A MÉDIA EGER KFT. INGYENES KIADVÁNYA
10. ÉVF. 5. SZÁM / 2017. MÁJUS

PROGRAMOKKAL
A FELZÁRKÓZTATÁSÉRT
UTÁNPÓTLÁS:

FÓKUSZBAN
A FIATALOK

ANYAI ÖRÖMÖK

HERCZEG FLÓRÁVAL

1060%

1050%

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

1050%

1050%

1050%

30%

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

30%

25%

20%

20%

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

20%

20%

20%

20%

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

50%

10–12.

13.

16–17.

20–21.

A TARTALOMBÓL
20%

20%

20%

20%

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

20%

20%

20%

20%

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

4–5 / HÍREK

VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEIBŐL

6 / PÁLYÁZAT A SZALÁBAN

20%

15%

15%

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

15%

15%

15%

15%

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

15%

10%

10%

10%

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

10%

10%

10%

10%

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2.000 FT
KEDVEZMÉNY

AJÁNDÉK

AJÁNDÉK

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

2017 MÁJUS 9.

990 FT
2017 MÁJUS 9.

1.500 FT
2017 MÁJUS 9.

1.900 FT

16–17 / SZERETETTEL ÍROM IDE A NEVEM

PROGRAMOKKAL A FELZÁRKÓZTATÁSÉRT

LISZTÓCZKY LÁSZLÓ ÚJ KÖNYVÉRŐL BESZÉLGETTÜNK

10–12 / ANYÁK NAPJA

20–21 / SPORT

HERCZEG FLÓRÁNÁL

20%

13 / SOK KÉZNEK MÉG A KŐ IS ENGED

BESZÉLGETÉS SOLTÉSZ GERGŐVEL

MIRE JÓ AZ UTÁNPÓTLÁS?

ANYÓSOK NAPJÁRA
Most, hogy még nem vagyok anyós, úgy gondolom, jó anyós leszek.  Nem azért, mert felmérést végeztem volna a szeretteim, ismerőseim körében, és biztató lenne az eredmény, sőt, önvizsgálatot se tartottam,
a lányom barátját sem faggattam ki… Egyszerűen csak mindig szerettem volna fiúgyermeket, és igyekszem majd azt a fiatalembert, akit vőmnek szánt az élet, gyermekemként szeretni… Persze, ha megérdemli. Na, máris megjelent az ördög. 
Bizonyára az anyós (após) szerepet is tanulni kell, mint a szülőit, de tényleg bölcs és nagyszerű dolog lehet
jó anyósnak lenni, ezzel örömet okozva a gyermekemnek is. Érdemes lenne persze elmélkedni egy kicsit a
jó fogalmáról… Mondjuk egy csésze tea vagy kávé mellett? Egy kiszemelt időpontban ülnénk a számítógép
vagy a telefon előtt, én és az Egri Magazin olvasói, (vajon hányan lennének?), és miközben kortyolgatjuk
az innivalónkat, arról chatelünk, mit is jelent jónak lenni. De sajnos erre most nincs idő, meg kell írnom ezt
a beköszöntőt, mert különben üresen, vagy félig tele marad a helye, aztán jön a panasz még az Óperenciás-tengeren túlról is, ahol generációk óta túr a kurtafarkú kismalac… Azért onnan, mert a „panaszjövés”
csak egy mese, a valóságban, ugye, nincs panasz soha  Ha mégis jönne, ráfognám, hogy a hiány pusztán
nyomdahiba…
Szóval. A hiány. Ez lesz a kulcsszó. Egyszerűen csak elfogadom, hogy a jó az a rossznak a hiánya, ezért
nálunk nem lesz irigykedés a vőm anyjára. Nem lesz elégedetlenség és állandó zaklatás, meg lenézés és
agyba-főbe ugráltatás, se parancsolgatás és megszégyenítés. Se ide, se oda. Minden, a kapcsolatot beárnyékoló rossz hiányozni fog. Én jó anyós leszek, és – micsoda lehetőség – anyák napján a vőm engem is
ünnepelhet. Mert a köszöntés jólesik nekik is. Az anyósoknak. A drága édesanyák és nagymamák mellett ők
is kapjanak egy ölelést, vagy egy csokor virágot ezen az ünnepen. Ne a társunk anyja kapja, (persze drágám,
köszöntöm anyádat), miközben mi csak biccentve beállunk a sorba egy gyors ölelésért… Nem. Anyósunk
kapja, és azért, mert ő is ott van valahol az „anyasorban” az igazi, meg a nagymama, meg a keresztanya és
még ki tudja, ki után. Vagy ki előtt. Kinek, hogy sikerült.  Szóval, május első vasárnapján az anyósokat is
ünnepeljük. Mert, ugye, megérdemlik? 
HARSÁNYI JUDIT / főszerkesztő

2017 MÁJUS 9.
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HÍREK

ÚJ ASZFALTOT KAP A
BAKTAI ÚT

12 MILLIÁRD

Május végére ígérik

ÁPRILIS 12.

ÁPRILIS 7.
Folytatódik a Baktai út felújítása. Tavaly a Vízmű korszerűsítette
az ivóvízvezetékeket, a város pedig a csapadékelvezetést tette
rendbe. Május végéig most új aszfaltot kap a Baktai út és az
ottani járdák is. A Hajdúhegy városrész út- és csapadékfelújításainak költségei összesen megközelítőleg 200 millió forintba
kerülnek, amit önkormányzati és uniós pénzből finanszíroztak.
fotó: lénárt márton

Rendkívüli ülésen döntöttek a fejlesztési
forrásról

Összesen 12 milliárd forint értékű fejlesztési forrásról döntött
a legutóbbi rendkívüli ülésén a Heves Megyei Közgyűlés. A
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatairól a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága
megküldte javaslatait amit a megyei közgyűlésnek kellett
jóvá hagynia. A politikusok egyetértésben döntöttek, ahogy
Szabó Róbert elnök fogalmazott: nem pártpolitikai érdekek,
hanem a települések igényeit figyelembe véve.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
Eger SBS Eszterházy – B.Braun Gyöngyös 25-22

BÁTORSÁG ÉS RÉMÜLET
Könyv jelent meg 1956 egri eseményeiről

ÁPRILIS 24.

ÁPRILIS 19.
Eger – Gyöngyös. Bármely sportágban, bármely osztályban
a két város csapatainak összecsapása igazi presztízsmérkőzés. A labdarúgók után az elmúlt hétvégén az NB I-es férfi
kézilabdázók találkoztak egymással Egerben. A Gyöngyös
még veszélyben van a kiesést illetően, az egrieknek viszont
már csak a minél jobb helyezés elérésére kell figyelni.
fotó: lénárt márton

Bátorság és rémület – ’56 fénye és árnya címmel jelent meg
a Média Eger Kft. kiadványa, mely az 1956-os forradalom és
szabadságharc egri eseményeit dolgozza fel. A könyv elsősorban középiskolások számára készült. A kötet az ötvenhatosok visszaemlékezései és az elhunyt hősök hozzátartozóinak gondolatai mellett kronológiai sorrendben, részletesen
beszámol az egri eseményekről, így a diákok összefoglaló
anyagot kapnak arról, mi történt Egerben 1956-ban.

“

BÁTORSÁG ÉS RÉMÜLET - ‘56 FÉNYE ÉS ÁRNYA

„A félelem nem az a mufaj volt,
..
amit megengedhettunk magunknak.”
dr. Renn Oszkár

BÁTORSÁG
ÉS
RÉMÜLET
- ‘56
FÉNYE ÉS ÁRNYA

ELISMERÉS

A FÖLD NAPJA

Az év táncművésze: Emődi Attila

A környezet megóvására hívták fel a figyelmet

ÁPRILIS 29.

ÁPRILIS 22.

Április 29-e a Tánc világnapja. Ebből az alkalomból idén
az „Évad táncművésze”-díjat a GG Tánc Eger tagja, Emődi
Attila vehette át Budapesten, a Müpában tartott országos ünnepségen. A fiatal táncművész a Táncművészeti
Főiskola elvégzése után három hónap próbaidőt a Magyar
Állami Népi Együttesnél töltött. 2011 óta a GG Tánc Eger
tagja, ahol elsősorban főszerepeket táncol. 2014-ben
közönségdíjat kapott.

Zöldítsd környezeted, ültess fát, közlekedj közösen, válts
környezetbarát szerekre! – ezekkel az üzenetekkel várták
az érdeklődőket a X. Föld napi rendezvényre. A programsorozaton civilszervezetek, intézmények hívták fel a figyelmet a Föld megóvására, és idén sem maradhatott el az I
bike Eger bringás felvonulás.
fotó: berán dániel

4 / EGRI MAGAZIN

EGRIEK KÁRPÁTALJÁN

ZF-EGER – FTC 10-7

Vetélkedő jutalma volt az utazás

Idén is bajnoki döntős az egri férfi vízilabda csapat

ÁPRILIS 26.

ÁPRILIS 15.

Az EKMK és az egri önkormányzat tavaly ősszel Megidézzük 1956-ot címmel történelmi és kulturális vetélkedőt rendezett, amelynek fődíja egy márciusi kárpátaljai
utazás volt. Az első helyet a Pásztorvölgyivel megosztva
szerezte meg az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium csapata (Besenyei Márk, Pfeifer Tamás, Pilisy Bence, Tóth Benedek és Antal Andrea tanárnő). A háromnapos kirándulás
végén a diákok úgy fogalmaztak: „Kárpátalja egy életen
át tartó élményekkel ajándékozott meg minket.”

A férfi vízilabda OB I hét pontig tartó elődöntői közül az
Eger – Ferencváros párharc 4-1-ről indult. A két csapat első,
egri mérkőzésén hazai győzelem az Eger döntőbejutását
jelentette volna. A friss Európa Kupa-győztes Ferencváros ellenben szerette volna kiharcolni a mindent eldöntő második
mérkőzést, ehhez viszont nyernie kellett Egerben.
fotó: lénárt márton
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AMIRŐL BESZÉLNEK

PROGRAMOKKAL A
FELZÁRKÓZTATÁSÉRT
Az egri önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban „A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra, és nyolcvanmillió forint vis�sza nem térítendő támogatást nyert el. Ennek köszönhetően olyan beruházások, programok valósulhatnak meg,
amelyekkel a Szala városrészben élő családok, fizikai és társadalmi kirekesztettsége csökkenhet, életkörülményeik
javulhatnak. A pályázatról dr. Palotai Zsuzsannát, a Humán Szolgáltatási Iroda vezetőjét és Jordán Pétert, a konzorciumi partner Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság képviselőjét kérdeztük.

Dr. Palotai Zsuzsanna: – Ez a TOP-os program a Szala
városrész korábbi szociális rehabilitációjának a folytatása. Folytatódnak a beruházási fejlesztések: út- és járdafelújítások, megújul a közösségi ház tetőszerkezete, önkormányzati bérlakásokat újítunk fel, de természetesen
lesznek ún. szoft-programok, vagyis az embereket, emberi közösségeket érintő programok is, melyek az ott élők
életminőségének javítását szolgálják.
Jordán Péter: – A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság a gyermekjóléti központtal és a gyermekjóléti szolgálattal a szoft-programban vesz részt, mint konzorciumi
partner. A tevékenységünk két részre bontható: egyrészt
a kollégák folyamatos szociális segítő munkával továbbra
is részt vesznek a Szalában élők mindennapjainak a segítésében, másrészt olyan egyedi programokat valósítunk
majd meg, amelyek segítik az integrált lakókörnyezetbe
való beillesztésüket, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket (egyéni fejlesztési tervek készítése, mentorálás,
életvezetési, pénzkezelési, gyermeknevelési tanácsadás,
társadalmi beilleszkedés támogatása), illetve segítik a
projektben részt vevő szakemberek támogatását is. A mi
igazgatóságunk több szervezetet, intézményt szeretne
bevonni a programba, gondolok itt például a civil szervezetekre, az Eszterházy Károly Egyetemre, az Arany János Általános Iskolára is. Szeretnénk közösségfejlesztést
célzó kezdeményezéseket megvalósítani, ilyenek például
a gyermek- és ifjúsági közösségi programok, sport-klub,
alapszintű hangszertanulás, közösségi családi programok.
Fontos szerep jut a foglalkoztatás elősegítésének, de kiemelt terület a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás (csoportfoglalkozás várandós anyáknak, babaklub,
gyermekvédelmi előadások), és a gyermekek iskolai felzárkóztatása is (iskolai tanulmányok támogatása, iskolai
beilleszkedést támogató programok), valamint az egészségügy (kihelyezett tanácsadás a kábítószer használatról,
életvezetési csoport, egészség és családi hétvégék).
Dr. Palotai Zsuzsanna: – Olyan partnereket próbáltunk
keresni, akik nyitottak, ezért vettük fel például a kapcsolatot az Egri Szimfonikus Zenekarral. Az egészséges életmódra nevelés nagyon fontos a gyerekvállalástól az idős
korig, így ezen a területen a Magyar Vöröskereszt és az
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LEGYEN 2023-BAN EGER
EURÓPA KULTURÁLIS
FŐVÁROSA!
Hogy miért? Erre ezernyi válaszunk van… Például azért, mert egy magyar és egy Egyesült királyság-beli város
kaphatja meg ezt a címet, s Eger valójában egy kis Magyarország egy helyen! Például azért, mert Egerben
megtalálható Kepes György hagyatéka és Illés György szellemi öröksége. Például azért, mert a 22 idegen nyelvre
lefordított Egri Csillagok Magyarország Nagy Könyve és egy igazi európai Legenda.

EURÓPA-NAP
2017. május 9.
10.00–21.00 óra
Dobó tér
10.00-tól játszóház, arcfestés (EKMK)
Európa Sátor: EU totó, Európai Uniós információk, ingyenes kiadványok, nyereményjáték, ügyességi játékok, (Europe Direct)
kézműves foglalkozások (Bródy Könyvtár)
Harlekin Bábszínház előadása

Egri Védőnők Szervezete segíti majd a munkánkat. Fontos
hangsúlyt fektetünk a munkaerőpiacra való felkészítésre
is, legyen szó pályaválasztásról, önéletrajzírásról, vagy jogosítvány megszerzéséről, Állásvadász Klub működtetéséről, hatékony álláskeresési technikák elsajátításáról. A
projekt a szerződéskötéseknél tart, és lesz olyan program,
amely már nyáron el tud indulni.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020
program keretében valósulhat meg.

14.00

Megnyitó
Moderátor: Rohlicsek Judit
Közreműködik az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola

14.15

Szöcskék Akrobatikus Rock and Roll Tánc
csoport Egyesület bemutatkozása

14.30

Egri Majorette együttes bemutatkozása

14.45

Pódium Tánc és Balettiskola bemutatkozása

15.15

Agria Shotokan Karate Egyesület bemutatkozása

15.30

Szederinda Néptánc Együttes műsora

16. 00

Rajtra készen
Hivatalos bejelentkezés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 akcióba
Közreműködnek a Tinódi Általános Iskola
és az EKE Gyakorló és Alapfokú Művészeti
Iskola kórusai, továbbá Ágoston Katalin és
Ágoston Péter színművészek)

17.00

Vivat Bacchus együttes (Pécs) műsora

17.45

Lajtha Néptáncegyüttes

18.30

Cabaret Band Eger

20.30

Fénnyel komponálva – architekturális fényfestés (Közreműködő: Kiégő Izzók)

Partnerek:

Eger MJV, Europe Direct, Enterprise Europe
Network, EURES Tanácsadó Szolgálat, Média Eger, Ifi Pont, EKMK, Bródy Sándor
Könyvtár
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„A legszebb konyhakertek”
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az idén ötödik alkalommal csatlakozott Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag
város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz, mely keretében ismételten meghirdeti
helyi versenyét.
A program célja, hogy a kertművelők munkája a versenynek köszönhetően kapjon kellő elismerést, és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet,
hogy az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat
tovább öröklődhessen a generációk között.
A helyi versenyben történő részvételhez jelentkezési lap
kitöltése és benyújtása szükséges. „A legszebb konyhakertek” részletes pályázati felhívása és jelentkezési lapja a városi
honlapról (www.eger.hu) letölthető, illetve a Polgármesteri
Hivatal Dobó István tér 2. sz. alatti és Kossuth Lajos u. 28. sz.
alatti portaszolgálatán rendelkezésre áll.

víz használata; régi, népi módszerek alkalmazása; a madárbarát kert kialakítása, amelyben található madáretető,
madáritató és madárodú; fűszer és gyógynövények jelenléte a kertben, a több korosztály általi kertművelés. 2017ben külön előnyt jelent, ha rovarbarát a kert!

A jelentkezések benyújtásának határideje:
2017. május 20.
A verseny során előnyt élvez a komposztálás; az öko/
bio módszerek alkalmazása; a vegyszermentes művelés; a
szerves tápanyag utánpótlás; öntözésnél a csatorna/eső-

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Május 4-én, csütörtökön 16.00 és 17.00 óra között Császár
Zoltán, az 1. számú választókörzet független képviselője,
a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán (Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői
szobában.
Május 8-án, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének
civil tanácsnoka, valamint Szucsik György, a 2-es választókörzet 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 Bizottság
elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát előzetesen egyeztetett helyen és időpontban. Telefon: 30/4887471, e-mail: kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu.
Csákvári Antal, a 6. sz. választókerület képviselője (Fidesz-KDNP),
a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja fogadóórát tart,
előzetesen megbeszélt időpontban és helyen. Telefonos egyeztetés: 30/941-1397, e-mail: csakvari.antal@ph.eger.hu.
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP),
a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig,
naponta 14.00-18.00 óra között személyesen elérhető a szép
asszonyvölgyi Hotel Ködmönben. Más időpont egyezteté8 / EGRI MAGAZIN

VILÁGSZÍNVONALÚ LAKÓ- ÉS
SPORTKÖZPONT ÉPÜL EGERBEN
EGERNEK SZÜKSÉGE VAN ÚJ LAKÁSOK ÉPÍTÉSÉRE, HISZEN A MEGVALÓSULÓ ÚJABB NAGYBERUHÁZÁSOK ÉS EZZEL
EGYÜTT A NÖVEKVŐ MUNKAERŐ-IGÉNY MIATT SZÁZAK KÖLTÖZHETNEK ÉS TELEPEDHETNEK LE A VÁROSBAN – JELENTETTE KI NYITRAI ZSOLT A CITY LIFE CENTER ALAPKŐLETÉTELE ALKALMÁBÓL TARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN.

A miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője az ünnepi eseményen elmondta: a kormány
egyik legfontosabb feladata az adócsökkentés, a családok
életének könnyebbé tétele, melynek egyik alapeleme az
otthonteremtés. Ezért vezette be a Családi Otthonteremtési
Kedvezményt, népszerű nevén a CSOK-ot, amiről igen kedvező adatok láttak napvilágot – hangsúlyozta Nyitrai Zsolt.
A felmérésekből kiderül, hogy az emberek 97 százaléka ismeri, 77 százaléka pedig határozottan támogatja az otthonteremtési kedvezmény rendszerét, így kijelenthetjük – tette
hozzá –, hogy a CSOK nemzeti üggyé vált hazánkban, ezért
azt tovább kell folytatni a jövőben is.
Mint kifejtette, immár 39 ezren vették igénybe a kedvezményes lehetőséget mintegy 100 milliárd forintnyi
összeget igényelve otthonuk felépítéséhez. Mindez azonban nem csupán a közvetlenül érintett családok számára
kedvező, hiszen a nagyarányú építkezések elindítása a
gazdaság élénkítésével is együtt jár: 10 ezer lakás építése
0,5 százalékos gazdasági növekedést, valamint 14 ezer új
munkahelyet jelent. A mostani egri beruházás előnye tehát az is, hogy a megyeszékhelyen új építésű ingatlanok

valósulnak meg, mindez álláshelyeket teremt, a sport és
szabadidős létesítmények pedig élénkítik a turizmust –
fejtette ki Nyitrai Zsolt.
A honatya emlékeztetett arra is, hogy néhány hete szerződést írtak alá a ZF Hungária vezetőivel és a külgazdasági
és külügyminiszterrel egy újabb nagyberuházás megvalósításáról, amely 800 munkahelyet teremt Egerben. Az épülő
lakások segítenek abban is, hogy a városban telepedjenek le
a gyár leendő dolgozói.
Az országgyűlési képviselő megköszönte a befektetők bizalmát, ugyanis az új egri lakó- és szolgáltató központ száz
százalékban magántőkéből, több mint 1 milliárd forintból
valósul meg.
A beruházók nevében Tóth Áron, valamint Kathi Béla
sokszoros testépítő és erőemelő világ- és Európa-bajnok köszöntötte a megjelenteket, majd Szécsi Zoltán háromszoros
olimpiai bajnok vízilabdázó, egykori egri pólós, Eger díszpolgára fejezte ki örömét a készülő lakó – és sportkomplexum kapcsán. Mint elmondta: nem csupán az élsportolók,
de a feltöltődésre vágyó egri emberek is élvezhetik majd a
létesítmény kiváló szolgáltatásait.

se 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 Városképi
és Környezetvédelmi Bizottság tagja előzetesen egyeztetett időpontban és helyen tart fogadóórát. Telefon: 30/5947853, e-mail: lombeczki.gabor@ph.eger.hu.
2017. május elsején 10.00 és 16.00 óra között az Egri Közgyűlés jobbikos képviselői, Tóth István és Bognár Ignác a
Szépasszonyvölgyben tartanak fogadóórát az „Adjon Isten
szebb jövőt” felirat alatt.
Továbbá május 18-án, csütörtökön 17.00 órától a Jobbik Képviselői Irodában (Trinitárius u. 2.). várják az érdeklődők
megkeresését. Elérhetőségek: Bognár Ignác – 70/3920127; Tóth István – 30/232-2427.
Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DKEgyütt), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja
előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen
és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 70/382-5203, E-mail:
mirkoczkizita@gmail.com.
Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-EgyüttMSZP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és
időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/945-3530, E-mail:
fgyeger@gmail.com.
Komlósi Csaba önkormányzati képviselő (LMP), a Városi
Szociális és Családügyi Bizottság tagja fogadóórát tart
előzetesen egyeztetett időpontban és helyen. Telefon:
30/988-2664, E-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu.
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PORTRÉ

ANYÁK NAPJA

– HERCZEG FLÓRÁNÁL –
Május első vasárnapján azon nők előtt tisztelgünk, akik édesanyák, egyben hősök, megmentők,
az ágy alatt bújó szörnyek elijesztői. A legtöbb gyermek szemében ez a kép él az édesanyjáról.
Anyák Napja felé közeledve megnézzük a másik oldalt, és betekintünk egy édesanya életébe,
mindennapjaiba. Herczeg Flóra 1 éve és 3 hónapja anyuka, hiszen akkor született meg első gyermeke Marci, aki nagyon mosolygós és barátságos baba.
szerző: tóth beáta

fotó: vozáry róbert

– Hogyan telnek a mindennapjaitok?
– Minden napunk szinte ugyanolyan, Marci korán kelő,
amit az apjától örökölt, nem tőlem, de persze már belejöttem. Nagyon sokat sétálunk és csavargunk, már játszótérre
megyünk, vagy éppen a piacra. Elég rossz alvó, rengetegszer
ébred, az éjszaka egy részében pedig ott alszik velünk a nagy
ágyban – így én is pihenhetek. Ha belegondolunk: akkor tudunk türelmesek lenni és értékes időt tölteni a gyerekünkkel, hogyha kipihentek vagyunk, és nem azon küzdünk,
hogy ne aludjunk el éppen. Amióta jár, azóta könnyebb,
gyorsabban álomba szenderül és mélyebben is alszik. Hagytam, hogy Marci alakítsa ki a napi rutinunkat, és így sokkal
nagyobb a békesség.
Milyen érdekes, hogy amikor Marci alszik, néha azon
agyalok, hogy mi lesz velem, az énekléssel, de amint felkel,
mindent elfelejtek, csak ő van. Ez egy agymosás, hiszen napokra, hetekre el tudom felejteni a problémákat. 32 éves vagyok és épp eleget foglalkoztam magammal. Most Marcira
koncentrálok és nagyon élvezem, tündéri baba. A férjemnek
mondtam valamelyik nap, hogy olyan mintha szabadságra
mentem volna a saját életemből. Irigyel is ezért, ezt csak a
nők tehetik meg.
– Hogyan tudod az anyaságot összeegyeztetni az énekléssel?
– Egyelőre nyilván nehezen. Másrészt az ember, ha tart
egy kis távolságot a dolgaitól, kicsit át is gondolja azokat.
A musicaltől kezdve a népzenén át sok stílust kipróbáltam,
elég kacskaringós utat jártam be az elmúlt 8-10 évben. Sok
mindenbe belekóstoltam, talán azért is, mert későn döntöttem el, hogy ezzel akarok foglalkozni. Igazából úgy érzem,
hogy zeneileg megtaláltam azt, amit kerestem, amibe a népzenei gyökereim is benne vannak, de ami kellőképpen mai.
Lényegében egy fúziót csináltam a népzenével, egy igazán
szerethető zenészekből álló csapattal. Most én írom a dalokat, ezt korábban még nem próbáltam. Remélem, közönségre találok majd ezzel. Ha nem, akkor jön a nagy kérdés:
merre tovább? Mert nem szeretnék 40 évesen rádöbbenni,
hogy ez nem sikerült. Szóval most még indítok egy utolsó
nagy hadjáratot, és ha nem találok halló fülekre, akkor abbahagyom.
Bevallom, azt nem tudom, hogy hogyan tud valaki gyerek
mellett zenét írni! A fejemben elképzelem, hogy itt játszik
Marci, közben írok – idilli kép – de nyilván nem lehet, ilyen
csak a filmekben van. (nevet) Mert ő hatszáz veszélybe keveri magát egy perc alatt!
Persze, nagyon hiányzik az éneklés, látni közben az arcokon, hogy valami olyat kapnak ettől, amit máshol nem.
Ha lehetek kicsit szentimentális, és miért ne lehetnék,
szerintem erre születtem. Most is van néhány fellépésem,
de elmélyült munkának azért ezt most nem lehet nevezni,
inkább arra jó, hogy az ember kikapcsolódjon és beszéljen
felnőtt emberekkel, ne felejtse el a magyar nyelvet… (nevet)
Persze azért Marci is hálás közönség. Ő is szeret dobolni,
zongorázni, gitárhúrokat szaggatni meg úgy egyébként bármit szétverni…
– Milyen fiús anyukának lenni? Hogyan élted meg a terhességet és az anyaságot?
– Valahogy éreztem, hogy fiú lesz. Marci a férjem 7. gyermeke, a 6 lánya mellett. Nagyon jó fiús anyukának lenni, de
biztos lányosnak is, az anyaság önmagában nagyon jó. Ami-

kor megtudtam, hogy terhes vagyok Marcival, megfogadtam
a sógornőm tanácsát, és nem olvastam, nem tájékozódtam
az interneten, csak szakembertől. De szerencsém is volt, hiszen problémamentes voltam… Elkerültek a kéretlen jótanácsok is. Egyszer volt olyan, hogy ültem egy kávézóban és
odaszólt nekem egy hölgy, hogy ne simogassam a pocakom,
mert beindul a szülés. Magamban nevettem. Ez annyira bennem maradt, hogy meg is kérdeztem a szülésznőmet, hogy
ez lehetséges-e, erre ő azt válaszolta, hogy én nem fogom
tudni a simogatásommal beindítani a szülést, ilyet maximum ő tud.
Amikor kiderül, hogy babát vársz, az sem olyan mint a filmekben, hogy ugrándozunk a párunkkal örömünkben. Az
ember egy kicsit kétségbe esik, de közben iszonyú boldog.
Lehet, hogy azért is izgultam jobban, mert az első terhességem méhen kívüli volt, sajnos műtéttel ért véget.
Nagyon örülök annak, hogy nekem most, a harmincas
éveim elején adatott meg, hogy anya lehessek. Olyan sok
mindent megéltem, annyi élmény ért előtte. Többször énekeltem 50 ezer ember előtt, gyönyörű darabokat, igazi legendákkal, mint például Presser Gábor, Szörényi Levente. Eze-
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ket akkor kellett megélni, meg is tettem, ezért nem sírom
vissza. Az anyaságot pedig most kell megélni. Olyan hamar
elszalad, Marcira most kell odafigyelni. Ez nem azt jelenti,
hogy az embernek nincsenek más igényei, a férjével időt
eltölteni vagy a barátnőivel bulizni egyet, de számomra ez
nem egy mardosó dolog. Ezért örülök, hogy kiéltem az ilyen
típusú vágyaimat. Szokták mondani, hogy minden megváltozik, amikor meglesz a gyerek, és igen, más, de jó, és miért
ne lehetne más, ha ettől jobb.
– Miben változtatott meg az anyaság?
– A szülés után, hát igen… A szülés után rájöttem, hogy
mi nők egyszerűen királyok vagyunk. Mióta édesanya vagyok, sokkal magabiztosabb lettem. Annyira nincs ideje az
embernek leülni és megfigyelni magát, hogy igazából nem
is tudom, de az biztos, hogy az anyaság sok rugalmasságot és
türelmet kíván. Sokan mondják, hogy a gyerekeknek kell a
rendszer, de nagyon gyorsan változnak az igényeik, ők maguk is, mire egy rendszerhez hozzászoksz, már át is kell alakítani. Próbálok laza lenni. Az biztos, hogy mindenképpen
változik az ember. Én elég jövős-menős életet éltem, ez azért
most megváltozott, már nem tudunk annyit utazni, mint
Marci előtt. Mondjuk 9 hónapos korában elutaztunk fellépni Marokkóba, az elég nagy kaland volt, amit hihetetlenül
könnyedén kezelt, de most utál az autóban kuksolni. Most
kezdett el járni, miért is akarna bezárva lenni, ha mehetne
és felfedezhetné a világot? Empátia szükséges és alkalmazkodni kell, lemondani dolgokról, de annyi mindent ad egy
ilyen kisgyerek! Neki minden új, az egész világ. Majd annak
is eljön az ideje, hogy ismét utazzunk.
Szerintem mindenki másképp éli meg az anyaságot. Így 30
felett az ember már kellő önismerettel rendelkezik, megélt
sok mindent, és nincs az az érzése, hogy lemarad valamiről.
Leéltünk x évet így, most miért ne élhetnénk máshogyan,
főleg, hogyha az is jó. Olyan hamar elszalad ez az idő… Úgy
gondolom, mindent akkor kell megélni, megfigyelni, amikor
lehet, a gyereknevelés is ilyen.

– Mit üzensz a fiatal anyukáknak?
– A szülés előtt fel akartam a karomra hennázni, hogy
„szeretet, türelem, derű”, ez lett volna a mantrám, de aztán
nem volt rá alkalmam, ennek ellenére nem felejtettem el. Ez
az egész babázásra igaz szerintem. És igyekezni kell lazának
maradni, annak ellenére, hogy életed legnagyobb feladatával
nézel szembe. Most nem azt mondom, hogy én mindig nagyon lazán veszem a dolgokat, hiszen van amikor görcsölök,
de igyekszem derűsen látni a mindennapokat és rugalmasnak maradni.
Amit én szeretnék kihangsúlyozni, mert nagyon lényegesnek tartok, az a szoptatás fontossága. Ez amellett,
hogy iszonyú természetes dolog, mégsem megy hipphopp, de legalábbis mindig merülnek fel megoldandó
problémák, és éppen a mi megyénk eléggé hátul kullog a
6 hónapos korig történő kizárólagos szoptatás terén, pedig a kórházban ingyenes tanácsadásra is van lehetőség.
Én például azt hittem, fel vagyok készülve a feladatra,
de a szülés utáni lila köd olyan mértékben szállt rá az
agyamra, hogy az első két napban ráaludtam a dologra
rendesen, és volt munka benne bőven, hogy „megjöjjön”
a tejcsi és Marci is megtanulja a helyes szopitechnikát.
Manapság már nem feltétlenül jellemző, hogy a családban egy első babás anyuka szoptató nőt lásson, és nem
biztos, hogy a megfelelő tanácsokat kapja innen-onnan,
internetről… Járok egy szoptatást támogató anyacsoportba, ahol nem szuper és tökéletes anyák vannak, akik
okoskodnak, hanem pont olyanok, akiknek kérdéseik
vannak és egymás segítségére szorulnak – persze szakmai felügyelettel. Úgy gondolom, ez a segítség abszolút
kell. Bátorítok mindenkit, hogy szerezzen megfelelő
helyről információkat, és ha eldöntötte, hogy ezt akarja,
akkor pedig keressen segítséget! Egy babának nagy szüksége van az édesanyja közelségére, biztos vagyok benne,
hogy jó hatással van a kapcsolatukra, én nagyon hiszek
abban, hogy mivel így vagyunk megteremtve, ez így adatott meg, akkor így a jó.

SOK KÉZNEK MÉG
A KŐ IS ENGED!

BESZÉLGETÉS AZ EGER SIKERÉÉRT EGYESÜLET ELNÖKÉVEL
A fiatal és rászoruló gyermekeken akart segíteni Soltész Gergő, aki az elgondolása mellé társakat is talált, és így alakult meg Egerben több ismert személyiséggel közösen az Eger Sikeréért Egyesület. Jelmondatuk Gárdonyi Géza Egri
csillagok című regényéből származik: „Sok kéznek még a kő is enged!” Az elnökkel kezdetekről és a célkitűzésekről
beszélgettünk.
SZERZŐ: TÓTH BEÁTA

– Egyesületünket alapító társaimmal közösen azzal a céllal
hoztuk létre, hogy mindenki a lehetőségeihez, képességeihez, idejéhez képest támogassa városunkat, és járuljon hozzá, hogy még többet tudjunk tenni a városban élők boldogulásáért. A célok közül a legfontosabb, hogy az Egerben élő és
itt tanuló fiatalokat segítsük, különösen azokat a rászoruló
gyerekeket, akik önhibájukon kívül nem tudják megtenni,
hogy akár egy nyári táborozáson részt tudjanak venni, vagy
akár a felsőoktatási tanulmányaikra még jobban fel tudjanak
készülni egy nyelvvizsga vagy egy tanfolyam segítségével.
– Milyen lehetőségeik vannak a fiataloknak? Hogyan tud
az egyesület segíteni nekik?
– Bátorítanék minden egri fiatalt, akinek bármilyen olyan
elképzelése van, amit a családja nem tud finanszírozni, de
tanulmányi eredménye vagy sportkarrierje szempontjából
fontos lenne, hogy keressen meg minket, akkor is, ha éppen
nincsen olyan program kiírva, amelyben részt tudna venni.
Állandó pályázataink között szerepel a középiskolások számára meghirdetett Eger Sikeréért Egyesület ösztöndíjasa
program – ez harmadik és negyedik osztályos tanulóknak
szól –, és az általános iskolások nyári táboroztatását segítő
programunk. Az évek alatt arra is volt példa, amikor egy rászoruló fiatal informatikai tanulmányait laptoppal segítettük.
– Hány tagja van az egyesületnek? Mik a további célkitűzések?
– A tagság az alapítás óta folyamatosan bővül. Az a cél, hogy
minél többen legyünk olyanok, akik egyetértve és azonosulva céljainkkal, segíteni akarják az egyesületet, a várost, és az
ösztöndíjasainkat.
Az elkövetkezendő időszakra az a tervünk, hogy a meglévő
programjainkat, melyeket az elmúlt években sikeresen elindítottunk, az elkövetkezendő években is végig tudjuk vinni.
Emellett szeretnénk olyan új kezdeményezéseket indítani,
amelyek a fiatalok segítésén túl a város gyarapodását, műemlékeinek megóvását, vagy akár egy kiadvánnyal történelmének bemutatását segítheti.
– Miért gondoltad azt, hogy alapíts egy ilyen egyesületet?
– Az induláskor nem is gondoltam bele, hogy pont egy ilyen
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FOTÓ: NEMES RÓBERT

egyesület leszünk. Nekem a célom az volt, hogy szeretnék
minél többet segíteni a gyermekeken, főleg azokon akik rászorulnak. Ennek az is oka lehet, hogy nekem is van három
gyermekem. Nagyon örülök annak, hogy az alapítótársak,
illetve az elnökség személyében olyanok tudtak csatlakozni, akik hasonló értékrendet vallanak magukénak, és akik
hasonlóan szeretnének ebbe pénzt, energiát, időt beletenni,
bízva abban, hogy ezzel hozzá tudnak járulni az egyesület
céljához, és az itt élők, valamint Eger boldogulásához.
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Az opera újjászületése
Az operát felfoghatjuk gondolatokat közlő, de népszórakoztató, sok embernek örömöt okozó játékként. A
nagy elődök mindig bátran nyúltak egy-egy új hangszerhez, a kor „könnyűzenei” vagy népi hangszereihez.
Mozart a kor szórakoztató zenéjéből alkotta meg a komolyzene-irodalom egyik legkiemelkedőbb életművét.
A feladat, hogy megtaláljuk azokat a kortárs művészi kifejezőeszközöket, melyek a mai befogadó ingerküszöbét ismerve érnek el hasonló hatást.
JúnIuSBAn MISkoLcon, A BArtók PLuSz oPerAFeSztIváLon a műfaji határokat feszegetve keressük
az új, mindenki számára szerethető és szórakoztató operát.

Ittzés Tamás: Lutherek

ragtime-opera, ősbemutató
A „crossover ízű” ragtime-opera minden olyan zenei elemet felvonultat, ami a dzsesszműfajba beleillik: swing, blues, dixieland,
gospel, spirituálé, és természetesen ragtime. A történet vezérfonalát Martin Luther King életének legfőbb mozzanatai adják. A két
címszereplő a mennyországban találkozik. Hamar kiderül, hogy
azok a kérdések, amik Luther Mártont ötszáz éve vagy Martin Luther Kinget alig félévszázaddal ezelőtt foglalkoztatták, ma is aktuálisak, jelen vannak úgy az európai, mint az amerikai emberek
életében.
2017. június 18. vasárnap 19 óra • Jegyár: 3.000/2.000/1.000 Ft

Astor Piazzolla: Maria de Buenos Aires

tangóopera , az Operaview és a Deco Ensemble koprodukciója
El Duente, „a szellem” felébreszti szerelmét, Mariát a halálból. Maria
Buenos Aires lelke, megtestesíti mindazok vágyait, akik a meggazdagodás reményében utaztak az argentin fővárosba, de reménytelenül
tengetik életüket a sötét és kietlen hátsó udvarokban. Maria megérti
és beszéli bánatuk nyelvét. Éjszaka él, hiszen az argentin szív csak
ekkor nyílik meg, amikor éjjelenként a tangót táncolják…
2017. június 18. vasárnap 22 óra • Jegyár: 1.000 Ft

Leonard Bernstein: Candide

musical-operett, a Pforzheim-i Színház vendégjátéka

„Nem kellenek előtanulmányok, hogy az opera elérjen a szívünkhöz.
A földön, a járdaszegélyen ülve is mindenkit megérinthet a zene.”
(Kesselyák Gergely fesztiváligazgató)

Shigeaki Saegusa: Ifjabb Butterfly

opera, a Torre del Lago-i Puccini Fesztivál vendégjátéka
Jr. Butterfly nem más, mint a Puccini-hősnő Pillangókisasszony, azaz
Madame Butterfly Pinkerton hadnagytól született gyermeke. A fiút a
hadnagy és amerikai felesége nevelik föl – tudjuk Puccini operájából.
Hogy élete milyen fordulatokat vesz, mikor szintén katonaként Japánba vezénylik a II. világháború idején, hogyan lesz szerelmes egy japán
lányba, miként változtatja meg életüket a Nagasakira hulló atombomba, hogyan ismeri meg valódi édesanyja történetét – ez már Shigeaki
Saegusa japán zeneszerző operájából derül ki.
2017. június 23. péntek 21 óra • Jegyár: 3.000 Ft

Gyöngyösi Levente: A Mester és Margarita

musical-opera, koncertszerű előadás, ősbemutató
Az opera-musical nem kevesebbre tesz kísérletet, mint hogy szerves
egésszé integrálja a kortárs operát és musicalt. A nagyszabású mű
előadói apparátusát a szimfonikus zenekar mellett egy rockegyüttes
képezi, melynek két szintetizátor is része.
„Életem eddigi főműve” – mondja a zeneszerző – „Szeretném Bulgakov univerzális remekművét közérthető, szórakoztató stílusban, ám
mélységét, komplexitását megtartva elbeszélni.”
2017. június 24. szombat 19 óra • Jegyár: 3.000/2.000/1.000 Ft
Leonard Bernsteint a magyar közönség ismeri mint a New York-i Filharmonikusok világhírű karmesterét, ismeri mint a West Side Story
zeneszerzőjét. A kritikusok által musical, operett, sőt vígoperaként
is besorolt Candide című picinyke operáját, azaz operettjét azonban
kevesen hallották. Magyar színpadokon inkább csak a nyitány, vagy
Kunigunga „Glitter and Be Gay” kezdetű áriája hallható az operagálákon az 1956-ban a Broadway-n bemutatott darabból.
2017. június 19. hétfő 21 óra • Jegyár: 4.000 Ft

Mátyássy Szabolcs: Scaevola

opera, ősbemutató, Rost Andrea közreműködésével
A kétfelvonásos drámai opera cselekményének alapmotívuma egy
régi legenda, a Rómát bátorságával és állhatatosságával megmentő, jobbját társaiért tűzbe tevő Mucius Scaevola története. Hősies
gesztusa az ezredfordulóra áthelyezett háborús helyzetben elevenedik meg.
2017. június 21. szerda 19 óra • Jegyár: 3.000/2.000/1.000 Ft

www.operafesztival.hu

s z e r z ő : s z e c s k ó k á r o ly

DR. BA RT HA I ST VÁ N
(1890–1948)
Vitéz dr. Bartha István 1890. augusztus 7-én született Egerben.
Édesapja Bartha István Géza gyarmatáru-kereskedő, édesanyja Kilián Ilona volt. Fiuk István középiskolai tanulmányait szülőhelyén kezdte el a Ciszterci Rend Szent Bernát Gimnáziumában, majd az Iglói Ágostonrendi Evangélikus Főgimnáziumban
folytatta, ahol 1909. június 25-én érettségizett. Az 1909–1910.
tanévtől az Egri Érseki Jogakadémia hallgatója volt, ahol 1912.
december 20-án abszolvált. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1913. december 23-án avatták a jogtudományok doktorává, majd az ügyvédi és a bírói szakvizsgát is letette.
Katonai szolgálatát önkéntesként kezdte 1913. október 1-jétől a császári és királyi 60. gyalogezredben. Az I. világháborúban az orosz harctérre került, ahol egy éjjeli roham alkalmával
megsebesült. 1918. november 1-jén tartalékos századoskéntként szerelt le. 1922-ben Horthy Miklós kormányzó a Vérmezőn vitézzé avatta, három katonai kitüntetés birtokosaként.
Leszerelése után 1918 novemberétől 1919 szeptemberéig
gazdálkodott 1919. április végén, a Kommün időszakában
túszként tartották fogva az egri megyei börtönben, ahol úgy
összeverték, hogy 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Szabadulása után a Tanácsköztársaság bukásáig hatósági felügyelet alatt állt.
A főispán 1919 októberében kinevezte Heves vármegye helyettes közigazgatási gyakornokává. Még ebben a hónapban
helyettes aljegyző lett. A Törvényhatósági Bizottság 1919. december 29-én, december 31-i hatállyal megválasztotta vármegyei aljegyzőnek. 1922. június 13-án ülnöke lett a vármegyei
Árvaszéknek, s időközben beosztották az alispáni hivatalhoz
is. Árvaszéki ülnökként több mint huszonöt évig, helyettes
elnökként pedig másfél évtizedig
dolgozott.
Időközben, 1928-ban házasságot
kötött Pusztaszárazbőn. Felesége
gellénfalvi Gellén Judit (1904–1989)
volt, aki négy gyermekkel ajándékozta meg: Ilona (1930–2008), István (1933–), András (1935–2003),
Judit (1943–). Példás, boldog családi
életet éltek.
Dr. Bartha Istvánnak az Árvaszéken töltött időszakában valósult
meg az Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) programja,
amelynek keretében a vármegye
területén számtalan szegény nagycsaládos keresztény-nemzeti elkötelezettségű személy juthatott
új, kertes lakóházhoz. 1945 előtt
évtizedeken át volt előadója, ügyvezető igazgatója, majd vezetője az
Egri Községi Közigazgatási Tanfolyamnak. Az egri Kaszinó tagjaként
könyvtárosi munkát is végzett.
A Heves Megyei Nemzeti Bizott-

ság 1944. december 18-i ülésén, mint a vármegye rangidős
tisztviselője, helyettes alispánja jelent meg. 1944. december
30-án a Heves Vármegyei és Egri Nemzeti Bizottság ülésén
közfelkiáltással választották meg addigi eredményes munkásságát méltányolva a megye pártoktól független megbízott
alispánjának. Szabó Gyula alispán felszőlította a megye tisztviselőit, hogy menjenek nyugatra. A dermedt csendben Bartha
István ennyit mondott: „Verebek vagyunk és nem fecskék. Vegye tudomásul alispán úr, maradunk.”
1946. szeptember 6-án megbízatásáról levélben lemondott,
s kérte felmentését a Törvényhatósági Bizottságtól, de hivatalát egészen haláláig megtartotta. Alispánná történő megválasztása után mai tudásunkkal talán fel nem fogható munkát
végzett, amikor Heves megye területén is ott tartózkodott a
megszálló orosz hadsereg. Meg kellett küzdenie a Magyar
Kommunista Párt akkori sztálinista típusú megyei titkárával,
Sulyán Györggyel. Aki mindent megtett azért, hogy kiiktassa
őt a vármegye irányításából. Egyik jelentésében Bartha Istvánt
a következő vádakkal illette: „Vitéz, ellenforradalmi tiszt, kommunistaellenes, legitimista, antiszemita, irredenta, soviniszta.
Sőt, még folyamatosan szabotál is.” Alaptalanul még vagyonosságát is szóbahozta. Bartha István egész életén keresztül
keresztény-nemzeti elkötelezettségű, jó értelemben vett konzervatív típusú személyiség volt.
A II. világháború után rá háruló hatalmas terhek, a kommunisták állandó támadásai kikezdték egészségét. 1948. április
4-én otthonában váratlanul elhunyt. A törvényhatóság saját
halottjának tekintette, az árvaszék teljes ülésén búcsúztatta.
Számos részvéttávirat, levél érkezett a hivatalhoz és családjához az ország legkülönbözőbb
pontjairól, amelyben tudatták
őszinte részvétüket, tiszteletüket,
nagyrabecsülésüket az elhunyt
iránt. Dicsérték nemeslelkűségét,
önzetlenségét, valamint azt, hogy
társadalmi megkülönböztetés nélkül mindenki iránt atyai jósággal és
szeretettel viseltetett.
Vitéz dr. Bartha Istvánt a megyeháza nagyternében ravatalozták fel,
ahonnan 1948. április 6-án kísérték
utolsó útjára. A Fájdalmas Szűzről elnevezett (Hatvani) temetőben óriási
részvét mellett helyezték örök nyugalomra, ahol Kriston Endre segédpüspök, nagyprépost búcsúztatta.
Halálával egy kiváló közigazgatási
szakembert, és egy talpig becsületes
embert vesztett el a megye.
„Az ember, amíg igazságos úton
halad, addig bátran mehet minden
veszedelemmel szemben.”
(Wass Albert)
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KULTÚRA

„SZERETETTEL ÍROM
IDE A NEVEM”

ISKOLA A HATÁRON
– molnár ferenc írása –

Beszélgetés új könyvéről dr. Lisztóczky László tanár úrral
szerző: harsányi judit  

fotó: vozáry róbert

Otthonába lépve nyugalom, csend és béke fogad, megilletődötten foglalok helyet a több tízezer könyv között. Szinte
minden helyiségben van könyv, még a garázsban is. A polcok roskadoznak a kötetek súlya alatt, plafonig érnek a múlt
lapjai. Már az általa írt vagy szerkesztett kötetek is megtöltenének egy-két polcot. Ahogy ő fogalmaz: ezek a könyvek
egy munkában eltöltött életnek az ajándékai. Legutóbb megjelent műve egy dedikációgyűjtemény, melynek címe:
Szeretettel írom ide a nevem (Könyvtáram egri vonatkozású dedikációi). Tanár úrral új kötetéről beszélgettünk.
– Mennyi időt tölt naponta szellemi munkával?
– Mindennap dolgozom, egyfolytában pörög az agyam.
A délelőtti órák a legtermékenyebbek, délután már csak
mechanikus munkát végzek, ellenőrzök, jegyzeteket készítek. Sokszor el is fáradok, olyankor napokra kikapcsolódom, elutazom valahová, vagy találkozom a barátokkal.
Régebben gyakran összejöttünk egy kis ultira vagy pénzfocira, de ma már egyre nehezebb összehozni egy kis játékra a barátokat.
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– Legutóbb megjelent kötete, a „Szeretettel írom ide a nevem” saját könyvtárának helytörténeti anyagából válogat,
egri tárgyú és vonatkozású – bevezető tanulmánnyal és
jegyzetekkel kiegészített – dedikálásokat tartalmaz. Közreadására mi adott ösztönzést?
– A dedikációk kutatásának és közreadásának nincs nagy
múltja. Egy szegedi rendőrkapitány, a híres könyvgyűjtő és
író, Szalay József Ajánlással és kézírással ékes könyvek címmel állított össze közleményt dedikált könyveiből 1924-ben
és 25-ben, ez az általam ismert legkorábbi ilyen válogatás.
Később Szíj Rezső adta közre páratlanul gazdag könyvtárának legérdekesebb és legértékesebb dedikációit. Rám Sinka
István anyaga gyakorolta a legnagyobb hatást, az ő ajánlásai
szinte kivétel nélkül miniatűr irodalmi remeklések. Tőle
kaptam kedvet arra, hogy a dedikált könyveket gyűjtsem,
a kötet főcíme is őt idézi. Rádöbbentem, hogy a dedikáció
is lehet művészi szépségű, ráadásul művelődéstörténeti forrásként is használható, fontos adatokhoz lehet hozzájutni
általa. Az én gyűjteményem is sok újat mond Eger múltjáról.
Például új nevekkel gazdagítja Gárdonyi Géza, Remenyik
Zsigmond és Kálnoky László baráti és eszmetársi kötődéseit. Új adatokat tár föl két kiváló néprajztudósunk, Berze
Nagy János és Bálint Sándor Egerhez fűződő rokoni és baráti
kapcsolatairól. Szerepel az összeállításban Endrődi Sándor
Kuruc nóták című versgyűjteménye, melyet a szerző az elsők között, az impresszumban föltüntetett évnél is egy kicsit korábban dedikált Gárdonyi Gézának…
– Mi alapján született meg ez a válogatás?
– A kötet abból a szempontból műfajteremtő, hogy eddig
még nem jelent meg olyan dedikációgyűjtemény, amely
egy-egy földrajzi helyhez kötődik. A figyelem kizárólag egyegy jelentős személy dedikálási szokásaira összpontosult. A
kötet összeállítását elsősorban Eger iránti szeretetem inspirálta. Életem több mint háromnegyedét itt töltöttem, megszerettem a várost, megszerettem történelmi és irodalmi
hagyományait. Régóta gyűjtöm az egri vonatkozású dedikált könyveket, és nem akartam, hogy a bennük rejlő kincsek a múló időben ebek harmincadjára kerüljenek. Megszerkesztése kemény munka volt, sokszor kerültem szembe
már-már megoldhatatlan filológiai problémával, összes
könyvem közül erre fordítottam a legtöbb időt és energiát.
– Miért a dedikációk?
– Tudja, én ma már inkább hátra nézek, mert előre nincs
hová. Eljött az idő, hogy számvetést készítsek életemről. Az

egri tanulmányaimat összegző kötet, A múló idő mérlegén (Kuriózumok
Eger irodalmi örökségéből) utolsó közleménye már adott egy szűk keresztmetszetet a helyi ajánlásokból. Most a teljes gyűjteményt közreadtam.
– Melyek a legbecsesebbek?
– Az öt Gárdonyi Géza által dedikált könyvre vagyok a legbüszkébb.
– Hol sikerült a könyveket beszerezni?
– Antikváriumokban, de barátoktól, ismerősöktől is kaptam ajándékba
ilyen könyveket.
– Mennyire kaptak szerepet az összeállításban az önnek dedikált művek?
– Ezeket csak akkor iktattam a kötetbe, ha nemcsak rólam, hanem Eger
irodalom- és művelődéstörténeti hagyományairól is elmondanak valami fontosat. Morális szempontból tehát erősen megrostáltam őket. Két
nekem címzett dedikálás áll legközelebb a szívemhez, az egyik Lengyel
Dénestől, Benedek Elek unokájától származik, a másik Tamási Árontól.
Tamásit egyetemista koromban kerestem föl, egyszerűen csak becsengettem hozzá, és dedikáltattam vele a magammal vitt könyveket.

Ottlik Géza regényének feldolgozását úgy
képzelném, hogy egy
hónap.
Minimum.
Részben együtt olvasnánk az órán, megbeszélnénk, a következő
fejezetet otthon olvasnák a gimnazisták,
így tovább. Négyszáz
oldal, ennyit ma már
az egyetemisták egy
része sem olvas el, másrészt, a diák az elején elveszti a fonalat, nem érti, nem érdekli, kész. Kattint
egy linkre. Ha neten keresek zenét, két perc, nem
tetszik, kattintok tovább. És tovább. Néha nézek új
sztárzenekart, fesztiválozót, hogy képben legyek.
Nem bírom végignézni. Unalmas, gyenge. Jó, szokás kérdése. Jószokás.
Egy hónap Ottlik? Több? Mi lesz a többivel, Homérosztól, elvileg Tandoriig, Krasznahorkaiig, gyakorlatilag, ahogy hallom, Radnótiig. Esetleg Varró
Dani, ennyi. Hol lesz rá idő? Megmondom. Nem
lesz. A felét ki kell hagyni. Nem azért, mert nem jó,
van, akit azért (nemrég rakták be a tananyagba),
de többnyire nem. Jó, jók. De 4 év. A felét ki. Simán.
A többire lenne idő, lehetne emésztgetni, ízlelgetni,
értelmezni. Élmény nélkül nem megy. Ez irodalom
lenne, nem bemagolandó tananyag. Az irodalom
lényegileg nem tananyag, tétel, bizonyítás, oldd
meg. Jó, bemagolja, megtanulja, érettségi (ha érti
is, ötös), majd soha többet nem olvas. Főleg verset.
Mi az? Nincs akció. A storyt keresné, nem azt, ami
a story által megjelenik. A valósággal való szembesítést meg amúgy sem szeretjük, de ez más kérdés.
Nem más, csak most zárójelezem.
Meg írni. Órán, otthon. Sokféle téma, stílus, forma. Kreatív írás. Hogy legyen nyelve a világ kifejezéséhez, értelmezéséhez. Nyelve saját magához.
Legyen lehetősége a szabadságra. A világ bonyolultságához árnyalt nyelvhasználat kell.
Felezés. A történelmet is. Fele ki. Százéves háború, egyebek. A sokoldalúan művelt szocialista embertípus. Alapvető tévedés. Illik tudni, hogy ki volt,
mit csinált. Alapvető tévedés. (Illett tudni, ki az a
Bach, de nem hallgattak többet Bachot. Tudom, de
nem hallgatom.) Google, beüti. De melyik linket?
Érteni kellene: hogy működnek a dolgok. Társadalmi folyamatok. Mit jelent a polgár, a demokrácia.
Mi a tény. Mennyire más jelentést hozhatunk ki egy
történelmi tényből eltérő kontextusokban. Ahogy
egy szónak sincs fix jelentése, hanem szóhasználat
van. Mit jelent a gáz. Szótári jelentés és nyelvhasználat. A faj Adynál meg ma.
Az állam az oktatással (nem új) szocializálni
akar, identitást meghatározni, homogenizálni,
hogy könnyebben lehessen szervezni, irányítani. Az
önszerveződő társadalom meg legalább kétszáz év.
Ötven választási ciklus.
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HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Nagy Annamária:

„NEM SZABAD BEZÁRKÓZNI
A PROBLÉMÁVAL!”
szerző: puzsár zsófia

fotó: vozáry róbert

Loholok fel az emeletre, bár épp időben vagyok talán. Még meg sem érkeztem, már hallom a nevem vis�szhangozni a lépcsőházban. Egy vidám kis hang tulajdonosa szalad előre az ajtóba és köszönt nagy öleléssel. A 9 éves Dávid az. Hatalmába kerít túláradó jókedve, rögtön otthon érzem magam, már a bejárati
ajtóban. Látókat meghazudtoló virgoncsággal cikázik körülöttem. Édesanyja, Annamária beljebb tessékel, hellyel, no meg egy kis hűsítővel kínál, és már érzem is: egy remek beszélgetésnek nézünk elébe!
– Úgy tűnik, Dávid semmiben nem szenved hiányt, vidám, jó
humorérzékkel megáldott kisfiú. Azonban hosszú és kitartó
munka gyümölcse lehet ez az állapot.
– Ahogy mondod. Koraszülöttként érkezett meg hozzánk Dávid
kilenc évvel ezelőtt. Nagyon vártuk őt, az első időszakban azonban sokat voltunk kórházban. Egészségesen jöttünk haza, de
hamar kiderült az is, hogy valami gond van a szemével. Nem sokkal ez után meg kellett Dávidot műteni, mindössze a bal szemén
maradt tíz százalékkos maradványlátása. Ez annyit tesz, hogy a
fényeket szerencsére érzékeli és körvonalakat is lát szemmagasságban.
– Emiatt nem félted őt nagyon? Adott esetben túlságosan?
– Őt nem kell félteni! Dávid nem az a gyerek, aki bármitől is félne
(mosolyog…). Jön-megy a világban, ismerkedik, csacsog, mosolyog. Persze mindenkit váratlanul érne a hír, hogy nem fog látni
a gyermeke. Emlékszem, amikor megtudtam, hogy ez a helyzet,
hirtelen összecsuklottam a sokktól, de pár másodperc múlva fel-

álltam és azt kérdeztem: „Hogyan tovább?” Mert csak így lehet
és érdemes megélni ezt. Budapestre kezdtünk el járni Dáviddal,
hetente egyszer látásfejlesztésre, jártunk Dévény-tornára Egerben és összeraktuk a kis manót! (mosolyog újra). Rengeteget olvastam a témában és talán még többet segítettek azok a szakemberek, akikkel rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, hogy
felkészült legyek minden helyzetbeben!
– Hogyan tudtad a kezdeti pánikot követően mégis egyenesbe hozni önmagad és Dávidot is?
– Dávid bölcsibe és óvodába is járt, olyankor csíptem le magamnak egy kis időt. Nem sokat, de ilyenkor ki tudtam szellőztetni
a fejem és volt, hogy ezekben a szabad órákban jutott eszembe
sok ötlet, tennivaló. Tudod, ilyenkor jó, ha az ember több lépéssel
előre jár. Szabadult fel egy kis időm is, aztán elkezdtem újra dolgozni. Egy idő után azt vettem észre, hogy bár Dávid jól érzi magát itthon, integrált csoportban is, nem fejlődött úgy, ahogyan
én azt szerettem volna. Négy-öt éves lehetett, amikor elgon-

dolkoztunk rajta: hogyan tovább? Nem volt mit tenni, kezdtük
kinőni Egert és a fővárosban kellett gondolkoznunk. Nem volt
viszont egyszerű, hiszen dolgoznom kellett, ugyanakkor persze
Dávid mellett is ott akartam lenni. Megkérdeztem magamtól,
mit csináljak? Azt terveztem, hogy Budapesten kiveszek egy albérletet, eleinte munka nélkül még, de keresek majd, és ha sikerül, munkába állok. Ekkor jött az én édesanyám, akinek rengeteget és még annál is többet köszönhetek! Anyukám felajánlotta
ugyanis, hogy hétközben ott lesz Dávid mellett Budapesten, én
pedig tudok dolgozni továbbra is. Úgyhogy Dávid már ott kezdte
az iskolát, a nagyi segítségével. Egy hatalmas, kifejezetten vakok
oktatására specializálódott helyre járhat így a fiam és biztos lehetek abban, hogy tapasztalt, jó kezekben van, biztosított a fejlődése. Szerencsére mára elértem, amit szerettem volna: kötetlen
a munkám és a munkaidőm is, így leváltottam édesanyámat, én
is ott tudok lenni Dávid mellett.
– Most mégis itthon, Egerben beszélgetünk. Kétlakiak lettetek?
– Igen, hát Eger a szívünk csücske! Nekem is, de – ami a legfontosabb – Dávidnak is elengedhetetlen, hogy legyen hova hazajönni! Hogy meglegyen az otthon által kínált nyugalma. A hosszú
– vagy nem is annyira hosszú – távú célunk mégiscsak az, hogy
körülbelül ötödik osztályos korától Dávidot vissza tudjuk hozni
Egerbe, hogy integrálódhasson. Mert belegondolva… mégiscsak
fejlődik a világ. Vannak már hangoskönyvek, na meg ő is tud írni,
olvasni, számolni… Nem szeretném, ha burokban élne. Én is próbálom életrevalónak nevelni, hogy meg tudjon birkózni az élet
dolgaival.
– Vannak még a mindennapokban olyan helyzetek, amikor
mindenképpen szükséges, hogy mellette legyél?
– Hogyne! A hirtelen zajokra például még sokszor érzékenyen reagál. De egyébként egyre több dologban mutatkozik meg, hogy tehetséges; kikapcsolja például a dobolás (ezt
többször halljuk a beszélgetés során is egyébként) és úszni is
nagyon szeret. Legutóbb szépen szerepelt versenyen is, azt
mondják, van érzéke hozzá, talán ha még többet foglalkozna
ezzel a sporttal, még az olimpiára is kijuthatna! (büszkén néz
Dávidra)
– Ha mondjuk tíz vagy akár húsz évvel előrerepíthetnélek,
mivel lennél elégedett az életben?
– Hmm… mindenképpen szeretném elérni azt, hogy Dávid integrált iskolába járjon! Emellett jó volna, ha sportban vagy zenében is szépen fejlődne, eredményes tudna lenni. No, meg, ha
tényleg tovább tekintünk, szeretném, ha főiskolára járna! Hiszek
abban, hogy Dávid még sokra fogja vinni! A lehetőségek adottak,
már csak rajtunk múlik, hogyan tudjuk azokat kihasználni!
– Remek látni, hogy ilyen pozitívan állsz ahhoz, amit a sors
kínált! De mit tudnál javasolni a hasonló cipőben járóknak?
– Feladni sosem szabad! Fontos tudni, hogy soha senki nem
fog odajönni és azt mondani: „gyere, segítünk!” Ha felmerül egy
probléma, az ember maga jár utána, maga keres rá megoldást.
Sokszor előre kell gondolkodni. Nem szabad bezárkózni a problémával! Keresni kell szerintem más, hasonló helyzetben lévő
szülők társaságát, mert egy „normál” gyermeket nevelő szülő
valószínűleg ezt soha nem fogja átérezni. Személy szerint azt
gondolom, hogy rengeteg dolog új értelmet nyert az életemben,
mióta megszületett Dávid. Amit korábban hatalmas problémának éltem meg, arra ma már csak legyintek. Az egészség és a
család a fontos!
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MIRE JÓ AZ UTÁNPÓTLÁS?
SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

Ahogy közeledünk a szezon végéhez a csapatsportágaknál, egyre izgalmasabb mérkőzésekre van kilátás. Csak a legmagasabb
osztályban szereplők eredményei közül válogatva: a felnőtteknél a férfi vízilabdázók a döntőben érdekeltek, a Bajnokok Ligája
hatosdöntőben pedig zsinórban harmadszor lesznek résztvevők; a női pólósok sokat fejlődve az 5. helyért játszhattak a Szentes
ellen; a férfi kézilabdázók pedig már több fordulóval a zárás előtt biztosították a helyüket a következő idényben is a legjobbak
között és még a Liga Kupa-döntőben is érdekeltek. Ezek mind szép eredmények, de mi van mögöttük, milyen az egyes sportágakban az utánpótlás? Az Egri Magazin 2015. szeptemberi számában a látvány- és kiemelt sportágak akkori egri helyzetéről
készült egy kis összeállítás. A táblázat egyik oszlopa az utánpótlásról szólt. Most ezt az oszlopot „fejtjük ki” egy kicsit bővebben.
A sporthíreknél érthető módon általában a felnőttek
eredményei kerülnek előtérbe. A fiatalok akkor kerülnek
a figyelem középpontjába, ha a felnőttek között is helyet
kapnak vagy éppen a saját korosztályukban kiemelkedő
eredményt érnek el. Ilyen volt az EKFSC-EVSI junior lány
kézilabdázóinak nagy menetelése az NB I/B-ben. Az előző
szezonban 4. helyen végeztek a Keleti-csoportban, most viszont a Hajdúnánás elleni mérkőzésükkel bezárólag mind a
21 bajnokijukat megnyerték, ami nem kis teljesítmény és
nem mellesleg bajnoki címet jelentett a lányoknak.
– Nyáron még nem gondoltam, hogy így lesz, de gyakorlatilag két hét alatt be kellett látnom, hogy ezek a gyerekek
nagyon-nagyon elszántak és nagyot akarnak alkotni – nyilatkozta az ünneplés után Rutka Péter, a junior csapat
szakvezetője. – Az volt a kitűzött cél, hogy dobogósok legyünk, de evés közben jött meg az étvágy! Nem kellett a játékosokat noszogatni, hogy edzésre járjanak. Többen közülük
már a felnőttek között is bizonyíthattak. Azt gondolom, ez a
jövő. Rengeteg tehetség van a másodosztályban és akkor még
nem is beszéltünk első osztályról, viszont sokan ezt nem veszik
figyelembe és inkább külföldit hoznak, amikor ott ül a tehetséges magyar a padon, aki az övé. Ezt nem szabad elfelejteni,
ők a mieink, meg kell őket tartani – mondta az EKFSC-EVSI
trénere.
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A sikereknél maradva, a női röplabda NB II. Keleti-csoport aranyérmét a junioroknál lényegében évek óta, előre
ki lehetne adni az Agria RC-EVSI lányainak. Már a bajnokság zárása előtt több fordulóval biztos volt, hogy ebben
a szezonban is így lesz. A csapat magja évek óta együtt
játszik sőt, lényegében megegyezik az összeállításuk a felnőttek között ezüstérmes együttessel.
A csapatsportágak közül Egerben talán a vízilabdázóké
a legjobban felépített egyesületi- és csapatmodell. A kézilabdázókkal – kivétel a férfiak – és a röplabdásokkal ellentétben a pólós utánpótlás csapatok a legmagasabb osztályban játszanak és ott érik el sikereiket. Mit jelent a siker
egy olyan sportágban, ahol a legmagasabb szinten, a felnőtteknél azért elengedhetetlen az idegenlégiósok szerepeltetése? Hogyan kap szerepet mégis a helyi utánpótlás
az Egri Vízilabda Klubnál? Ezt az utánpótlás-vezetőedző,
Tóth Kálmán többször is megfogalmazta már.
– Olyan fiatalok kerüljenek ki a kezünk közül, akik felkerülve a nagyok közé zökkenőmentesen be tudnak illeszkedni
a felnőtt csapatba. Az ifjúsági csapatból rendre adunk játékosokat az OB I-es felnőtt gárdának. Így volt ez régen is és ezt
szeretnénk a jövőben is.
A mostani csapatból Erdélyi Balázs, Lőrincz Bálint, Biros
Barnabás, Csiszár Boldizsár járta végig ezt a szamárlétrát a

gyerekcsapatoktól a felnőttekig, de ha az OB I-es ellenfelek összeállítását nézegetjük, akkor nagyon sok egri nevelést találunk az egyes csapatokban.
Labdarúgás? Tény, hogy speciális helyzetben van ez a
sportág Magyarországon. Talán itt érvényesül és látható
a legjobban, hogy milyen nagy verseny folyik a gyerekekért a kluboknál és mekkora kárt tud okozni a „hirtelen”
az adott sportágba áramló pénz, ha rosszul használják fel.
Az NB I-es szereplést követő gazdasági bukás után nehéz
helyzetben vette kézbe Harmati Péter az egri labdarúgást.
Az Egri Sportcentrum, majd az Eger SE mára kezd stabilizálódni, de a bizonytalan évek nagyon sok gyerek és szülő
kedvét vették el a focitól. Ők máshol, vagy más sportágakban kerestek lehetőséget. Akik maradtak, azok viszont
ismét kezdik „felrakni” Egert a hazai futballtérképre. Tény,
hogy a többi sportágnál sokkal nehezebb helyzetből indultak, de például hamarosan – 16 év szünet után – ismét
lehet női csapata az ESE-nek. Itt a helyi, környékbeli és az
Eszterházy Károly Egyetemen tanuló lányokra számítanak
majd.
Az egyéni sportágak közül most már egyértelműen kiemelkedik az utánpótlás eredményességét illetően az Egri
Úszó Klub. Elég csak a 119. felnőtt úszó OB egyik nagy
meglepetésére, a 17 éves – tehát ifjúsági korcsoportú Németh Nándor 100 gyorson, országos csúccsal elért győzelmére, az EUK egyesületi pontversenyben elért 2. helyére gondolnunk.
– Nagyon erős csapatunk lesz az idei országos ifjúsági
bajnokságon is. A debreceni felnőtt úszó OB-n már letették
a névjegyüket ezek a lányok és fiúk, ezen kívül korosztályos
Európa- és világbajnokság, illetve a győri EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) vár majd a legjobbjainkra – vázolta
fel a következő hónapok utánpótlást érintő versenyeit az
úszás érettségi közben Kovács Ottó, az EUK vezetőedzője.
Az utánpótlásnevelő műhelyek között városi szinten
szintén kiemelkedik az Egri Városi Sportiskola. Idén hatodszor lett az EVSI az év legeredményesebb sportiskolája Magyarországon. Kik „szállítják” az eredményeket? Az
atléták, a birkózók, a judósok, az ökölvívók, a shotokan
karatékák – hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
A többszakosztályos klubokból mára nem sok maradt
Egerben. Az EVSI mellett az Eszterházy Károly Egyetem
sportköre („leánykori nevén: EKFSC” – hamarosan minden szakosztály F-telenítve lesz) nyújthat még alternatívát az Egerben magasabb szinten sportolni kívánó fiataloknak.
Természetesen ez az áttekintés nem teljes, ilyen terjedelemben nem is lehet az, de talán a fő városi irányvonalakat megmutatja.
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KÖSZÖNET ÉS MEGBECSÜLÉS
A RENDŐRSÉGNEK
A rendőrség napja alkalmából köszönetet mondott a
kormány és a kormánypártok nevében a rendőröknek
és a rendőrségi dolgozóknak munkájukért Nyitrai
Zsolt Budapesten.
A miniszterelnöki megbízott sajtótájékoztatóján arról
beszélt, hogy a tömeges bevándorlási hullám kezdete óta
Európában állandósult a terrorveszély, és „ahol a migránsok megjelennek, ott megsokszorozódnak a bűncselekmények”. Szerinte azonban Magyarországon ez nincsen így, itt
biztonságban lehet élni, és ez jelentős mértékben köszönhető a rendőrség és a magyar rendőrök munkájának.
Nyitrai Zsolt április 24-e, a rendőrség napja alkalmából a
kormányzat és a kormánypártok köszönetét és megbecsülését tolmácsolta a rendőröknek és a rendőrségi dolgozóknak,
akik – mint mondta – védik a határokat és a biztonságot, és
felelősségteljes munkájukat az év minden napján, hétvégén
és ünnepnapokon is végzik. A politikus azt is megköszönte a
rendőröknek, hogy szakmailag profin biztosították az elmúlt
időszak tüntetéseit.
Nyitrai Zsolt hangsúlyozta: 2010-hez képest a magyar rendőrség létszámában, eszközeiben és szervezetileg is jóval erősebb lett. A magyar rendőrök új autókat, új egyéni védőfelszerelést és korszerű határvédelmi eszközöket kaptak, valamint
anyagi elismerésben is részesültek, hiszen 2015-ben elindult
az életpályamodell, amelynek köszönhetően 2019-ig átlagosan 50 százalékkal többet keresnek majd.

FELHÍVÁS!
Az egri székhelyű Csillag Táncstúdió a március 18-án rendezett
Dance Star World Tour nemzetközi táncverseny nagykanizsai
fordulóján óriási sikert ért el: az Art Jazz csoport tíz tagja két produkcióval kijutott a World Dance Masters világbajnoki döntőjére,
melyet 2017. május 24–28. között rendeznek meg a horvátországi Porečben. A részvétel összköltsége várhatóan 1 500 000 forint,
ennek előteremtéséhez kéri támogatók segítségét a táncstúdió.
A támogatásokat az alábbi névre és számlaszámra várják:
Forrás Alapítvány Eger
B3 Takarékszövetkezet – 72900635-10504701
A támogatás összegéről az Alapítvány igazolást bocsát ki.
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KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓT
HIRDETETT AZ EGRI FIDESZ
Április 22-től május 1-ig tartó szemétszedési akciót
hirdetett Egerben a Fidesz városi szervezete,
amelynek során a párt és a KDNP önkormányzati
képviselői saját választókerületben tisztították meg
lakókörnyezetüket a csatlakozó önkéntesekkel
együtt – jelentette be Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, a Fidesz megyei elnöke.
Mint elmondta: a Fidesz egy zöld párt, amelynek fontos
a környezetvédelem ügye, s nemcsak beszél róla, hanem
tesz is érte. A TeSzedd! őszi országos megmozdulásain eddig is részt vettek képviselőik, most azonban úgy döntöttek, hogy nem várnak addig: április 22-én, a Föld napján
elindították akciójukat a megyeszékhelyen, hogy megtisztítsák az utcákat és tereket, illetve felszámolják az illegális
hulladéklerakó helyeket. Ezzel erősítik a környezettudatos
szemléletet, ugyanakkor építik a helyi közösséget is – tette
hozzá Nyitrai Zsolt, majd hangsúlyozta: a párt, illetve a helyi önkormányzati frakció munkája során olyan előterjesztéseket javasolt a közgyűlésnek, amelyek a környezetbarát
megoldásokat részesítik előnyben. Benyújtottak például
egy módosítást, amelynek révén úgynevezett „ingyen levegő pontokat” telepítenek a városban, hogy megkönnyítsék
a bringások dolgát, ha fel szeretnék fújni a bicikli kerekét.
Ugyanakkor a villanyhajtású autók elterjedése érdekében
üzembe helyeztek egy elektromos pontot, ahol ingyen juthatnak „üzemanyaghoz” az autósok, s jó hír az is, hogy a
hálózat a jövőben tovább bővülhet majd.

AZ EGRI KÓRHÁZ IS VÉGEZ
KARDIO-CT VIZSGÁLATOT
A Markhot Ferenc Kórház Radiológiai osztályán is végeznek kardio-CT vizsgálatot április 20-a óta. A kórházban zajló
fejlesztések, korszerűsítések eredményeként a radiológiai osztály átalakítása mostanra jutott olyan szakaszba, hogy elkezdődhetett az üzemszerű kardio-CT tevékenység a korszerű, 128 szeletes CT berendezéssel. A beruházás lezárásával a
radiológiai osztály teljes mértékben megújul, egységes géppark áll rendelkezésre, és a legmodernebb technológia a digitális
röntgenektől az ország egyik legfejlettebb intervenciós (érfestő) berendezésén át a CT- és az MR-diagnosztikában is megjelenik. A Magyarországon jelenleg működő 102 CT-berendezésből 19 gépen van lehetőség arra, hogy kardio-CT vizsgálatot
végezzenek. A Markhot Ferenc Kórházban működő 128 szeletes CT az Egyesült Államokban is a kardio-CT vizsgálatok
egyik legjobbjának számít.
A vizsgálati programot dr. Kis Zsuzsanna és dr. Müller Gábor,
az intézmény radiológiai és kardiológiai osztályának vezetői
közösen dolgozták ki, biztosították a legképzettebb munkatársakat, CT-operátorokat, asszisztenseket és orvosokat a
betanuláshoz. A szakmai program beindításában a GE Healthcare applikációs specialistája mellett dr. Tóth Levente, a Pécsi Tudományegyetem Radiológiai Klinikájának kardiológus
főorvosa vesz részt, és adja át tudását, tapasztalatait az egri
kollégáknak.
A Markhot Ferenc Kórház főigazgatója büszke arra, hogy
alig több mint kilenc hónappal azután, hogy Egerbe került,
olyan környezetet sikerült kialakítani, hogy elindulhasson
az üzemszerű kardio-CT diagnosztika. Dr. Vácity József főigazgató elmondta: kívülről nézve nem biztos, hogy látszik,
mennyi minden apróságnak kell rendben lennie ahhoz, hogy
nagy magabiztossággal tudja bevállalni ezt a speciális vizsgálattípust az intézmény. Kiemelte: olyan szolgáltatás jelenik most meg a kórházban, ami teljes mértékben hiánypótló.
Eddig Miskolcra vagy Budapestre kellett küldeni a koronária
betegeket elektív koszorúér-vizsgálatra, mostantól ez intézményünkben elérhető, és az igényeknek megfelelően szabadon tudjuk bővíteni kapacitásainkat. A vizsgálati program
megteremti annak az alapjait is, hogy Egerben a nem túl távoli jövőben intervenciós kardiológiai labor jöhessen létre.
Külön büszkeség, hogy mi vagyunk 11. kardio-CT programot
folytató intézmény az országban, illetve az ötödik megyei
kórház, ahol megtalálható ez a szolgáltatás – hangsúlyozta
dr. Vácity József.

JÁTÉK

A különböző krónikus betegségek eltérő hatással lehetnek ránk a munkahelyünkön. A diabéteszes munkavállalókat érintő körülményekről a Prevenció-Eger Kft. foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosait kérdeztük.

– Hány embert érint hazánkban a cukorbetegség?
Pappné Dr. Fang Lilla, PhD: – E tekintetben sajnos nem állunk jól.
Hazánkban a 20 és 70 évesek kb. 7-8%-át érinti, az idősebbek között viszont már minden ötödik embert. A cukorbetegséget azonban
gyakran előrehaladottabb állapotban diagnosztizálják, mert kezdeti
stádiumban könnyen figyelmen kívül hagyhatóak a tünetek. Egy
kezelt cukorbetegség mellett mégis van lehetőség minőségi életet
élni. A diabétesz kialakulásának és kezelésének kutatása világszerte
foglalkoztatja a kutatókat, én is ezen a területen végeztem kutatásokat tanulmányaim során.
– Milyen sajátosságok jellemzőek a cukorbetegek munkavállalásával kapcsolatban?
Dr. Verrasztó Ágnes: – A diabéteszes munkavállalók orvosi alkalmasságának elbírálása különös körültekintést igényel. Sok esetben
a munkaköri alkalmassági vizsgálat kapcsán derül fény a dolgozó
diabéteszére, és a foglalkozás-egészségügyi orvos utalja a munkavállalót a háziorvoshoz további kivizsgálásra. Ezért is van kiemelkedő
jelentősége a rendszeres, alaposan elvégzett foglalkozás-egészségügyi vizsgálatnak.
Pappné Dr. Fang Lilla, PhD: – Az alkalmasság elbírálása a munkaköri
kockázatok szigorú figyelembevételével történik. Azokban a munkakörökben, melyekben bizonyos munkaköri kockázatok fennállnak – ilyen például a fokozott balesetveszély –, vizeletcukor vagy
vércukor vizsgálatot végez a foglalkozás-egészségügyi orvos. Kiala-

kult cukorbetegség esetén pedig nagyban támaszkodunk a diabe
tológus szakorvos véleményére.
– Ezek szerint konzultálnak a kezelőorvossal is?
Dr. Verrasztó Ágnes: – Bizonyos esetekben a páciens érdekében nagyon fontos kikérni a diabetológus szakorvos véleményét. A foglakozás-egészségügyi orvos tájékoztatást küld a betöltendő munkakör
kockázatairól, melyek alapján a diabetológus javaslattal él a munkakör betöltésére vonatkozóan. Ez egyfajta írásban történő konzílium.
Fontos, hogy a cukorbetegek olyan munkakört töltsenek be, ami
nem veszélyezteti saját egészségüket és munkatársaik biztonságát
sem. Minden esetben szükséges, hogy a munkavállaló a rendszeresen elvégzett laborleleteit bemutassa foglalkozás-egészségügyi orvosának. E mellett, az esetek többségében ki kell kérni a háziorvos
vagy a diabetológus szakorvos véleményét a munkavállaló cukorbetegségére vonatkozó gondozásáról.
Pappné Dr. Fang Lilla, PhD: – Összegzésül tehát két dologra kell
nagyon odafigyelni. Az egyik a rendszeres szűrés, hiszen mindenkori egészségi állapotunk ismerete kulcsfontosságú egészségünk megőrzésében. Másrészről, ha kiderült, hogy érintettek
vagyunk valamilyen betegségben, akár a cukorbetegségben, működjünk együtt az orvosainkkal, mert szigorú gondozás mellett
lényegesen jobb életminőséget tudunk magunknak biztosítani
rövid és hosszú távon is, ezáltal a cukorbetegek is a munkakörök
egyre szélesebb skáláját láthatják el.
(X)

A Prevenció-Eger Kft. 25 év szakmai tapasztalattal a
hátterében végez:
– foglalkozás-egészségügyi alapellátást,
– ezen felül az országos tisztifőorvos által kijelölt foglalkozás-egészségügyi
szakellátóhelyként,
– valamint az egészségügyi államtitkár által kiadott engedély értelmében
szakmai továbbképzőhelyként is működik.

Kiknek ajánlja termékeit a
ProteinFutár Webáruház?
– versenykutyáknak
– sportolóknak
– kertészeknek
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CUKORBETEG MUNKAVÁLLALÓK
ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATÁRÓL

A megfejtést a Média Eger Nonprofit
Közhasznú Kft. címére (3300 Eger,
Törvényház utca 15.) várjuk 2017.
május 19-ig. A helyes megfejtést
beküldők között egy 5000 Ft értékű
ajándékcsomagot sorsolunk ki!
(Kérjük, hogy a megfejtés mellett adják meg telefonszámukat is, hogy a
nyertest értesíteni tudjuk!)

További információ: www.prevencioeger.hu
Dr. Verrasztó Ágnes
vezető főorvos

Pappné Dr. Fang Lilla, Ph.D
rezidens orvos

KISÁLLATOK ÉS KOMONDOROK
AZ ÉRSEKKERTBEN
Idén Eger ad otthont a IX. Magyar kisállatfajták napjának május 27–28-án és a XXIII. Komondor
fesztiválnak május 27-én az Érsekkertben.
Az Európai Kisállattenyésztő Szövetség fennállásának 135.
évfordulóját ünnepli ebben az évben, a jubileumi rendezvényekhez kapcsolódóan a szövetség három napos tanácskozást rendez a megyeszékhelyen, melyen harmincegy ország
kisállattenyésztéssel foglalkozó szakemberei vesznek részt.
Ennek keretében május 27-én és 28-án, a gyermeknaphoz
kapcsolódva, ingyenes kisállat bemutatókkal várják az érdeklődőket az Érsekkertben. Szombaton és vasárnap közel ötszáz
kisállatot – baromfikat, nyulakat, galambokat, köztük a világhírű egri kék röpgalambot – csodálhatják meg a látogatók
délelőtt tíz és délután hat óra között.
Az eseményhez a MEOESZ Hungária Komondor Klubja is csatlakozott. Május 27-én, szombaton az Érsekkertben
rendezik meg a XXIII. Nemzetközi Komondor Fesztivált. Az
eseményre Európa számos országából érkeznek tenyésztők
és kutyáik. Az érdeklődők ötvennél több komondor hangos
szakmai bemutatását és bírálatát kísérhetik figyelemmel Mészáros Mihály nemzetközi FCI. küllembíró tolmácsolásában.
Az esemény azért is jelentős, mert 2017-ben a Hungarikum
Bizottság az Egri Bikavér és a Kodály-módszer mellett a hungarikumok sorába emelte a magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat, köztük a komondort is.
A program szervezői várják óvodás és iskolás csoportok bejelentkezését is, akiknek félórás előadás keretében mutatják
be a magyar kisállatfajtákat.
Bejelentkezni a 30/9452722-es telefonszámon lehet.
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FRAKK ÁLLATELEDEL BOLT
Nyitva tartás:
H–P: 0800–1200 • 1400–1700
Szo: 0800–1200

Mindenféle állattartással
kapcsolatos eledelek,
felszerelések, kiegészítők

TEL.: (06 20) 3290-188
KALLÓMALOM ÚTI PIAC

Bőr- és szőrmeruházat

• bélés- és cipzárcsere •
• javítás • alakítás •
• tisztítás •
• festés •
Eger

Liszt F. u. 19.

(36) 314 492 • (30) 903 8546

Minőségi

SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS,
SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb
üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546
Eger, Liszt F. u. 19

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

JÚNIUS 1-2-3.

FILM
ALIEN: COVENANT

A galaxis egy távol pontja felé tartó űrhajó, a Covenant legénysége felfedez
egy csodás bolygót, egy eddig ismeretlen Paradicsomot. Ám az új világ
igazából sötét és veszélyes - egyetlen
lakója a szintetikus David, a szomorú
végű Prometheus-expedíció utolsó
túlélője.
amerikai sci-fi
Rendező: Ridley Scott
Főbb szereplők: Michael Fassbender,
James Franco, Katherine Waterston,
Noomi Rapace
Bemutató: május 18.

KONCERT
FILMZENE

Május 15-én, csütörtökön este hét
órától az Egri Szimfonikus Zenekar
híres filmzenékből ad koncertet a
Gárdonyi Géza Színházban. Vezényel:
Szabó Sipos Máté.

FILM
ARTHUR KIRÁLY

A kora középkori Londonban is olyan
gengszterek, balekok, maffiózók és
áldozatok rótták az utcákat, mint manapság.
A fiatal Arthur és bandája a sötét mellékutcákban dolgozik, és nem ijed meg
a saját árnyékától. Az ifjú és ambíciózus
bandavezér nem is sejti, hogy királyi vér
folyik az ereiben, de amikor egy sziklába döfött kardra talál, megpróbálja
magával vinni. És sikerül neki.
amerikai-ausztrál kalandfilm
Rendező: Guy Ritchie
Főbb szerepekben: Charlie Hunnam,
Jude Law, Eric Bana
Bemutató: május 11.

SZABADIDŐ

KÖNYV

STAND UP COMEDY

ZOLTÁN GÁBOR: ORGIA

Május 11-én, csütörtökön este hét
órától újra Stand up Comedy Egerben, a Bartakovics Béla Közösségi Házban. Ezúttal fellép: Lorán
Barnabás, Orosz György, Rekop
György.

A második világháború végnapjaiban
játszódó regény a nyilasok szemszögéből mutatja meg, milyen is az, amikor
valaki(k) egy eszme nevében önként,
kéjjel öl(nek), nemcsak parancsra. Zoltán Gábor Budapesten született 1960ban. A városmajori templomban keresztelték. Ahol nem sokkal korábban
Kun páter prédikált. A Maros utcában
nőtt fel. Ahol a nyilasok tömeggyilkosságokat rendeztek. 2010 után szánta rá
magát, hogy lehajoljon az előtte heverő témához, és megismerje, mi, miért
és hogyan történt 1944-45 telén.
314 oldal, 2016

SZABADIDŐ
BÁBMŰVÉSZETI NAPOK
Május 5–7. között második alkalommal szervez kortárs bábművészeti napokat a Harlekin.
Bábművészet és drámamódszertan témakör köré épülő bábelőadások követik egymást három napon
keresztül. Az esemény szakmai előadásokkal és szakmai beszélgetéssel
zárul. Az egri HARLEKIN előadásain kívül vendég előadásokat lehet
megtekinteni a debreceni VOJTINA,
a pécsi BÓBITA és a szombathelyi
MESEBOLT Bábszínházaktól.

MARGARET ISLAND
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

A KARIB-TENGER KALÓZAI:
SALAZAR BOSSZÚJA
A hányatott sorsú Jack Sparrow kapitányt erősen megcsapja a balszerencse szele, mikor a rettentő Salazar
vezette gyilkos szellemkalózok megszöknek az Ördög Háromszögéből.
Egyszerű cél vezérli őket: végezni
akarnak minden egyes kalózzal - és
Jackre különös gondot fordítanának...
amerikai-ausztrál kalandfilm
Rendező: Joachim Rønning, Espen
Sandberg
Főbb szereplők: Johnny Depp, Keira
Knightley, Orlando Bloom
Bemutató: május 25.

Május 19-én, pénteken este nyolc
órától a Margaret Island Bakancslista
lemezbemutató koncertje várja a közönséget a Forrásban.

SZERELEM ÉS SZEX

CSÁPI – AZ ÓCEÁN HŐSE

Május 17-én, hétfőn este hat órától a szerelemről és a szexről tart
előadást Szy Katalin felnőtt klinikai
szakpszichológus, író a Forrásban.

spanyol családi animációs film

MÁJUS 12-ÉN, PÉNTEKEN
LEANDER KILLS ÉS USEME
KONCERT A BROADWAY-BAN!

Csápi, a kalandvágyó kis polip, Evó, a
tudálékos horgászhal és Alíz, az izgága makréla, a három jóbarát az óceán
legmélyén, egy varázslatos világot rejtő árokban él. Az emberiség elhagyta
a Földet, a különleges vízi lények továbbra is gondtalanul lubickolnak az
oltalmat adó végtelen mélységben.
Ám egy nap egy váratlan baleset szétrombolja otthonukat...

CHIMAMANDA NGOZI
ADICHIE. AMERICANAH
Ifemelu és Obinze szerelme a középiskolában kezdődött. Elérkezett a továbbtanulás ideje, s a diákok, ha csak
tehetik, menekülnek a polgárháború
utáni kilátástalan Nigériából.

TAVASZI MŰVÉSZETI KURZUS
Május 13-án és 14-én tavaszi intenzív művészeti kurzust hirdet meg
az Egri Kulturális és Művészeti Központ felnőttek részére a Vitkovics
Alkotóházban.

Rendező: Julio Soto Gurpide

BOTANIKA HETE
Május 8-a és 13-a között rendezi
meg az Eszterházy Károly Egyetem
Botanika Hete programsorozatot.
Az érdeklődőket többek között
előadások, növénybemutató és
növényvásár várja.
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TOVÁBBI PROGRAMOK: WWW.EGRIPROGRAMOK.HU

EGRI MAGAZIN / 31

ES

Ü LET

SIK E R

Y

EG

T

É

ÉR

