságun-
kért, függetlenségünkért, és nemet mondjunk 
arra az uniós tervre, hogy a megkérdezésünk 
nélkül  migránsokat telepítsenek országunk-
ba.

Mondjunk NEM-et az illegális bevándorlókra 
és a brüsszeli kényszerbetelepítésre OKTÓ-
BER 2-án!

Védjük meg Hazánkat, védjük meg Magyaror-
szágot!

NYITRAI Zsolt
Eger és térsége

országgyűlési képviselője
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– Barczi-Bennett Edina megbízatása idén lejárt. Mi moti-
vált téged a leginkább arra, hogy megpályázd a zeneiskola 
igazgatói állását?
– Korábban már egy évig voltam megbízott igazgató, és az 
alatt az idő alatt sok minden teljesült azokból az elképzelé-
sekből, amelyek – én legalábbis úgy gondolom – kellenek 
ahhoz, hogy egy zeneiskola jól működjön. Rengeteg ötletem 
van még, és tudtam, hogy ezeket leginkább úgy valósítha-
tom meg, ha a jövőben intézményvezetőként dolgozom. 
Természetesen nem utolsó dolog, hogy sokan biztattak a 
pályázat beadására. Egyértelműen mozgalmas és izgalmas 
időszak elé nézek.

– És hogyan kell jól működnie 2016-ban egy zeneiskolá-
nak?
– Nyitottnak és befogadónak kell lenni, kellenek olyan 
tanszakok, lehetőségek, amelyek a mai modern zenetanulás-
hoz szükségesek. Ilyen például az improvizációs tanszak, de 
a jazz valamint a felnőttoktatás is ilyen lehet a későbbiekben. 
Olyan zenepedagógusokra van szükség, akik szintén nagyon 
nyitottak és élményközpontúvá varázsolják az órákat. Na-
gyon fontos a jó tanári és a jó alkalmazotti közösség, mert ha 
van egy erős kohézió, akkor jobban működik a rendszer. Ma 
már nélkülözhetetlen az is, hogy modern, egységes arculata 
legyen az intézménynek, ezért egy barátom segítségével ké-
szülünk most új logóval és honlappal, de tervezünk például 
zeneiskolai pólót, radírt és ceruzát is a gyerekeknek. Szeret-
nénk elérni azt, hogy egy jó közösségben érezzék magukat 
a diákjaink. Fontos az is, hogy az itt élő emberek bizonyos 
programokat tudjanak kötni a zeneiskolához, és beszéljenek 
az intézményről. Kiemelkedő programunk például a zenei vi-
lágnap megünneplése, amit az idén szeptember 30-ára szer-
vezünk, és amire már nagyon készülünk. Lesz többek között 
flashmob a városi közösségi tereken, kiállítás a zeneiskola 
aulájában, videoinstalláció az iskola külső falán, ahol a Tom 
és Jerry zseniális Liszt-rapszódiáját fogjuk vetíteni, és ha az 
időjárás engedi, kiviszünk egy hangversenyzongorát a Dobó 
térre, hogy bárki zongorázhasson. Az elmúlt évekhez képest 
bővül az esti koncert programja, mert a repertoárban teret 
kap a könnyűzene is, és aminek különösen örülök: az Eszter-
házy Károly Egyetem Ének-zene tanszékének tanárai is fel-
lépnek nálunk. A közeljövőben ezen kívül szeretnénk méltó-
képpen megemlékezni az 1956-os forradalom évfordulójáról.

– A szülők ma nagyon sok elfoglaltságot keresnek iskolán 
kívül a gyerekeknek. A zeneiskolai oktatásra mennyire van 
igény?
– Az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola egy nívós intézmény, gyö-
nyörű épületben, kiváló múlttal, nagyon jó hangszerparkkal, 
magas színvonalú oktatókkal. Túljelentkezés van, bizonyos 
tanszakokra nehéz bekerülni. Érdekes, hogy míg régebben a 
fuvola, a hegedű és a zongora volt népszerű, ma már inkább 
a gitár és az ütős hangszerek. Ha piaci alapon gondolkodunk 
– márpedig én szeretek úgy gondolkodni – akkor nem nehéz 
észrevenni, hogy számtalan egyéb délutáni foglalkozás közül 
választhatnak a gyerekek. Ezért egyáltalán nem mindegy, 
hogy milyen színvonalon tudunk szolgáltatni. Folyamatosan 
követni kell a visszajelzéseket, észrevételeket, és természe-
tesen folyamatosan fejleszteni a választható hangszerkínála-
tot vagy akár az oktatói munka minőségét.

– Semmi panasz, hiányérzet?
– A panaszkodás egy picit magyar attitűd… A fenntartó és a 

AZ ABLAK–ZSIRÁFTÓL
AZ IGAZGATÓI SZÉKIG
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működtető önkormányzat hozzáállása mellett a Zeneoktatá-
sért Alapítvány támogatása is sokat segít. Sőt, talán nem is 
tudok olyan esetet, amikor pénzügyi vagy egyéb problémák 
miatt kellett lemondanunk koncertet vagy szakmai kurzust. 
Persze, mindig lehet fejlődni, de alapvetően optimistán kell 
hozzáállni a dolgokhoz. Én kifejezetten rosszul viselem az 
állandó panaszkodást. Voltam sok zeneiskolában itthon is, 
Európában is, és elmondhatom, hogy egyáltalán nincs szé-
gyenkezni valónk. 

– Egy intézményvezetőnél a szervezési, adminisztrációs fel-
adatok elvégzése, a napi teendők pontos beosztása, gondo-
lom, kellő összeszedettséget, koncentrációt kíván… Ez hogy 
egyeztethető össze a művészi, zenészi szétszórtsággal? 
– Nagyon jók a helyettesek… (nevet). Óriási tapasztalatuk 
van az adminisztrációs munkák elvégzésében, de tény, hogy 
én is kezdek belejönni… Ráadásul, szerencsére az elmúlt 
évekhez képest picit csökkentek az adminisztrációs terhek. 
S ha már SWOT-analízist készítünk, a szervezést kifejezetten 
az erősségemnek érzem.

– Egy másik, ugyancsak nagyon fontos közösségnek is tagja 
vagy: az Egri Szimfonikus Zenekarnak. Ez a közösség mit 
jelent neked?
– Mindent. A zenekar a szívem csücske. Pár éve megkértek 
arra, hogy legyek az együttes elnökhelyettese, ebbe a fel-
adatkörbe beletartoznak a marketingfeladatok, a koncertek, 
fesztiválok szervezése, és természetesen játszom is a zene-

„Nyitottnak és 
befogadónak kell lenni”

Akkor érzi jól magát, ha pöröghet, 
szervezhet, valami izgalmasat 

hozhat létre. Akkor érzi jól magát, 
ha egy pohár bor és halk jazz 

mellett beszélgethet olyanokkal, 
akik közel állnak hozzá. Vagy 

akkor, ha jó csapatban zenélhet. 
Minden szerepre szüksége van. 

Nemrég viszont egy olyan szerepet 
kapott, amelybe egyszer már 

„beugrott”. Akkor helytállt.
 Most öt éve van arra, hogy 

megmutassa, még mennyi  mindent 
tud kihozni ebből a szerepből.

Gulyás Lászlóval, az Egri 
Farkas Ferenc Zeneiskola nemrég 

megválasztott igazgatójával 
beszélgettünk.



karban. Remekül tudok együtt dolgozni Szabó Sipos Máté-
val, a zenekar művészeti vezetőjével, aki egy rendkívül krea-
tív ember. Nagy értéke az együttesnek és a városnak.

– Nehéz ma – csúnya szóval – eladni a klasszikus zenét egy 
kisvárosban? 
– Borzasztó nehéz, de az elmúlt években mégis javult a hely-
zet. Ez egyrészt a kommunikációnknak köszönhető, másrészt 
annak, hogy nyitottunk a populárisabb műfaj felé is. Ilyen volt 
például a filmzenei koncertünk, vagy az augusztus 20-ai Szim-
fonik Lájk. Azt is látjuk, hogy egyre többen állnak mögöttünk, 
egyre többen támogatnak és jönnek el a koncertjeinkre. Talán 
már a határát súroljuk annak, hogy mennyi koncertet bírunk 
el egy évben, mert ne felejtsük el: ez nem egy professzionális 
zenekar, itt senki nem kap a munkájáért havi fizetést. 

– Egy rétegműfajból, a kamaraoperából ti nagy bátran 
fesztivált is szervezetek, idén lesz a negyedik, november 4-e 
és 6-a között. Ezt a műfajt mennyire nehéz népszerűsíteni?
– Már magától az opera szótól kiveri az embereket a verí-
ték... Mi azonban úgy gondoltuk, meg lehet mutatni a ka-
maraoperának az izgalmas oldalát. Ebben az évben már 
képzőművészet, színház- és táncművészet is kapcsolódik a 
műfajhoz. Fontos, hogy ne csak a fővárosban, hanem itt is 
legyenek különleges produkciók, mint pl. a K2 színház előa-
dása. Bízom abban, hogy Egerben is sokan igénylik ezt a faj-
ta minőségi kulturális szórakozást. Külön öröm számunkra, 
hogy a fesztiválhoz támogatást kapunk a várostól, és az Esz-
terházy Károly Egyetemtől, illetve a Kepes Intézettől.

– Az igényes kultúra terjesztésének vágya motivált abban 
is, hogy részt vegyél a Kultúrszalon elindításában és szer-
vezésében?
– A Kultúrszalon egy érdekes történet, hiszen ritka, hogy 
négy ember ilyen harmóniában tudjon együttdolgozni, szer-
vezni, és ennyire magáénak érezzen egy ügyet, ráadásul úgy, 
hogy társadalmi munkában csinálja. És igen, ez a program is 
egy magas kulturális értéket képvisel, épp ezért bízom ab-
ban, hogy még sokáig élni fog.

– Ez már a harmadik közösséged, és még nem beszéltünk a 
színház zenekaráról. Ennyire közösségi ember vagy? 
– Már gyerekkoromban is mindig szervezkedtem, szerettem 
a középpontban lenni. A színház egyébként egy nagy sze-
relem, nemcsak azért mert zenélhetek ott, hanem azért is, 
mert nagyon izgalmas dolog részese lenni egy készülő pro-
dukciónak. Sok ember kemény munkája van abban, hogy a 
nézők elé kerüljön egy-egy előadás.

– Egyik munkád sem ér véget négy órakor… Mit szól ehhez 
a család?
– Mi lenne, ha repülőgép-pilóta lennék? Vagy külföldön dol-
goznék, és félévente járnék haza? Ehhez képest én minden 
este már tizenegy körül otthon vagyok (nevet) A viccet fél-
retéve, ha nagyon összetorlódik a munka, utána igyekszünk 
együtt elmenni valahová egy picit lazítani. Ehhez az életmód-
hoz természetesen elengedhetetlen a harmonikus, nyugodt 
családi háttér, melyet a feleségem maximálisam megteremt. 

– Két kamasz fiad van. Mennyire tudsz hatékony apa lenni?
– Nagyon szigorú vagyok (nevet), de ők tisztában vannak az-
zal, mivel tudnak levenni a lábamról. Egyébként édesanyjuk 
menedzseli a hétköznapjaikat. 
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– Feleséged énektanár. Otthon mennyire játszik szerepet a 
zene?
– Nagyon szeretem a csendet… Otthon igénylem is. Ha még-
is hallgatok zenét, akkor inkább könnyűzenét, vagy jazzt. A 
feleségemmel nagyon hasonló a zenei ízlésünk, s bár ritkán 
adatik meg, azért néha egy pohár egri bor és jó zene mellett 
szeretünk hosszasan beszélgetni.

– Nincsenek otthon nagy családi zenélések?
– Mindkét fiam játszik hangszeren, Gellért gitározik, Buda 
dobol és harsonázik. Egyre ügyesebbek, de az az igazság, 
hogy amióta magasabb színvonalon zenélnek, azóta nem 
játszunk együtt. (nevet) De most, hogy mondod…

– Kihagyhatatlan ezek után a kérdés: hogy lettél zenész? 
Otthonról kaptad az indíttatást?
– Nem mondanám… Amennyire tudom, előttem egyetlen 
zenész sem volt a családunkban. Azóta sokat javult a helyzet. 
A gyerekeimen kívül a keresztfiam tanul még zenét, London-
ban, jazzgitárt. Egyébként egy zeneiskolai toborzás alkalmá-
val választottak ki kb. az általános iskola harmadik osztályá-
ban. Hazamentem, és mondtam, hogy zenélni akarok. Az 
Ablak–Zsiráfból választottam a hangszeremet, a trombitát, 
és így kezdődött. A szüleim utána beletörődtek, hamar fel-
dolgozták az élményt, látták, hogy a fizikai munka nem az 
erősségem… A többit meg így hozta az élet. 

MÉSZÁROS GYÖRGY
1933–1992

Ebben az évben ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját. Ennek az időszaknak egri 
hőseire már alig emlékszünk. Ezt a hiányt igyekszünk pótolni sorozatunkkal. Ezúttal az '56-osok egyik emblemati-
kus alakjáról, Mészáros Györgyről emlékezünk meg, aki a rendszárváltás utáni Eger meghatározó személyisége volt. 

Mészáros György üzemmérnök, nyelvész Kerecsenden született 
1933. november 30-án. Verseket, novellákat írt, s nyelvésznek, iro-
dalmárnak készült, de egyetemi tanulmányait megszakította. Első 
munkahelye Szarvaskő, ahol a végrehajtó bizottság titkára volt. Itt 
kapcsolódott be a forradalmi eseményekbe.

A községben 1956. október 29-én alakult meg a Munkástanács, 
amely titkárává választotta. November 15-én Szarvaskő Község 
Tanácsa Forradalmi Bizottmánya felhívást intézett az egri járás ösz-
szes tanácsához. A dokumentum elkészítésében Mészáros György 
is részt vett, és azt titkárként aláírta. Ebben olyanokat fogalmaztak 
meg, amelyből egy is elég lett volna ahhoz, hogy kivívja a hatalom 
dühét. „Elítéljük a Kossuth Rádió hazudozásait, amely szégyenle-
tesen fel merte venni Kossuth nevét. Elítéljük azokat a rágalmakat, 
amit a magyar szabadságharcosokra szórnak… Mi hisszük és tudjuk, 
hogy népünk nem a szovjet csapatok ellen, de Kádárék ellen harcol.”

Mészáros Györgyöt 1957. február 10-én éjszaka egri lakásán letar-
tóztatták. A dr. Szombathy István és társai elleni perben bíróság elé 
állították. Ügyüket a Miskolci Gyorsított Népbírósági Különtanácsa 
tárgyalta, amelyben tízévi börtönbüntetésre ítélték. Büntetését a 
Legfelsőbb Bíróság, dr. Vida Ferenc (Nagy Imre vérbírája) vezetésé-
vel, 1957. május 17-én jogerősen nyolc évre változtatta, amelyből öt 
év és nyolc hónapot le is töltött a Markó utcai fogházban, a Budapes-
ti Gyűjtőfogházban, a márianosztrai és a váci börtönökben. 1960-
ban fogolytársaival együtt a váci börtönben ügyeik felülvizsgálata 
érdekében munkamegtagadást és éhségsztrájkot kezdeményezett, 
amelyet brutálisan levertek. Emiatt újabb büntetést kapott, s csak 
1962. április 2-án szabadult az országos amnesztia idején. 

Egerben éveken át szinte „leprásként” élt. Kezdetben Füzesa-
bonyban utcaseprő volt, majd az egri szennyvíztisztítóban segéd-
munkásként dolgozott. 1969-ben kérelemmel fordult az igazság-
ügyi miniszterhez, hogy a hátrányos jogi következmények alól 
mentesítse.„Nem az ellenforradalmár homlokomra sütött bélyege 
nyomasztott, hanem az ezzel összefüggésben rám és családomra 
rótt jogfosztottság, a törvényen kívüli lét, bűnhődni hetedíziglen és 
a halálig” – írta a '90-es évek elején.

Többször megpróbálták beszervezni, de nem vállalta a besúgó 
szerepét. 

Bátor és önzetlen főmérnöke, Horváth János támogatásával to-
vábbtanulhatott. Elvégezte a Műszaki Főiskolát. Vezető állásba 
azonban csak priuszának törlése után kerülhetett, amelynek közvet-
len oka egy Párizsba szóló UNESCO meghívás volt. Ekkor már nyel-
vészként számon tartották, ciganológiai kutatásainak eredményeit 
nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is ismerték, és előadás 
megtartására kérték fel. 

A Heves Megyei Vízmű Vállalatnál végzett munkája mellett 
szabad idejében cigánykutatással foglalkozott. Nevéhez három ma-
gyarországi nyelvjárás tudományos leírása fűződik: a lovári, a szinto 
és a cerhári. A Magyarországi szinto cigányok története és nyelve című 
kötete 1980-ban jelent meg. Négy könyve, egy fordításkötete látott 

napvilágot a Népek meséi című sorozatban, valamint 160 tanulmányt 
publikált magyar és idegen nyelven. A rendszerváltás kutatómun-
kájának teljesen új irányt szabott, s eredményeit az Egri Újságban 
közölte. Közelmúltunk fehér foltjainak, az 1945–1956 között eltelt 
időszaknak feltárásával foglalkozott. Az egri sortűzről írt cikksoroza-
ta óriási visszhangot és szimpátiát váltott ki, de  névtelen leveleket, 
telefonokat is kapott, „Meg fogsz dögleni te is!” fenyegetésekkel.

Mészáros György a rendszerváltás után aktívan részt vett a város 
közügyeiben, a helyi képviselőtestület tagjaként, s ő lett a városi ön-
kormányzat kulturális bizottságának első elnöke. Kidolgozta a me-
gyei jogú város kulturális koncepcióját. Jelentős részt vállalt az 1989 
őszén létrehozott Egri Újság szerkesztésében. 

Hihetetlenül sokoldalú volt: minősített sakkmester, gyönyörűen 
hegedült, mestere, Molnár János kerecsendi prímás nyolc évig taní-
totta. Az ózdi NB I-es labdarúgó csapat kapusaként is kiemelkedőt 
nyújtott. Tagja volt a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Körösi 
Csoma Társaságnak és a  Magyar Hidrológiai Társaságnak is 

A szenvedések, az aktív munka kimerítette szervezetét. 1992. 
február 10-én, életének 58. évében hunyt el. 1956 „fehér mártírja” a 
kerecsendi temetőben alussza örök álmát. Első méltatója, Cs. Varga 
István szerint: „belehalt múltjának szenvedéseibe és a jelen rászakadó 
gondjaiba. Minden jogunk megvan rá, hogy a vértelen rendszerválto-
zás egri hősi hallottjának tekintsük.” Nagy lelkierőre vall, hogy még 
a halála előtti napokban saját maga vetette papírra utolsó üzenetét, 
Rendhagyó nekrológ címmel. 

Tisztelői Egerben Mészáros György Alapítványt hoztak létre, de 
emlékkötete még várat magára. Szülőfalujában, Kerecsenden utcát 
neveztek el róla. Azon a Szálloda utcai házon, amelyben élete végéig 
élt, 2006-ban emléktáblát helyeztek el, 1956. ötvenedik évforduló-
ján.

Kedves Gyuri! Örökre adósaid vagyunk!

„…A szabadság ott kezdődik,  
ahol megszűnik a félelem.”
Bibó István (1956)

szerző:  s z e c s k ó k á r o ly



– Mit jelent számodra az önkéntesség?
– Nagyon fontos dolognak tartom, minden emberre ráfér-
ne egy kis önkéntes szolgálat, ugyanakkor határozottan úgy 
gondolom, hogy csak az tud önkéntes munkát végezni, aki-
nek van hozzá erőforrása. Én például – ahogyan az Érted Ag-
ria Alapítvány minden tagja – a munkám mellett látom el ezt 
a feladatot. Szociálpolitikusként talán nagyobb rálátásom 
nyílik a témára. Meglátásom szerint ma Magyarországon a 
szociális ellátórendszer úgy van kitalálva, hogy minden tár-
sadalmi kérdésre választ adjon. Ugyanakkor igaz az is, hogy a 
rendszer diszfunkcionális, akadnak bőven benne betömetlen 
lyukak. Ezért van szükség a mi munkánkra.

– Nem is olyan régen még rengetegen foglalkoztak az itt 
élőkkel. A szociális városrehabilitációs projekt ugyanis a 
városrészre koncentrált. Mi történt az óta?
– A projekt valóban egy évig intenzíven fókuszált a szala-
iakra. Tulajdonképpen a különböző csoportok szocializáci-
ójáról szólt. Visszatekintve elmondhatom, rengeteg múlt 
azon, hogy a város figyelme is ide összpontosult. Napi kap-
csolatban álltunk az itt élőkkel, és nem csak mi. Az alapít-
ványunk most már nem rendelkezik a munka folytatásához 
szükséges forrásokkal, de a felelősségtudat, ami időközben 
kialakult, az tart minket itt.

– Hogyan tudtok jelen lenni továbbra is az életükben?
– Két aktív csoport maradt meg az itt élők köréből: a fiata-
lok és az asszonyok. Harmadik éve működik már az „Ifjúsági 
Klub”, ennek célja, hogy iskolába járásra ösztönözze a fiata-
lokat, önismereti tréningen vehetnek itt részt és a megfelelő 
magatartásformákat is elsajátítják. A „Csak csajok” a nőket 
célozza meg. Köztudott, hogy a család működése már akkor 
is megváltozik, ha egy tagja változik. Az anyáknak oroszlán-
része van a családok működésében, ilyenkor szoktunk be-
szélni anyaságról, a feleség, a nő szerepéről is. Nagyon fon-
tos, hogy legyen nekik is valaki, akinek fontosak tudnak lenni! 
Közülük sokaknak nem volt igazán jó gyerekkora, itt most le-
hetőségük nyílik ezt is újraélni. Tudod, az itt élők élete nem 

szerző:  p u z s á r z s ó f i a  fotó:  b i l k u k r i s z t i á n

MEGLÁTNI A SZÉPET  
A KÜLÖNBÖZŐSÉGBEN
„Mikor lesz klub megint?” – hangzik a kérdés a hátunk mögül. A szalai közösségi ház körül sertepertélő 
utcabeli srác érdeklődik, iskolatáska a hátán, mára épp megvolt az öt óra. Sétapartnerem Czövek 
Andrea, az Érted Agria Alapítvány elnöke, aki hétről hétre figyelemmel kíséri az itt élőket. Hetente 
találkoznak a városrész fiataljai az Ifjúsági Klubban. A cél az, hogy megismerjék önmagukat, 

hagyományaikat és, hogy kicsit könnyebben menjenek a hétköznapok.

olyan egyszerű ám, mint a miénk. Itt kimosni és kiteregetni 
egy komplett hétvégét elvisz. Ilyen körülmények között nem 
jut idejük önmagukra.

– Mi az, ami téged maradásra bír, ami miatt úgy érzed, 
megéri csinálni?
– Két motivációm is van. Szociálpolitikus vagyok, így érde-
kelnek azok a konkrét folyamatok, amelyek egy hátrányos 
helyzetű csoport esetében eredményre vezetnek. Másrészt 
én nem az az ember vagyok, aki problémásnak látja a közös-
ségüket. Én csak azt tudom bennük meglátni, hogy végtele-
nül kreatív módon találják meg a mindennapi nehézségekre a 
megoldást és rengeteg olyan hagyományt őriznek, amelyek-
re mi már legfeljebb 
csak nosztalgiával gon-
dolunk vissza. Renge-
teg mindent tanultam 
tőlük, a legfontosabb 
talán, hogy a család 
náluk egy óriási, erős, 
támogató rendszer.

– Mit gondolsz, mi-
ért születnek mégis az 
emberekben előítéletek?
– Először is, nem gondolom azt, hogy itt cigánykérdésről van 
szó. Mi, magyarok, minden „normálistól eltérő” társadalmi cso-
portot távolságtartóan kezelünk. A fogyatékos emberekre is így 
tekintenek a legtöbben például, de említhetném szélsőséges 
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esetben az időseket is akár. Akkor kezdünk el félni valamitől, 
ha különbözik tőlünk és ismeretlen számunkra. A cigány kultú-
ra és életmód például nagyon sokszínű. Izgalmas látni, hogyan 
működik ez a közösség! Ugyanakkor természetesen ők is érzé-
kelik, hogy jóval nehezebb helyzetben vannak és a perifériára 
szorultak. Úgy tudnám leírni, mintha egy üvegfal lenne előttük. 
Tudják, hogy akadályba fognak ütközni, csak azt nem tudják, 
hogy mikor és hogyan? Az egyszeri projektek sajnos nem elég-
ségesek a kialakult helyzet felszámolására, a hazai mélysze-
génységben élők állapota komplexebb ennél. Társadalmi szintű 
megmozdulás volna szükséges hozzá. Mégis úgy érzem, nem 
kell feltétlenül felzárkózniuk a többségi társadalomhoz, hiszen 
a különbözőség értékes! Nem hiszek az asszimilációban.

– Hogyan tovább?
– Nem lehet magukra 
hagyni őket, egyedül 
ez nem megy, amíg 
ilyen a társadalmi 
megítélésük. Szükség 
van a külső segítség-
re, hogy fenntartható 
legyen a közösség fej-
lődése. Egyébként azt 

tervezzük, hogy azokból a gyakorlati foglalkozásokból, önis-
mereti és közösségfejlesztő játékokból, amelyeket itt sikerrel 
alkalmaztunk, összeállítunk egy egységcsomagot a kollégá-
immal. Ezt szeretnénk megosztani másokkal is, akik hasonló 
csoportban kívánnak eredményt elérni.

„…én nem az az ember 
vagyok, aki problémásnak 
látja a közösségüket…”
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1956-ról a 80-as évek 
végén kezdtek megjelen-
ni írások. Én leginkább a 
dokumentumok olvasása 
közben lepődtem meg. 
Addig ugyanis azt gon-
doltam, hogy édesapám 
56-ot idéző megszólalá-
sai biztosan elfogultak, 
így pontatlanok, mert a 
Kádár-rendszerhez fűző-
dő viszonya annyira át 
van itatva negatív érzelmekkel, hogy ezek szükségsze-
rűen felülírnak minden tárgyilagos emlékezést (már 
ha lenne olyan egyáltalán). A dokumentumokban vi-
szont szóról szóra azt olvastam, amit tőle hallottam. 
Bezzeg Kádár akkor mit mondott a rádióban, hogy 
Mindszenty nem is azt mondta. Édesapám ilyen em-
lékei a rádióhoz kapcsolódtak, de, talán mondhatom, 
neki is ugyanolyan fontos volt 56, ha nem is olyan ne-
héz és veszélyes, mint a fővárosban harcolóknak. 56 
neki is a szabadságot jelentette. Az ember általában 
az apjától tanulja meg, mit jelent a szabadság, az 
autonómia. No meg olyan eseményektől, mint 1956. 
Meg Bibó Istvántól, aki november 4-én, mikor már 
mindenhol szovjet katonák futkostak, helyzetértéke-
lést gépelt, amit aztán eljuttatott több nagykövetség-
re is. Lehet, hogy önmagában a rendszer szidása nem 
érdekes, lehet, hogy a nyilatkozatok eljuttatásának 
nem volt közvetlen eredménye. Lehet. A szavak mel-
lett azonban azt is láttam édesapám életén, tettein 
keresztül, milyen egy polgári, egy civil értékrend, és 
azóta is jó arra gondolni, hogy Bibó István ilyen nyi-
latkozatokat gépelt a parlamentben még november 
4. után is. Hogy így is lehet. Nyilvánosan kiállni a 
szabadságért, de ha ezt épp nem, akkor egy puhább 
diktatúra keretein belül teremteni saját szabadságot. 
„Jó, hát akkor itt fogunk élni”, mondja az ablakban 
álló anya (mellette két fia) 56 november 4-én a Meg-
áll az idő című film elején. Mert élni kell. Pontosabban 
túlélni. Mert a kettő nem ugyanaz. Igaza van Nádas 
Péternek: „Élni tanítani a felnövekvő generációt vagy 
túlélésre nevelni, ez két teljesen különböző felfogás.” 
De mit lehet tanítani? Vagy van egyéni és társadalmi 
minta, vagy nincs. 
Az 56 utáni kádári minta (amit nem ő talált ki, régi 
recept) fogalmazódik meg Esterházy Péter egyik köny-
vének mottójában: „A Trabant útfekvése kitűnő, és 
gyorsulása kifogástalan. Ez azonban nem szabad, 
hogy könnyelműségre csábítson. (Használati utasí-
tás – Trabant)” Jobb élet, nagyobb anyagi biztonság. 
Szabadságért cserébe. Mosógép, táncdalfesztivál, de a 
hatalom, a döntés a miénk. Biztonság versus szabad-
ság. Erős minta. Szemben a gyenge polgárosodással. 
Mégis. Itt van 1956. Vagy Bibó István. Vagy.
Vagy, akinek szerencséje van, az édesapja.

VAGY
SZABADOK.

– molnár ferenc írása –
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ÚJ ÉVAD, SZÍNES 
REPERTOÁR(OK)

– gárdonyi géza színház –

„Színház a színházban” mottóval hirdeti meg új évadát a Gárdonyi 
Géza Színház. Blaskó Balázs direktor kiemelte: harmincadik sze-
zonját kezdi meg a nyolcvanas években újraalakult egri társulat, 
amely az alapítók szellemiségét követve a legjobb értelemben 
vett népszínházi küldetéssel kívánja továbbra is szolgálni a közön-
séget. Az igazgató kiemelte: az elmúlt öt esztendőben hatezerről 
közel 14 ezerre nőtt a bérletes nézők száma. Mint mondta, a pub-
likum igényeit ki kell szolgálni, s emellett fontos, hogy szolgálják 
is a közönséget, kineveljenek egy következő, színházba járó gene-
rációt, értékes üzenetet közvetítve, utat mutatva nekik. 

–  Az új évad műsorterve három pilléren nyugszik: a Hamlet, 
a Black Comedy és a La Mancha lovagja. A Shakespeare-mű-
ben szeretnénk közel vinni a közönséghez a szakmánkat, annak 
lelki mozgatórugóit. A Black Comedy főszereplői az életükből 
csinálnak színházat, másnak akarnak mutatkozni, mint amik va-
lójában. A La Mancha lovagja kiváltképp egy színház a színház-
ban történet, hiszen mint Cervantes is mondja: „Az életet nem 
olyannak kell elfogadni, amilyen, hanem amilyen lehetne” – úgy 
hiszem, ez egy rendkívüli üzenet, ami ma különösen aktuális. 

A repertoárban szerepel még operett, a Lili bárónő, a színház 
tánctagozata, a GG Tánc Eger pedig a Kamaszok és a Anna Kare-
nina című táncelőadással várja a közönséget. A gyermekeknek, 
fiatal nézőknek a Babszem Jankó Gyermekszínházzal közösen 
kínál előadásokat a Gárdonyi Géza Színház.

– babszem jankó gyermekszínház –

Egy híján 20 – így szól az idén 19 éves Babszem Jankó Gyermek-
színház mottója. A társulat vezetője, Baráth Zoltán elárulta: a 
2016/17-es évad kialakítása már korán elkezdődött. Nem is le-

hetett ez másként, hiszen éppen csak véget ért a nyári játékok, 
máris kezdődött a szezon, s az új próbafolyamat. Ráadásul az 
idei esztendőben különlegességgel is készülnek a babszemjan-
kók, felső tagozatos diákoknak szerveznek majd drámaórákat.

– Új terület ez számunkra, de mégsem ismeretlen – fogalma-
zott Baráth Zoltán. – Évek óta stabil bázist jelentenek az óvodás, 
kisiskolás gyermekek, s úgy gondoltuk, fontos, hogy ne enged-
jük el a kezüket. Valamikor 19 esztendővel ezelőtt mi mentünk 
ki először óvodákba, iskolákba, s vittük el a színházat a gyere-
keknek, fontosnak tartjuk, hogy ezt a hagyományt ne szakítsuk 
meg.

Az idei repertoárban szerepelnek új darabok, s régiek új kön-
tösben. A közönség láthatja a La Fontaine A holló és róka című 
verses meséjét, A legokosabb bárányt, illetve a Gárdonyi Géza 
Színházzal közösen a Tündér Mírát, Az ördög három aranyhaj-
szálát és Arany János Fülemiléjét is. Különlegességnek ígérkezik 
emellett Szőke Andrea Eredeti Eredet című meséje és az A part 
alatt… című zenés foglalkoztató játék. 

A Babszem Jankó Gyermekszínház társulata pedig már előre 
is tekint, készülnek a 20 éves jubileumra, amelyen a többi között 
kiállítással és nem mindennapi történetekkel ünnepelnek majd.

– harlekin bábszínház –

Rekordo(ka)t döntött az előző évad a Harlekin Bábszínházban, 
mind az előadások, mind a bérletes nézők számát illetően – így 
kezdte a szezonnyitó társulati ülést Éry-Kovács András igazgató. A 
2016/17-es évadra hat bemutatót terveznek, sőt az elsőn már túl 
is vannak, a Testvérek című kínai népmese alapján írt előadást már 
láthatta a publikum. A legkisebbeket a Kukucs! című tanító jellegű 
gyerekjáték várja. Készülnek a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című 
zenés mesejátékkal, a Pom Pom meséivel, valamint a Tündérszép 
Ilona és Árgyélus királyfival is. Karácsony előtt Egy jeles nap címmel 
Jézus születését dolgozzák majd fel, beleszőve különleges egy bet-
lehemes játékot is, amit az ország számos pontjáról gyűjtött össze 
a direktor. Külön hirdetnek bérletet óvodásoknak, iskolásoknak, de 
minden korosztályra gondolnak, s drámamódszertani programmal 
is készülnek: gimnazistáknak mutatják be a Szentivánéji álom című 
darabot. Ezzel trilógiává bővül a harlekines Shakespeare-repertoár, 
hiszen korábban már bemutatták a Hamletet (ami komoly nemzet-
közi elismerést is hozott), és a Rómeó és Júliát. 

Éry-Kovács András elárulta: többféle technikát láthat a pub-
likum, lesz bunraku, ami szinte védjegye a Harlekinnek, és ter-
mészetesen marionett is. Nemcsak kicsiket, nagyokat is várnak, 
mottójuk: „Gyere el legalább egyszer bábszínházba!” – így hívo-
gatnak minden egrit megtapasztalni a bábszínház csodáját.



SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

SAKKOLIMPIKON ÉS 
NAGYMESTER
2016 AZ OLIMPIÁK ÉVE, HISZEN A RIÓI OLIMPIA ÉS PARALIMPIA MELLETT IDÉN SAKKOLIMPIÁT IS RENDEZ-
TEK BAKUBAN, AZERBAJDZSÁNBAN. AZ A NAGYON RITKA DOLOG TÖRTÉNT, HOGY MINDHÁROM ESEMÉ-
NYEN SZURKOLHATTUNK EGRI VERSENYZŐNEK. A 17. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT GLEDURA BENJAMIN UGYANIS 
TARTALÉKKÉNT TAGJA VOLT A 15. HELYEN VÉGZETT MAGYAR FÉRFI SAKKVÁLOGATOTTNAK. RÁADÁSKÉNT 
AZ ITT TARTOTT FIDE-KONGRESSZUS DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN – A MESTERNORMA NÉGYSZERI TELJESÍTÉSE 
UTÁN – HIVATALOSAN IS MEGKAPTA A NEMZETKÖZI NAGYMESTERI (GM) CÍMET.

Milyen egy tartalék szerepe a sakkolimpián? Az öt csapatag (Rap-
port Richárd, Berkes Ferenc, Almási Zoltán, Balogh Csaba és Gle-
dura Benjamin) közül egy pihent, a többiek pedig naponta egy-
egy partit játszottak soros ellenfelükkel. Az olimpiai újonc – és 
ekkor még nemzetközi mesteri (IM) címmel rendelkező – Gledu-
ra rögtön az elején bizalmat kapott a szövetségi kapitány Polgár 
Judittól a japánok ellen. A negyedik táblán Benji sötéttel győzött 
Yamada Kohei ellen, és a csapat is nyert 3,5-0,5 arányban. Auszt-
ria következett a második fordulóban, akiknek a szövetségi kapi-

tánya Benji korábbi edzője, Ribli Zoltán sakkolimpiai bajnok volt. 
Valentin Dragnev ellen ismét sötéttel nyert az ifjú egri sakkozó, a 
csapat pedig újfent 3,5-0,5 arányban hozta az újabb győzelmet.

– Ezután következett az első igazi „tétmeccs” a 4. kiemelt, há-
zigazda Azerbajdzsán ellen – idézte fel az eseményeket a friss 
nagymester. – A lett születésű, négy éve még a németek első 
táblás versenyzője, Arkadij Naiditsch volt az ellenfelem. Egy ide-
ig jól álltam, a nyitás után azt hittem én játszhatok nyerésre, de 
aztán kijött egy egyenlő állás. Azt vártam, hogy a 30. lépés után 

felajánlhatom a döntetlent, de pont ekkor elkezdtem rosszabbul 
állni. A legjobb lépéseket lépte és kikaptam, mint ahogy a csa-
pat is, 3-1-re. Utána Nicaragua következett. Itt nem is akartam 
játszani, fáradt voltam, pihenni szerettem volna. Judit viszont az 
„orosz taktikát” alkalmazta, ami azt jelenti, hogy ha valaki veszí-
tett, akkor másnap mindenképp játszott. Bejött, mert nyertem 
(William Bravo), nyertünk. Az ötödik fordulóban kaptam az első 
pihenőm. A hatodikban megint játszottam Uruguay ellen, ismét 
győztem. Aztán a nyolcadikban az olimpiai címvédő Kína követ-
kezett, akiket 2,5-1,5 arányban legyőztünk. Ehhez egy remivel 
járultam hozzá. Az ifjúsági világsztár Vej Jivel játszottam, aki két 
éve, 15 évesen lett olimpiai bajnok.

– Ahhoz képest, hogy tartalékként voltál beírva, egyedül 
Te játszottad végig az első négy fordulót! Milyen napi rutint 
alakítottatok ki?

– A partik délután háromkor kezdődtek. Aki pihenőt kapott, 
az nem ment be a versenyhelyszínre, esetleg a szállodából kö-
vethette a többiek összecsapásait. Az aznapi mérkőzés után este 
10-11 körül, amikor már megvolt a másnapi sorsolás, leültünk 
és eldöntöttük, hogy ki játszik. Másnap délelőtt mindenki a sa-
ját magyarországi szekundánsával készült jó két órát Skype-on 
keresztül. Addigra azt is megtudtuk, ki lesz név szerint az ellen-
felünk. Nekem Gallyas Miklós nagymester segített, de csapaton 
belül is megbeszéltük, hogy mit játszunk.

– A kínaiak elleni győzelem után felcsillant a remény, hogy 
éremért játszhattok. Mi történt ezt követően?

– A grúzokkal játszottunk. A kínaiak után pihenőt kaptam, 
azon a találkozón kikaptunk, így ismét távolodtunk az élme-
zőnytől. A 10. fordulóban a hollandok ellen megint játszottam. 
Gyaloghátrányom volt, küzdenem kellett a döntetlenért, de 
összejött. Ráadásul 2,5-1,5-re nyertünk. Az utolsó fordulóban a 
görögök ellen zártunk. Itt is játszottam. Nyitás után nem bírtam 
komolyan venni az ellenfelemet. Nem egy szokványos játékot 
játszott, az elején jobban álltam. Kockáztattam a győzelemért, 
de nem sikerült nyerni. 2-2-t játszottunk a görögökkel, így a 15. 
helyen zártunk.

– Végül is, ez több volt, mint egyszerű tűzkeresztség. Hiva-
talosan tartalékként mentél ki, ehhez képest a 11 mérkőzés-
ből nyolcszor ültél asztalhoz és összesen 5 pontot szereztél!

– A végén már úgy éreztem, hogy kész vagyok. Érdekes, hogy 
egy normális Openen kilenc fordulót játszom, nincs szünnap, azt 
bírom. Ez viszont komoly terhelés volt, nem csak magunkra, ha-
nem a csapatra is kellett figyelni. Ez ilyen szintem újdonság volt. 
Azért is fontos volt számomra ez a sakkolimpia, mert itt vált hi-
vatalossá, hogy a nagymesteri normáimat elfogadták és immár 
nagymesternek mondhatom magam – zárta a sakkolimpiai érté-
kelést az eddigi egyetlen egri sakkolimpikon. 
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Gledura Benjamin (Eger, 1999. július 4.)

 Klubja: Egri Sakk RSSK
 Vendégjátékos: Honvéd Auróra SE
 FIDE-mester (FM): 2009. szeptember
 Nemzetközi mester (IM): 2014. augusztus 
 Nagymester (GM): 2016. szeptember 20.
 Élő-pontszám: 2585 (2016. szeptember)

Magyar ranglista 9. hely
U18 világranglista 5. hely

Sakkolimpia
A sakkot csak 1999-ben ismerte el olimpiai 

sportágként a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság. A Nemzetközi Sakkszövetség 

(FIDE) lényegében 100 éve ezért küzdött. 
Mivel korábban nem vették fel az olimpiák 

műsorába, ezért 1924-től nem hivatalos, 
majd 1927-től hivatalos sakkolimpiákat 

rendeztek először évente-kétévente, majd 
1950-től kétévente. Hatalmas esemény, 
hiszen a Föld országainak válogatottjai 

(4+1 fő) vesznek részt rajta. Az idei, bakui 
volt a 42. Sakkolimpia. A férfiaknál – ahol 

nők is asztalhoz ülhetnek – 176 ország 
182 csapata, míg a nőknél 137 ország 141 
csapata vett részt, ami rekordnak számít a 

sakkolimpiák történetében.  Magyarország 
– csakúgy, mint a hagyományos olimpián 

– itt is az éremtáblázat élmezőnyében 
található. A férfiak az örökrangsorban a 4. 

(3 arany, 7 ezüst és 2 bronzérem), míg a 
nők az 5. (2, 5, 2) helyen állnak.



„friss szelek, fényes szelek fújnak…”
programsorozat

az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójának tiszteletére 
a bródy sándor könyvtárban

2016. október 12. szerda 17.00
SORSFORDULÓK — SORSFORDÍTÓK TÖRTÉNELMI SZEMELVÉNYEK
Gál Máté: Egyházellenes fellépés Egerben és Heves megyében az 1950-es 
években

2016. október 20. csütörtök 17.00
„Friss szelek, fényes szelek fújnak…”
Kiállításmegnyitó az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójá-
nak tiszteletére. Közreműködő partnerek: Dobó István Vármúzeum és a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára.

2016. október 20. csütörtök 18.00
Gérecz Attila-est — Ferenczi György és a Rackajam koncertje. A koncert 
helyszíne: Megyeháza, díszterem (Eger, Kossuth L. u. 9.)

2016. október 26. szerda 17.00
SORSFORDULÓK — SORSFORDÍTÓK TÖRTÉNELMI SZEMELVÉNYEK
Dr. Kozári József: Forradalmi események Heves megyében

2016. október 27. csütörtök 17.00
Az 1956 Heves megye, Eger című dokumentumfi lm vetítése. Közreműköd-
nek: Szíki Károly színművész és vendégei.

A programok és a kiállításmegnyitó helyszíne a Bródy Sándor Könyvtár 
(Eger, Kossuth L. u. 16.). Az ettől eltérő helyszínt külön jeleztük. 
A programokon a részvétel ingyenes!

TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!

Az emlékkiállítást és a programsorozatot az 
„1956-os Emlékbizottság” támogatta és „A 
magyar szabadság éve” elnevezésű programso-
rozat keretében valósul meg.
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A készülékajánlat 2016. szeptember 1-jétől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. A készülék elérhetősége üzletenként eltérő lehet. 
További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.
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SAMSUNG
GALAXY J3 (2016) 

0 Ft
Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra 
vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.
További feltételekről érdeklődj 
a Telekom üzletekben!
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Létfontosságú 
háttérmunka  
a Higiéniai osztályon
Új helyre, az elmúlt évben átadott épületegyüttes 
első emeletére költözött a kórház Higiéniai osztálya. 
Az intézmény tisztaságáért, a vizsgálatokhoz és mű-
tétekhez szükséges műszerek, eszközök sterilizálá-
sáért felelős részleg teljesen új gépparkot is kapott, 
így a ’80-as évek technológiáját lecserélték a lehető 
legmodernebbre – mondta el dr. Maszárovics Zoltán, 
a kórház higiénikus főorvosa. Az osztály munkája a 
betegek számára láthatatlan – nem is léphet be ide-
gen oda –, ugyanakkor létfontosságú. Az osztály egy 
csoportja végzi az infekciókontrollt, azaz nyomon kö-
veti az intézményben előforduló fertőzéseket is.

A költözésnek és az új berendezéseknek hála, rö-
vidül, ugyanakkor biztonságosabbá válik a használt 
eszközök (például a műtéteknél alkalmazott szikék, 
ollók) útja a műtőktől, vizsgálóhelyiségektől a Higié-
niai osztályig. Régebben egy műtős fiú vitte el azo-
kat a tisztítás, a sterilizálás helyszínére, most viszont 
egy teljesen zárt rendszeren, speciális liften érkezik 
a „szennyes”. Az osztály legnagyobb „munkaadója” 
a központi műtő, ahonnan rengeteg eszköz érkezik. 
Szabó Zoltán, a Központi Sterilizáló csoportvezetője 
azt mondja, a többi közt három nagy teljesítményű 
vegyszeres mosogató működik az osztályon. A végső 
állomás a teljes sterilizálás, amit pedig olyan legújabb 
generációs gépek végeznek, amelyek rövid idő alatt, 
hőre érzékeny anyagokat is tudnak hatékonyan fer-
tőtleníteni. A rendszer legnagyobb előnye a gyorsa-
ság: az eszközök sokkal hamarabb kerülhetnek ismét 
felhasználásra, azaz vissza a műtőkbe.

Bár az új gépek a legmodernebbek, emberi kéz és 
szakértelem nélkül természetesen nem működnek. 
Az osztályon nyolc munkatárs foglalkozik az eszkö-
zök tisztítási folyamatával, majd a csomagolással, a 
sterilizálás pedig négy szakképzett fertőtlenítő mes-
ter feladata, mind az eszközök, mind például egy kór-
terem, osztály fertőtlenítése esetében.

A kórház takarítási rendszerén is változtattak. 
Korábban – 16 éven át – külső vállalkozó végezte a 
feladatot, ami most már az intézmény saját takarító-
szolgálatához került. Kiss Györgyi, a Higiéniai osztály 
főnővére, a takarítószolgálat vezetője kiemelte: gőz-
tisztítókat, nagynyomású takarítóeszközöket szerez-
tek be a hatékonyság érdekében. A fejlesztések leg-
főbb célja a kórházi fertőzések megelőzése.

Egészen Angliáig repített – persze csak a gasztronómia vi-
lágában – Hegyi Mátyás chef a Kétbalkezes kukta legutób-
bi adásában. A szigetországban oly’ közkedvelt fish&chips 
(azaz hal és burgonya) otthon is könnyen elkészíthető, s 
nemcsak egyszerű, de minőségi alapanyagokkal ízletes és 
egészséges is.

Érdemes nílusi tilápiát venni, e halfajta húsa nem zsíros, nem 
szálkás és jól is kezelhető. 

A halat felcsíkozzuk, majd bepácoljuk: teszünk rá sót (me-
het bőven, nehéz elsózni), fehérborsot, mézet, egy fél lime 
levét és héját reszelve. 

Ha ezzel megvagyunk, nekiállhatunk a bundának, ami 
sörtészta lesz. Szétválasztjuk 2-3 tojás fehérjét és sárgá-
ját. Utóbbi lisztbe kerül, megsózzuk és fokozatosan barna 
sört meg némi tejet öntünk hozzá. Fontos a fokozatosság, 
hogy homogén krémet keverjünk az elegyből. A tojásfe-
hérjéhez kis sót teszünk, s habbá verjük. A kettőt végül 

óvatosan összekeverjük, vigyázva, ne törjön meg a hab. 
A halcsíkokat lisztben, majd e tésztában megforgatjuk, s 
kisütjük. A tészta érzékeny „jószág”, le tud ragadni, ezért 
próbáljuk óvatosan tenni a forró olajba a csíkokat, hogy ne 
süllyedjen le a serpenyő aljára. Gyorsan sül a finomság, ne 
hagyjuk magára!

A köret is pikk-pakk elkészül: sült burgonyát kínálunk a hal-
hoz. Persze, ha tehetjük, nem mirelitet veszünk, hanem friss 
krumplit vágunk darabokra, és sütjük ki. (Érdekesség, de a 
britek ezt hívják chipsnek, míg a boltokban kapható burgo-
nyaszirmot crisps-nek)

Ha már Anglia, nem maradhat el a zöldborsó püré sem! 
Egy kanál vajra leforrázott zöldborsót teszünk, ehhez apróra 
vágott mentát és némi sót adunk, s az egészet egy villával 
összetörjük, úgy kínáljuk a sült halunk és a burgonya mellé. 
Még egy jó tanács a végére: miután a tésztába sört öntöt-
tünk, a maradékot ne dobjuk ki, inkább kortyoljunk az étel 
mellé néhányat, úgy az igazi…

FISH&CHIPS  
ZÖLDBORSÓPÜRÉVEL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – OKTÓBER

Dátum Név Cím Telefonszám Ügyeleti idő
1 szo Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30
2 v Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30
3 h Ezerjó Patika Pacsirta u. 4. (36) 310-985 20:00–07:30
4 k Gránátalma Gy. Kórház SBO 411-444/2514 20:00–07:30
5 sze Balassa Gyógysz. Balassa u. 9. (36) 782-711 20:00–07:30
6 cs Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30
7 p Érsek Patika Érsek u. 5. (36) 321-566 20:00–07:30
8 szo Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30
9 v Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30

10 h Agria Gy. Hadnagy u. 32. (36) 789-129 20:00–07:30
11 k Tégely Patika Deák F. u. 57. (36) 516-706 20:00–07:30
12 sze PatikaPlusz Gy. Sas u. 1. (Spar) (36) 515-145 20:00–07:30
13 cs Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30
14 p Jázmin Patika Hadnagy u. 5. (36) 316-172 20:00–07:30
15 szo Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30
16 v Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30
17 h Mervai Patika Berze N. J. u. 2. (36) 424-588 20:00–07:30
18 k Platán Gy. Vallon u. 4. (36) 784-172 20:00–07:30
19 sze Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30
20 cs Kristóf Gy. Katona t. 1–3. (36) 515-820 20:00–07:30
21 p Kígyó Patika Dobó tér 2. (36) 312-219 20:00–07:30
22 szo Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30
23 v Székfű Patika Farkasvölgy u. 27. (36) 517-524 07:30–07:30
24 h Kristóf Gy. Katona t. 1–3. (36) 515-820 20:00–07:30
25 k Kígyó Patika Dobó tér 2. (36) 312-219 20:00–07:30
26 sze Gránátalma Gy. Kórház SBO 411-444/2514 20:00–07:30
27 cs Isteni Gondv. Lenkey u. 2. (36) 516-696 20:00–07:30
28 p Érsek Patika Érsek u. 5. (36) 321-566 20:00–07:30
29 szo Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30
30 v Benu Zalár Zalár u. 9. (36) 310-191 20:00–07:30
31 h Ezerjó Patika Pacsirta u. 4. (36) 310-985 20:00–07:30



BőveBB információ és az elfogadóhelyek listája: 
www.agriapark.hu

ŐSZI FIATALÍTÓ RITUÁLÉ 
A TÖRÖK FÜRDŐBEN!

50 perces szőlőmagolajos hamam masszázs 
belépővel 9000 Ft!

Ismerje meg a hidegen sajtolt szőlőmagolaj 
jótékony hatását, próbálja ki a tradicionális 

török masszázsunkat, a hamamot!

Masszázsfoglalás: 36/510-552
Eger, Fürdő u. 3-4.

www.egertermal.hu

TÖRÖK FÜRDŐ
SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG, TRADÍCIÓ

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



Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Bőr- és szőrmeruházat 
• bélés- és cipzárcsere • 

• javítás • alakítás •
• tisztítás •

• festés • Eger
Liszt F. u. 19.
(36) 314 492 • (30) 903 8546

GÁBOR ESZMERALDA becsüs, 
műgyűjtőnő legmagasabb áron 
készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, ezüst tárgyakat, 
órákat, aranyakat, bronztárgya-
kat, borostyánokat, porcelánokat, 
Kovács Margitot. Kiszállás díjtalan: 
06/1/789-1693, 30/382-7020

RENDELŐ: H–P: 8.00 – 18.00, SZ–V: 9.00 – 12.00
 DR. SUSZTÁK BÉLA (20) 9312 460
 DR. HANÁCSEK RICHÁRD (20) 3842 891
 DR. BALOGH GÁBOR (30) 5823 389
ÁLLATELEDEL: H–P: 8.30 – 16.30, SZ: 8.00 – 12.00
ÁLLATPATIKA: H–P: 8.00 – 16.30

EGER, SZÖVETKEZET U. 4.

(36) 312-460
WWW.ALLATKORHAZEGER.HU

Válassz őszi nyelvtanfolyamainkból!

– Milyen tanfolyamok várhatóak az őszi 
hónapokban Önöknél? 

Ha valaki fejleszteni szeretné a tudá-
sát, vagy új nyelvet akar tanulni, akkor azt 
megteheti az elkövetkező hetekben in-
duló 30, 60 vagy 90 órás csoportos angol, 
német, francia, spanyol és olasz tanfo-
lyamainkon. Ha nyelvvizsga a cél, akkor 
is jó hírrel szolgálhatok, mert az említett 
nyelvekből nyelvvizsga is tehető nálunk. 
Felkészítő tanfolyamokkal és tanköny-

Elkezdődött az új tanév, ilyenkor ismét fontossá válik a nyelvtanulás és a 
nyelvvizsga is. A Langwest Nyelvi Központ oktatási igazgatójával, Dányi 
Lászlóval, beszélgetünk azért, hogy megkönnyítsük a nyelvtanulók dolgát 
és első kézből tájékoztassuk olvasóinkat a sokszínű lehetőségekről. 

vekkel, próbavizsgával, online jelentkezé-
si lehetőséggel várjuk a nyelvvizsga iránt 
érdeklődőket!

Tanulj a Langwestben, és a nyelvvizs-
gád felét mi álljuk! Szóbeli vagy írásbeli 
nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamunkon 
a résztvevők a tanfolyam végén próba-
vizsgát tesznek. Hat hét múlva pedig biz-
tos nyelvtudással indulhatnak a nyelvvizs-
gára. Akik nyelvvizsgájukat is a Langwest-
nél teszik, 50% vizsgadíj kedvezményt 
kapnak. Az említett tanfolyamok legköze-
lebb szeptember végén indulnak. Ha nincs 
idő részt venni a tanfolyamon, akkor még 
mindig van lehetőség egy próbavizsgára 
vagy az ANT távoktató programunk se-
gítségével készülni az írásbelire.

Mivel számunkra fontos, hogy a nyelv-
tanulók igényeit kielégítsük, ezért az ér-
deklődők magántanulóként tanulhatják 

az angol, német, francia, spanyol és olasz 
nyelvet. Azoknak ajánlom a magánórát, 
akik egyedül szeretnének tanulni, és 
rugalmas időbeosztást kívánnak. A ma-
gánóra keretében a nyelvtanár kizárólag 
a tanuló nyelvi készségeinek fejlesztésre 
koncentrál.  

Kedvezményes csomagajánlatunk a 
nyelvvizsgára készülőknek és csoportos 
nyelvtanfolyamainknál érvényes őszi ak-
ciónk jelentős megtakarítást biztosít a 
beiratkozók számára.

– Hol találjuk a Langwest Nyelvi Köz-
pontot és honnan szerezhetünk bővebb in-
formációt?

– Aki őszi programként nyelvtanulást 
tervez, az minél előbb keressen fel min-
ket Egerben, a Nagyváradi u. 14/C. szám 
alatt. Képzési tanácsadás, valamint tu-
dásszint felmérés keretében kialakítjuk 
a számára legmegfelelőbb és legkölt-
séghatékonyabb nyelvtanulási progra-
mot. Akciónkról, nyelvtanulási lehető-
ségeinkről tájékozódjon a honlapunkon: 
www.langwest.hu.

LANGWEST NYELVI KÖZPONT
3300 Eger, Nagyváradi u. 14/C. • infoeger@langwest.hu • 36/411-910



KIÁLLÍTÁS FILM KÖNYV KONCERT SZABADIDŐ

FÖLDI PÉTER KIÁLLÍTÁSA
Földi Péter Kossuth-díjas festőmű-
vész, munkáival 1974 óta szerepel ki-
állításokon. A Vitkovics Alkotóházban 
rendezett tárlatát H. Szilasi Ágota mű-
vészettörténész nyitja meg október 
6-án 17 órakor, ahol Habis László pol-
gármester mond köszöntőt. A meg-
nyitón a Csakragenerátor Dobkör is 
közreműködik. A kiállítás november 
15-ig látogatható.

Helyszín: Vitkovics Alkotóház és Mű-
vésztelep.

KIÁLLÍTÁS 
TERMÉSZETFOTÓKBÓL
Szeptember 17-én Gyárfás-Tóth Gá-
bor természetfotós képeiből nyílt 
kiállítás az Agria Park Galériájában. 
A tárlat 2016. szeptember 17-től ok-
tóber 19-ig látogatható. 

SCHREIBER – GYERMEK – 
SZÍNHÁZ
Mesés papírjátékok – kiállítás nyílt a 
Dobó István Vármúzeum Játékgyűjte-
ményéből a Ziffer Sándor Galériában 
(Eger Kossuth Lajos u. 17.). A Schreiber 
papírszínházat több generáción át egy 
egri család őrizte, a kassai származású 
családtag, Schmotzer Alajosné Tarczal 
Mária hagyatékaként. A Schreiber pa-
pírszínházának repertoárja 69 színházi 
előadást kínált, melyben irodalmi mű-
vek, operák, mesék találhatók.

VEGETÁRIÁNUS RECEPTEK A 
BÜKK MELLŐL
„Ami biztosan feltűnik majd, az a ter-
mészet közeli életmód és az a fajta 
alapanyag használat, amihez a Bükk 
és a saját kiskertünk ad folyamatos ih-
letet és javakat.”

Napjainkban egyre többen döntenek 
úgy, hogy teljesen vagy részlegesen, 
de száműzik a húst étrendjükből. So-
kan kényszerből, míg mások megy-
győződésből fordulnak a vegetáriánus 
étrend felé. Eger szomszédságából 
kínál ehhez tapasztalatokon nyugvó 
alternatívákat Bliszkó Viktor könnyen 
elkészíthető, házias ételeket bemutató 
„Vegetáriánus receptek” című könyvé-
nek második, bővített kiadása.  
Az egyéni hangvételű és gazdagon il-
lusztrált kiadvány érdekessége, hogy 
a benne szereplő izgalmas ételek ott-
hon is könnyen elkészíthetők, hiszen 
többségében a háztartásokban is 
megtalálható, hétköznapi alapanyagok 
felhasználásával nyújt segítséget a ve-
getáriánus étrend szerelmeseinek. Az 
indiai, az olasz és a magyar konyha jel-
legzetességeit is magukban hordozó 
fogások garantáltan feldobják a család 
étrendjét. Nem csak vegetáriánusok-
nak: van élet a húson túl!
A kiadvány megrendelhető a http://ve-
getarianusreceptek.hu/a-konyv címen, 
vagy megvásárolható az értékesítési 
pontokon.

Nyereményjáték! Derítse ki, hogy 
mikor és hol lesz a könyv bemutatója 
Egerben és küldje el 2016. szeptem-
ber 30-ig a mediaeger@mediaeger.hu 
e-mail címre! A helyes megfejtést be-
küldők között 2 db könyvet sorsolunk 
ki.

11. ARTALOM 
ÉLŐMŰVÉSZETI FESZTIVÁL
Performanszokkal, happeninggel, 
kortárs tánccal, kísérleti zenével, 
valamint költészettel és érdekes 
akciókkal várják a 11. ARTALOM 
élőművészeti fesztiválra érkezőket. 
A programsorozat október 10-12-
ig minden nap 17.00 és 22.00 óra 
között látogatható a Templom Ga-
lériában.

ÚJJÁSZÜLETÉS
Szeptemberben és októberben Az 
újjászületés kapujában címmel előa-
dássorozat a várban.

Téma: Remekművek a Szépművé-
szeti Múzeum Egyiptomi Gyűjtemé-
nyéből

A LÁNY A VONATON
Rachel (Emily Blunt) minden áldott 
nap felül a vonatra, hogy bemenjen a 
városba, és minden áldott nap kétszer 
elhalad a régi háza előtt. A ház előtt, 
ahol a volt férje az új feleségével és 
nemrég született gyermekükkel lakik. 
Rachel képtelen elengedni a múltat, 
és miközben fájdalmát alkohollal pró-
bálja enyhíteni, egy fiatal párról talál ki 
történeteket, akiket a várakozó vonat-
ról figyel meg. A nő elképzelése sze-
rint Megan és Scott élete tökéletes: 
gyönyörűek, szerelmesek és hűsége-
sek egymáshoz. 

Ám egy nap valami olyan megdöb-
bentőt pillant meg a vonat ablakából, 
ami mélységes félelemmel tölti el. 

Bemutató: októbert 6.
 
VÁNDORSÓLYOM 
KISASSZONY KÜLÖNLEGES 
GYERMEKEI
Jake imádott nagyapja nagyon szere-
tett füllenteni. Sokat emlegetett gye-
rekkori emlékei mind olyanok, mint a 
tündérmesék. A srác nem sokat örököl 
a nagypapája után: csak pár furcsa fel-
jegyzést – amelyekről hamarosan kide-
rül, hogy nyomok, amiket követve Jake 
egy különleges világ felé indulhat el.
Még az is lehetséges, hogy az öreg 
nem volt hazudós, és legőrültebbnek 
tűnő történetei valóban megestek. 
Igazán létezik a Sziget, igazán lehet az 
időn kívül élni, és működik Vándorsó-
lyom kisasszony iskolája, ahova azokat 
fogadják be, akik kivételes képessé-
geik miatt kívül rekednek az emberi 
társadalmon.

Bemutató: szeptember 29.

„LÁTTAM A HOLDAT 
ELŐTTEM”
Berecz András lemezbemutató kon-
certje

Berecz András mesemondó, népdal-
énekes új lemezén a mesék és dalok 
segítségével a testvérszeretet és test-
vérgyűlölet mitikus állapotait jeleníti 
meg.
„Óvatosabb népek a fennmaradásu-
kat fenyegető veszélyeket intelmekbe 
foglalják, feledni nem hagyják. A sze-
rencsések aszerint élnek. A létükkel kí-
sérletezők kanyargós utakat járva, ma-
gukon próbálják újra és újra. E számon 
tartott veszélyek közül - az egész em-
beri műveltségen belül is - kiemelke-
dik a rokoni széthúzás, testvérviszály. 
Sok régi mese, ének, szentként tisztelt 
szöveg beszél ezekről.” – Berecz And-
rás
Időpont: október 21. 19.00
Helyszín: Forrás Gyermek és Ifjúsági 
Ház
Közreműködik: Dsupin Pál – furulya.

RENDHAGYÓ 
PRÍMÁSTALÁLKOZÓ
2016. október 17-én este hét órától 
prímások adnak koncertet a Gárdonyi 
Géza Színházban!

Lakatos Róbert – hegedű
Herczku Ágnes – ének
Korpás Éva – ének
Pál István Szalonna – hegedű
Vizeli Balázs – hegedű
Balogh Kálmán – cimbalom
Bede Péter – szaxofon
Mester László – brácsa
Doór Róbert - nagybőgő

TOVÁBBI PROGRAMOK: WWW.EGRIPROGRAMOK.HU
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KONCERT

DEMJÉN 70 NAGYKONCERT
Hetvenkedem! címmel ad koncertet 
Demjén Ferenc Magyarország egyik 
legnépszerűbb, legtermékenyebb 
könnyűzenei szerzője, szövegírója. Az 
előadó a Tűzkerék, Bergendy, V’Mo-
to-Rock zenekarok meghatározó alak-
ja volt. A nevével fémjelzett albumok 
eladása megközelítőleg 7 millióra 
tehető. Számtalan szakmai elismerés 
mellett a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztje kitüntetés 
tulajdonosa, Liszt- és Kossuth-díjas 
művész. Demjén Ferenc eddigi pálya-
futása, nemcsak a könnyűzenei élet, 
hanem az egyetemes magyar kultúra 
részét képezi. Alkotásain generációk 
nőttek fel.
Időpont: október 14. 19.00
Helyszín: Kemény Ferenc Sportcsar-
nok

FILHARMÓNIA 
NYITÓKONCERT

2016. október 3-án este nyolc 
órától Filharmónia nyitókon-
cert a Bazilikában az Egri Szim-
fonikus Zenekar és a Nemzeti 
Énekkar közreműködésével. 
Műsor:Liszt: Szent Cecília 
legendája és Gounod: Szent 
Cecília mise. Vezényel: Szabó 
Sipos Máté.




