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A TARTALOMBÓL

VÁSÁROLJ FEBRUÁR 14-ÉN KEDDEN, 
VALENTIN NAPON 10 VAGY AKÁR 60% KED-
VEZMÉNNYEL AZ AGRIA PARK ÜZLETEIBEN!
Amennyiben az adott üzletben más kedvezmény is érvényben van, a kedvezmények összevon-
hatóságáról 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 bevásárlóközpontban található információs 
terminálokról is kinyomtathatod!

Napijegyre és szolárium használatra.

Minden használt játékszoftverre. 
Más akcióval nem összevonható, 
a kupon egy vásárlás alkalmával használható fel.

Hajvágásra.

5.000 Ft vásárlás felett ajándék kávé, vagy öngyújtó.

Megjelölt termékekre.

Minden teljes árú Douglas saját márkás 
termékre, kizárólag Douglas Törzsvásárlói 
kártyával. A törzsvásárlói kártya 
kedvezményeivel és más akcióval nem vonható össze.

Havi korlátlan bérletekre.

Minden könyvre és hangoskönyvre.

Lakberendezési termékekre.Ezüst ékszerekre 20%, 
megjelölt termékekre egyéb kedvezmény.

Teljes árú termékekre.

Legalább 1 férfi  és 1 női termék 
vásárlása estén 10% extra kedvezmény a már akciós árakból is.

Akár most elrepülhet télből a nyárba, vagy 
kiválaszthatja nyári üdülését! Ingyenes reptéri parkolás Budapesten 
a Shopping Day napján történő foglalásokra.

Megjelölt termékekre.

A vásárlás végösszegéből
(kivéve rendelések és előrendelések).

Teljes árú termékekre, kivéve ruházat.Minden Le Coq Sportif termékre.
Az ajánlat Clubkártyás vásárlásra nem vonatkozik.

Megjelölt termékekre. Megjelölt termékekre.

Teljes árú termékekre. 
Ajándékutalvány vásárlásra nem vonatkozik.

2.000 Ft kedvezmény minden teljes árú 
Berkemann lábbelire.

2.000 Ft kedvezmény minimum 10.000 Ft 
vásárlás esetén a megjelölt termékekre.

Teljes árú Retro termékekre, 
Gift Card vásárlása estén nem érvényes.

Teljes árú termékekre, kivéve LEGO. 

A készleten lévő megjelölt háztartási 
kisgépekre és szépségápolási termékekre.
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HATÁSVADÁSZAT
Hálás lehetek interjúalanyaimnak, hogy akaratlanul is tanítanak engem. Januárban egy könnyed túlélőcsomagot 
kaptam, mosollyal és derűvel, most viszont bölcsesség és nyugalom van a zsákban, megpakolva hittel, alázattal 
és szerénységgel. Egy férfi ajándéka, úgy adta át egy csésze kávé és egy pohár víz között, egy piros körasztal körül 
ötvenöt percnyi beszélgetés alatt, hogy nem is tud róla. Borász ő, mélyen hívő ember, most már nagykövet is, de ez 
mind semmi… Családapa és férj, barát és ember – ami a legfontosabb.

Sosem tudni, mivel, mennyire hatunk a másikra. Tetteink, mondataink egyáltalán megállítanak-e valakit, szavaink 
befurakodják-e magukat valakinek az agyába, szívébe, hogy aztán ott leülepedve hatni tudjanak? Teszek-e, mondok-e, 
írok-e olyat, amivel csak egy kicsit is gyarapodik, esetleg több is lesz valaki? Előveszem Hamvast vagy Nietzschét, 
csodálom Rubik Ernőt vagy Federert, Beethovent vagy Kosztolányit… Igen, ők a szavaikkal, az alkotásaikkal, a 
tehetségükkel elkaptak, megfogtak bennem valamit, ez a zsenik küldetése. De rendkívül hálás élmény, ha egy 
„hétköznapi” ember hat rám: egy lelkész, aki a lelkével is meghallgat, egy politikus, aki nem akar megfélemlíteni, egy 
fáradt bolti eladó, aki este hétkor is mosolyog, egy börtönt megjárt ötvenhatos, egy hivatását szerető pedagógus, 
egy őszinte barát… ők hassanak rám, igen, őket akarom, egyenes gerincek és gyarló, de tiszta lelkek hassanak, 
a mindennapok hősei hagyjanak nyomot bennem azzal, amit tesznek, mondanak, képviselnek. Egy borász, egy 
ápolónő, egy gyógypedagógus, egy cukrász, egy tűzoltó vagy katona… Hassanak, hogy élhetőbb legyen az élet, 
hatásvadász, igen, hatásvadász akarok lenni!

Életem egyik meghatározó élménye, hogy a közelmúltban találkoztam saját hatásommal. A gyermekem angol 
versenyre készült, arról kellett PowerPointban vallania, ki a példaképe. Hírességek nevei röpködtek a versenyzők 
között, de én döbbenten szembesültem a ténnyel: a lányom minket választott. A szüleit. Egy emberről kellett írnia, 
de ő nem tudott dönteni, így mindkettőnket „kidolgozott”. Elkészültem, mint egy PowerPoint-anyag, mosolyogtam 
magamra a monitorról. Én. A mezei halandó. Mondanom sem kell, mennyire meghatott.

Jó lenne úgy élni, hogy tetteimmel, vagy mondataimmal beférkőzzek valakinek az agyába, szívébe, emlékezetébe. 
Hogy hatni tudjak. Pláne pozitívan. Az lenne az igazi. 

Hát, hajrá :) Hassunk, alkossunk, hátha ettől mások (is) gyarapodnak…  HARSÁNYI JUDIT / főszerkesztő



DIÁKSPORT
A Hunyadi bejutott a JSV országos döntőbe

JANUÁR 17.
A Magyar Diáksport Szövetség által rendezett versenyek 
közül az egyik leglátványosabb a játékos sportversenyek, 
amit alsó tagozatos általános iskolásoknak írnak ki. Az idei 
tanévben március 25-én ismét Egerben lesz az országos 
döntő. A szabályok szerint a Heves megyei döntőt meg-
nyerő csapat automatikusan kvalifikálja magát az országos 
fináléba. A négy iskola csapata közül az egri Hunyadi lett az 
első, így ők már biztos, hogy ott lesznek a Kemény Ferenc 
Sportcsarnokban rendezett márciusi döntőben.

EGER ÜNNEPI FÉNYEI
Nyolc kategóriában adtak át díjakat

JANUÁR 23. 
Kihirdették az Eger Ünnepi Fényei pályázat eredményét. 
Mintegy ötvenen indultak a vetélkedésen. A polgármesteri 
hivatal, a lokálpatrióta egylet, a városszépítő egyesület és 
a Cives Pro Urbe Alapítvány kilencedik éve írja ki a pályáza-
tot. Nyolc kategóriában adtak át díjakat. Képünkön a zsűri 
egyik különdíjának nyertese, az Abbázia Vendégház. (A 
díjazottak névsora megtalálható a www.egrimagazin.hu 
webcímen.) fotó: nemes róbert

MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA
Megállapodott az egyetem és az önkormányzat

JANUÁR 24.
Együttműködési megállapodást írt alá az önkormányzat és az 
Eszterházy Károly Egyetem a magyar kultúra napja tisztele-
tére rendezett városi díszünnepségen, az „Európa Kulturális 
Fővárosa 2023” pályázat sikeres előkészítésére. Az ünnepségen 
kitüntetéseket adtak át azoknak, akik kiemelkedő munkát 
végeztek a kulturális és művészeti élet területén, és kihirdették 
az önkormányzat által kiírt irodalmi pályázat eredményeit is. 
(Díjazottak névsora: www.egrimagazin.hu) fotó: gál gábor

KÖNYV A LÍCEUMRÓL  
Újabb kiadvánnyal jelentkezett Kiss Péter

JANUÁR 20.
Kiss Péternek az érseki Líceum történetéről szóló új köny-
vét mutatták be a Bródy Sándor Könyvtárban. A levéltá-
ros eddig feldolgozatlan dokumentumok alapján állította 
össze a kötetet, ilyenek például a helyi sajtó 19–20. 
századi anyagai. A könyvet Kovács Melinda főlevéltáros 
mutatta be, a moderátor Cs. Varga István irodalomtörté-
nész volt.

BORSIKER
Thummereré a legjobb magyar vörösbor

JANUÁR 25.
A Magyar Borszakírók Köre által első alkalommal meg-

hirdetett Super 12 elnevezésű meghívásos borversenyén 
a Magyar Bor Nagydíját a Szent Tamás szőlőbirtok és 

pincészet Szent Tamás furmint 2013-as évjáratú fehérbo-
ra, illetve a Thummerer Pince Egri Bikavér Grand Superior 

2012-es vörösbora nyerte el 12-12 fehér- és vörösbor 
közül – jelentették be a szervezők Debrecenben, a Déri 

Múzeumban tartott sajtótájékoztatón.
fotó: nemes róbert

CIVIL KEREKASZTAL 
Évet értékeltek a civilek

JANUÁR 16. 
Értékelte a 2016-os évet az Egri Civil Kerekasztal. A ren-

dezvényen tíz aktivista és tíz szervezet kapott elismerést. 
Az év szekcióvezetője Radics Istvánné,az év civil támoga-

tója az FM 7 Rádió, az év civil aktivistája Kósa László, az 
év egyesülete az Ezüstidő Szabadidős Egyesület lett.

KÉZILABDA
Orosz irányító a csapatban

JANUÁR 27.
A bajnoki folytatás előtt két új igazolással erősített a férfi 

kézilabda NB I-ben jelenleg a 9. helyen álló Eger SBS 
Eszterházy együttese. Az orosz irányító, Inal Aflitulin és 
a magyar junior válogatott beállós, Füzi Dániel – utóbbi 
kölcsönben – egyaránt a bajnoki címvédő Veszprémtől 

érkezett.
fotó: lénárt márton
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HÍREK

 ÖTÁGÚ SÍP ÜZENETE
Több mint negyvenen léptek fel

JANUÁR 28. 
A magyar kultúra napjához kapcsolódva rendezte meg az 

Ötágú síp üzenete című versmondó és kulturális találkozót az 
Egri Kulturális és Művészeti Központ. A vetélkedőn 41 Heves 

megyei és határon túli magyar diák szavalt. A programot már 
18. alkalommal rendezték meg, amelyre Erdélyből, Vajdaság-

ból, Muraközből és Kárpátaljáról is érkeztek felső tagozatos 
diákok. Képünkön: Megyeri Klára Lara 6.b osztályos tanuló 

(Fáy András Általános Iskola és AMI, Parád).
fotó: berán dániel



REKORDÉV UTÁN
MÉG AZ IDÉN KIEMELT TURISZTIKAI TÉRSÉG LEHET EGER

szerző: pócsik attila fotó: vozáry róbert, lénárt márton, nemes róbert

A kiemelkedő nyári szezon és a megszokottnál erősebb szeptember egyaránt hozzájárult 
ahhoz, hogy 2015-höz képest újabb rekordévvel zárjon a belföldi turizmus. Egerben a 
vendégéjszakaszám és a szállásdíjbevétel növekedése is meghaladta az országos átlagot.  

AMIRŐL BESZÉLNEK

6 / EGRI MAGAZIN

Rekordévet zárt 2016-ban a turizmus az országban. A január–
októberi időszakban a vendégek és a vendégéjszakák száma is 6 
százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, a 
kereskedelmi szállásdíjbevételek 10 százalékkal bővültek, a szál-
láshelyek összes bevétele pedig 8 százalékkal növekedett egy év 
alatt. Tavaly egyébként a legnagyobb értékű belföldi kikapcso-
lódás 1,8 millió forintba, míg a legolcsóbb mindössze 1100 fo-
rintjába került egy honfitársunknak. A szállásadók a legnagyobb 
kihasználtságot augusztus 8-án tapasztalhatták, míg árbevétel 
szempontjából az államalapítási ünnepet követő éjszaka hozta 
a legtöbbet a vendéglátóknak. A Magyar Turisztikai Ügynökség 
vezérigazgatója a napokban Budapesten tartott sajtótájékozta-
tóján arról beszélt: a turizmus nem csupán vendégéjszakákról és 
a szálláshelyekről szól, fejleszteni kell a kulturális programokat, 
sportrendezvényeket, a gyógyhelyeket is. Mint Guller Zoltán fo-
galmazott: a legfőbb cél a magyarországi turizmus lehetőségei-
nek kiaknázása és fejlődési ütemének gyorsítása. A vezérigazga-
tó fontos szakmai változásnak nevezte, hogy az Országgyűlés 
döntése értelmében a jövőben a turisztikai fejlesztések immáron 
nem termék-, hanem desztinációalapúak, ennek eredményeként 
a „szigetszerű” korszerűsítések helyett teljes körű megújulások 
várhatók. A kormány eddig három térséget nyilvánított kiemelt 

turisztikai desztinációnak: a balatoni térség fejlesztésére mintegy 
365 milliárd forint magyar és uniós forrás jut, Sopron és a Fertő-tó 
környékének megújulására pedig mintegy 60 milliárd forint. A 
harmadik térségre – Tokaj-Hegyaljára, a Nyírségre és a Felső-Ti-
sza vidékre – fordítható összegről még nem született meg a kor-
mányhatározat, ezért pontos számokat még nem tudott mon-
dani a vezérigazgató. Azt azonban elmondta, hogy a turisztikai 
ügynökség még az idén szeretné a kormány elé vinni a Budapest 
és agglomerációjának, valamint Debrecen, Hortobágy, a Tisza-tó, 
Eger, Pécs, Villány, Békéscsaba, Sárvár és Kőszeg kiemelt turiszti-
kai térséggé nyilvánítására vonatkozó előterjesztéseket.

Az, hogy Eger bekerült e TOP 10-es listába, több dolognak is 
köszönhető. Gál Tibor úgy látja: a rekordév különösen igaz a he-
vesi megyeszékhelyre, hiszen míg országosan 6, addig Egerben 7 
százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma. A Városimázs Bizott-
ság elnöke sajtótájékoztatóján arról is szólt: a városi szálláshelyek 
bevétele több mint 10 százalékkal nőtt. Kifejtette: 2016-ban több 
mint 559 ezer vendégéjszakát töltöttek a turisták a városunkban, 
az idegenforgalmi adóbevételek pedig meghaladták a 216,5 mil-
lió forintot. Ez utóbbi összeg ugyancsak több mint 10 százalékos 
emelkedést mutat 2015-höz képest. A tanácsnok úgy látja, a nö-
vekedés oka az új attrakciók – mint a megújult belváros, a vár és az  

érseki látogatóközpont – mellett az is, hogy a tavaly megalakult 
KULTURMA marketingalapokra helyezte a turisztikai kommuni-
kációt. Már a kezdetektől fontos kitűzött célként szerepelt a nagy-
rendezvények összehangolása, illetve az is, hogy ne csak a kiemelt 
időszakban, hanem mind az 52 héten találjanak programot az ide-
látogatók, azaz, hogy Egerbe mindig jó döntés legyen ellátogatni, 
ne csak egy-egy hosszabb nyaralás célpontjaként gondoljanak rá 
a vendégek. E célt szolgálták a hétvégi programok, többek között 
az Egri Csillag Weekend, a Szépasszonyvölgyi Szüret, vagy éppen 
az Adventi hétvégék. 

A növekedés mögött persze ott vannak a jelentős külföldi kam-
pányok is. Az adatokból jól látszik: nagyobb mértékben nőtt a 
külföldi látogatók aránya, mint a belföldieké. Sokan érkeznek 
Lengyelországból, Szlovákiából és Csehországból, de Kínából és 
Észak-Amerikából is egyre több turista látogat Egerbe. Hegedűs-
né Majnár Márta, az Egri Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit 
Kft. vezetője kérdésünkre elmondta: a külföldi vendégek érte-
lemszerűen hosszabb időt töltenek a városunkban, ők inkább a 
hoteleket keresik. Az Egerbe látogató turisták a vendégéjszakák 
több mint 57 százalékát szállodákban töltötték. Emellett többek 
között közösségi szálláshelyeken és panziókban szálltak meg. Az 
elmúlt évben „fehéredett” a szálláshelyek tevékenysége a város-
ban, miután egy év alatt 18 százalékkal nőtt az engedéllyel ren-
delkezők száma.

A külföldi vendégek megszólítása sokrétű feladat, nagyszabá-
sú, célzott kampányokkal és bevett, jó gyakorlatokkal. Újságíró-
kat, bloggereket, utazásszervezőket látnak vendégül rendszere-
sen study tourokon. Ezek lehetnek kis létszámú, exkluzív, vagy 
akár 20-30 fős vezetett utak. Izgalmas volt például az a régiós 
túra, amelyet a National Geographic lengyel kiadása szervezett, 
s amelynek résztvevői jeepekkel barangolták be a környéket, 
minden nap fotókkal, bejegyzésekkel dokumentálva az esemé-
nyeket, majd egy összefoglalót is közöltek a National Geographic 
Traveller januári számában. Természetesen Eger is „megjelenik” 
külföldön, számos kitelepülés eredménye az a siker, amelyet re-
kordévnek nevezhetünk. Szlovákiában, Csehországban és Len-
gyelországban pedig a már hagyományos turisztikai vásárokon 
és a bor-gasztronómiai közösségi rendezvényeken jelenik meg a 
város és a térség. Ez a fajta munka szólhat személyes beszélge-
tésekről, kiadványokról, illetve léteznek olyan prémium napok, 
amelyek során akár borkóstolóval, különleges vacsorával, kulturá-
lis műsorral is színesítik a programot. 

Természetesen elengedhetetlen az is, hogy a város teljes körű 
turisztikai kínálata megtalálható legyen a nemzetközi online felü-
leteken. A magyarországi városok közül Eger a negyedikként ke-
rült fel az Arrival Guides portálra és applikációra. Ennek lényege, 
hogy ha az ember online foglal szállást hazánkba, a visszaigazo-
ló e-mailben kap egy Egerről szóló guide-ot, hogy könnyebben 
megismerhesse a várost. Izgalmas újdonság volt az is, hogy de-
cemberben a budapesti Liszt Ferenc repülőtér érkezési oldalán 
Egert népszerűsítő citylightokat helyeztek el, és a város téli fotói-
val csalogatták a hazánkba érkező vendégeket. Becslések szerint 
a repülőtéren legalább félmillió utas láthatta ezeket az Egerről 
készült képeket. Hegedűsné Majnár Márta szólt arról is, hogy 
fontos, hogy a prospektusok, kiadványok és az online felületek 
ne csak angolul érjék el az érdeklődőket, hanem az anyanyelvü-
kön, éppen ezért ma már szlovákra és lengyelre is lefordíttatják, a 
jövőben pedig csehül, oroszul és kínaiul is ajánlják Eger turisztikai 
kínálatát.

(Képek – bal oldalon: Egri Advent; jobb oldalon fentről lefelé: Érseki 
Palota, lengyelek a Csutorás-pincében, Egri Csillag Weekend a Dobó 
téren.)

„Egerbe mindig 
jó döntés legyen 

ellátogatni, ne 
csak egy-egy 

hosszabb nyaralás 
célpontjaként 

gondoljanak rá a 
vendégek…”
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DR. KOROMPAI JÁNOS
1919–1996

Dr. Korompai János 1919. február 1-jén született Egerben, 
sokgyermekes szegényparaszti családban. Eredetileg Kak-
nics volt a vezetékneve, s felnőtt korában vette fel a Ko-
rompai nevet. Nyolc testvére közül csak ő végzett felsőbb 
iskolát. A négy polgári után beiratkozott az Egri Római Kato-
likus Négy Évfolyamú Fiú Felső Kereskedelmi Iskolába, ahol 
1937-ben érettségizett. Banktisztviselő lett az Egri Egyház-
megyei Takarékpénztár Részvénytársaságnál. 1939–1944 
között Budapesten külkereskedelmi hivatalokban dolgozott, 
s a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Közgazdaságtudományi Karának hallgatója volt. Diplomája 
megszerzése után ipar- és szociálpolitikából doktori címet 
szerzett. A Magyar Királyi Külkereskedelmi Hivatalban 1938-
tól 1941-ig gyakornok volt, majd a Hungária Vegyiművek 
alkalmazásában állt. A Hadianyag-forgalmi Intézet munka-
társa volt 1942–44 között, s ilyen minőségben többször járt 
külföldön. 

Egerbe 1945 márciusában tért vissza, ahol először főjegy-
ző, illetve helyettes polgármester lett. 1948-tól 1949 nyaráig 
ő volt a város polgármestere. 1945-ben belépett a Szociálde-
mokrata Párt helyi szervezetébe, ahol különböző funkciókat 
töltött be. A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata 
Párt 1948 nyarán történő egyesülése után tagja lett a Magyar 
Dolgozók Pártjának. 1948. november 21-én kizárták angolba-
rátság vádjával, mivel jól beszélte a nyelvet. Ezen kívül tudott 
franciául, németül, olaszul és oroszul is. 

A polgármesteri hivatalból való leváltása után 1949. június 
9-i hatállyal Hatvanba helyezték át főjegyzőnek, majd ismét 
Egerbe került, ahol a Textilnagykereskedelmi Nemzeti Vállalat 
főkönyvelője lett. 1950-től az Országos Tervhivatal helyi kiren-
deltségének előadója volt. 1951 februárjától a Heves Megyei 
Tanács Végrehajtó Bizottsága Terv- és Statisztikai Osztályának 
előadója, majd főelőadója,  1954 decemberétől osztályveze-
tő-helyettese. 

1956-ban munkahelyén megválasztották a munkástanács 
elnökének. Józan maradt, elutasított mindenféle szélsőséget, 

és államigazgatási ismereteit az igaz-
ságos konszolidáció elősegítésé-

re fordította. A munkástanács 
1956. november 13-án felhí-
vást tett közzé a helyi taná-
csok és a forradalmi népi 

szervek együttműködé-
séről, amelyben leírták, 

hogy alakítsanak ki 
olyan szervezetet, 

amely bírja a 
dolgozók bi-

zalmát: „Az 
irányítás-

ból ki kell hagyni a közelmúlt bűneiért, túlzásaiért és hibáiért fele-
lős egyéneket, a népi szerveket pedig meg kell tisztítani a hozzá-
juk csatlakozott jobboldali elemektől. Így mindenütt kialakítható 
olyan szervezet, amely a választásokig képes eredményesen el-
látni az államigazgatási feladatokat.”

A forradalom után kénytelen volt munkahelyet változtatni, 
az Autóipari Forgácsoló Gépgyár terv- és munkaügyi osztályán 
helyezkedett el. Úgy gondolta, hogy az 1956. október 23-tól 
november 4-ig kifejtett politikai tevékenységéért semmi meg-
torlás nem érheti. Ennek ellenére 1957. június 17-én letartóz-
tatták. Miskolcon tartották az első zárt tárgyalást augusztus 
30-án gyorsított eljárás keretében. A vádiratot az ítélet előtt 
tíz perccel kapta meg. Kijelölt védőjével, Fehér Józseffel mind-
össze öt percet beszélhetett. Büntetését a fővárosi Országos 
Gyűjtőfogházban kezdte, majd Vácra került. A börtönből 1962. 
április 2-án szabadult, amnesztiával. 

Átmenetileg nem kapott állást, majd az egri bútorgyár-
ban alkalmazták. A vármúzeumba 1962 októberében került, 
adminisztrátornak. Később tudományos segédmunkatárs, 
majd főmunkatárs lett nyugdíjba vonulásáig. Kutatási te-
rülete Gárdonyi Géza élete és munkássága volt. Az emlék-
múzeum kezelőjeként 1974 februárjáig feldolgozta az író 
levelezését, titkosírásos feljegyzéseit, céduláit. Később a 
Gárdonyi-hagyaték mintegy 30 000 lapból álló kéziratanya-
gának, okmányainak feldolgozásához kezdett. Ezzel párhu-
zamosan végezte a Gárdonyi kora a sajtóban című témára 
vonatkozó kutatásait, valamint az író könyvtárának feldolgo-
zását. Fő célkitűzése az volt, hogy elősegítse egy új Gárdo-
nyi-monográfia megírását, illetve a Gárdonyi-művek kritikai 
kiadását. Kutatásainak eredményeit tanulmányokban, közle-
ményekben is feldolgozta, amelyeket a múzeum évkönyvei-
ben publikált. Az 1960-as évek második felében kezdemé-
nyezte Gárdonyi titkosírásának megfejtését. A Titkosnapló 
1974-ben jelent meg a Szépirodalmi Kiadónál. 

Korompai Jánost a rendszerváltás után rehabilitálták, ko-
rábbi büntetését 1989 szeptemberében bírói ítélettel törölték. 
1989 februárjában kezdeményezte a Szociáldemokrata Párt 
egri szervezetének megalakítását, s a szervezet első elnöke 
lett.  A novemberben tartott kongresszuson az Országos Veze-
tőség alelnökévé választották. 

Biztos hátországot jelentett számára a családja. Egerben 
1942-ben kötött házasságot Gyetvay Magdolnával (1922–
1977). Három gyermekük született: Ildikó (1944–), Bernadett 
(1945–), Lothar (1955–2006). Szeretett felesége korai halála 
után 1979-ben másodszor is megnősült. Korompai Helga jó-
ban, rosszban társa lett. 

Küzdelmes életét 1996. január 15-én fejezte be. Első felesé-
ge mellé helyezték örök nyugalomra a Fájdalmas Szűz (Hatva-
ni) temetőben. 

Időtálló munkásságának értékelése nagy adósságunk.

„Semmi sem nehezebb, mint embernek lenni 
emberek között.” (Gárdonyi Géza)

szerző:  s z e c s k ó k á r o ly fotó:  m o l n á r i s t vá n g é z a2017: AZ ADÓCSÖKKENTÉS 
ÉS A BÉREMELÉS ÉVE
A felújított Markhot Ferenc Kórház átadását, 
valamint a megyeszékhelyet az autópályával 
összekötő M25-ös út építésének megkezdését 
nevezte 2017 legfontosabb eredményének a 
városi televíziónak adott évértékelő interjújá-
ban Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, 
Eger és térsége országgyűlési képviselője.

2016 országos eredményei kapcsán az egyik leg-
jelentősebb sikerként értékelte, hogy egyre több 
ember dolgozik Magyarországon: míg 2010-ben 
12 százalékos, addig idén már csak 4,7 százalékos 
volt a munkanélküliségi ráta. Ez azt jelenti, hogy 700 ezer emberrel több 
embernek van ma állása, mint 6 évvel ezelőtt.

Közös sikerünk – folytatta –, hogy az összes nagy hitelminősítő intézet 
felminősítette hazánkat, így immár a befektetésre ajánlott kategóriába tar-
tozik az ország, ami azt jelenti, hogy hazánk erősödik, mindez ugyanakkor 
nem jelenti azt, hogy hátra dőlhetnénk, mert sok teendőnk van még.

A 2017-es esztendőről kijelentette: ez az év adócsökkentés, a béremelés, 
valamint a családi támogatások éve lesz. Szólt arról, hogy a legfontosabb 
élelmiszerek áfája (így például a baromfihús vagy tojás) 27 százalékról 5 
százalékra csökkent, s hasonló csökkentés történt tavaly a sertéshús ese-
tében is.

Ugyanakkor a minimálbér 15 százalékkal 127 ezer forintra, a szakmun-
kás minimálbér pedig 25 százalékkal, 161 ezer forintra nőtt! Csökkentek 
a munkaadók terhei is, hiszen a társasági nyereségadó 9 százalékra mér-
séklődött, ami így egyedülállóan alacsony, a legkisebb mértékű lett Európai 
Unióban.

További fontos eredmény, hogy havi 30 ezer forinttal nőtt a kétgyerme-
kes családok által igénybe vehető adókedvezmény mértéke, mindez pedig 
360 ezer forint pluszt jelent évente családonként. Jó hír az is, hogy 18 szá-
zalékra mérséklődött az internet általános forgalmi adója, míg több lett a 
rendvédelmi dolgozók, a pedagógusok, az ápolók, a szakorvosok, illetve a 
közigazgatásban dolgozók fizetése.

Visszatérve Eger és környékére Nyitrai Zsolt azt hangsúlyozta, szeretné 
megköszönni az itt élő választópolgárok támogatását. Hozzátette: nemré-
giben képviselői beszámolót is megjelentetett Egerben és a környező tele-
püléseken az elmúlt egy év alatt végzett munkáról, hiszen meggyőződése 
szerint nem elég négyévenként számot adni az eredményekről, tennivalók-
ról. Egyértelmű, hogy Eger tovább épül és szépül: a vár egyre vonzóbb a láto-
gatók számára, folyik a rekonstrukció, méltóképpen sikerült megünnepelni 
az ötvenhatos forradalom helyi eseményeit és hőseit, Eger egyetemvárossá 
vált, hiszen a jogszabályi környezet megváltoztatásával, az intézményi ösz-
szevonások révén megalakult az Eszterházy Károly Egyetem.

A honatya interjújában kitért arra is, hogy figyelemre méltó eredmény az 
is, hogy sikerült az összes szerződést megkötni a város fejlesztésével kap-
csolatban, a TOP-os pályázatok igen jó ütemben haladnak előre, így 2017-
ben már minden építkezést el lehet kezdeni. Az idei év egy igen különleges, 
sőt történelmi esztendő lesz az egri és Eger környéki beruházások tekin-
tetében. Egyrészt végre hatalmas nehézségek leküzdése után az év első 
hónapjaiban befejeződik az egri Markhot Ferenc Kórház infrastrukturális 
megújítása. Ennek kapcsán szeretném megköszönni azoknak, akik támo-
gattak e beruházás megvalósításában akkor is, amikor már sokan nem is 
hittek a sikerben – tette hozzá a képviselő.

Nyitrai Zsolt az interjúban bejelentette azt is: több évtizedes várakozás 
után kimondhatjuk, hogy megépül az Egert az M3-as autópályával összekö-
tő M25-ös út! A beruházás 3 szakaszban valósul meg, ebből 2 szakasz vár-
hatóan még 2018-ban elkészül.

EGYMILLIÁRD 
FORINT JUT KÖZÚTI 
FEJLESZTÉSEKRE
Az egriek mindennapjait segítő, munkahelyterem-
tést, közlekedésfejlesztést, illetve szo ciá lis célú 
beruházásokat is tartalmazó Területi és Település-
fejlesztési Operatív Programban jelentős forrás áll 
a város rendelkezésére: ez mintegy 13,4 milliárd fo-
rintot jelent.

A napokban a Kormányzat elfogadta Eger módo-
sított Integrált Területi Programját, és biztatóan 
halad az előkészítés a Modern Városok Program 
Egert érintő fejlesztéseinél is. A Miniszterelnök-
ség egymilliárd forintos fejlesztési forrást bizto-
sít Eger számára, keretjelleggel. Az erről szóló 
támogatási szerződést január 27-én írta alá Ha-
bis László polgármester és Csepreghy Nándor, a 
Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Eger-
ben így már régóta várt, minden városrészt érintő 
és jelentős közterületi beavatkozások válnak le-
hetővé. A nagy volumenű, utakat, járdákat, hidat, 
csapadékcsatornát és kerékpárutat érintő fejlesz-
tés – eddig példátlan módon – eredeti előirányzat-
ként bekerül a város 2017-es költségvetésébe.

Eger Önkormányzata a Miniszterelnökség „Te-
rületi infrastrukturális fejlesztések” megnevezésű 
előirányzatának terhére nyújtott be sikeresen egy 
egymilliárd forintos, költségvetési támogatási 
igényt. A konkrét beruházási célokat Habis László 
polgármester soron kívüli eljárás keretében jelöl-
te meg, egyeztetve minden egri választókörzet 
önkormányzati képviselőjével.

A támogatási szerződés értelmében, példa jel-
leggel:
– a Lajosvárosban új csapadékcsatorna épül;
–  megújul a Montessori bölcsődéhez és a mellet-

te álló társasházhoz vezető út;
–  parkoló épül az Arany János utcai óvoda előtt, 

a Kodály Zoltán utcában és a Rákóczi út egy 
részén;

–  megújul pl. a Bródy Sándor utca, a Radnóti utca, 
a Stadion utca, a Tittel Pál út, a Pozsonyi utca, 
az Almagyar utca és a Kossuth Lajos utcai híd;

–  megújul a Tizeshonvéd utca útburkolata és a 
Csokonai utca járdája;

–  rendbe teszik a Széchenyi utca megsüllyedt ré-
szeit, az aknafedlapokat és a busz öblöt;

–  új aszfaltszőnyeget kap a Barkóczy út;
–  megújul a járda a Fiumei úton és a Ludányi ut-

cában, valamint a Kallómalom, a Vallon utcában 
és a Rákóczi út egy részén; járda épül a Szövet-
kezet utcában;

–  kiszélesítik a Gerle-köz – Könyök utca közötti 
szakaszt;

–  megújul a Bükk sétány melletti kerékpárút;
–  kiépítik az utat és a szükséges csapadék-elve-

zetést a Nagylapos úton, a Fertőbánya úton, a 
Füzér utcában, valamint megújítják a Borsod úti 
lakóutat és a Pásztorvölgy utat.
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PORTRÉ

Hittel végzi a munkáját. Minden 
értelemben. Hittel és szerényen. 

Álszerénység nélkül, őszintén teszi fel 
a kérdést: mi lehet az oka annak, hogy 
mindent elért itthon szakmailag, amit 

magyar borász elérhet. 

Termésről nem beszélünk, sem borokról, 
évjáratról, csak Lőrincz Györgyről, 
az emberről, akit mindig a mélység 

érdekel, vagyis az, hogyan lehetne a 
dolgok lényegét megismerni. Most 

engem is a mélység érdekelt. A lényeg 
ebből a nyugodt, szelíd emberből, aki új 

szereppel barátkozik: ötvenévesen Heves 
megye nagykövete lett.

–  Egyszerű kérdéssel indítok: miért a bor?
– Nem, ez nem egyszerű kérdés… Talán sok embert megdöb-
bent a válaszom, de most úgy gondolom: Isten akarata az, hogy 
borral foglalkozom. Sőt, tudod, néha inkább azt kérdezem ma-
gamtól: miért nem pap vagyok? Nagyon tetszene a papi hivatás, 
az, hogy képviselhetném az evangéliumot, az örömhírt…

A borászatban a termelés, az alkotó fázis mellett az a hihetet-
lenül izgalmas, hogy emberekkel foglalkozhatom. Ugyanakkor 
bevallom, stresszes, hiszen benne van a visszautasítás esélye 
is, azt pedig nehezen tudom feldolgozni. Az igazság az: semmi 
alapja nem volt annak, hogy bortermelő legyek… Édesapám kő-
műves volt, ő is, testvéreim is az építőiparban dolgoztak. Eleinte 
véletlennek tulajdonítottam, hogy miért épp borral foglalkozom, 
de ma már Isten akaratának tekintem.

–  Jó, de ezt most az ötvenéves Lőrincz György mondja. Mit 
mondott a tizennyolc éves?

– Egyetemre mindenképp menni akartam, édesanyámék 
iránti tiszteletből. Vízilabdáztam, láttam, hogy nagyon sokan a 
sport mellett keményen tanulnak, ledoktorálnak, stb., én sem 
akartam lemaradni. A kémiát és a biológiát szerettem, ezért vá-
lasztottam a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemet. Szóba ke-
rült az orvosi is, de oda fizika kellett… Az nem ment annyira. Ké-
sőbb aztán szerettek volna bent tartani az egyetemen, a kutatás 
még érdekelt is, mindig vonzott a dolgok mélysége, megérteni a 
dolgok lényegét… Ez mindig inspirált. De még jobban motivált 
az alkotás maga. Az, hogy ha leteszek eléd egy pohár bort, örülsz 
neki, mert ízlik. Élményt ad. Ez az érzés hajt ma is.

–  A doktori is a mélység megismeréséért volt fontos?
– Igen. Bár eszembe sem jutott, hogy megcsináljam. Egyetem 

után az Egervinhez kerültem, de egy átalakítás miatt a fiatalabb 
gyakornokokat elengedték, engem is, így főállású vízilabdás let-
tem. Viszont rá kellett jönnöm arra, hogy nem leszek olyan jó a 
sportban, amilyen szeretnék. Ekkor történt, hogy a borászati 
tanszékről lejött egy tanár Egerbe, és közölte: indul az egyete-
men az első posztgraduális képzés, és rám gondoltak. Ez nagyon 
meghatott. Úgy éreztem, nagyon megtisztelő, hogy valakinek 
én fontos vagyok, és méltó lehetek arra, hogy ott tanuljak. Nagy-
jából ekkor hagytam abba a vízilabdát. 

–  Mit köszönhetsz leginkább a sportnak?
– A kitartást, a fegyelmezettséget, a vereség feldolgozását. 

Fel tudtam dolgozni, hogy mégsem vagyok olyan jó, mint sze-
retném, és ezt el tudom viselni. Ez az élet más területén is segít.

–  Hogy kezdődött el a birtok története?
– Egy magyar származású osztrák úr 2001-ben felkért, hogy 

hozzunk létre közösen egy birtokot. Neki pénze volt hozzá, ne-
kem valamennyi szakmai ismeretem, de, mivel vállalatirányítás-
hoz, marketinghez nem értettem, kissé féltem ettől, hogyan fog 
működni, hogy lesz például fizetésem, stb. … Végül igent mond-
tam, nekivágtunk, és megalapítottuk 2002-ben a St. Andrea sző-
lőbirtokot. Nagyon nagy bizalmat kaptam! Három évig tartott 
ez a közös munka, mert sajnos 2005-ben a társam meghalt. A 
családja - akit igazán nem is avatott be a birtok anyagi dolgaiba - 
a halála után ellenem fordult, pedig addig úgy tűnt, szeretetben 
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„ISTEN AKARATA AZ, HOGY 
BORRAL FOGLALKOZOM”

voltunk egymással. Ez az egész engem nagyon megviselt. Ekkor 
kezdtem el olvasni a Szentírást, eljárni templomba, közelebb ke-
rülni Istenhez.

–  Korábban milyen szerepet töltött be életedben a hit?
– A családom nem volt hívő, és ezért sajnos én sem jártam 

templomba. A társam halála utáni egyéves periódus hozta éle-
temben a nagy változást. Egyrészt megtapasztaltam azt, hogy 
nem vesztem el, nem haltam meg, és ezt értsd szinte szó szerint, 
hiszen lelkileg annyira mélyen voltam… Sőt, a birtok új pályára 
állt, lett két új társam, és felismertem, rájöttem arra, hogy én 
alapvetően nagyon szeretve vagyok.

–  Az, hogy nem is olyan régen három évet elvégeztél a Szent 
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, az miért volt 
fontos? Megint a mélység megismerése miatt?

– Igen. Többet meg akartam érteni Istenről, és jobb ember, 
jobb férj, jobb apa, jobb felebarát akartam lenni… Kemény volt 
a tanulás munka mellett, vizsgákra többet tanultam, mint a gye-
rekeim az egyetemen... Bámulatos, izgalmas és mély gondolato-
kat hallhattam az atyáktól. Az ember addig forgatja a szívében 
ezeket a dolgokat, hogy egyre erősebb lesz, és egyre tisztábban 
lát. Nagyon lelkes lettem, olyannyira, hogy már elolvastam lega-
lább kétszáz könyvet…

–  Lelkileg feltöltődtél, az értékek rangsora megváltozott. De 
mit változtatott ez az üzletemberben, aki termékével a piacon 
próbál megélni?

– Nagyon sokan gondolják azt, hogy én üzletember vagyok. Ez 
sajnos nem igaz. Szeretnék sokkal tudatosabban helyt állni ezen a 
területen, de komoly korlátaim vannak… Érdekes, a múltkor részt 
vettem egy rendezvényen, ahol a profit volt a téma… Furcsa volt 
számomra a pénz és a kereszténység, a lelki élet kapcsolata… De 
örömmel láttam, hogy ez működik, kell a profit, mert abból tu-
dunk fejlődni, abból tudunk segíteni. A gyerekeim tanulnak ilyen 
irányban, majd ők jártasabbak lesznek ezen a területen. Az én fel-
adatom a nagy küzdelem volt, hogy ez a birtok felépüljön.

–  Voltál már borászok borásza, év bortermelője, megkaptad 
a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag-, majd tisztikeresztjét, 
de például Dobó kardját is… Miben áll a pincészet sikerének 
titka?

– Nem túlzás, minden elismerést megkaptunk már Magyaror-
szágon, amit borász megkaphat. De miért? Több ezer borterme-
lő van, több százezer bor… Miért pont mi? Nem tudjuk. Isten tud-
ja, hogyan kell minket védelmezni, terelgetni, biztatni és én ezt a 
sikert az Ő irgalmas szeretetének, gondoskodásának tekintem.

–  Akkor másképp kérdezem: melyek azok a kis mozaikok, 
amelyekből felépült ez a sikeres pálya?

– Velünk az Isten. Nem tudok mást mondani. Szerintem kép-
telenség, hogy ezt mindent magunknak, a munkánknak köszön-
hetjük.

–  Nem tudod elhinni, hogy ennyire jók vagytok?
– Nem. Nem vagyunk azok. A Jóistentől jönnek a biztatások, ő 

hordoz a tenyerén bennünket.

–  A  ti munkátokat a  szakma elismeri. Hol  tart ma az egri 
borvidék megítélése?

– Nagyjából öt évvel ezelőttig felfelé ívelt, most úgy érzem, 
kicsit belealudtunk a világba… Ez elsősorban annak köszönhető, 
hogy nem melegítettük a közösség érzését. Nincs meg az igazi 
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összefogás ahhoz, hogy továbbmenjünk. Mindenkit lefoglalnak 
a saját nehézségei. 

–  Úgy gondolod, más borvidéken megvan ez az összefogás?
– Igen. A szekszárdin, a tokajin, a Balaton-felvidékin megvan. 

Nekünk elképesztő adottságaink, lehetőségeink vannak, de va-
lahogy nincs meg a közösség, nem beszélünk eleget egymással. 
Ezen javítani kell. Ez kötelességünk és feladatunk. Sajnos én is be 
tudok burkolózni a magam fájdalmába, de mégis túl kell lépnünk, 
ha közös érdekről van szó… Elég küzdelmes volt egyébként az 
elmúlt két év az egri bortermelők életében. Az az elvárás például 
a piacon, hogy nagyon tiszta, gyümölcsös, feszes borokat készít-
sünk. Egerben azonban az a sajátosság, hogy tufapincékben ké-
szülnek a borok, úgy tűnik ez külön feladat elé állít minket  hogy 
az említett elvárásnak megfeleljünk. Viszont van biztató üzenet 
is, például a legfrissebb elismerés, hogy idén januárban a Magyar 
Borszakírók Köre Magyarország legjobb vörösborának válasz-
totta a Thummerer Pincészet Egri bikavér borát és a Borszakírók 
által elismert huszonnégy bor között egyébként hat egri találha-
tó!!! A világon először odaítélt Magyar Bor Nagydíjat pedig a bir-
tokunk kapta. (A Super 12 fehér bor és a Super 12 vörös bor listára 
a St. Andreának három bora is bekerült a neves mezőnybe, a Mária 
2013, a Napbor 2015 és a Nagy-Eged-hegy 2011 – a szerk.)

–  Szakmailag mire vágysz még?
– Szoktam magam szuggerálni, hogy ne vágyjak semmire. 

Már ez is többszöröse annak, ami méltó lenne, és ezt nem álsze-
rénységből mondom. Arra persze vágyom, hogy a birtok fenn-
maradjon, és arra, hogy az egri bornak felismerhető, kialakult 
stílusa legyen. 

–  Heves megye nagykövetét kérdezem: a város, a megye fej-
lődésében is az összefogás lenne a kulcs?

– Ez a megye hihetetlenül áldott az adottságait illetően. Jó 
lenne, ha sokkal erősebb kohézió jönne létre, összefogás szület-
ne meg a turizmus, a kultúra a gasztronómia területén, és akkor 
kibillenthetetlen érték lesz Heves megye. Megtisztelő egyébként 
számomra, hogy – Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott javas-
latára – nagykövetnek választottak. 

–  Ahogy hallgatlak,  szinte  biztos  vagyok  abban,  hogy  szá-
modra fontos a társadalmi felelősségvállalás, a segíteni akarás. 

– Valójában emberi kötelességünk, hogy részt vegyünk a kö-
zösség szolgálatában! Ha feladatokat kapunk, akkor azt meg kell 
cselekedni, még akkor is, ha kevésbé érezzük rátermettnek ma-
gunkat vagy ha félünk tőle. Az Isten segíteni fog!

–  Mire szánsz időt a maradék szabadidődben?
– Arra, hogy minden nap eljussak a templomba. 

–  Miért fontos minden nap átélned ezt az élményt?
– Mert még fiatal hitű vagyok, erősödnöm kell. Egyre inkább 

rendíthetetlenné szeretnék válni a hitemben, mert annyi rosz-
sz van a világban. Az Isteni ige hallgatásából kapható ismeret, 
tisztánlátás, és biztatás  nélkül nem tudnám kibírni a hétköznapi 
küzdelmeket.

–  Pedig az ember azt gondolná, hogy a család, a sikereid, a 
csapatod már elég erős támasz lehet…

– Nagy a kísértés, ha nem figyelünk, könnyen elcsúszhatunk, 
gőgösek lehetünk. A hit tereli az embert, segít, hogy ne térjünk 
le a helyes útról. A templom békessége pedig segít feltöltődni. 

–  Nem látok bele…  Mi az, ami a legkeményebb küzdelmet 
jelenti nap mint nap?

– A megmaradás… Én nagyon szeretem a szőlő- és borterme-
lést. A cégirányítás felelőssége azonban igen nehéz teher szá-
momra. Embereknek adunk munkát, alapanyagot termelünk, 
készterméket árulunk, piacot építünk, előírásokra és hatóságok-
ra figyelünk, pályázunk, és fogyasztókat szolgálunk ki, kutatunk 
és tanulunk, fejlesztünk és támogatunk, közösségben gondol-
kodunk, tervezünk és jövőt építünk… egyszóval a gazdálkodás a 
legkeményebb!

–  Négy gyereketek van. Mindig ilyen nagy családot szerettél 
volna? 

– Igen. Andikával már a kezdetekben nagy családot, három 
gyermeket tervezgettünk. Négy lett belőle. Igaz, szerettünk vol-
na még, de úgy tűnik, ennyi adatott. Nagyon hálás vagyok, hogy 
Andika lett a feleségem, és szent házasságban élhetek vele. 
17 éves korunk óta elköteleztük magunkat egymás mellett. A 
gyermekeink nagyon jó gyermekek. Gyurika már a birtokunkon 
dolgozik, ő szőlész-borász szakember. Annácska rendezvény-
szervező és jelenleg Budapesten dolgozik, nyílván nagy öröm 
lenne számunkra, ha egyszer majd a pincénket erősítené. Bálint-
ka a bajnok, ő vízilabdázó és az Eszterházy Egyetem gazdálko-
dás-management szakos hallgatója. Idén fog nősülni, és boros 
vállalkozását is elkezdi. St. Andrea borokkal akar foglalkozni. 
Ákos a legkisebb, 13 éves, és a Dobó gimnáziumba jár. Mellesleg 
komoly vízilabda-tehetség ő is. Azonban a legnagyobb öröm szá-
momra az, hogy életkorukhoz mérten valamennyien komoly lel-
ki életet élnek. Felismerték, hogy mily áldottak, és tudják, hogy 
Istennek tetsző módon kell élniük…

Több szempontból is értékmentésről beszélhetünk a ja-
nuárban átadott Magyar-Tár-Ház kapcsán. Az interaktív 
élményközpontnak otthont adó, mintegy négyezer négy-
zetméteres, három szintes 18. század végi épület eredeti-
leg a káptalani magtár volt. Már messziről látszik a külső 
megújulás, ám az igazi kincset a beltartalom jelenti. Az 
interaktív élményközpont megálmodói az egykori gazda-
sági ingatlanban méltó környezetben kívánják bemutatni a 
Kárpát-medence magyarságának kulturális értékeit, a múlt 
megőrzésre érdemes tárgyi és szellemi elemeit, és szeret-
nék, ha a Magyar-Tár-Ház Szihalom és a térség egyik tu-
risztikai és kulturális központjává nőné ki magát.

Az átadón dr. Gecse Annabella néprajzkutató arról szólt: 
a Magyar-Tár-Ház többet nyújt a látogatóknak egy hagyo-
mányos múzeumnál. 

– Három úton-módon igyekeznek itt élményt nyújtani 
az ötletgazdák: az ízekkel a földszinten ismerkedhet meg a 
látogató, az emeleten aztán ott a látvány, a kiállítás, míg a 
tetőtérben egy interaktív foglalkoztató – emelte ki a szak-
ember. – Itt nem a kiállítás az elsőrendű funkció, úgy is 
mondhatnám, a tárlat kísérője annak a munkának, amely 
közel hozza az emberekhez azt a világot, ami valakinek még 
épphogy az életéhez tartozott, de sokaknak már nem. Pon-
tosan azt az utat igyekszik megtenni e központ, amelyet sem 

a múzeumok, sem a népművészeti bemutatók, sem a szín-
padi fellépések nem tudnak. A Magyar-Tár-Házban ugyanis 
a látogatók nemcsak megismerhetik, hogyan néz ki például 
egy kalotaszegi viselet, de meg is tapinthatják, fel is próbál-
hatják.

Az alapítvány saját gyűjteményéből – illetve a magán-
gyűjteményekből és felajánlásokból – összeállított anyag 
népi mesterségeket, viseleteket, bútorokat, használati 
tárgyakat mutat be, digitális eszközöket is felhasználva. 
A megszerzett ismereteket könnyen, játékos formában el-
lenőrizhetik az érdeklődők számítógépen, okostelefonon. 
A tárházban négy részre, az Alföldre, a Dunántúlra, Felvi-
dékre és Erdélyre, osztva dolgozzák fel a Kárpát-medence 
magyarságának kulturális, néprajzi értékeit. Az állandó és 
egy-egy tájegységet bemutató, időszaki kiállításokon kívül 
pedig táborokkal, lovas- és gyermekprogramokkal, koncer-
tekkel, színházi előadásokkal is várják a közönséget.

A működtető Tarna-mente – Tisza-tó ÖKO 2000 Alapít-
vány a jelentős saját forrása mellé 330 millió forint uniós 
támogatást nyert el a látogatóközpont létrehozására. Az 
első évben eredetileg mintegy 15 ezer látogatóval kalkulál-
tak, ám már a megnyitó napján 10 ezer előjegyzés szerepelt 
az éves naptárban, így várhatóan jóval több érdeklődőt lát-
hatnak vendégül. 

ÉRTÉKEK TESTKÖZELBEN
Megnyílt a Magyar-Tár-Ház Szihalmon

A Kárpát-medence értékeit bemutató interaktív élményközpont nyílt Szihalmon. A 
Magyar-Tár-Házban a látogatók nem csak megnézhetik az egykor használt népi esz-
közöket, viseleteket, de ki is próbálhatják azokat.
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Berecz Mátyás: – Minden a Végvári Vigasságokkal és a Dobó 
István Íjászklubbal kezdődött. Az első Végvári Vigasságokon 
megtetszett néhányunknak a visegrádiak bemutatója, elhatá-
roztuk, hogy itt, Egerben is csinálni kellene egy hasonlót. ’96-ban 
alakítottuk meg a Vitézlő Oskolát Kovács Gergővel, Koós Péter-
rel, Miczky Jánossal. Kezdetben nem tudtuk, hogy lovagi tornát 
rendezzünk-e, vagy a török kort jelenítsük meg. Végül ez utóbbit 
választottuk, az országban elsőként foglalkoztunk ezzel a korral. 
Mentorunk volt Hidán Csaba régész-történész, ő vívást is tanított 
nekünk. Semmilyen útmutatást nem kaptunk akkoriban, hogy 
ezt hogyan kell csinálni. Sem a történész szakma, sem a muzeo-
lógusok nem fogadták még el. Ma már a katonai hagyományőr-
zés és a tudomány egymásra hat, egymást erősíti.  A Vitézlő 
Oskolában nagyon fontos a közösség. Sokféle ember tartozik és 
tartozott az egyesülethez. Egyszer azt írták rólunk, hogy a hen-
testől az ügyvédig mindenféle szakmájú ember megtalálható 
nálunk. Egy heterogén társaság, de egy az érdeklődési kör és a 
cél. Meg lehet közösen élni egy ostrom, egy hadjárat élményét. 

Csillag Tamás: – Sajnos én nem voltam még jelen az egyesü-
let alapításánál, csak két évvel később találtam rájuk. 1999-ben 
a Vitézlő Oskola szülővárosomban, Pétervásárán tartott bemu-
tatót, addig nem is hallottam róluk. Megtetszett a történelmi at-
moszféra, az íjászat. Szó szerint fegyverhordozóként kezdtem, 
volt egy tagunk ugyanis, akinek annyi fegyvere volt, mint egy 
kisebb hadseregnek. Kaptam egy parasztinget, egy átalvetőt, 
és abban az évben már fellépéseken is részt vettem. 

DOBÓ VITÉZEI 
Húszéves a Vitézlő Oskola

 „Fegyvert az pofádhoz!”  – nagyon sok egri rendezvényen elhangzik a vezényszó, ezt kíséri a 
lövés, az életkép, a dobszó és a felvonulás. Nem hinném, hogy van olyan egri, aki ne találko-
zott volna már a Vitézlő Oskola tagjaival. Az egyesület 1996 végén alakult, ’97 elején jegyez-
ték be, idén 20 éves. Csillag Tamás elnökkel és Berecz Mátyással, a Dobó István Vármúzeum 
igazgatójával, korábbi „vitézlőssel” beszélgettünk az eltelt két évtizedről.
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Mindig is célunk volt, hogy Eger történelmi múltjához szoro-
san kapcsolódva a várról, a nevezetes ostromról, általában véve 
a végvári katonák életéről közvetítsünk ismereteket hagyo-
mányőrző bemutatóinkon keresztül. Mára ez az ismeretterjesz-
tő módszer teljesen elfogadott, a muzeológia is elismeri. Sőt, az 
intézmények egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az élménysze-
rű ismeretközvetítésre. Persze akkortájt ez számunkra is még 
egy jó értelemben vett játszadozás és folytonos útkeresés volt. 
Nem sejtettük, mekkora jelentősége lesz évek múlva a színvo-
nalas hagyományőrzésnek. 

Kezdetben egyszerű fegyverbemutatókat tartottunk. 2000-
2001 körül jelentkeztünk először műsoros darabokkal, melyek 
egy-egy történetet elevenítettek fel a végvárak világából. Már 
rögtön az elején tapasztaltuk, hogy a játékossággal és humor-
ral fűszerezett dramatizált színdarabokkal sokkal könnyebb 
megragadni a közönség figyelmét. A nézők pedig a szórakozás 
mellett észrevétlenül is megismerik a korszakra jellemző vise-
letet, harcmodort, a korabeli szokásokat és történeteket. Az 
egyesület életében a nagy áttörést 2002 hozta, amikor az első 
ostromjátékot megszerveztük az 1552-es várvédelem 450. év-
fordulóján. Ez volt az első igazán nagy jelentőségű darab, ami-
vel megjelentünk a közönség előtt. Nagyon nehéz megtalálni 
az egészséges arányt a történeti pontosság és a show között, 
hiszen ez óhatatlanul kompromisszumokkal jár. Fontos, hogy 
szórakoztató is maradjon egy előadás, de közben ne veszítsen 
a szakmai hitelességből. Sok-sok kutatómunka előzi meg a fel-
szerelések beszerzését vagy épp a forgatókönyvek megírását. A 
lényeg, hogy ne kreáljunk hamis illúziót a történelmünkről. Ne-
künk ugyanis közvetítő szerepünk van. Összegyűjtünk rengeteg 
száraz adatot, ismeretet a korszakról, és élményszerűen közve-
títjük a közönség felé. Amit tőlünk hallanak, az marad meg az 
emlékezetükben. Ez hatalmas felelősség.

Berecz Mátyás: – Vannak állandó, hagyományos program-
jaink, a Végvári Vigasságok, az Egri Vár Napja, a Múzeumok Éj-
szakája. Az Egyesület Eger Idegenforgalmáért és a Vitézlő Osko-
la közösen emlékezik a török kiűzésére minden decemberben. 
Rendszeresek az íjászversenyek a várban, ezeket még a Dobó 
István Íjászklub indította, aztán átvette a rendezést a Vitézlő Os-
kola. Oláh Tibor, Furé ennek a vezetője, évente három versenyt 
szervezünk. Terv az, hogy 2019-ben a világbajnokságot is mi 
rendezzük. 

Csillag Tamás: – Állandó, garantált turisztikai programok 
főszereplői is vagyunk. A vár attrakciófejlesztéséhez kapcsolód-
va a turisztikai szezonban a vitézek nyilvános fegyverbemuta-

tókkal és rendhagyó kosztümös vezetéssel várják a látogatókat. 
Ennek lebonyolítója az Egri Históriás Nonprofit Kft., melynek 
személyi bázisát – a képzett, „harcon forgott” vitézeket – az 
Oskola adja. A turisztikai programokon közreműködő vitézek, 
történelmi interpretátorok széleskörű történelmi ismeretekkel, 
gyakorlati hagyományőrző tapasztalattal és előadói képessé-
gekkel egyaránt kell, hogy rendelkezzenek.

Berecz Mátyás: – Elindultunk abba az irányba, hogy az egri 
várban XVI. századi környezetet alakítsunk ki.  Húsz éve – töb-
bek között – a Vitézlő alapításával indult meg ez a folyamat. A 
vitézek interpretációval, 1552-es lövéssel várják a látogatókat. 
Az ÉMOP-pályázattal elindult az egri vár rekonstrukciója, folyta-
tódik a vár fejlesztése a Modern Városok Program és a Nemzeti 
Kastély- és Várprogram segítségével. Ezeknek köszönhetően a 
környezetet is helyreállíthatjuk, így a tartalom, az attrakció és 
a fejlesztés összeér. Nem üres falakat akarunk mutatni, ebben 
nagyban számítunk a történelmi interpretátorokra.  

Csillag Tamás: – Az elmúlt 17 év rengeteg élményt adott, 
itt váltam felnőtté, menet közben nőttem fel a feladathoz. Az 
egyik legnagyobb kihívás a 2014. évi tűzeset volt, amikor porig 
égett az egyesület raktára egy zárlatos vezeték miatt. Szinte a 
nulláról kellett újrakezdeni, pótolni a megsemmisült felszerelé-
seket. Szerencsére nagyon sok segítséget kaptunk a bajban. Az 
egyik tagunk régebben azt mondta: a nagyapja három évig volt 
katona, harminc évig bakter. De erről a három évről sokkal töb-
bet tudott mesélni, mint a harmincról. A Vitézlő Oskola is majd-
nem felér a katonasággal. Tíz-húsz év hagyományőrzés bőven 
szolgált annyi élménnyel, hogy az ember élete végéig kitartson. 
Rengeteget utaztunk, nemcsak térben, hanem időben is. Sok 
olyan fesztivál van, amely felér egy időutazással. 

Berecz Mátyás: – Nyilván barátokat adott, mert ez egy jó 
közösség. Én szakmailag is sokat köszönhetek a Vitézlő Osko-
lának, így tudtam mást alkotni, új irányt kijelölni a muzeológiá-
ban, ismeretlen területet felfedezni. Sikerült kollégákat is kine-
velni, az egykori tagok közül sokan lettek régészek, történészek. 

Csillag Tamás: – Ezt az évet az évfordulónak szenteljük. De-
cemberben bemutattuk az új csapatzászlónkat, ezt szeretnénk 
tavasszal felszenteltetni. Találkozót szervezünk a csapat régebbi 
tagjaival, hogy közösen emlékezzünk az elmúlt két évtizedre. 
Tervezünk egy kiadványt is, amelyben megörökítjük az elmúlt 
20 évet.

(Fotók – balra lent: Az Atlanti-óceán partján – Guérande, 2006. 
Jobb oldalon: Az „Eger 1552” emlékcsata jelenetei, Végvári Vigas-
ságok, 2014.)
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„A FIATAL TAGOKKAL A ZENEKAR ÚJ LENDÜLETET KAPOTT”

HARMINCÉVES 
A GAJDOS ZENEKAR

szerző:  v e r e s  p e t r a fotó:  g á l  g á b o r

Tavaly decemberben adott jubileumi koncertet az egyesületként is működő Gajdos Zenekar. 
Nevüket harminc éve választotta az együttes, előtte Kaloda zenekarként játszottak. Az 1986-
ban alakult formáció olyan elismeréseket tudhat magáénak, mint a Népművészet Ifjú Mestere, 
megyei Prima díj és Pro Agria díj. Koncertjeikkel Európa majdnem minden országát bejárták, 
sőt, Ázsiában is megfordultak. A zenekar 2017-et jubileumi évnek szánja, többek között a Cantus 
Agriensis Kamarakórussal is fellép a Mátrai képek című műsorral a Kodály-év alkalmából. Az 
előadást május végére tervezik, amelynek ősbemutatóját Egerben tartanák.

– Minden évben rendeznek adventi koncertet. 
A jubileum kapcsán mennyiben változott a mű-
sor?
– A jubileumi eseményre az első részben koncentrál-
tunk, a régi számokat kicsit felújítva játszottuk, a műsor 
második felét pedig az adventi koncert adta. Nehézsé-
get okozott, hogy egy hónappal a fellépés előtt kivált 
a zenekarból Horváth Attila, akivel harminc évig együtt 
muzsikáltunk és kulcsemberként vette ki a részét a 
munkából. Már erre a koncertre sem jött el, a hiányát 
két fiatal taggal pótoltuk, és emiatt kellett felújítani a 
számokat – újra kellett hangszerelni, át kellett gondol-
ni, hogyan szólnak jól. A tagcserék nehéz időszakok, 
mindig trauma, hogy hogyan pótoljuk az éppen kivált 
zenészt. A jubileumi koncertet nem a múltban vájkálás 
jellemezte, hanem a jövőbe tekintés: a fiatal tagokkal a 
zenekar új lendületet kapott.

– Ha már felújítás, hangszerelés… A feldolgozá-
sok hogyan férnek meg a népzene autentikussá-
gával, mennyire szükségesek?
– Erről komoly vita zajlik a népzenész-társadalom-
ban. Sokan azt mondják, hogy fölösleges időtöltés, 
hiszen a magyar népzene tökéletes, és honnan veszi 
valaki a bátorságot, hogy ehhez hozzányúl. Holott 
nem gondolja senki, hogy így jobb lesz, mindössze 
másabb lesz. Ezek a dallamok könnyen adaptálha-
tók a modern zenei világba, megállják a helyüket 
bármilyen környezetben. Aki a feldolgozást készíti, 
nem tehet róla, hogy eszébe jut valami egy adott 
dallamról, nem erőlteti, csak eszébe jut egy zene, 
egy hangulat. Nem gondoljuk, hogy ez tökéletesebb, 
mint az eredeti, de mindenképpen színt és változa-
tosságot visz egy zenekar életébe, illetve a koncertek 
hangzásvilágába.

– A zenekart a kezdetektől jellemzik a feldolgo-
zások. Az elmúlt harminc évben hogyan alakult 
az együttes ehhez való viszonya?
– A népdalokat újragondolva adaptáltuk, de egyre inkább 
megfogalmazódott, hogy muszáj megtanulni az eredetit 
hitelesen, mert abban rejlik a jó eljátszás titka – még akkor 
is, ha feldolgozásokat csinál az ember. Egyre inkább ez lett 
az egyik fő cél, hogy amit megtanulunk, az minden eset-
ben az adott vidéknek megfelelően legyen hiteles. Úgy 
kell szólnia, mintha ott játszanák, minél inkább meg kell 
közelíteni az eredetit. Ez egy olyan irányvonal, amitől nem 
szabad, hogy tágítson az ember.

– Hány vidéket fed le a zenéjük?
– A vonósfelállás az alap, ez nagyjából az erdélyi területek 
muzsikájának felel meg. Ha az egyik brácsa helyett fúvóst 
teszünk be, az így megmaradt egy brácsával és a megje-
lenő klarinéttel a mai Magyarország területének új stílusú 
zenéit is el tudjuk játszani. De az ütős hangszeresünkkel a 
csíki, a gimesi, a moldvai zenét is meg tudjuk jeleníteni. A 
magyar nyelvterület teljes egészét le tudjuk fedni.

– Hogyan látja, miként viszonyulnak az egészen 
fiatalok a népzenéhez?
– Kicsit be vagyok csapva, illetve a kollégáim is, hiszen zeneis-
kolában tanítunk, ahová olyanok jönnek, akik ezzel szeretnének 
megismerkedni, de mi csak az ifjúság töredékével találkozunk. 
Néptáncra viszont rengetegen járnak, és a tánc, illetve a zene 
elválaszthatatlan egységet alkot a népi kultúrában. Aki táncra 
jár, az találkozik a zenével, és közülük sokan később a zene 
felé is kacsintgatnak. Halmos Béla, a táncházmozgalom egyik 
úttörője, elindítója utolsó éveit – a tudományos munkán kívül – 
a statisztikának  szentelte. Többek között azt próbálta felmérni, 
hogy az országban mennyien művelik a népi kultúrát. Amikor 
a ’70-es években ez az egész elindult, fehér hollónak számí-
tott, ha valaki ilyesmivel foglalkozott. Ő úgy saccolta, hogy kb. 
egymillió azoknak az embereknek a száma, akik nem szimpa-
tizánsként, hanem aktívan a tánc, a zene, vagy a kézművesség 
területén tevékenykednek. Ez azt jelenti, hogy átlagosan min-
den tizedik ember foglalkozik a népi kultúra valamely területé-
vel – ez komoly előrelépés az elmúlt 30-40 év alatt.
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– Egerben a Gajdos Zenekar nevéhez köthető a 
táncház. Mennyire erősödött meg a mozgalom a 
városban?
– Budapesten a ’80-as években már létezett táncháztalál-
kozó, Egerben még nem, de megpróbáltuk elindítani. Az 
első táncházakban mi, zenekari tagok többen voltunk, mint 
a közönség – gyakorlatilag semmilyen érdeklődés nem 
övezte a kezdeményezést. De nem tágítottunk, végül sikerült 
meghonosítani. Szerintem már nem is emlékszik senki, hogy 
valaha ezt a Gajdos kezdte el, ma már inkább egy természe-
tes szórakozási forma. Egyre több táncos van, és szívesen 
jönnek. A táncházak a néptáncegyüttesek működéséhez 
köthetők. Mivel iskolán kívüli program, nem kötelező, talán 
így csábítóbb is – reméljük, ez így marad. Rossz lenne, ha 
kötelezővé tennék és beemelnék az iskolai keretek közé, de 
ugyanez vonatkozik a népzeneoktatásra is.

– A fiatalok mennyire találkoznak a népi kultú-
rával az oktatásban? Fontos, hogy aktívan részt 
vegyenek akár a népzenében, akár a néptáncban?
– Sokszor az anyanyelvet úgy kezeljük, mintha csak a prózai 
nyelvre vonatkozna, de van egy zenei, egy mozgásbeli és 
egy ábrázolásbeli része is. Ha valaki arra törekszik, hogy 
teljes körűen ismerje az anyanyelvét, akkor ezeket is meg 
kellene tanulnia.
Az iskola nem készít fel semennyire a magyar népi kultúra 
művelésére, vagy befogadására – attól függetlenül, hogy 
az énektankönyvek jelentős részét népdalok alkotják. Ez 
tipikusan olyan zene, amelyet nem lehet kottából megta-
nulni, ehhez elő kellene bányászni a felvételeket, amelyekről 
lekottázták a tudós emberek.

– Családtagok is részt vesznek a zenekar munká-
jában. Adódott ebből feszültség?
– A fiam, Okos Gergely ütős hangszereken játszik, Lajti 
Gergely és Lajti Ákos pedig Szabó Adrien gyermekei. 
Eleinte féltem, hogy konfliktusokat generálhat szülő-gyer-
mek együttmuzsikálása, de a tapasztalat azt mutatja, hogy 
több örömünk van benne, mint ahány probléma adódik. A 
muzsika a végső cél, közben nem foglalkozunk az emberi 
gyarlóságokkal.



Az amerikai elnökvá-
lasztással kapcsolat-
ban sokszor előkerült 
az elitellenesség fogal-
ma. Szeretem az isko-
lázatlan embereket, 
mondogatta Trump. 
Állítólag. El is tudom 
hinni, ami még nem je-
lenti azt, hogy igaz is. 
A szövegkörnyezetről 
nem is beszélve. Olvas-
tam ezt-azt, de tájékozatlan vagyok az amerikai 
belpolitikában. Sokan pár mondatból tudják, mit 
akar az új elnök, és az milyen jó. Milyen rossz. 
Elég a neten az első linkre rákattintani, min-
dent tudunk. Vagy azt tudjuk, amit hiszünk, és 
azt hisszük, amit hinni akarunk? A tények (amik 
kontextus nélkül érdektelenek), szakvélemények, 
történészek, társadalomkutatók elemzése nem 
érdekes, nem is vagyunk kíváncsiak rájuk. A ne-
ten minden megtalálható, igaz, csak azt olvassuk, 
ami érzelmeinknek, világlátásunknak, értékren-
dünknek megfelel. Eltérő vélemények csak megza-
varnák biztonságérzetünket. Az ember nem ismer 
fel tőle függetlenül létező igazságot, írta Heideg-
ger. Ha egy neves, évtizedek óta kutató történész 
elemzése nem felel meg a saját identitásunkat 
képező mítoszoknak, akkor azt követeljük, hogy 
az adott kutató ne tartson előadást városunkban. 
Demokraták vagyunk. És szakemberek. Ha iden-
titásunkhoz illeszkedik, érzelmileg megfog egy 
középszerű író műve (ahogy egy hollywoodi film 
is), akkor ő az irodalom élvonalába tartozik, kész. 
És, ha már elég sok szobrot állítottunk neki, ak-
kor egy neves irodalmi múzeumban, amit egy volt 
politikus vesz át, kiállítást is lehet róla tervezni. 
Hisz már rengeteg szobra van. Szakmai érv. 

Élmény- és látványtársadalomban élünk, min-
den ízlés dolga, de egy kikötésünk van: az élmény-
hez, „tudáshoz” munka nélkül és azonnal jussunk 
hozzá. És ilyenkor már nem is illik Bartókra, 
Nádas Péterre, Tarr Bélára hivatkozni. Neves 
történészekre sem. Mindenki a maga történé-
sze, mindenkinek joga van a saját identitásának 
megfelelő történelmet előállítani, sőt, mindenféle 
dísztermekben előadni. Nem kellenek tudomá-
nyos módszerek, a múlt nagy átláthatatlansá-
gából azt szemezgetjük ki, ami az identitásunk-
nak megfelel. Nagyon jól látja ezt a politika is, 
amely szintén nem pusztán múltat akar, hanem 
használható múltat. Egy tömegtársadalomban 
ez a használható múlt, az ilyen emlékezetpoli-
tika döntő tényező a hatalom megszerzésében, 
megtartásában, a tömegek manipulálásában. Az 
embereknek nemcsak kenyeret kell adni, hanem 
a jelen politikáját legitimáló, identitást erősítő 
múltat és emlékezetet is. A tudós történészek pe-
dig beszélgessenek egymással. Már ha a hatalom 
nem választja szét őket.

HANGULATJELENTÉS
– molnár ferenc írása –
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„A SZÍNÉSZ SZÁRNYAKAT 
KAP, HA ÉRZI, HOGY VEVŐK 

ARRA, AMIT CSINÁL”
szerző:  v e r e s  p e t r a fotó:  g á l  g á b o r

Az egri teátrum színművésze, Dimanopulu Afrodité Aase-díjat vehetett át 2016 decemberében a Bajor Gizi Színészmú-
zeumban. A szakmai elismerést Gobbi Hilda alapította, amelyről így írt: „Sajátossága a színészi munkának, hogy a fősze-
replő több felvonáson keresztül vonja magára a figyelmet. Az epizodistának csak néhány perce, pillanata van; tömörít, 
mint a költő, amikor epigrammát alkot.”

KULTÚRA

A Domján Edit-díjas Dimanopulu Afrodité 1988 óta az egri Gárdonyi 
Géza Színház művésze. A Színház- és Filmművészeti Főiskola előtt 
a Nemzeti Színház Stúdiójának munkájában is részt vett, előtte Mis-
kolcon tanult.

– Tudatosan készültem a pályára, de az „Afroditén kívül ki megy 
még szavalóversenyre?” típusú helyzet nem volt jellemző. A sze-
replés az énekkel kapcsolható össze, énekfakultációs, énekka-
ros voltam. A versenyeken énekesként szerepeltem, nem mint 
vers- vagy prózamondó. Készültem a felvételire, és komolyan is 

vettem, mi sem bizonyítja jobban, hogy máshová nem adtam be 
a jelentkezésemet. A főiskolára Kerényi Imre és Huszti Péter osz-
tályába vettek fel, előtte egy évet a Nemzeti Színház Stúdiójában 
töltöttem, ahol testközelből érezhettük a színészeink nagyjait. 
Az alapvető színházi magatartást tanították nekünk. Egyes tan-
tárgyaink, mint a beszédtechnika, a tánc, a mozgás fantasztikus 
alapokat adtak a főiskolához. Rengeteg, ma már mindenféle 
szakmai díjat magának tudható színész indult a Stúdióból. A hi-
erarchián túl befogadtak minket, nem úgy tekintettek ránk, mint 
statisztáló gyerekekre. Nagyon szép egy év volt, később gyakor-
latra is a Nemzetibe mentem vissza.

Afrodité a főiskola után Egerbe szerződött, ahol az igazgatóváltá-
sok alatt testközelből érezhette a színház, a társulat átalakulásait. 
Mások mellett az ideális színházról, az ideális játékról is mesélt.

– Nagyon szeretem az impulzív és inspiratív színházat, ez na-
gyon fontos mind a nézők, mind a színész számára, így lehet vala-
mi izgalmasat alkotni. Létre kell, hogy jöjjön az a bizonyos varázs 
– a hatás semmiképp nem lehet semleges. A jó színház érzelme-
ket korbácsol a nézőben, kérdéseket vet fel, elgondolkodtat. Az 
ember szeretne minőséget csinálni. Az operettet például ugyan-
úgy jól kell játszani, mint bármi mást. Az is egy szerep, nem lehet 
azt mondani, hogy ebben minden elmegy. Az úgymond vicces 
figuráknak is komolyan kell venniük magukat. Kell, hogy legyen 
miértje, hogy bizonyos figurákat miként játszik valaki. Például: ha 
egy karakter csak úgy dadog, az öncélú. Fontos, hogy meg tudjuk 
indokolni, hogy mi miért történik. Így, ha csak adott helyzetek-
ben kezd dadogni – mondjuk, amikor a neki tetsző férfival beszél, 
mert zavarban van, akkor már konkrétumot játszik. Erre kell tö-
rekedni. Ettől még lehet nevetséges, ahogy a szereplő próbálja 
leküzdeni a dadogását. De ez nemcsak az operettre igaz, hanem 
a drámai szerepekre is.

– Mennyire befolyásolja a néző viselkedése a játékot? Meg-
zavarhatja, kizökkentheti a színészt egy hosszabb ideig tartó 
köhögés, vagy ha esetenként a néző így leplezi a nemtetszé-
sét, a zavarát?

– Mindannyian igyekszünk minél koncentráltabban színpad-
ra lépni – a színész próbálja ezeket a zavaró tényezőket kizárni. 
Engem annyira nem szokott kibillenteni. Olyan is megesik, hogy 
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játszunk egy előadást, ugyanúgy csináljuk, ahogy szoktuk, mégis azt érez-
zük, mintha a színpad és a nézőtér között lenne valami tüllfüggöny, mintha 
nem menne át a játék. Nagyon sokszor ezeken az előadásokon, mikor azt 
gondoljuk, hogy nem tudtuk behúzni a közönséget, a legnagyobb tapsot 
kapjuk tőlük. A másik eset, amikor lehet érezni, hogy a néző nagyon a szí-
nészekkel van. A drámánál tapintani lehet a feszültséget, vígjátékoknál 
pedig alig várják, hogy valami kis dolog történjen, amin lehet nevetni – az 
ilyen közönséggel sokkal könnyebb. A színész szárnyakat kap, ha érzi, hogy 
vevők arra, amit csinál.

– Mennyire befolyásolja a szereposztás a darab sikerét?
– Egy jó szereposztás már félsiker. Ebben benne van, hogy a rendező mit 

tud kihozni egy színészből. Nagyon jó, ha a rendező színészpedagógus is, 
így átlátja, átérzi a színész habitusát, és a megfelelő módon próbálja kihoz-
ni belőle azokat az érzelmeket, amelyek közelebb viszik a szerephez. Min-
den rendező más módszerrel dolgozik. Én az a fajta színész vagyok, akivel 
indulatosabban is lehet beszélni, mert feltételezem, hogy mindez azért 
történik, hogy a legjobbat hozzák ki belőlem. Viszont valakit ez frusztrál, 
begörcsöl tőle és még rosszabb lesz. Nagy szerencsém volt a főiskolán és 
később is, hogy bíztak bennem, a képességeimben. Azontúl, hogy sokat 
játszattak, olyan szerepeket kaptam, amelyek a színészi pályán is tovább-
vittek. Lehet, hogy egy-egy darabban nem drámai hősnőt formáltam, ha-
nem karaktert, mert azt mondta a rendező, hogy annyi ilyesmit játszottál, 
ebből most ki kell lépni, tessék humort keresni, karaktert ábrázolni. Kerényi 
annak idején azt mondta, hogy vannak zászlóvivő és zászlókísérő embe-
rek – és nem pejoratív értelemben vetette fel a zászlókísérőt sem. Adott, 
hogy egy színész mit bír. Van, aki három felvonáson keresztül is vinni tudja 
a hátán az előadást, az adott szerepet, és vannak színészek, akik fantasz-
tikus módon tudnak egy életsorsot sűríteni. Nekik nincs javítási lehetősé-
gük, abban az egy vagy két jelenetben kell megmutatniuk egy sorsot, hogy 
gondolkodásra késztessék a nézőt.

– 2012-ben az évad színésznőjének választott a közönség. Tavaly de-
cemberben pedig Aase-díjat vehettél át. Van különbség a szakma és a 
nézők elismerése között?

– Mindkettő nagyon fontos. Egy-egy szakmai díj vidéken talán azért 
nyom nagyobb súlyt a latba, mert mint maga a művészet, a színházművé-
szet is Budapest-központú. Az elismerés később éri el a vidéki színészeket, 
mint a budapestieket. Régebben a színészkollégák, rendezők is utaztak, 
megnéztek egy-egy darabot, ez ma már nem annyira jellemző. Egy vidéki 
színész ilyen szempontból háttérbe szorul a díjak kapcsán, mert nincs any-
nyira szem előtt. Persze minden elismerésnek örül az ember, és igyekszik 
tenni a dolgát. Nagyon szeretem, amit csinálok, de úgy látom, sajnos ez 
egyre kevesebb emberről mondható el. A mostani fiatalok közül sokan 
kényszerpályára kerültek. Ha valaki a helyén érzi magát, és a nehézségek 
ellenére szereti a munkáját, örömmel megy dolgozni – az én esetemben a 
színházba – az szerencsésnek nevezhető.
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JÉGRE VELED, EGER!
SZÓ SINCS ARRÓL, HOGY MINDENKIT ÖNFELEDT „SINKÓZÁSRA” BIZTATNÉK A MÉG LE NEM TAKARÍTOTT 
JÁRDÁKON ÉS AZ ÚTTESTEKEN. INKÁBB CSAK ENNEK APROPÓJÁN ESZEMBE JUTOTT, HOGY AZ EGRI TÉLI 
SPORTOK KÖZÜL A KORCSOLYÁRÓL MÉG NEM ÍRTAM! A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG 
HONLAPJÁN A KÜLÖNBÖZŐ SZAKÁGAK TÖRTÉNETÉNÉL RENDRE A SPORTÁG BERKEIBEN JÓL ISMERT 
BUDAPESTI (PESTI) KORCSOLYÁZÓ EGYET 1869-ES ALAPÍTÁSTÓL DATÁLJÁK A HONI KORCSOLYASPORT 
MEGSZÜLETÉSÉT ÉS LÉNYEGBEN CSAK A FŐVÁROSI ESEMÉNYEKRE, EGYESÜLETEKRE KONCENTRÁLVA 
MUTATJÁK BE ENNEK A TÉLI SPORTNAK A TÖRTÉNETÉT. TÉNY, HOGY A NEMZETKÖZI ÖSSZEVETÉSBEN EZEK 
VOLTAK A LEGFONTOSABB MÉRFÖLDKÖVEK, DE AZÉRT VIDÉKEN – ÍGY EGERBEN – IS TÖRTÉNT EGY, S MÁS.

A korcsolyázás hazai – egyesületi – meghonosítása egy pesti 
orvostanhallgatónak, Kresz Gézának köszönhető, aki már az 
1860-as évek elejétől kezdve próbálta ráven-
ni a helyi polgárság képviselőit, hogy ami jó a 
bécsieknek az jó a pestieknek is! Alakítsanak 
korcsolyázó egyletet! A korabeli orvosok kife-
jezett tiltása mellett, báró Eötvös Józsefet és 
Rudolf trónörököst is megnyerve az ügynek, 
végül 1869. december 2-án megalakult a Pes-
ti Korcsolyázó Egylet, a téli szezonra pedig 
kinézték maguknak a Városligetben található 
tavat. Itt, illetve innen indult a magyarországi 
korcsolya és jéghokki-sport. Egyébként ha va-
lakinek ismerősen cseng dr. Kresz Géza neve, 
az nem a véletlen műve! Az ő kezdeményezé-
sére alapították az Országos Mentőszolgálat 
jogelődjét, a Budapest Önkéntes Mentőegye-
sületet (BÖME) 1887-ben.

Meglepően gyorsan reagáltak megyénkben 
a pesti eseményekre. A korcsolyázás, mint téli 
szabadtéri elfoglaltság már korábban is ismert volt – főleg a 
fiatalság, a gyerekek körében -, csak az a fajta közösségi ese-
mény, mulatság, versengés, ami osztrák közvetítéssel Pesten 
keresztül aztán vidékre is eljutott, még új volt akkoriban.

Szerencsére a pesti Városligeti tóhoz hasonlóan Egerben is 
volt télen egy állandónak mondható, befagyott nagy vízfelület. 

Ez az érseki uradalmi majorság területén, vagyis 
a mai Szentmarjay Tibor Városi Stadion helyén 
volt. Ahol ma a beton lelátók vannak ott gyü-
mölcsfákkal, kaszálóval borított domboldal állt. 
A mai füves pálya helyén pedig egy természetes 
vízgyűjtő terület, kifolyó állt, ahol az Eger-patak 
völgyét nyugatról határoló dombokról lefolyó 
vízmosások és árkok vize gyűlt össze.

Mindössze négy évvel a Pesti Korcsolyázó 
Egylet alakulása után Egerben is megalakult a 
korcsolyázó egylet (EKE, 1873. december 28.). 
A lövészek mellett (Egri Polgári Lövész Egylet, 
1763) abban az időben ez volt a második szá-
mú sportegylet Egerben. Alig tíz évvel az ala-
kulás után már állandó, 100-150 fős tagságról 
beszélhettünk, akik már 1877-ben egy állandó, 
fedett és fűthető melegedő megépítésére is 
gondoltak. A téli időszakban egymást érték a 

táncvigalmak, jégünnepek és versenyek. A zenét a helyi katonai 
zenekar szolgáltatta, míg a világítást magnéziumos lámpákkal 
oldották meg. Egy-egy komoly télen akár a mai focipálya há-
romnegyedét is kitette az összefüggő jégréteg, azon pedig több 

százan is elfértek. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy két sport-
ágat majdnem minden egri gyerek elsajátított abban az időben: 
nyáron úsztak, télen pedig korcsolyáztak. 1920-tól a MOVE Egri 
SE vette át a stafétát az Egri Korcsolyázó Egylettől és időközben 
megjelent a jégkorong is a sportpalettán. Kevesen tudják, de a 
Magyar Jégkorong Szövetség 1927-es alakulásánál az alapító 
egyesületek között ott volt a MOVE Egri SE is. Gyorskorcsolya 
és műkorcsolya városi bajnokságok mellett bizony jégkorong 
városi bajnokság is volt!!! 1934-ben alakultak az első csapatok: 
a Főgimnázium (mai Gárdonyi), a MESE (MOVE Egri SE) és a 
Tanítóképző sportköreiben, az első bajnoki mérkőzéseket pe-
dig 1935 januárjában játszották. A korcsolya versenyekre nem-
egyszer fővárosi versenyzőket, válogatottakat is hívtak, akiktől 
sokat tanultak az egriek. Az évek során változott a környezet. A 
mai stadion lelátójának helyén komoly melegedő épület várta a 
korcsolyázókat, később már lemezről, gramofonról szólt a zene 
és a világítást is bevezették a területre. 

A korcsolyázás egri történetében igazi törést okozott, amikor 
a mai salakospálya helyén levő focipálya a régi jégpálya helyére 
költözött. Ez 1954-ben történt. Azóta számtalan helyen volt a 
városban jégpálya. A teljesség igénye nélkül: az Érsekkertben a 
teniszpályák, a mai Múzsák Ligete és a salakos focipálya helyén; 
a Vasútállomással szemben levő mai benzinkút mögött; a Bem tá-
bornok utcai sporttelepen, a régi Dohánygyár és Olajbányász foci-
pályán és természetesen a jelenlegi helyén, a Hőközpont mögött.

Ez a vándor-életmód nem kedvezett a jeges sportoknak, bár 
az feltétlen pozitívum, hogy 2013-tól már fedett jégpályája van 
Egernek. Gyors- és műkorcsolya oktatás csak az utóbbi években 
indult be. 2006-ban boconádi, füzesabonyi és egri jégkorongo-
sokból nőtte ki magát az Egri Vitézek Hockey Club, akik szintén 
megsínylették az utóbbi telek mostoha jégpályaviszonyait. Min-
dent az elejéről kell kezdeni. Győri Sándor és segítői vezetésével 
a legkisebbekkel, a Pingvin-csoportal újraindult a gyerekek kor-
csolya oktatása, míg az érdeklődő nagyobbak, a haladó korcso-
port Wolff Sarolta jóvoltából a műkorcsolyázást is kipróbálhatja. 
Akik pedig jégkorongozni szeretnének, azok majd a mini korosz-
tályban mutathatják meg tudásukat néhány év múlva.

A város a mindennapos testnevelés keretében kedvezményes 
konstrukciót kínál az iskoláknak, hogy a téli időszakban minél 
többször legyen lehetőségük – akár a délelőtti időszakban  is – a 
gyerekeknek a korcsolyázásra.

Itt tartunk most! Remélhetőleg egy nyugodtabb időszak kö-
vetkezik Egerben a jeges sportokat kedvelők életében.

(Jobbra fent: Hevesy Sándor 1934–35-ös képei)
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Az első korcsolyázó egyesület Magyarországon:
Pesti Korcsolyázó Egylet (1869. december 2.), majd Buda és 
Pest egyesítése (1873. november 17.) után Budapesti Kor-
csolyázó Egylet (BKE) néven lett ismert az egyesület
 
Korcsolyázó egyesületek Heves megyében a 19. szá-
zad végén:
– Egri Korcsolyázó Egylet (1873. december 28.)
– Gyöngyösi Korcsolyázó Egylet (1882)
– Tiszafüredi Korcsolyázó Egylet (1890)
– Hevesi Korcsolyázó Egylet (1897)
– Pásztói Korcsolyázó Egylet (1899)
– Hatvani Korcsolyázó Egylet (1900)
(Megjegyzés: a 19. században Tiszafüred és Pásztó is Heves 
vármegyéhez tartozott)

Kresz Géza
forrás: www.mentomuzeum.hu



EGER MÉLTÓN 
EMLÉKEZETT 
’56 HŐSEIRE
Egerben gazdag és különleges programokkal, akciókkal, 
rendezvényekkel sikerült méltó módon megünnepelni az 
ötvenhatos forradalom 60. évfordulóját – összegezte a ta-
pasztalatokat és az elismerő véleményeket az egri 1956-os 
Emlékbizottság csütörtöki záró ülésén Nyitrai Zsolt, Eger 
és térsége országgyűlési képviselője, a bizottság elnöke.

Úgy gondolom – folytatta –, hogy azt a célt, amelyet ki-
tűztünk magunk elé, s amiért megalakult az emlékbizott-
ság, sikerült elérnünk: a város méltó módon emlékezett 
meg a forradalom hőseiről.

Azért is tartottuk nagyon fontosnak ezt az évfordulós 
rendezvénysorozatot, mert meggyőződésem, hogy 1956 
nélkül nem valósult volna meg az 1989-es rendszervál-
toztatás, anélkül pedig ma nem beszélgethetnénk itt eb-
ben a formában. Mindezért köszönet illeti azokat, akik 
akkor szembeszálltak a túlerővel, és mertek harcolni ha-
zánk szabadságáért! – fejtette ki Nyitrai Zsolt.

A bizottság egy digitális prezentáció megtekintése so-
rán összegezte az emlékévvel kapcsolatban elvégzett 
feladatokat, melyben hosszan sorolták Eger ’56-os prog-
ramjait, pályázatait, vetélkedőit, kiállításait, ünnepsége-
it, közösségi akcióit – a látványos falfestést és a Dobó téri 
élőképet –, tudományos konferenciáit, valamint a törté-
nelmi eseményekről és a szereplőkről szóló munkákat: 
könyveket, kiadványokat, televíziós alkotásokat.

Az értékelést követően a honatya hozzátette: a beszá-
molóból is kitűnik, hogy Eger országos szinten is pél-
daértékű módon, rendkívül sokszínű, illetve sok szálon 
futó programmal ünnepelte meg a 60. évfordulót. Meg-
köszönte a munkát az emlékbizottság tagjainak, akik 
egy emléklap kíséretében megkapták Szecskó Károly, az 
évfordulóra megjelent kötetét, amely bemutatja a forra-
dalom helyi hőseit és a Média Eger által készített Ten-
ni és tűrni című dokumentumfilm dvd-jét. Habis Lász-
ló polgármester is megköszönte az emlékbizottságnak, 
valamint Eger intézményeinek és civil szervezeteinek 
ténykedését. Hangsúlyozta, a hiteles egri forradalmárok 
élménybeszámolói igazi értéket adtak át az embereknek. 
Mindezzel gazdagodott Eger dokumentált történelme – 
fogalmazott.

KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Február 6-án, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as vá-
lasztókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésé-
nek civil tanácsnoka, valamint Szucsik György, a 2-es vá-
lasztókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális 
és Családügyi Bizottság elnöke tart fogadóórát a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskolában.

Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet képviselője 
(Fidesz-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 
(Fidesz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát 
előzetesen egyeztetett helyen és időpontban. Telefon: 
30/488-7471, e-mail: kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu.

Csákvári Antal, a 6. sz. választókerület képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja 
fogadóórát tart, előzetesen megbeszélt időpontban és he-
lyen. Telefonos egyeztetés: 30/941-1397, e-mail: csakvari.
antal@ph.eger.hu.

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfő-
től csütörtökig, naponta 14.00-18.00 óra között személye-
sen elérhető a szépasszonyvölgyi Hotel Ködmönben. Más 
időpont egyeztetése telefonon a 30/995-2290-es számon, 
vagy e-mailben, az oroszibolya@t-online.hu címen.

Lombeczki Gábor, a 10. sz. választókerület képviselője 
(Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Vá-
rosképi és Környezetvédelmi Bizottság tagja előzetesen 
egyeztetett időpontban és helyen tart fogadóórát. Tele-
fon: 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, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen 
és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 70/382-5203, E-mail: 
mirkoczkizita@gmail.com.

A Jobbik képviselője Bognár Ignác, a Városimázs Bi-
zottság tagja képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képvise-
lői Irodában (Trinitárius u. 2.) február 16-án, csütörtökön 
17.00 órától. Várja az érdeklődők megkeresését az alábbi 
elérhetőségen: 70/392-0127.

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

A Jobbik képviselője Tóth István, a Városgazdálkodási 
Bizottság tagja képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képvi-
selői Irodában (Trinitárius u. 2.) február 16-án, csütörtökön 
17.00 órától. Várja az érdeklődők megkeresését az alábbi 
elérhetőségen: 30/232-2427.

Komlósi Csaba önkormányzati képviselő (LMP), a Váro-
si Szociális és Családügyi 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.

2016. július 1. után a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság Gazdaság Ellátó Központ Heves Megyei Ellátó 
Csoportja (kéményseprőipari szerv) egész Heves megye terü-
letén teljes körű kéményseprőipari közfeladatot lát el a lakos-
ság körében. Tevékenysége sormunka keretében és sormunka 
keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

Az ingatlan használója, tulajdonosa köteles a kéménysep-
rőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató ellenőrzését, 
vizsgálatát lehetővé tenni, és az ehhez szükséges feltételeket 
biztosítani, ha olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely 
égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlako-
zik; vagy tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn. 

Ha sormunka, vagy egyéb tevékenység során a kémény-
seprők élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztető hi-
bát állapítanak meg és ezt nyomtatványon rögzítik, köteles 
a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetését 
azonnal szüneteltetni, egyéb hibákat legkésőbb a következő 
ellenőrzés időpontjáig kell megszüntetni.

Lakossági szolgáltatással kapcsolatos információk

Az új szabályozás az ellenőrzések gyakoriságának vonat-
kozásában változást hozott. Az ellenőrzés a szilárd tüzelésű 
berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében 
évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezések-
hez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén 
kétévente, valamint a kémények teljes nyomvonalának mű-
szaki felülvizsgálata pedig négyévente kötelező. 

A legjelentősebb változás 2016 második félévétől, hogy a sor-
munka ingyenes azon magántulajdonban – természetes személy 
tulajdonában – lévő ingatlanhoz kapcsolódó kémények tekinteté-
ben, amely ingatlanban nincs bejelentett vállalkozás, egyéni vál-
lalkozó, civil szervezet, és a kéményseprőipari szerv által felaján-
lott első két időpont egyikében sikerül elvégezni az ellenőrzést.

 A társasházakban, lakásszövetkezetekben az ellenőrzést 
a kéményseprők sormunka szerint végzik, ám a gazdálkodó 
szervezet székhelyeként vagy telephelyeként nyilvántartott 
albetétek felé arányosított költségtérítést számláznak ki. 

A sormunka tervezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés 
előtt írásban, hirdetmény útján értesítik az ügyfeleket. Ha a 
megjelölt időpontban sem az ügyfél, sem egyetlen hozzátarto-
zója vagy meghatalmazottja nem tud otthon tartózkodni, 30 
napon belül új időpontról kap értesítést. A kéményseprőipari 
tevékenység előre ütemezett jellege miatt az ingatlantulaj-
donosnak nincs módja az első két időpont megváltoztatását 
kérni. Amennyiben az ajánlott időpontok egyike sem megfe-
lelő, úgy további 30 napon belül az ügyfél kezdeményezésére, 
egyedi megrendelés útján, immár egyeztetett időpontban, ki-
szállási díj ellenében kerül sor az ellenőrzésre.

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szervének szolgáltatási 
területén új, egységes ügyfélszolgálati rendszer alakult ki a lakos-
ság gördülékenyebb ügyintézésének érdekében. Az ügyintézésnek 

több formája létezik: honlap útján (www.kemenysepres.katasztro-
favedelem.hu – ügyintézés pontból indítva), e-mailben a kemeny-
sepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve, postai úton a 
1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve, telefonon a 1818-as ingye-
nesen hívható központi telefonszámon, a 9.1-es menüpontban és 
az ott jelentkező ügyintézőnél, valamint személyesen, ügyfélfoga-
dási időben a Heves Megyei Ellátó Csoportnál hétfőnként 8 és 20 
óra között, a többi munkanapon 8 és 14 óra között. 

A tervezett sormunkához kötődő úgynevezett Időpontfog-
lalással bejelentett lakossági kéményellenőrzéseket csak ki-
szállási díj terheli, míg a megrendelésre végzett feladatokat 
költségtérítés ellenében végzik a szakemberek. A kéménysep-
rők az ellenőrzés során nem kezelhetnek pénzt. Az elvégzett 
munka alapján, a törvényben előírt díjszabás szerint számlát 
állítanak ki, amelyet ügyfeleink a helyszínen készpénzben 
nem kell kiegyenlíteni.

A kéményseprő tevékenységével kapcsolatos panasszal a la-
kossági szolgáltatás esetén  az ügyfélszolgálati nyitva tartási 
ideje alatt szóban a 1818 (9.1.4-es Bejelentés menüpont) ingye-
nesen hívható telefonszámon, személyesen a Heves Megyei El-
látási Csoportnál, vagy írásban postai küldeményben, illetve az 
ügyfélszolgálat e-mail címére küldött levélben juttathatja el. Kö-
zületi szektorban, Heves megyében az alábbi kéményseprőipari 
szolgáltatók végzik megrendelés alapján, eltérő szolgáltatási dí-
jakért, piaci alapon a kéményseprő szolgáltatási tevékenységet:

• Magyar Kéményseprő Kft.
• FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
• Kéményseprőipari Kft.
• Abakémény Kft.

A szolgáltatók elérhetőségeiről a www.heves.katasztro-
favedelem.hu oldalon találnak bővebb információt. 

Ha az ingatlan használója a tüzelőberendezés használata során 
rendellenességet tapasztal, például a füst visszaáramlását, vagy a 
gázkészülék üzem közbeni leoldását, ekkor a szakember azonna-
li beavatkozása szükséges, ezt a kéménytulajdonosnak kell meg-
rendelnie. A szolgáltatási kötelezettség alá tartozó kéményekkel 
kapcsolatosan felmerülő üzemelési problémákat, hibákat min-
den esetben kivizsgáljuk. Azokat az üzemzavarokat, amelyeket 
kéményseprőipari technológiával el lehet hárítani, megszüntet-
jük, az általunk el nem hárítható hibákra pedig megoldási javas-
latot adunk. A kémények javítását, vagy új kémények építését 
csak szakemberek végezhetik el szabályosan, a munkát megfele-
lően dokumentálva, ez garantálja az ügyfelek biztonságát.

Az ellenőrzés több mint bizalmi kérdés, az Ön otthona és 
szerettei biztonsága a tét. Ne kössön kompromisszumot! Te-
gye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanába, köz-
reműködésével segítse a kéményellenőrzést és az előírt fel-
adatok elvégzését, személyes adatainak megadásával pedig 
járuljon hozzá a kémények és kéménytulajdonosok adatbázi-
sának folyamatos frissítéséhez.

AMIT ÉRDEMES TUDNI 
A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL 

TUDTA?
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A találkozás egy másik emberrel egyúttal találkozás önmagunkkal – ezt vallja dr. Cserhalmi Magdolna 
pszichoterapeuta, az Egerben működő lelki elsősegély telefonszolgálat szakmai vezetője. A szakember a 
kezdetek, vagyis 1989 óta segíti a bajban utat keresőket, mint mondja, ő maga is rengeteget tanult ez idő alatt.

szerző:  p u z s á r z s ó f i a  fotó:  v o z á ry r ó b e r t

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Magyarországon 1970 óta működnek telefonos lelkisegély-szol-
gálatok, Egerben 1989-ben indult a segítő szolgáltatás. Dr. Cser-
halmi Magdolnát már akkor a telefon másik végén találták a baj-
ba jutottak. Ügyelőként számtalan segélykiáltással találkozott, 
mint fogalmaz: sokszor nem is tudjuk, milyen fontos a hallgatás.

–  Miért fontos a szolgálat? Hogyan képes segíteni?
– Egy telefonhívás életet menthet! Bárkinek alakulhat úgy 

a sorsa, hogy segítségre van szüksége. Sokszor könnyebb egy 
semleges, kívülálló személlyel megosztani a problémánkat. Be-
szélni róluk olyan, mintha az ember megnyitna egy szelepet… 
Utána megkönnyebbül. Teljesen ingyenesen lehet hívni bennün-
ket a 116-123-as telefonszámon, ez egy azonnal elérhető szol-
gáltatás bárki számára, így gyors segítséget nyújthat a bajban. 
Nem mellékes az anonimitás sem, fontos, hogy a diskurzus során 
sem a telefonáló, sem az ügyelő nem fedi fel kilétét, személyesen 
nem találkozhatnak. A beszélgetés névtelenül, de nem személy-
telenül történik.

–  Jellemzőbb, hogy az emberek végső elkeseredésükben 
tárcsázzák  a  segélyhívót,  vagy  már  akkor,  amikor  érzik, 
hogy valami kezd félresiklani az életükben?

– Ez nagyon változó. Három fázisa van a telefonos lelki első-
segélynek. Az első a mentálhigiénés prevenció, amikor a pszi-
choszociális problémák teherként nehezednek az adott személy 
vállára, konfliktusokat, életvezetési problémákat eredményez-
nek. Ha még ebben a szakaszban hívnak minket, mert felismerik 
a közelgő bajt, akkor könnyedén megelőzhető a krízis. A máso-

dr. cserhalmi magdolna:

„Egy telefonhívás életet menthet!”

dik funkciója a lelkisegély szolgálatnak a krízis-intervenció. Ekkor 
a telefonáló felismeri azt, hogy egyedül képtelen megbirkózni az 
életében megjelenő problémával, és ha nem lép, az felemész-
tené, így tárcsáz minket. A harmadik és egyben legsúlyosabb 
szakasz az öngyilkosság-megelőzés. Az ügyelő ilyenkor próbál 
abban segíteni, hogy újra megtalálja az élet értelmét a hívó, újra 
célokat fogalmazzon meg magában, amiért érdemes tovább 
élni.

–  Elsősorban kik telefonálnak?
– Higgye el, népes, úgynevezett szerető családban is lehet va-

laki borzasztó magányos, szinte minden a primőr család hatásaira 
vezethető vissza még gyermekkorból… mert mondjuk, nem volt 
divat otthon gyerekként sem megbeszélni a problémákat, már ak-
kor is elfojtotta az illető az érzéseit, ha gondja adódott, nem tudott 
róla kivel beszélni. Persze azért többen vannak, akik a szó szoros 
értelmében magányosak, egyedül vannak. Lehet ez egy átmene-
tileg nehezen feldolgozható élethelyzet, például az „üres fészek” 
hatás, amikor a kirepülő gyermekek hiánya emészti fel az illetőt, 
nem tud otthon kilépni a szülői szerepből. Ez persze még nehe-
zebb, ha egyedülálló az ember. Adódhat életkorból is a problémás 
helyzet forrása, például kamaszoknál, de egy hirtelen bekövetke-
ző élethelyzetből is, amire nincsen felkészülve az illető, és nehezen 
vagy egyáltalán nem képes megbirkózni vele. Lehet ez egy mun-
kanélkülivé válás, ezzel párhuzamosan az önbecsülés zuhanása, 
leamortizálódás… Ezer oka lehet a hívónak, nekünk az a felada-
tunk, hogy meghallgassuk, és ne üres, semmitmondó tanácsok-
kal, hanem valódi élettapasztalatból adódó útravalóval lássuk el.

–  Kiből válhat jó ügyelő? Épp most is keres önkénteseket 
a szolgálat.

– Fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy egyikünk sem tö-
kéletes, erre legyen rálátása, tapasztalata saját korábbi krízishely-
zetéből, különben „kilóg a lóláb”. Akkor képes igazán beleérzően 
segíteni alaki, ha maga is átélt már válságot élete során, és azzal 
sikerült megbirkóznia. Egyébként széleskörű szűrésen, ezt köve-
tően pedig többlépcsős képzésben vesznek részt a leendő mun-
katársaink, hiszen kizárólag olyan ember segíthet, aki alkalmas 
mások segítésére. Az alkalmasság vizsgálata őszinte önismereti 
munka! Először arról kérdezzük, hogyan tudott megbirkózni egy 
saját, korábbi krízisével? A jelentkezők részt vesznek egy szimulá-
ciós gyakorlaton, ahol szintén életszerű, valós problémákat olda-
nak meg egymás közt. Követi ezt egy önismereti pszichodráma 
csoportban való részvétel, ennek lényege is hasonló: egy saját 
krízis feldolgozása a többiekkel együtt. Ezen kívül természetesen 
elméleti képzést is kapnak a kollégák, majd az érkezők a régi kol-
légák mellé szegődnek hospitálni, egészen addig, amíg ők maguk 
is alkalmassá válnak, megérnek a feladatra, hogy először önállóan 
vegyék fel a telefont. A lényeg, hogy a mi segítőink nem gondolják, 
hogy bárkinél is különbek lennének, nem ítélkeznek, esetleg saj-
nálkoznak, hanem a másik mély, beleérző értésével próbálják át-
segíteni a krízisen a vonal túlsó végén várakozót. Ez egy egycsator-
nás kommunikáció, itt fontos a hang „igazisága”. Elengedhetetlen 
az is, hogy jól kérdezzen az ügyelő, és semmilyen problémát nem 
szabad elbagatellizálni. A beszélgetést úgy kell elképzelni, mintha 
a hívó és segítője egy őserdőben találkoznának, ahonnan közösen 
kell kitalálniuk. Az ügyelőnél van egy lámpa, amely segít megtalál-
ni a helyes utat, de ő csupán kérdez, a válaszokat a hívó adja meg. 
A hívók kezdetben sokszor 
kertelnek, szakrendelésről ér-
deklődnek, esetleg próbálják 
más mederbe terelni a beszél-
getést, a segítőnek azonban 
olvasni kell a sorok között és 
akár a hanglejtésből, egy-egy 
elejtett mondatból meghallani az igazi segélykiáltást. Sokszor a 
csendből kell meghallani, hogy ki szenved igazán.

–  Hogyan lehet hosszú távon bírni ezt az intenzív belső, 
lelki munkát?

– Havonta egyszer szervezünk szupervíziós csoportot, ami a 
szakmai fejlődést segíti, és arra is hivatott, hogy levegye a ter-
het a kollégák válláról, meg tudják beszélni egymás között a leg-
utóbb történt, telefonban átélt beszélgetéseiket, együtt feldol-
gozzák azokat. Ez gyakorlatilag a segítők segítése, hiszen fontos, 
hogy ők is kapjanak visszajelzést a munkájukról. A szupervíziós 
csoporton túl a stáb is ezt a célt szolgálja, a nehézségek közös fel-
dolgozását. Nem hagyunk senkit magára a problémájával!

–  Jelenleg  tíz  fővel  működik  az  Egri  Lelki  Elsősegély 
Szolgálat, de további munkatársakat is keresnek. Kiknek a 
jelentkezését várják?

– Huszonöt és hatvanöt év közöttieket várunk, akiknél az önis-
meret egy érték. Legtöbbször egyébként a jelentkezők esetében 
ez a motiváció. Egy másik emberrel „találkozni”, beszélgetni sok-

szor önmagunk megismeré-
séhez is vezet. Azt tudni kell, 
hogy non-stop szolgálatot 
látunk el, valóban, tíz kol-
légával. Meg kell, mondjam, 
még egyszer ennyi segítőt is 
jó volna a sorainkban tudni, 

hiszen egy év alatt több mint kétezer-nyolcszáz segélyhívásunk 
érkezett, jól jönne egy kis vérfrissítés. Nagyon fontos, hogy a je-
lentkezők tudják, hogy mi nem állást kínálunk, hanem egy ön-
kéntes segítő munkát, ami az öngyilkosság megelőzését szolgál-
ja. A jelentkezőktől csak egy önéletrajzot várunk és, hogy néhány 
oldalban fejtsék ki: miért gondolják, hogy alkalmasak lehetnek 
a telefonon keresztül nyújtott lelki segítségre. Magyarország vi-
lágviszonylatban a második-harmadik helyet foglalja el folyama-
tosan az öngyilkosságok számában. Mi eleve számolunk azzal, 
hogy nem lehet mindenkit megmenteni, de azért vagyunk, hogy 
minél többen újra megtalálják céljukat az életben.

Jelentkezés: S.O.S. Vox Humana Alapítvány
Postacím: 3300 Eger, Hadnagy u. 34.

„Sokszor a csendből kell 
meghallani, hogy  

ki szenved igazán.”
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Bővülő csapatunkba beépítésben jártas, munkájára 
igényes nyílászáró-beépítőt / épületaszta lost kere-
sünk Eger és környéki munkavégzéssel, vállalkozói, 
vagy alkalmazotti jogviszonyba. Előny: épületaszta-
los tapasztalat. B kategóriás jogosítvány szükséges! 
Jelentkezés: H–P: 8-tól 16-ig (+36 20) 532 71 42

apróhirdetés

XXIII. HEVES 
MEGYEI ORVOS – 
GYÓGYSZERÉSZ ÉS 
SZAKDOLGOZÓI 
NAPOK  2017
EGER, ESZTERHÁZY EGYETEM, DÍSZTEREM
2017. március 10–11.

Több mint tíz év szünet után ismét megrendezik a 
Heves Megyei Orvos – Gyógyszerész – Szakdolgozói 
Napokat Egerben. A Markhot Ferenc Kórház – mint 
szervező – szeretné föléleszteni ezt a szép hagyományt, 
mely összehozza, a betegellátás javítása és a gyógyítás 
eredményessége érdekében együtt gondolkodásra  
ösztönzi  Heves megye orvosait, gyógyszerészeit, 
szakdolgozóit. 
A XXIII. Heves Megyei Orvos – Gyógyszerész és 
Szakdolgozói Napok helyszíne a történelmi Eger, 
az Eszterházy Egyetem díszterme. A 2017. március 
10–11-én zajló tudományos rendezvény nem 
tematikus szakmai programjának része a nagy 
egészségügyi intézmények bemutatkozása, valamint 
az orvosi,  gyógyszerészeti és ápolási szakterületekről 
az eredmények, tapasztalatok, különlegességek  
prezentálása. Ezen rendezvény kiváló fórumot teremt 
a mindennapi tapasztalatok ismertetésére, lehetőséget 
nyújt a továbbképzésre, a betegellátásban elért 
eredmények és tervek bemutatására egyaránt. 
A szervezők remélik, hogy az alapellátás, szakellátás 
orvosai, gyógyszerészei és szakdolgozói tudnak 
egymással jókat beszélgetni, baráti kapcsolatokat 
kialakítani és elmélyíteni, majd hazatérve a napi 
munkában a megszerzett tapasztalatokat, ismereteket 
hasznosítani.

http://stand-art.hu/HMOGYSZ

TISZTELT TAGTÁRSAK!

Az Elnökség összehívja a Cukorbetegek Egri Egyesüle-
tének 2017. évi  közgyűlését, amelynek időpontja: 2017. 
február 25. 14 óra, helyszíne: Bartakovics Béla Közösségi 
Ház, Eger, Knézich K. u. 8. (a Minaretnél) 

Napirendi pontok: 
– az Elnökség éves beszámolója a 2016. évről;
– a 2016. év közhasznúsági jelentése;
– a Felügyelő Bizottság jelentése;
– a 2017.év tervezett programjai és költségvetése
– egyebek, jelentkezés a Budapesti kirándulásra, új 
tagok felvétele.

Tisztelettel kérünk minden tagot, 
hogy a közgyűlésen jelenjen meg! 
További információ: Jakabné Ja-
kab Katalin elnök: (06 70) 366-
3778, e-mail: egridiab@gmail.com 

Az Egri Civil Kerekasztal munkabizottságot alapított, hogy 
kampányt folytassunk annak érdekében, hogy minél többen 
ajánlják fel adójuk 1%-át az egri civil szervezeteknek. Sajnos 
tíz adózóból mindössze négy él ezzel a lehetőséggel.Célunk, 
hogy egri polgárok személyi jövedelemadójának egy százalé-
ka maradjon Egerben.

Maradjon az SZJA 1%-a Egerben!
Kérjük, hogy ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át 
egri civil szervezeteknek! Ez Önnek semmibe sem kerül, 
de nekünk nagyon sokat segíthet vele!

A NAV honlapján (nav.gov.hu) kereshet a felajánlásra jo-
gosult szervezetek között, ahol megtalálja az adószámot is. 
A szervezet neve nem is szükséges, mert ha elírja a nevet, 
érvénytelenné válik a nyilatkozata. Az ado1szazalek.hu 
honlapról is tájékozódhat.

Válasszon ki egy az Ön szívéhez közelálló, fontos tevé-
kenységgel működő nonprofit szervezetet,  és tegye meg 
nyilatkozatát! Egy adózó csak egy civil szervezetnek te-
het felajánlást, plusz egy egyháznak!

FONTOS! Ha az adóbevallása beadásakor elmulasztot-
ta a személyi jövedelemadója 1%-át felajánlani, ezt még 
utána is megteheti május 20-ig.

A kedvezményezett szervezet adószámával kitöltött  
nyilatkozatot tegye egy a saját nevével és adóazonosító 
jelével ellátott postai szabványos méretű borítékba, ra-
gassza le, a ragasztásnál átlósan írja alá. Vigye be szemé-
lyesen a NAV ügyfélszolgálat irodájába (Eger, Eszterházy 
tér 3–4.) vagy adja fel postán a 3301 Eger Pf. 140 címre. 
Így segítheti a civil szervezetek közhasznú, sokszor élet-
mentő munkáját.

Munkánk sikere az Ön kezében van. Várjuk felajánlásai-
kat, amit önkéntes munkánkkal megsokszorozunk és a vá-
rosunkban lakók életminőségének javítására fordítunk.

Az ezzel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik: Jakabné Ja-
kab Katalin, az Egri Civil Kerekasztal „Adó 1% Bizottság” 
elnöke, (06 70) 366-3778 vagy az egridiab@gmail.com el-
érhetőségen.

EGRI MAGAZIN HIRDETÉSI AKCIÓ

Újsághirdetés (98x68 mm) az Egri Magazinban és 
25 nap képújság-hirdetés a TV Egernél 
csak 25 000 Ft + ÁFA! (bruttó 31 750 Ft)

Hirdetésfelvétel: egrimagazin@mediaeger.hu, 
(06 30) 254 0755.

Az akciós felületek 
korlátozottan foglalhatók, 

jelentkezzen mielőbb!

WWW.EGRIMAGAZIN.HU



MASSZÁZSFOGLALÁS: WWW.EGERTERMAL.HU 
EGER, FÜRDŐ U. 3-4., TELEFON: (36) 510 552

TÖRÖK FÜRDŐ
SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG, TRADÍCIÓ

WWW.EGERTERMAL.HU

YOGI OLAJOS 25 PERCES 
PÁROSMASSZÁZS BELÉPŐVEL 9900 FT.

GARANTÁLT TESTI-LELKI ÚJJÁSZÜLETÉS A KELET 
MISZTIKUS ILLATÁVAL, A YOGIVAL!

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA 2017. FEBRUÁR 9. 
ÉS 2017. FEBRUÁR 16. KÖZÖTT ÉRVÉNYES.

MEGÉRKEZTEK A TAVASZI KOLLEKCIÓK 
AZ AGRIA PARK ÜZLETEIBE!

VITÉZLŐ
NAGY SZÉPSÉG
BÁLINT-NAPI PROGRAMOK AZ EGRI VÁRBAN

2017.
Február 14.

SZERELEM ÉS VITÉZSÉG
15.00 Balassi Bálint Egerben – interaktív tárlatvezetés
 Az egri vár története című kiállításban
16.00 Bálintok és Júliák – Történelmi játékos vetélkedő
 különleges nyereményekkel a Dobó-bástya 
 Rendezvénytermében.
 Szerelmespárok jelentkezését várjuk!
17.00 Történelmi táncház a 
 SZELINDEK Régi-Világzene Forgataggal 
 a Dobó-bástya Rendezvénytermében
A részvétel ingyenes!

2017. február 14-23-ig

BÁLINT VAGYOK, 
NEM VALENTIN!
Múzeumpedagógiai tematikus hét

Balassi Bálint és Eger
Múzeumi óra középiskolásoknak és felső tagozatosoknak 
Balassi Bálint életművéről és egri éveiről
Vitézségről formát
A múzeumpedagógiai tematikus foglalkozás során 
a résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen volt a végvári 
élet és a szórakozás Balassi Bálint korában

Vitézlő nagy szépség
A múzeumpedagógiai műhelymunka során megidézzük a reneszánsz 
ragyogó és színes világát. Ki-ki kedve szerint használhatja a különböző 
technikákat, reneszánsz motívumokat: dombornyomás, papírmerítés, 
Balassi-vers illusztrációk sokszorosító grafikával
Balázsolás
A múzeumpedagógiai műhelymunka során felidézzük a balázsolás népi 
hagyományait és a gyertyamártás szakmai titkait

Jelentkezés és információ:
e-mail: muzeumpedagogia@egrivar.hu
Telefon: 36/310-159 és 36/312-744/
114-es és 115-ös mellékek
A foglalkozások részvételi díja: 350 Ft/fő!

HUAWEI MEDIAPAD M3 8.4

0 Ft KEZDŐRÉSZLET
+ 24 X HAVI 2290 FT KAMATMENTES RÉSZLET  
(TELJES ÁR: 54 960 FT) 

HUAWEI TÁBLAGÉP  
50 000 FT KEDVEZMÉNNYEL  
MAGENTA 1 ÜGYFELEKNEK

Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas előfizetőknek, új otthoni előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel,  
a hűségidő végéig fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal. A feltüntetett ár a kedvezményt tartalmazza.

A kedvezményes készülékajánlat 2017. január 20-tól visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt csak egyszer veheti igénybe. Amennyiben az előfizetőnek 
felróható okból a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, vagy a kedvezménycsomag megszüntetésre kerül, úgy a kapott készülékár kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. A részletfizetési konstrukció 
kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1412.

További feltételekről érdeklődj  
a Telekom üzletekben!



FILM

KOVÁCS LÁSZLÓ 
EMLÉKHANGVERSENY
Február 9-én este hat órától Kovács 
László emlékhangeversenyre várják az 
érdeklődőket a Hotel Eger Park – kon-
ferenciaközpontban. 

(Kovács László posztumusz őrnagy az 
egykori Egri Helyőrségi Zenekar kar-
mestere volt.)

KÁLLAI ERNŐ ÉS KISS PÉTER 
KONCERTJE 
Időpont: 2017. február 22. 19:00
Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem
Előadók: Kállai Ernő (hegedű), Kiss Pé-
ter (zongora). 
Műsoron: 
Brahms: A-dúr szonáta, No. 2.; 
Schumann: Fantasiestücke, Op. 73.; 
Brahms: c-moll Scherzo (Sonatensatz); 
Schumann: a-moll szonáta, No. 1.

KÖRÖK
A Kör-sorozat legújabb részében Sam-
ara visszatér a képernyőkre és azokon 
kívülre is. A film hősnője, Julia és barátja 
sötét szubkultúrába keverednek, amely 
egy rejtélyes felvétel körül alakult ki. Ál-
lítólag, ha valaki megnézi a videót, az 
hét nappal később meghal. Julia felál-
dozza magát, hogy megmentse szerel-
mét, ám szörnyű felfedezésre bukkan: 
van egy film a filmen belül, amit eddig 
senki sem vett észre…
Feliratos amerikai horror, 103 perc, 
2016. Rendező: F. Javier Gutiérrez. 
Főbb szereplők: Matilda Anna Ingrid 
Lutz, Vincent D’Onofrio, Aimee Tee-
garden, Bonnie Morgan. Bemutató: 
február 2. Forrás: port.hu

 
HOLDFÉNY
Little, Chiron és Black. Három név, 
melyek ugyanazon embernek három 
különböző életszakaszát jelölik, végig-
kísérve jellem- és személyiségfejlődé-
sük legfontosabb részeit. A kisgye-
rek Little Miami leszakadó részén él 
egyedülálló és drogfüggő anyjával. Itt 
ismerkedik meg a drogdíler Juannal, 
és a saját korosztályából kitaszított fiú 
barátságot köt a férfival. 
Feliratos amerikai filmdráma, 111 perc, 
2016. Rendező, forgatókönyvíró: Barry 
Jenkins. Főbb szereplők: Mahershala Ali, 
Naomie Harris, Janelle Monáe. Bemuta-
tó: február 16. Forrás: port.hu
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SZÍNHÁZ

ANNA KARENINA-
ŐSBEMUTATÓ MISKOLCON 
ÉS EGERBEN
Először dolgozik együtt a GGTánc 
Eger és a Miskolci Balett. Velekei 
László Harangozó-díjas koreográfus 
Tolsztoj Anna Karenináját álmodta 
színpadra. A Miskolcon tartott nagy-
sikerű bemutató után Egerben feb-
ruár 24-án, majd február 26-án Bu-
dapesten, a Művészetek Palotájában 
láthatja a közönség. 

A HÁROM KISMALAC
Bábos mese kicsiknek, népmesei 
feldolgozások alapján írta: Éry-Ko-
vács András. Mese az összetartozás 
mindent elsöprő erejéről, azaz mese 
a három kismalacról, akik túljártak 
a gonosz farkas eszén. Látvány és 
zene gazdagítja a bábjátékot, derű-
vel, mókával, kacagással és sok-sok 
izgalommal. Február 19., vasárnap, 
11:00. Harlekin Bábszínház.

KÖNYV KIÁLLÍTÁS SZABADIDŐ

KEPES ANDRÁS: VILÁGKÉP
„Bejrútban, Buenos Airesben, és ké-
sőbb Amerikában egy komcsi or-
szágból érkezett, vicces, idegen 
srác voltam, itthoni kamasz barátaim 
szemében pedig a fura fiú, aki Beat-
les-számok helyett argentin szambákat 
penget a gitárján. Idegenben büszke 
magyar voltam, itthon pedig egyike 
azoknak, akik elhitték, hogy ez a Nyu-
gat és Kelet között ingázó „Kompor-
szág” már Európa. ” (Kepes András)

355 oldal, 2016

TIMUR VERMES: NÉZD, KI 
VAN ITT 
2011 nyara. Berlin közepén egy üres 
telken, katonai egyenruhában egy 
ötvenhat esztendős férfi ébredezik: 
Adolf Hitler. Amit talál: béke, de-
mokrácia, rengeteg külföldi és egy 
női kancellár... Ebben az új világban 
a tőle elvárható fanatikus hittel új 
karrierbe kezd – a televízióban. Ti-
mur Vermes káprázatos szatírájának 
Hitlere nemcsak végtelenül komikus 
figura, de ijesztően valóságos is. 

341 oldal, 2016

KÖTETBEMUTATÓ
A Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár szeretettel meghívja Önt 
és barátait Földi László: MigRÁCIÓ 
– Gondolatok Európa védelméről 
című kötetbemutatójára.

Időpont: 2017. február 15., szerda 
16 óra.

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár, Böngésző.

ARANY JÁNOS EMLÉKÉV
Dr. Nemes Lajos nyugalmazott le-
véltári igazgató előadása a magyar 
irodalom legkiemelkedőbb epikus 
költőjéről, egyik legnagyobb népi köl-
tőfejedelmünkről, születésének 200. 
évfordulóján. EKMK Bartakovics Béla 
Közösségi Ház, 2017. február 20. hétfő, 
15:00.

SZABADON, MINT A MADÁR
Az Eszterházy Károly Egyetem cam-
pusai közötti együttműködés je-
gyében nyílik kiállítás a Líceum első 
emeletén, a Díszterem előtti aulá-
ban. A tárlat a sárospataki, a jászbe-
rényi és az egri gyakorlóiskola tanu-
lóinak pályamunkáit mutatja be 2017. 
február 13-ig.

15+14
Az Eszterházy Károly Egyetem Vi-
zuális Művészeti Intézetének má-
sodéves festő és grafikus szakirányú 
hallgatóinak kiállítása a Vitkovics Al-
kotóházban (Széchenyi u. 55.) Meg-
nyitó: 2017. február 7. kedd 17:00

TOVÁBBI PROGRAMOK: WWW.EGRIPROGRAMOK.HU
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HUAWEI P8 LITE 
OKOSKARPÁNTTAL 

0 Ft kezdőrészlet
+ 24 x havi 490 Ft kamatmentes részlet
(Teljes ár: 11 760 Ft) 

Új előfizetéssel, a Move M díjcsomagra  
vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

EZ A HUAWEI EGY ÚJ 
TELEKOMOSRA VÁR

A készülékajánlat 2017. február 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.

További feltételekről érdeklődj  
a Telekom üzletekben!
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