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SELEJTEZÉS
Kora nyári kertészkedés a szülői háznál. Vasárnap délután van, tökéletes idő, olyan 25 fok. Megsajnálom a 
cukorsüvegfenyőt, ami évtizedekig próbálta felvenni a versenyt növekedésben a körülötte lévő tujákkal, 
és igyekezett, ha nem is nagyra, de legalább egy tisztességes középméretűre megnőni, erre a kemény 
téli fagy tönkretette. Bosszúsan nézem a rózsákon virgonckodó levéltetveket, lemetszem az elszáradt 
íriszszálakat. Csalánok csipkednek itt-ott. Lecsipegetem a muskátlik megfáradt virágait, megöntözöm 
a leandert. Már nyúlnék a kaspókhoz, műanyag cserepekhez, hogy a repedtebbeket félrerakjam, ne adj’ 
isten a lyukasakat kidobjam, mire hátam mögül jönnek a kérlelő szavak: ne, jó lesz az még valamire… Az 
is… Ne, azt meg végképp ne dobd ki… Jó. Nem dobom. Megpróbálok néhány élettelennek látszó virágot 
sunyiban kiemelni a földből, de azonnal megkapom: ne, abban még van egy kis élet… Jó, legyen. Meg-
öntözgetem, visszanyomogatom, odébbállok.

Este, úton Eger felé azon kapom magam, hogy megint megtalálnak ezek a mondatok: jó lesz az még 
valamire… abban még van egy kis élet… 

Hányszor vagyok én így a rossz emlékeimmel: jók lesznek azok még valamire. Némelyiket már szívesen törölném, de valahogy 
jobban megtapadtak, mint a kellemes emlékek. Egy rosszul időzített mondat, egy ostoba gyermekkori csíny, egy tanári leszidás, 
egy csalódás, egy gyermekként meg nem kapott játék, vagy egy megkapott pofon… Ki lehetne már őket dobni magamból, de 
talán jók lesznek még valamire. Némelyik sokat csorbult az évtizedek alatt, nincs meg az eleje (mint a cserépnek az alja), de még 
segít abban, hogy ne feledjem: honnan jöttem, milyen ostoba is tudok lenni, vagy ne követeljek olyat a saját gyerekemtől, amit én 
is képtelen voltam megcsinálni…

És hány olyan kapcsolatom van, ami már nem is működik, de azt hiszem, van még benne élet? És hányan hiszik ezt a párkapcsola-
tukra, vagy a házasságukra? Ha ránézésre élettelen, tényleg érdemes még esélyt adni neki? Tényleg van benne élet?

Néha rendet kellene tenni a saját kertemben is, idebent, a lelki terepen… Kicsit gyomlálgatni, selejtezni, új virágokat ültetni, a 
féltett növényeket jobban ápolni, nehogy kifagyjanak, vagy belepjék őket a tetvek. Na, talán a nyáron, ha majd jut idő a pihenésre, 
meg a régen várt(?) nagytakarításra, akkor kitakaríthatok idebent is. 

Addig is még ide-odapakolgatok, öntözgetek, visszaültetek… hátha jók lesznek még valamire, hátha van bennük még élet…
 HARSÁNYI JUDIT / főszerkesztő



EGER SBS ESZTERHÁZY
Liga Kupa-győztes lett a csapat

MÁJUS 19.
Az Eger SBS Eszterházy nyerte az ebben a szezonban 
először kiírt, és 10 csapat részvételével megrendezett férfi 
kézilabda Liga Kupa-sorozatot. A döntő első, egri mérkő-
zésén 12 gólos hazai siker született a Balmazújváros ellen. 
A visszavágón hárommal nyertek a hajdúságiak, ami 
összesítésben az egriek kupagyőzelmét jelentette.

fotó: huszár márk

MAGYAR 
PROFESSZIONÁLIS 
ERŐEMELŐ LIGA KUPA
 14 egri versenyző állhatott dobogóra

MÁJUS 17.
Az erősembereké volt a Kemény Ferenc Sportcsarnok 
május 12. és 14. között. A Magyar Professzionális Erő-
emelő Liga Kupa egri versenyére az ország minden tájáról 
érkeztek versenyzők. A különböző kategóriákban több 
mint 600 nevezés érkezett. Az egriek közül 14-en állhattak 
dobogóra. fotó: lénárt márton

RENDKÍVÜLI MEGYEI 
KÖZGYŰLÉS
Újabb kétmilliárd forint érkezik a megyébe

MÁJUS 17. 
Soron kívüli ülést tartott a Heves Megyei Közgyűlés. A 
tanácskozáson az Irányító Hatóság vezetőjének javasla-
tára 15 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
pályázat támogatását hagyta jóvá a testület, közel másfél 
milliárd forint értékben, egy projektet pedig újraértékelés-
re visszaküldött a Hatóságnak. Szabó Róbert elmondta: 
a TOP teljes keretét figyelembe véve közel 45 százalék a 
lehívási arány, és bíznak abban, hogy a közeljövőben még 
több mint harminc projektet tudnak támogatni.

PNEUMOBIL
Először nyert külföldi csapat 

MÁJUS 8.  
Hengereltek a Balti-tenger mellől érkező csapatok a jubi-
leumi, X. Nemzetközi Aventics Pneumobil versenyen és 
ebbe nemcsak a balti államok, vagyis Észtország, Lettor-
szág és Litvánia mérnökhallgatóiból álló egységeket kell ér-
teni, hanem a lengyelországi kikötőváros, Gdansk műszaki 
egyetemének egyik csapatát is. A sűrített levegővel hajtott 
járművek egri versenyének 10 éves történetében először 
győzött minden versenyszámban külföldi csapat, és az év 
pneumobilja címet is az egyik lett csapat nyerte el.

BÁRÁNY USZODA
Folyatódik az építés

MÁJUS 23.
Április végén átadták a kivitelezőnek a Bárány uszoda mel-

letti déli területet. A második ütemben itt egy kétszintes 
főépület készül. A tervek szerint még a nyáron folytatódik 

a kivitelezés a harmadik ütemmel, ami a medence túlol-
dalát és a gépészet kiépítését jelenti. A hátralévő két ütem 

együttes értéke 1,4 milliárd forint. Az új Bárány uszoda 
átadásának tervezett időpontja 2018. június 30.

TISZTELET ÉS 
EMLÉKEZÉS

Szepesi Györgyről nevezték el a zeneiskola termét

MÁJUS 12.
A Farkas Ferenc Zeneiskola néhai igazgatójáról, a kiváló 
egri sportemberről és művészről, Szepesi Györgyről ne-
vezték el az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola egyik termét. 

A helyiség új kialakítást kapott, a falakon a közkedvelt 
zenészről készült portrék, életútjának bemutatói kaptak 

helyet.

KÉMÉNYSEPRÉS
Év végéig kell beszerezni a tanúsítványokat

MÁJUS 25. 
Idén a lakosság számára ingyenes a kémények átvizsgálása, 
amit a katasztrófavédelem szakemberei végeznek, a vállal-

kozások azonban engedéllyel rendelkező cégektől rendelhe-
tik meg ezt a szolgáltatást. A katasztrófavédelem honlapján 
szerepel a szolgáltatók listája, de a munka szabadáras, ezért 

érdemes ajánlatokat kérni és odafigyelni, hogy megfelelő 
tanúsítványt kapunk-e – figyelmeztet a Kéményseprők Szak-

szervezetének elnöke.
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HÍREK

ELISMERÉS
Díjat nyert az ’56-os film

MÁJUS 25. 
A Helyi Televíziók Országos Egyesülete dokumentumfilm 

kategóriában első díjjal értékelte a TV Eger Tenni és tűrni 
című dokumentumfilmjét. A Líceum Televízió Apolló 21 című 

műsora harmadik lett a magazinok között. A minősítéseket 
a Helyi Televíziók Országos Egyesületének idei találkozóján 

adták át a pályázóknak, melynek helyszíne Eger volt.
fotó: huszár márk



DR. BAJNOK DEZSŐ
(1920–1990)

Dr. Bajnok Dezső Egerben született 1920. március 10-én. 
Édesapja, Bajnok Dezső (1896–1958) lakatos, majd moz-
donyvezető, édesanyja Grosán Anna (1898–1995) volt. Fiuk 
az elemi népiskola elvégzése után beiratkozott a helybeli 
ciszterci gimnáziumba, ahol 1938-ban tett érettségi vizsgát. 
Ezt követően felvették az Egri Római Katolikus Érseki Jog-
akadémiára, de tanulmányait 1942. október 10-én Kolozs-
váron fejezte be. Ekkor avatták jogi doktorrá. Lánya emlékei 
szerint: „a háború miatt hozták előre az államvizsgát, hogy mi-
nél hamarabb vihessék őket a frontra.”

Október 15-én katonai behívót kapott, s hadapród őrmes-
terként az orosz frontra került, ahol megsebesült. Felgyó-
gyulása után, 1944 szeptemberében ismét bevetették, de 
már Magyarországon. 1945 januárjában szovjet hadifogság-
ba esett, ahonnan 1947 júliusában tért haza. Ezt követően 
különböző helyeken közigazgatási gyakornok volt. A Hevesi 
Járási Főjegyzői Hivatalba helyezték, innen pedig Egerbe, az 
Alispáni Hivatalba fogalmazónak, majd jegyzőnek. 1950-ben 
az akkor létrehozott Heves Megyei Tanácsra került, ahol kü-
lönböző osztályokon jogtanácsosként dolgozott, 1956 őszén 
pedig a Terv Osztályon.

Dr. Bajnok Dezső a hadifogságból való hazaérkezése után, 
1947-től került kapcsolatba a politikával, és édesapja nyom-
dokain haladva belépett a Szociáldemokrata Pártba. 1948-
ban a két munkáspárt egyesülésekor tagja lett a Magyar Dol-
gozók Pártjának, annak felszámolásáig, 1956. október 29-ig. 

1956. október 23-án kollégáival ép-
pen a fővárosban tartózko-

dott egy döntőbizottsági 
tárgyaláson. Találkoztak 
a felvonulókkal, s más-
nap már Egerben a 
rádióból hallgatta az 
eseményeket. 1956. 
október 26-án alakult 
meg a Heves Megyei 

Tanácson a Dolgozók 
Tanácsa, amely nem me-

gyei hatáskörű szerv volt, 
hanem a Megyei Tanácson 

belül az osztályok irányítá-
sára volt hivatott. Az 

összdolgozói érte-
kezleten meg-

alakult a Mun-
kástanács, 
a m e l y b e n 
dr. Bajnok 
Dezső a 

közellátás felelőse lett. A Gárdonyi Géza Színházban októ-
ber 28-án megalakult az Eger Városi Munkástanács, ahová 
távollétében őt is beválasztották. A közellátás hozzá tarto-
zott. Szervezőkészségének, higgadtságának is köszönhet-
ték a város lakói, hogy az élet november elejéig zavartalan 
volt. 

Dr. Bajnok Dezsőt 1957. szeptember 26-án bíróság elé ál-
lították. A vád a Népköztársaság államrendjének megdön-
tésére irányuló részvétel és izgatás. A tárgyalás számára is 
meglepetéssel zárult: felmentették. Másnap szabadlábra 
helyezték, de a börtön kapujában a rendőrség kocsija várta, 
és törvénytelenül ismét letartóztatták. Három nap múlva ke-
zébe adták az internálásáról szóló végzést, majd ezt október 
15-én visszavonták. Szabadlábra helyezték, de ezt követően 
hat hónapig rendőri felügyelet alatt állt. Ügyészi fellebbezés-
re 1958 májusában újabb tárgyalásra került sor, amely fel-
mentő ítélettel zárult.

Időközben kitették raktárosi állásából is, így a felnémeti 
kőbányában helyezkedett el. Nehéz munkájáról később ezt 
mondta: „szívesen emlékszem vissza, mert sok tisztességes 
munkásembert ismertem meg ott”. Időközben Boros Mihály 
barátja üvegesnek hívta a Heves Megyei Állami Építőipari 
Vállalathoz, ahol szakmunkásvizsgát tett. A munkahelyét 
1960-ban Gyöngyösre helyezték, így augusztus 15-én át-
ment a Heves Megyei Tanács Építőipari Vállalathoz. 1964-
ben Gyetvai Béla igazgató egy év időtartamra megbízta a 
szállításvezetői munkakör ellátásával, s 1965–1975 között 
rábízta az anyagosztály vezetését. Később a Műszaki Osz-
tályra, majd a Szervezési Osztályra helyezték. 

Magánélete boldog és kiegyensúlyozott volt. Egerben 
1947. szeptember 27-én kötött házasságot Laehne Ilonával 
(1922–1996). Két gyermekük született: Zsuzsanna (1948–
2001), Katalin (1953–).

1980. május 1-jén nyugdíjba vonult, de néhány nap múlva 
már az üveges üzemben a szabászgép mellett dolgozott. Ígé-
retes jogi pályáját az 1956-os eseményekben való részvétele 
derékba törte. „Sosem őrlődtem azon, hogy másként is lehe-
tett volna. Az én életemnek egy célja van, minden helyzetben 
tisztességes embernek maradni, gyermekeimet felnevelni, ezt 
a tisztességet átörökíteni. Ezt kaptam az apámtól, ezt adom 
tovább én is” – nyilatkozta hosszú évekkel később. 

1989. december 14-én beadványt intézett az Egri Megyei 
Bíróság elnökéhez, hogy az 1958. május 18-án hozott jogerős 
B. 434 (1958) 3. sz. ítéletet semmisnek nyilvánítsák. A pozitív 
választ még megérhette.

Dr. Bajnok Dezső 1990. október 13-án hunyt el, Egerben. A 
Grőber temetőben helyezték örök nyugalomra. Egész életé-
ben Egerben élt, ahol sokan tisztelték, szerették. 

Temetésén több százan rótták le kegyeletüket.

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

(Arany János)

szerző:  s z e c s k ó k á r o ly

MALENKIJ ROBOT
Egri kispapok kálváriája

A rendszerváltást követő években az úgynevezett malenkij 
robotról, vagyis magyar állampolgárok százezreinek a má-
sodik világháború idején a Szovjetunióba való kényszerszállí-
tásáról, s kegyetlen dolgoztatásáról már több könyv, számos 
tanulmány, cikk jelent meg a hazai sajtóban. Arról azonban, 
hogy ez papokat is érintett, eddig alig szóltak. Néhány egri 
papnövendék malenkij robotra való hurcolásának kísérleté-
ről, s  szerencsés megmenekülésükről az Egri Papnevelő Inté-
zet hallgatói főductora által vezetett napló alapján írok.

Egert 1944. november 30-án foglalták el a szovjet csapa-
tok. A megszállók rövidesen létrehozták a városparancsnok-
ságot, amely átvette a település irányítását. Az Egri Papne-
velő Intézet pincéjének bejárata előtt – ahol több száz egri 
polgár kapott oltalmat a harcok alatt – az első orosz katona 
november 30-án reggel 6 óra tájban jelent meg. Közben a vá-
rosban az üzleteket a megszállók, és lumpen elemek foszto-
gatták. 1945 elején váratlan esemény történt. Idézzük erről a 
napló sorait: 

1945. január 2. „Délután, illetve este fél öt tájban megje-
lent két őr, és a városparancsnok parancsát közölte: Holczer 
Gyula V. éves diakónus és Schmidt János IV. éves tisztelendő 
testvérünknek el kellett mennie. Ott is maradtak. Később újra 
visszajött az őr kis élelemért, szükséges holmijukért és közöl-
te, hogy autóval Kálba viszik hajnalban őket. Szerinte kéthe-
tes munkatáborba. A rendelkezés értelmében minden német 
nevűt összeszedtek Egerben.”

1945. január 3. „Korán reggel Maksa prefectus úr (Maksa 
János teológiai elöljáró – Sz. K. ) és Farkas ft. V. éves úr meg-
jelent az OTI (Országos Társadalombiztosítási Intézet – Sz. 
K.) helység előtt, hogy pokrócot vigyen testvéreinknek, meg 
más egyebet. De az őr ellökte őket, nem lehetett bemenni. 
Kisvártatva jött három autó, az utolsóban a nép sűrű tömege 
közt feltűntek testvéreink. Kissé lassított az autó, s így sike-
rült a holmit feladni, de alig tudtak szót váltani, s máris el-
robogott az autó, elvitte két testvérünket messzire, ki tudja, 
hová…

Tíz óra körül négy polgárőr jelent meg, és a városparancs-
nokság nevében leltárba vette a két testvér tulajdonát, itt-
hon maradt holmiját, utána el is vitték azzal a meghagyás-
sal, hogy autóval majd utánuk küldik. Remény van arra, hogy 
visszajönnek.”

1945. január 5. „Testvéreinkért aggódva töltjük a déle-
lőttöt. Délben néhány reménysugár tör át a sötét felhőkön. 
Vice Rektor Urunk (rektorhelyettes – Sz. K.) benn volt a párt-
ban, és ott határozottan és hatalmuk tudatában kijelentették 
a vezetők: a két papot visszahozzuk. Állítólag valami csere 
lesz. Néhány volt nyilast elvisznek, s azokkal cserélik ki őket. 
Az örömhír hallatára két szenvedő bajtársunk nevét is meg-
magyarosítottuk. Holczer Gyuszi „Hitvány”, míg Schmidt 
Jancsi „Senkihány” előnevet köteles felvenni. A névmagyaro-
sítást Simon ft. Úr végezte és hagyta jóvá az 1/1945. jan. 5-én 
kelt rendeletével. Sajnos örömünk hamar lelohadt. Holczer 
Gyuszitól levél érkezett, melyben arról értesít, hogy két nap 
múlva indulnak ki Ukrajnába. Hazajövetelről szó sem lehet. 
Maksa prefektus úr tanácsára azonnal hozzáláttunk a levél-
ben kért holmik összeszedéséhez. Fülvédők, fehérneműk, 

borotva, evőeszközök, bakancs, kesztyű stb. Megindult az 
ajándékozás is. Mindenki akart valamit adni a két testvér-
nek. Meleg zoknit, borotvaszappant, alumínium poharat stb. 
Maksa prefektus úr egy egész kis csomag ajándékot hozott. 
Van abban 100 db borotvapenge, két fogkefe, jó pár darab 
mosó- és borotvaszappan, jó pár darab tükör, zsebkés, biz-
tostűk, cérna és még sok minden, ami ilyen úton és ilyen 
helyzetben igen komoly értéket jelent.

A vacsora nyomott hangulatban telt el. Itt közli Rektor Úr 
Kegyelmes Atyánknak, az Érsek Úrnak határozatát, misze-
rint holnap Holczer Gyuszit áldozópappá szentelik Kálban. 
Schmidt Jancsi pedig megkapja a még hátralévő két kisebb 
rendet, és kap litterae dimisorálist és bárhol, bármelyik ka-
tolikus püspöknél kérheti felszentelését szubordiakónussá, 
diakónussá és presbiterré. 

1945. január 6. „Reggel még alig szürküllik, és már telje-
sen útra készen áll a három vándor. Név szerint: Badacsonyi 
József ft. Bene Ferenc I. é. és Fülöp Tamás VII. o. t. Mint há-
rom király, indulnak ők is. 

A szentelésre Kálba ment a Rektor, a Spirituális Atya, a Püs-
pök Úr (Kriston Endre – Sz. K.).

Estére Badacsonyi ft. Bene Ferenc I. é. és Fülöp Tamás VII. 
o. t. kivívta a parancsnokságtól, hogy legalább Holczert en-
gedjék haza annyi időre, míg fölszentelik. Bene Ferenc itt 
akart maradni helyette, sőt arra is vállalkozni akart, hogy 
kimegy helyette Oroszországba. Nem kellett ottmaradnia 
senkinek sem, és Holczer tisztelendő úr is hazajöhetett két 
napra. Örömünknek van keserű íze is. Schmidt tisztelendő úr 
nem jöhetett el, neki ott kellett maradnia.”

1945. január 9. „Reggel hat órakor megjelenik egy pol-
gárőr és közli a portással, hogy Garamszegi Lászlót el kell vin-
nie a parancsnokságra. Azonnal tudtuk, miről van szó. Sze-
gény Laci tegnap jelentkezett, és mivel az előző neve Grósz 
volt, így ő is németnevűnek számít. A déli órákban az ő cso-
portjukkal is elment az autó Egerből.”

1945. február 9. „1945. február 9-én kisütött az öröm 
napja is fejünk felett, hiszen hazatértek az elhurcolásból há-
rom szeretett kispaptestvéreink, név szerint: Holczer Gyula 
főtiszt. V. és Schmidt János IV. é. és Garamszegi László III. é. 
tisztelendő urak. Nagy volt a mi örömünk, hisz akiket elvit-
tek, visszajöttek újból köreinkbe. Jassi alól, Adjude-ból (Ro-
mánia határa) tértek vissza.”

A málenkij robot borzalmaitól Czapik Gyula érsek mentette 
meg a kispapokat, akikért Debrecenben közbenjárt a Vörös 
Hadsereg főparancsnokánál, Vorosilov marsallnál. 

Vajon mi lett a malenkij robotot sikeresen elkerülő három 
egri kispap, és a másik két növendék későbbi sorsa? 

Bene Ferencet 1949. január 1-jén szentelték pappá, Bada-
csonyi Józsefet 1944. október 29-én, Garamszegi Lászlót 
1947. március 23-án, Holczer Gyulát 1945. január 7-én szen-
telték fel. Schmidt Jánost 1946. március 17-én szentelték 
áldozópappá. Ezt követően Kápolnán, Hevesen, Gemzsén és 
Szentistvánon törődött a hívek lelki életével. Fülöp Tamás VII. 
éves kisszeminarista további sorsáról semmit nem tudunk.

A kutatókra vár az újabb adatok felderítése, feldolgozása 
és publikálása.

szerző:  s z e c s k ó k á r o ly
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MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA 
A TÉT

A LEGSIKERESEBB NEMZETI KONZULTÁCIÓ ZAJLIK HAZÁNKBAN, EDDIG MÁSFÉL MILLIÓAN NYILVÁNÍTOTTAK VÉLE-
MÉNYT, S TÁMOGATTÁK A KORMÁNYT BRÜSSZEL TÁMADÁSÁVAL SZEMBEN – JELENTETTE KI NYITRAI ZSOLT AZON A  
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN, AMELYET AZ EGRI POLGÁROK HÁZÁBAN KÖZÖSEN TARTOTT MIKOLA ISTVÁN KÜLGAZDASÁ-
GI ÉS KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁRRAL EGY EGRI KONZULTÁCIÓS LAKOSSÁGI FÓRUM ELŐTT.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Csütörtökönként 16.00 és 17.00 óra között Császár Zoltán, 

az 1. számú választókörzet független képviselője, a Város-
képi és Környezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát 
a Városházán (Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői szo-
bában.

Június 12-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as válasz-
tókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének 
civil tanácsnoka, valamint Szucsik György, a 2-es választó-
körzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Csa-
ládügyi Bizottság elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskolában.

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

Kovács Cs. Tamás, az 5-ös választókörzet képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát előze-
tesen 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 (Fidesz-KDNP), 
a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig, 
naponta 14.00-18.00 óra között személyesen elérhető a szé-
passzonyvölgyi Hotel Ködmönben. Más időpont egyezteté-

se telefonon a 30/995-2290-es számon, vagy e-mailben, az  
oroszibolya@t-online.hu címen.

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

A Jobbik képviselője Bognár Ignác, a Városimázs Bizottság 
tagja képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői Irodá-
ban (Trinitárius u. 2.) június 15-én és 29-én, csütörtökön 
17.00 órától. Várja az érdeklődők megkeresését az alábbi 
elérhetőségen: 70/392-0127.

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

Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-
MSZP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja 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 Bi-
zottság tagja képviselői fogadóórát tart a Jobbik Képviselői 
Irodában (Trinitárius u. 2.) június 15-én és 29-én, csütör-
tökön 17.00 órától. Várja az érdeklődők megkeresését az 
alábbi elérhetőségen: 30/232-2427.

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.

EGRI MAGAZIN / 9

TÁRSASHÁZ ÉPÜL A RÉGI 
SZÜKSÉGLAKÁSOK HELYÉN

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége 
országgyűlési képviselője az Álljunk ki Magyarországért! 
elnevezésű országjárás keretében szervezett egri lakossági 
fórumot megelőzően úgy fogalmazott: „Meg fogjuk védeni 
az igazunkat, meg fogjuk védeni a hazánkat. Egyre többen 
látják, hogy ebben a kérdésben nekünk van igazunk.”

Mint mondta, az ország 130 pontján tartanak kormány-
párti politikusok, közéleti szereplők fórumokat a nemzeti 
konzultációval kapcsolatban. Igyekeznek minél több hely-
re eljutni, egyrészt azért, hogy megismertessék az embe-
rekkel, hogy milyen kérdésekben folynak viták Brüsszel-
lel, és ezek hátterében mi áll. Másrészt – mint folytatta 
– szeretnék meghallgatni az emberek véleményét.

Ezúttal – folytatta a képviselő – öt témában: az adócsök-
kentés, a munkahelyteremtés, a rezsicsökkentés, a migrá-
ció és a civilek külföldi támogatásának ügyében indított 
párbeszédet a Kormány. Mindezt azért teszi, hogy az em-
berek támogatásával megvédjük nemzeti hatáskörünket, 
önrendelkezésünket ezekben a fontos kérdésekben is – 
tette hozzá.

A nemzeti konzultáció tehát éppen ezen vívmányaink – 
így az adó- és rezsicsökkentés, valamint határaink bizton-
sága – védelmét szolgálja Brüsszellel szemben, ami arra 
ösztönzi a kormányt, hogy folytassa eddigi bevándorlási 
politikáját – hangsúlyozta a honatya.

Nyitrai Zsolt bejelentette: a mostani a legsikeresebb 
nemzeti konzultáció, hiszen másfél millió ember töltötte 
már ki a kérdőíveket, 6 százalékuk interneten, a többiek 
pedig a hagyományos módon, papíron. Szólt arról is, hogy 
május végéig még volt lehetőség véleményt mondani a 
feltett öt témakör kapcsán.

A fórumon a házigazda országgyűlési képviselő köszön-
tötte Mikola Istvánt és a szépszámú közönséget, majd fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a Fidesz és a KDNP mindig is 
fontosnak tartotta a párbeszédet az emberekkel, nemcsak 
kormányon, de annak idején ellenzékben is.

Mikola István biztonságpolitikai és nemzetközi együtt-
működésért felelős államtitkár személyes hangvételű 
beszámolójában beszélt azokról a külföldi utazásairól, 
melyek célja, hogy hozzájáruljon Magyarország biztonsá-
gának védelméhez. Külön szólt azokról az erőfeszítések-
ről, melyek segítik megvédeni hazánk jó hírét és igazát a 
Brüsszelből és egyes amerikai körök részéről érkező poli-
tikai támadások ellen.

Kifejtette: Magyarország vitathatatlan gazdasági sikere-
ket ért el, eredményeinket pedig a családok támogatásá-
val, szociális intézkedésekkel, identitánsunk erősítésével 
kell megerősíteni. Azért is kell támogatnunk a kormány 
és a kormányfő migrációs politikáját, hogy hosszú távon 
is segítsük az itt élő emberek boldogulását.

Az államtitkár hangsúlyozta: ahhoz, hogy a nemzet fe-
lül tudjon kerekedni a kríziseken, jó kondícióban kell len-
nünk. Igen harcias világban élünk – folytatta –, ezért szük-
ség van öntudatunk erősítésére, a szolidaritásra, valamint 
a stabil családokra és minél több gyermekre – fejtette ki.

Mikola István szólt arról is, hiába szidtak minket pár éve 
migrációs politikánk miatt, ma már sok ország – az olaszok, 
az osztrákok illetve skandinávok – követi példánkat, hogy 
gátat szabjanak a bevándorlásnak, és megvédjék Európát.

Habis László polgármester egy személyes élményét 
osztotta meg a jelenlévőkkel. Egy Malmőben élő magyar 
ismerőse mesélt neki a mostani kinti viszonyokról: a be-
vándorlók által elkövetett élet elleni bűncselekmények, 
gyújtogatások ugrásszerű növekedéséről, valamint arról, 
hogy ha igazán fel akar töltődni, akkor Feri bácsi mindig 
Egerbe látogat.

Nyitrai Zsolt összegzésül elmondta: Soros György ter-
ve az, hogy évente 1 millió bevándorlót telepítsen le Eu-
rópában, de mi ellenállunk ennek a törekvésnek. Hiába 
támadja az Európai Bizottság hazánkat mindenféle eljá-
rással, nem kell félnünk, mert az eljárás alkalmat ad Ma-
gyarországnak arra, hogy kifejtse álláspontját, mi pedig 
biztosak vagyunk az igazunkban! – szögezte le a honatya.

Mindehhez hozzátette: Eger a turisták kedvelt célpont-
ja, ám senki sem utazik olyan helyre, ahol veszélyhelyzet 
és terror van. Párizs a robbantások miatt másfél millió tu-
ristát vesztett, mi pedig azt akarjuk, hogy minél többen 
látogassanak el hozzánk. fotó: nemes róbert

A régi, rossz állapotú szükséglakások helyére új társasházat épít az önkormányzat Felnémeten, a Tárkányi úton. A új la-
kásokba olyan családok költözhetnek majd, akik jelenleg is benne vannak az egri bérlakásrendszerben, nincs tartozásuk 
és megbízható bérlőknek bizonyultak – tudtuk meg a Városfejlesztési Kft.-től, miután egy rádióinterjúban tévesen az a 
hír jelent meg, hogy a Szalából költöztetnek át hátrányos helyzetű családokat Felnémetre.

A leromlott állapotú Tárkányi úti épületet lebontják, és a helyén 
igényes, 1+2 félszobás, új lakásokat építenek. A településképet 
ily módon pozitívan befolyásoló ingatlanokba az egri bérlakás-
rendszerben már ismert, tartozás nélküli és megbízható bérlők 
kerülnek. Olyan családokról van szó, akik élni tudnak az új lakó-
környezet adta lehetőséggel.
A projekt céljának megfelelően az 
általuk korábban, a város más 
területein bérelt lakásokat 
kaphatják meg azok a 
Szala beli családok, aki-
ket a program kereté-
ben szociális szakem-
berek készítenek fel 
az önálló lakhatásra, 
háztartásvezetésre.
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ÚJ ÉPÜLETTÖMB ÉPÜLT

A kivitelezés során új, háromszintes, úgynevezett Technológiai 
Tömb épült. Itt kapott helyet a Sürgősségi Betegellátó osztály, 
a korszerűen felszerelt Központi Intenzív és Aneszteziológiai 
osztály, a 10 műtőből álló, modern műtőblokk. Ugyancsak itt 
működik az európai színvonalú, legkorszerűbb feldolgozó gé-
pekkel, csőpostával fölszerelt Központi Laboratórium és a Köz-
ponti Sterilizáló. Az új Gyermekosztály szintén itt található, a 
beteg gyermekekkel az édesanyákat is el tudják helyezni kultu-
rált körülmények között.

A TÉRSÉG LEGKORSZERŰBB CT KÉSZÜLÉKE – 
NAGYSZABÁSÚ RADIOLÓGIAI FEJLESZTÉS

A beruházásnak köszönhetően a Markhot Ferenc Kórház Ra-
diológiai osztályán is végeznek kardio-CT vizsgálatot. A kór-
házban zajló fejlesztések, korszerűsítések eredményeként a 

Radiológiai Osztály átalakítása most jutott olyan szakaszba, 
hogy elkezdődhetett az üzemszerű kardio-CT tevékenység a 
korszerű, 128 szeletes CT berendezéssel. A beruházás lezárá-
sával a Radiológiai Osztály teljes mértékben megújult, egységes 
géppark áll rendelkezésre, és a legmodernebb technológia a di-
gitális röntgenektől az ország egyik legfejlettebb intervenciós 
berendezésén (érfestő) át a CT- és az MR-diagnosztikában is 
megjelenik.

ÚJ BEJÁRAT, EGYNAPOS SEBÉSZETI RÉSZLEG

Elkészült a Knézich Károly úti új bejárat, melyen keresztül a 
négyemeletes Hotel épületbe lehet jutni. Ennek első emeletén 
kialakították az egynapos sebészeti részleget 24 ággyal. A kór-
ház igazgatósága is ebbe az épületbe költözik, így megszűnik 
az intézmény II-es telephelye. A nagyberuházás részeként új, 
korszerű konyha is épült, amely a betegek és a dolgozók étke-
zését biztosítja. 

MEGÚJULT A 
MARKHOT FERENC 

KÓRHÁZ
Befejeződött az egri kórházban a 7,3 milliárd Ft-os uniós fejlesztés. A projekt megvalósulásához a kormány 700 mil-
lió forint többletforrással járult hozzá.  A fejlesztéssel megújult az eszközpark, lebontották az elavult épületeket, a 
betegellátás feltételei korszerűbbé, komfortosabbá váltak.

ÚJ MŰSZEREK – JAVULTAK A BETEGELLÁTÁS 
FELTÉTELEI

A többmilliárdos fejlesztés eredményeként megvalósult az 
egytelephelyes kórház, a Tüdőbeteg Gondozó is hamarosan 
beköltözik az I-es, felújított telephelyre. A projekt része volt a 
két milliárd forint értékű műszerbeszerzés is: a műtők, a köz-
ponti sterilizáló, az intenzív osztály, a laboratórium korszerű 
műszereket kapott.Többek között műtőfelszerelések, röntgen-
készülékek, ultrahang, új, korszerű CT berendezés gazdagítják 
az intézmény eszközparkját.
A beruházással megvalósult a betegellátás központosítása, a te-
lephelyek megszűnnek, az elöregedett műszerpark megújult, és 
a gyógyítás feltételei nagymértékben javultak a Markhot Ferenc 
Kórházban.
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Az átadás. Balról jobbra: dr. Pajtók Gábor Heves megyei kormánymegbízott; Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, 
miniszterelnöki megbízott; dr. Németh László, az ÁEEK főigazgatója és dr. Vácity József, az egri kórház főigazgatója fotó: nemes r.

128 szeletes CT fotó: komka péter

Modern gépek a Központi Sterilizálóban fotó: komka p.

Európai színvonalú Központi Labor fotó: komka péter

Tíz műtőből álló korszerű műtőblokk fotó: komka péter

Az új főbejárat fotó: keller richárd



AMIRŐL BESZÉLNEK
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EURÓPA  
KULTURÁLIS 
FŐVÁROSA  

2023

Korábban itt az Egri Magazin hasábjain is beszámoltunk arról, mi 
minden történt eddig a pályázat kapcsán: január 22-én együtt-
működési megállapodást kötött az Önkormányzat az Eszterházy 
Károly Egyetemmel (EKE) az EKF pályázatban való részvétel-
ről, februárban a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 
pályázati munka alapját képező, a 2017–2024 időszakra vonat-
kozó Kulturális és közösségfejlesztési stratégiát, márciusban az 
Eger környéki települési polgármesterekkel történt egyeztetés 
az együttműködés lehetőségeiről. A sokrétegű társadalmasítási 
folyamat részeként egyeztetések zajlottak többek között az Ér-
sekség és a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel is.

Időközben megalakultak a pályázat terveinek megvalósításán 
dolgozó művészeti csoportok, melyek tagjai a város művészeti 
és kulturális életének szereplői, képviselői. A zenei, filmes, épí-
tészeti, képzőművészeti csoportok vezetői, valamint a kulturális 
örökség népszerűsítésével és a köztéri attrakciókkal foglakozó 
szakemberek Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőr, az EKF 2023 
művészeti igazgatója irányításával kezdték meg a művészeti 
koncepció és a programok kidolgozását. Ebben a munkában vál-
laltak szerepet többek között azok az egri kötődésű szakembe-
rek és művészek – Csontó Lajos Munkácsy-díjas képzőművész, 
az EKE tanszékvezetője; Ráduly György a Nemzeti Filmarchí-
vum igazgatója; Fajcsák Dénes építész, a 15. Velencei Építészeti 
Biennálé magyar pályadíjasa az Arkt Csoport élén; Rátkai Attila 
életműdíjas főépítész; Gulyás László, a Farkas Ferenc Zeneisko-
la igazgatója, az Egri Szimfonikus Zenekar tagja; valamint dr. 
Verók Attila, az EKE tanszékvezetője –, akik jelentős nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, és ezáltal segíthetik a pályá-
zatot a sokszínű európai dimenzióba helyezni.

Május 9-én, az EU-napon sajtónyilvános eseményen mutatta 
be az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Intézetének oktatója a 
hallgatókkal közösen készített EKF 2023-Eger arculatot, melyet 
az Egri csillagok, az Egri Csillag inspirált. Appel Sebastian harma-
déves hallgató tervei alapján a fényjelenség grafikai megvalósí-
tása és a csillagmotívum megjelenése volt a fő szempont – árulta 
el Zeman Zoltán művésztanár a pályázat nyitó rendezvényén.  
Itt lehetett hallani először az egri pályázat szignálját, amelynek 
szerzője Fehér Zsombor, a Kerekes Band frontembere. Az arcula-
ti elemek és a szignál látható, hallható a www.eger.hu felületről. 
Nyilvánossá vált a pályázat szlogenje is: Kapcsolj a kultúrára Euró-
pa Kulturális Fővárosáért!

Fontos, hogy az egriek mindenről értesüljenek: a Polgár-
mesteri Hivatal pályázati munkacsoportja kialakította az EKF 
2023-Eger közösségi médiafelületeit, a felületek itt érhetőek 
el: www.eger.hu/hu/varos/ekf2023-eger/c/ecoc-2023-eger;  
www.facebook.com/2023eger.

Martonné Adler Ildikó elmondta azt is: a nyár folyamán a mun-
kamenet egyik legfőbb mozzanata a nemzetközi partnerekkel 
való együttműködések kialakítása lesz.

S hogy mi várható a fejlesztések, épületfelújítások terén? 
Megtudtuk: mindenekelőtt szükség van egy olyan kulturális 
térre, amely alkalmas a magas színvonalú zenei események be-
fogadására, és képes sok más, kulturális funkció betöltésére is. 
Fontos, hogy megújuljon, és igazi, filmes palotává váljék az Urá-
nia Mozi. Fontos, hogy a Ziffer Galéria (Zsinagóga) alkalmassá 
váljon nívós kiállítások és kulturális események megtartására. 
Cél az is, hogy a most még funkció nélküli, de sok lehetőséget 
rejtő, s a város szívében álló épületek életre keltésével egyfajta 
kulturális városrész alakuljon ki Egerben.

Kíváncsiak voltunk arra is, az egri jellemzők mellett mitől lesz 
európai jellege a pályázatnak. 

„Eger egy jelentős építészeti kultúrával, sokrétegű és innova-

tív kulturális élettel rendelkező, élhető város. Meggyőződésünk, 
hogy településünk kiemelkedő helyet foglal el Európa kulturális 
és művészeti palettáján.  

A  művészeti koncepció legfontosabb elemei: 
–  a művészet és a tudomány szoros kapcsolata, melyekben a 

képalkotás a közös elem; 
–  a kultúrák közötti kapcsolatok megjelenítése a különböző 

művészeti ágakban; 
–  európai minőség, ami magában foglalja a tradicionális eu-

rópai kultúra jellegzetességeit, az európai művészetekre 
jellemző egyedi minőséget;

– a Gárdonyi-örökség innovatív bemutatása;
–  az egyházi kulturális örökség és művészeti közeg Pyrker ér-

sek nyomdokain; 
–  a művészeti ágak közül a film és a képzőművészet kapja a 

főszerepet, tekintettel Illés György és Kepes György egri 
kötődésű művészek örökségére, mely örökségek tekinte-
tében a fényjáték és a fény alkotó módon történő felhasz-
nálása a közös elem; 

–  a művészeti nevelés szerepének erősítése, a diákváros stá-
tusz újrapozicionálása új művészeti képzések indításával” – 
válaszolta kérdésünkre Martonné Adler Ildikó.

Nos, a városok közötti verseny tehát zajlik, kultúrabarát egri-
ként egyelőre nincs más dolgunk, mint követni az eseményeket 
és várni a döntésre, izgulni amiatt, elnyerjük-e az Európa Kul-
turális Fővárosa 2023 címet. Illetve van még egy fontos felada-
tunk: rákapcsolódni – még jobban – a kultúrára.

 (fotó: nemes róbert)

…mindenekelőtt szükség 
van egy olyan kulturális 
térre, amely alkalmas a 
magas színvonalú zenei 
események befogadására és 
képes sok más, kulturális 
funkció betöltésére is…

Európa egyik kulturális fővárosa ismét 
magyar város lehet. 2004-ben már jó 
esélyekkel pályázott Eger, de akkor nem 
nyert, most viszont új lendülettel, új re-
ményekkel vág neki a versenynek. Május 
9-én, az Európa Napon hivatalosan is el-
juttatta a város a pályázatot kiíró Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Kultúráért 
Felelős Államtitkárságának a dokumen-
tumot. Az Európa Kulturális Főváros 
2023 pályázatban Eger újabb fontos ál-
lomáshoz érkezett: bemutatták a pályá-

zat logóját és szignálját.  
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PORTRÉ

„Egert érdemes tenyerünkbe 
fogni, fölemelni, és 
megmutatni a világnak”

– Hogyan érintette a felkérés?
– Évek óta tanítok itt az egyetemen, Eger már szinte a má-

sodik otthonom. Lelkileg ideköt az, hogy a mesterem, Illés 
György egri volt. Hálás vagyok, hogy én avathattam fel az 
emléktábláját a mozi falán. Amikor felkértek a pályázat mű-
vészeti vezetőjének, az nekem valami olyasmi volt, mintha 
Gyuri bácsi üzent volna – Papi, ahogy mindenki hívta. Meg-
kérdeztem magamtól: ez biztos az én helyem? Biztos nekem 
kell ezt csinálnom? De ekkor arra gondoltam, mindez Papi 
akarata szerint történik, és ez sokat segített, nagyon jót tett 
a lelkemnek. Emellett természetesen nagyon örülök annak, 
hogy rám van szükség, hogy polgármester úr engem keresett 
meg. 

– Milyen célt tűzött ki maga elé?
– A leglényegesebb természetesen az, hogy Egerből Euró-

pa kulturális fővárosa váljon. Ez egy Eger méretű kisvárosnak 
olyan, mintha az olimpia rendezési jogát kapná meg az or-
szág. Cél az is, hogy az itt élőket bevonva együtt készüljünk 
erre a feladatra. Nemcsak szórakoztatni szeretnénk az egrie-
ket, hanem különböző programokon, képzőművészeti, zenei, 
filmes workshopokon beavatnánk őket a kultúrába, úgy-
mond tanítanánk őket. Jó lenne, hogy amikor kimondjuk, ez 
a cím a miénk, a sikert tényleg mindenki a magáénak érezné. 

A pályázatban a kepesi fénygondolat mellett a képzőművé-
szet és a film dominál. Kepes György mondja egyébként a leg-
szebbet a városról: a város önmagában egy képzőművészeti 
alkotás, és rengeteg ember összmunkája kell ahhoz, hogy lét-
rejöjjön. És ez a város gyönyörű, Egert érdemes tenyerünkbe 
fogni, fölemelni, és megmutatni a világnak. Amikor a felkérés 
után leültem gondolkodni, rájöttem, hogy valójában tele va-
gyok tervekkel… Minden reggel, ha fölébredek, már rögtön 
az az első gondolatom, hogyan mutassuk meg a világban az 
itteni értékeket. A központi elem természetesen a vár lesz, 
onnan jövünk le, és oda megyünk majd vissza, de fontos sze-
repet kap a bor, a víz, és persze Eger környéke is. A kultúra és 
tudomány kapcsolatára szeretnénk építeni. Az a terv, hogy a 
Líceumtól a Kepesig, sőt, még tovább, egészen a Rác temp-
lomig kiépüljön a kultúra utcája, ahol mindennap élni fog a 
kultúra, nemcsak zárt terekben, hanem szó szerint az utcán 
is. Szükség van egy akuszikailag kiváló közösségi térre is, 
amely minden kulturális műfajnak otthont adhat. Még pon-
tosan nem tudjuk, hol lesz ez a tér, de erre mindenképp szük-
ség van, mert jelenleg nincs olyan épülete Egernek, ami ezt 
az igényt kielégítené. Felújítjuk, átalakítjuk teljesen a mozit 
is, amit a látás központjává szeretnénk alakítani, segítenénk 
az embereket, hogy vizuálisan másképp lássák a világot. Fon-
tos kiemelni azt, hogy ez itt marad: minden felújított, vagy 
épített építészeti érték itt marad az egrieknek. De ha már a 
fényt említettem… Terveink között szerepel az is, hogy fény-
ből és bizonyos elemekből megépítjük a régi székesegyházat 

szerző: harsányi judit fotó: vozáry róbert

2004-ben Eger már szeretett volna Európa Kulturális Fővárosa lenni, akkor nem sikerült. Most 
újult erővel vág neki a város, bízva abban, hogy 2023-ban elnyeri a címet párban egy brit tele-
püléssel. A feladat nemes, de nem könnyű… Az önkormányzat olyan embert keresett mindez 
koordinálása, aki kötődik a városhoz, itthon és nemzetközileg elismert a szakmájában és krea-
tív, alkotó ember. A feladatot Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőr, a Nemzet Művésze kapta, aki 
munkatársaival három elemre helyezi a hangsúlyt a pályázatban: a fényre, a filmre és a kép-
zőművészetre.

a vár tetején, és persze ez is megmaradna a városnak. Egye-
lőre vízió, de szeretnénk azt is, hogy LED-falakon keresztül 
lehessen majd látni Eger különböző pontjait, azt, hogy éppen 
hol és mi történik, és az emberek látnák, hol várja őket a kö-
vetkező program. 

– Mi a következő lépés?
– Folyamatosan gondolkodunk a művészeti csoportokkal: 

a képzőművészeti, a zenei, az építészeti-örökségi és a filmes 
csoporttal. Idén kidolgozzuk a terveket, jövő év elején úgy-
mond megvédjük, prezentáljuk Európának. A komplex anya-
got egy nemzetközi szakértő testület bírálja el. A jövő év vé-
gén ki kell mondani, ki a nyertes, és onnantól kezdve indul a 
kemény munka. 

– Az egriek mikor éreznek majd ebből bármit is?
– Már most is be vannak vonva, hallhatnak róla, de ter-

mészetesen majd igazán akkor, ha megnyerjük a pályázatot, 
és indul a megvalósítás. Egyelőre a művészeti csoportokkal 
dolgozom szorosabban, de az egriek mindenről olvashatnak, 
hallhatnak. Ezt nem is tudnánk mi magunk megcsinálni, eh-
hez az kell, hogy Eger akarja, mindenkinek legyen öröme és 
dolga ebben. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy itt minőségi 
dolgok történnek majd. 

– Ezek szerint két fontos eleme van a pályázatnak: egy-
részt megmutatni magunkat, másrészt interaktívan be-
vonni az embereket a kultúrába…

– Ez a második a legfontosabb, a pályázatban ennek kell 
dominálnia. Persze, ide kell hozni a világot is, olyan embe-
reket, akikkel egyébként itt még biztosan nem találkoztak… 
Európának pedig meg kell ismernie a város történelmét, Do-
bóék tettét, amely már önmagában is példaértékű… Ide kell 
vonzani a külföldieket is, Európának kell bejárnia Eger utcáit. 
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mondjátok el nekem! 
Csak ne az önálló vé-
leményeteket.

Egy tizenéves tini 
elmondta. Nyilváno-
san, bele mindenki ké-
pébe. Hallatlan! Egy 
általános iskolai köte-
lező irodalomról. Igaz, 
ő nem olvasta, de nem 
ilyeneket kellene fel-
adni. Unalmas, a mai 
tiniket nem érdekli. Már ez kiverné a biztosítékot, 
de nincs kedvem viccelődni. Nagyon nincs. 

A kislány véleményét a sajtó úgy hozta, hogy egy 
tini gyalázza az Egri csillagokat. Ez ugyan nem 
igaz, de a sajtóetikai kérdéseket most hagyom.

  Az Egri csillagokat én is tiniként olvastam, sze-
rettem. A nemzeti kánon része, tudjuk. Hogy mi 
alapján lesz a kánon része egy mű, mellőzöm. Az 
biztos, hogy a kánonok általában merevek. Az is 
biztos, hogy egyes művek a témájuk miatt kerül-
nek be a kánonba. Ez természetes, így működik. 
E művek egy része érinthetetlen. Főleg egy olyan 
konzervatív, tekintélyelvű, a modernitásra általá-
ban gyanakvással tekintő társadalomban, mint a 
miénk. Ezek, meg a társadalom, az egyes emberek 
frusztráltsága, identitásproblémája, bizonytalan-
sága alapján értem a reakciókat. Értem, nem elfo-
gadom. A kislányt ugyanis az intelligens, művelt, 
olvasott felnőttek részéről olyan támadás érte, ami 
elkeserítő. Nem ő gyalázta a regényt, őt gyalázták. 
„Kicsi liba”, „félhülye csirke”, „öntelt kis tini”, „idió-
ta szülők idióta gyereke”, „funkcionális analfabéta”. 
Ezt nevezik verbális agressziónak. Az intelligens, 
művelt, olvasott hölgyek és urak egy öt percig beszé-
lő kislányról mindent tudnak. Hogy milyen buta, 
liba, műveletlen, milyen ember lesz belőle, még azt 
is, milyenek a szülei, a szexuális szokásai. Hogy pró-
bálják megérteni, valójában miről is van szó? Azt 
már nem. Arra viszont senki nem válaszolt, vajon 
miért baj, ha egy tini elmondja a véleményét. Már 
azon kívül, hogy a mások által normának tartott 
dolgokat ő nem tartja annak. Hiszen tini. Így még 
nem volt ideje elsajátítani a társadalmi szintű kép-
mutatást, de majd felnő, belenő.

Lehet kritizálni: nem olvasta a művet, így mond 
véleményt. De a kommentelők rohama nem erről 
szólt. Sokkal inkább saját magukról és a társadalom 
állapotáról. Ahogy egy szöveg sem csak arról szól, 
amiről beszél. Ez az egyik, amit a diákoknak meg 
kellene tanítani. Meg azt, hogy mondják el a vélemé-
nyüket, alapozzák meg, álljanak ki érte, és, ha más 
is ezt teszi, ne gyalázzák, hanem érveljenek a saját 
álláspontjuk mellett. Vagy, ha úgy adódik, ne félje-
nek beismerni, hogy tévedtek. Ez a tini nyilvánosan 
elmondta a véleményét. Máig nem értem, mi ezzel a 
probléma. De értem. molnár ferenc

CSILLAGOK, 
CSILLAGOK,

KULTÚRA
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„NEM TUDNAK 
OLYAT AJÁNLANI, 

AMIÉRT ELMENNÉK 
EGERBŐL…”

szerző: veres petra fotó: vozáry róbert

Emődi Attila a Magyar Táncművészeti Főiskolán végzett, 2011 óta a Gárdonyi Géza Színház 
tánctagozatának, a GG Tánc Egernek a tagja. A Magyar Táncművészek Szövetsége idén őt vá-
lasztotta az évad legjobb férfi táncművészének modern-kortárstánc kategóriában. Az elisme-

rést a tánc világnapján vette át.

Emődi Attila húsz éve, az általános iskolában kez-
dett táncolni. Az alapfokú művészeti intézményben 
a bátyja után választotta a néptáncot, amit a test-
vére abbahagyott, Attila viszont folytatta.

Emődi Attila: „Jó hobbi volt, de nem gondoltam 
volna, hogy komolyan fogok vele foglalkozni. 
Az akkori táncpárommal jártuk a nyílt napo-
kat, mert szeretett volna a Magyar Táncművé-
szeti Főiskolára járni, nekem nem jutott volna 
eszembe jelentkezni. Végül engem felvettek, őt 
nem. Majd a suliban kezdtem azt érezni, hogy a 
tánc az én utam, ezt szeretném csinálni.”

Attila a Magyar Táncművészeti Főiskola néptánc 
szakán végzett. Az itt töltött öt év alatt különböző 
műfajokkal ismerkedett.

E. A.: – „Több balettóránk volt, mint néptánc, de 
moderntáncot is tanultunk. Úgy gondolom, ez 
a legkomplexebb képzés, ahol olyan embereket 
oktatnak, akik nemcsak néptánc vonalon tud-
nak elhelyezkedni. Nemrég részt vettem egy 
volt osztálytársam lagziján, ahol arról beszélget-
tünk, hogy bár mind ugyanazon a szakon végez-
tünk, csak hárman táncolnak néptáncegyüttes-
ben az akkori osztályból.”

– A főiskola után hogyan kerültél Egerbe?

E. A.: – „Akkor a Magyar Állami Népi Együt-
tesnél táncoltam, de nem éreztem motivációt, 
hogy bármi húzna előre, és tudtam, hogy nagy 
változásra van szükségem. A Honvéd Együt-
tesnél is voltam próbatáncon, oda is felvettek 
volna, de végül Egert választottam. Topolánszky 
Tamást a főiskoláról ismertem, ő hívott a város-
ba. Tudtam, hogy az osztálytársaim közül töb-
ben is jönnek. Amikor kikerültem a suliból, azt 

éreztem, hogy nem néptáncost, vagy néptáncmű-
vészt képeztek belőlem, hanem egyszerűen tánc-
művészt. Onnantól, hogy végeztem, mindegy 
volt, hová megyek, melyik társulatnál dolgozom, 
tudtam, hogy mindenhez azzal az alázattal fogok 
viszonyulni, amit az iskolában tanultam, legyen az 
bármilyen munka.”

– Sok darabnál nem „csak” táncművészként 
kell jelen lennetek a színpadon. Kezdetekben ez 
mennyire okozott nehézséget?

E. A.: – „A próbafolyamatok nagy részében együtt 
dolgozunk a színészekkel, rendezőkkel, sokszor 
bent kell maradni. Egy idő után, ha kaptam egy 
szerepet, volt miből kiindulni. Táncosként is fej-
lődtem, de a színészekkel való közös munkák 
miatt annyi mindent megtanul az ember, hogy ez 
nem lehet akadály, vagy probléma. Az egész szín-
házi létet nem úgy élem meg, hogy van egy mun-
kahelyem, ahová bemegyek és dolgozom, majd ha-
zamegyek, és elkezdem a magánéletemet, hanem 
ez az életem, ebben vagyok benne és ilyenek a 
többiek is. Együtt agyalunk, segítünk egymásnak.”

Attila 2014-ben közönségdíjat kapott a Gárdonyi Géza 
Színházban, 2017-ben pedig a Magyar Táncművészek 
Szövetsége – modern-kortárstánc kategóriában – az 
évad legjobb férfi táncművészeként ismerte el munká-
ját.

E. A.: – „Egyre jobban azt érzem, hogy célba értem. 
Szeretném annyira komolyan venni az egri mű-
ködésünket, hogy ne csak egy ugródeszka legyen, 
hanem a befektetett munkát később is tudjuk ka-
matoztatni. Megélhetjük még a GG Tánc huszadik, 
harmincadik születésnapját is. Azt érzem, nincs az 
a hely, nem tudnak olyat ajánlani, amiért elmen-
nék Egerből.”
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HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

BATÁRI ANTAL
Ízig-vérig pedagógus

Kicsit habozva ragadok tollat. Úgy érzem, akasztják a hóhért… elvégre olyanról írni, aki megtanított a mesterségre, mégis 
kényes kérdés. Aztán végigfut egy mosoly az arcomon… tanár úr úgyis átnézi! Batári Antal nem csak az én magyartanárom 
volt, rajtam kívül még sok-sok dobós diák emlékszik vissza hálával és szeretettel azokra a felejthetetlen magyarórákra...

szerző: puzsár zsófia fotó: vozáry róbert

– Belegondolt már valaha tanár úr, hány diák fordult 
meg a keze alatt?

– Ezt nem tudom pontosan megmondani, az minden-
esetre biztos, hogy 1979 óta folyamatosan osztályfőnök 
voltam, egészen 2015-ig. Néha el is gondolkozom rajta, 
vajon rekordot állítottam-e fel? (mosolyog…) Voltak négy, 
hat és nyolc évfolyamos osztályaim is. Ezen túl persze 
még sokszor ennyi diákot tanítottam, mint szaktanár. 
Összeszámlálhatatlan.

– 1979 óta sok tanév telt el. Milyen volt friss pedagó-

gusként megtalálni a közös hangot az akkor még nem 
sokkal fiatalabb tanítványokkal?

– Életem talán legnehezebb korszaka volt! Ráadásul 
katonai kollégiumban kezdtem a pályámat, meg kellett 
szokni a rendet, a fegyelmet, ugyanakkor be is kellett tar-
tatni. Szerencsére már akkor is voltak olyan kollégák, akik 
rengeteget segítettek nekem, ha csak egy-egy mondattal 
is. 1981-ben kezdtem itt, a Dobóban. Emlékszem, Bérczes 
Laci bácsi, egykori kollégám intő mondatára: „Öcsém, 
amint belépsz az első órádra, ott minden eldől!” Igaza is volt. 
Ezt próbáltam szem előtt tartani onnantól kezdve, ez ké-
sőbb is elég komoly vezérelvem volt. Mert a gyerek addig 
megy el, ameddig mi engedjük. Pontosan tudja, hol van-
nak a határok, fölméri azokat. Ameddig lehet, addig el is 
megy. Ezt persze az ember saját kárán fogja megtanulni. 
Kijön az egyetemről, „ide nekem az oroszlánt is!” hozzáál-
lással. Aztán jönnek a kihívások, ezekkel pedig saját ma-
gának kell megbirkóznia. Nem mindig sikerül, volt, hogy 
én is úgy éreztem, semmi nem jön össze. Aztán jöttek 
az osztálytalálkozók, és érkeztek a visszaigazolások szép 
számmal. Vannak olyan első dolgok, amelyeket az ember-
nek magának kell végigcsinálni!

– Mitől sikerülnek jól az órák tanár úr szerint? Mi a 
sok pozitív visszajelzés forrása?

– Én egy hagyományos pedagógus vagyok. Egy másik 
rendszer nevelt. Akkor még másféle gondolkodás volt. 
El is neveztek tábla- meg krétapedagógusnak. Szerintem 
ezzel a két eszközzel a világon mindent el lehet magya-
rázni (legalábbis magyarból). Rengeteg tollbamondást is 
írattam, de az nem azért volt, hogy büntessem a gyereket, 
hanem azért, hogy szokja meg a keze az írást. Vagy példá-
ul kinevetnek azért, mert még olvasónaplót vezettetek a 
diákjaimmal. Pedig az csupán azt jelenti, hogy olvas a gye-
rek. Volt például egy tehetséges tanítványom, akivel sok 
mindent megnyertünk. Egyszer írt egy olvasónaplót egy 
kitalált történetből, de olyan hihető volt, hogy hatalmas 
dicséret járt érte. (mosolyog…) Szóval ez a lényege.

– Az órai módszerekre tudtommal nagy hatása volt 
egy kis matematikának is…

– Így igaz. Kisvárdán jártam gimnáziumba, matemati-
ka–fizika tagozatra. Nagyon sokat köszönhetek ezeknek 
az éveknek, azt hiszem, azóta is áthatja minden órámat 

a logikus gondolkodás. Hiszen a nyelvtani szabályokat is 
meg lehet néhány lépésben magyarázni, mert van rá sza-
bály. Igyekszem észszerűen tanítani a magyart is. Csak az 
magol nálam, aki lusta gondolkodni.

– Mindig kézközelben vannak az okostelefonok, szin-
te bárhonnan elérhető az internet. Változott az oktatás 
az utóbbi időszakban ezek hatására?

– Inkább úgy fogalmaznék, hogy az értékrend változott. 
Emlékszem, diákkoromban egyszer kaptam egy körmöst 
Laci bácsitól, az osztályfőnökömtől az iskolában, rosszul 
esett. Aztán hazamentem, elmeséltem a történteket, amit 
egy nyakleves követett – ezt már édesapámtól kaptam. 
Azt mondta, ha Laci bácsi megbüntetett, akkor biztosan 
megérdemeltem. No, persze ezzel nem azt akarom mon-
dani, hogy a tettlegességre van szükség, de az minden-
esetre igaz, hogy kivették az eszközöket a pedagógus ke-

zéből. A diáknak ma már több joga van, mint kötelessége. 
Ugyanakkor azt tapasztalom, hogy a gyerek nem sokat 
változott a hetvenes évekhez képest, csak más a társa-
dalmi környezet. A diák ugyanúgy vágyik a dicséretre, és 
ugyanúgy hajlandó elfogadni a szigort is, mert tudja, hogy 
érte vagyok szigorú.  

– Változott a tanári hitvallása a kezdetek óta?

– Nem, azt hiszem, semmit sem változott a tanításba ve-
tett hitem. Ki szoktak nevetni, de én ma is pedagógusnak 
mennék! Ha bemegyek az órára, akkor minden megszűnik, 
csak én vagyok és a diákok. Büszke vagyok arra, hogy tanár 
lettem. Ezt csak hittel lehet csinálni, magamat és a gyereket 
is komolyan véve. Már látom a végét, még egy tanévem van 
nyugdíjig, készülök rá. Teljesen nem szeretnék kiesni a taní-
tásból, nem is tudnék, azt hiszem, hiszen – ahogyan monda-
ni szoktam – már ötvenhét éve iskolába járok! No meg vala-
milyen módon át is kellene adni a tapasztalatokat…

– Mennyire számít a pályán a család támogatása?

– Szavakba sem tudom önteni, mennyire. Visszate-
kintve kicsit a kezdetekre… első generációs értelmiségi 
vagyok a családban, a szüleim világéletükben parasztem-
berek voltak, testvéreim érettségizettek. Valószínűleg ők 
jobban szerették volna, ha a közelben, egy kis település 
tanítójaként töltöm a pedagóguséveket, de már akkor is 
éreztem, hogy ez az én utam, ezért Debrecenbe, egyetem-
re jelentkeztem. Manapság is rengeteget számít a család 
támogatása. A feleségem is pedagógus, ő a Szilágyiban 
tanít, megjegyzem, szerintem jobban, mint én. A nagy-
lányom, Zsuzska néprajzkutató, a kisebbik, Dorka pedig 

„Ki szoktak nevetni,  
de én ma is 
pedagógusnak  
mennék!”
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a BME építészhallgatója mesterszakon. Mindnyájan segí-
tenek és támogatnak engem, de leginkább a feleségemre 
számíthatok, a biztos háttér nélkül nem itt tartanék. A 
három unokám pedig mindig mozgásban tart!

– Aki már korán reggel sorban áll az uszodában, min-
den bizonnyal találkozik tanár úrral. Fontos a kikapcso-
lódás?

– Már korán reggel úszással kezdek minden áldott nap. 
Nem én vagyok a legjobb úszó a medencében, de élvezem, 
és feltölt a munka előtt. Így sokkal frissebben tudom kez-
deni a diákjaimmal az első órámat is! Ha már szabadidő… 
mindig is igyekeztem szerves része lenni az egri közélet-
nek. Fontos értékeket jelent számomra a fertálymesterség 
és rendre zsűrizek szakmai versenyeken is. Büszke vagyok 
rá, hogy évek óta szervezője vagyok a győri anyanyelvi tá-
bornak is, ahol tehetséges fiatalok felkészítését vállaljuk 
kollégáimmal a nyelvi versenyekre. Érkeznek ide Kárpát-
aljáról és Erdélyből is fiatalok. Osztályfőnökként mindig 
elvittem az osztályomat is kirándulni, ezen alkalmakkor 
formálódott leginkább a közösség. Egyébként mindig is 
fontosnak éreztem a jó kapcsolat ápolását a szülőkkel is. 
Szerveztünk közös batyus összejöveteleket, főzéseket, 
ahol könnyebben meg tudtuk beszélni azt is, hogy mi a 
helyzet a gyerekkel az iskolában. A kollégáknak pedig szí-
vesen főzök alkalomadtán, legközelebb pörkölt lesz a pe-
dagógusnapon! (mosolyog…)

– Bonis Bona, Kazinczy-díj, Eger Kiváló Pedagógusa, 
a napokban pedig a Magyar Nyelvtudományi Társaság 

által odaítélt Gyémánt Oklevél – mind igazi visszaiga-
zolások a sikeres munkáról. Mennyire fontosak ezek az 
elismerések?

– Értékes kitüntetések ezek, hisz azt mutatják, hogy a 
szakma is elismeri azt, amit csinálok. Ugyanakkor azt kell 
mondjam, hogy egy váratlan telefon, egy jól sikerült osz-
tálytalálkozó az azóta sikeres diákjaimmal sokkal többet 
ér. Nagyon sok tehetséges fiatalt tanítottam. Nem mindig 
az eredmény volt fontos, hanem az, hogy önmagához ké-
pest mekkora utat tett meg az adott tanuló az iskolában 
töltött évek alatt. Hogy eljutott valahonnan valahová. Ez 
számomra  nagyon értékes dolog, ha lehet, a legértéke-
sebb… mert a munka nem vész el, csak átalakul ered-
ménnyé! Szerencsésnek érzem magam, mert egy jó tan-
testületben, jó képességű gyerekekkel dolgozhattam 36 
éven keresztül.

– Szolgálna némi útravalóval a jövő pedagógusainak 
tanár úr?

– Csakis olyan ember válassza ezt a hivatást, aki ezt ko-
molyan akarja csinálni! Olyan, aki alázattal végigvár folya-
matokat, nem gyorsan akar elérni eredményeket. Dolgoz-
ni kell. A befektetett munka mindig megtérül.

– Ugyan van még egy tanév, de lélekben készül már 
tanár úr az utolsó órájára?

– Hmm… (elgondolkozik). Még nem tudom, biztosan 
nehéz lesz. De az biztos, hogy meg fogom tartani!
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BÜSZKESÉGPONTOK… 
SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

A „Büszkeségpont“ kifejezést mostanában kezdtük megtanulni, méghozzá az ’56-os emlékév kapcsán. Szerte az országban 
megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, hőseinek és áldozatainak közterületi emlékműveket, 
emlékhelyeket állítottak és több értékes dokumentum – könyv, film, kiállítás – is született a témában. Ebből Eger sem maradt 
ki. Talán bocsánatos bűn, de nekem a „Büszkeségpont“ – jobban mondva: „Büszkeségpontok“ – mást is jelent: a sportban meg-
szerzett pontokat, sikereket, amelyekre mindannyian, akik itt élünk, büszkék lehetünk, hiszen egri csapatok, sportolók érték ezt 
el! A ZF-Eger férfi együttese ebben a szezonban négy döntőbe is bejutott, először került be a BL-ben a legjobb négy közé. Az Eger 
SBS Eszterházy megszilárdította helyét a férfi kézilabda NB I középmezőnyében, és megnyerte az elsőként kiírt Liga Kupát. Az 
Egri Városi Sportiskola fiatal ökölvívói nyerték a 10 nemzetet felvonultató Bornemissza Emlékverseny csapatversenyét – csak 

szemezgetve néhányat az elmúlt hónap eseményei közül. Mi most az úszást, az Egri Úszó Klubot emeljük ki. 
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SPORT

Az április végétől június elejéig tartó időszak a magyar sport 
életében kiemelt jelentőségű. A csapatbajnokságok zöme ek-
kor zárul, illetve a világesenyek előtti válogatók időszaka is ez. 

Az Egri Úszó Klub versenyzőinek teljesítménye minden-
képp az élre kívánkozik. Az előző év végén az egriek az or-

szágos egyesületi rangsorban a Győr, a Kőbánya és a BVSC 
mögött a 4. helyen zártak. Az idei felnőtt (április 19–22.) és 
ifjúsági (május 24–27.) Országos Bajnokság után úgy néz 
ki, valószínűleg ismét előrébb lép az EUK, ugyanis mindkét 
bajnokság pontversenyét az egriek nyerték!

 119. felnőtt OB, Debrecen 89. ifjúsági OB, Hódmezővásárhely

1. Egri Úszó Klub 6 4 7 3 3 2 3 3 375 pont 1. Egri Úszó Klub 5 9 4 5 1 5 4 2 168 pont

2. BVSC-Zugló 4 6 4 5 4 4 4 3 356 pont 2. Kőbánya SC 9 4 4 1 4 4 2 5 175 pont

3. Győri Úszó SE  4 7 6 2 2 2 1 4 348 pont 3. Budafóka XXII. SE 5 4 5 3 1 3 1 0 133 pont

Megjegyzés: Az első nyolc számsor a döntőkben elért eredményeket jelenti 1–8. helyezésig.

A hat felnőtt bajnoki cím története röviden és egyéb 
érdekességek. Burián Katalin szerezte az egriek első 
aranyérmét a debreceni OB-n 200 háton, idejével egyben 
kvalifikálta magát a nyári budapesti világbajnokságra. E 
mellett 100 háton lett második, itt is vb-szintidőn belül 
úszva, illetve 50 háton harmadik. Cseh László a második 
nap röpke 10 perc alatt két elsőséget is elkönyvelhetett. 
50 pillangón és 200 vegyesen mindenkit maga mögé 
utasított. Utolsó nap még 100 pillangón lett második. 
Természetesen ő is ott lesz a magyarok vb-keretében. A 
mindössze 17 éves Németh Nándor úszta az OB egyetlen 
országos csúcsát 100 gyorson, ami most már 48,64 mp. 
Érdekesség, hogy ezzel az idővel akár a felnőtt vb-n is in-
dulhat, de Sós Csaba szövetségi kapitány inkább a korosz-
tályos világversenyekre tartogatja Nándit, illetve a tervek 
szerint a váltókban elindulhat a felnőtt világbajnokságon 
is. Németh 50 és 200 gyorson még egy-egy bronzérmet 
is elcsípett. A két férfi gyorsváltót (4×100 és 4×200) is az 
egriek uralták. A Németh Nándor, Holló Balázs, Lakatos 
Dávid, Cseh László összetételű négyes – különböző sor-
rendben úszva – mindkét váltót megynyerte! A váltóban 
is szereplő, szintén ifjúsági korcsoportú Lakatos Dávid 
800 gyorson új évjáratos csúccsal lett második, 1500 gyor-
son pedig harmadik helyen zárt. Holló Balázs a váltókban 
szerzett aranyak mellett 400 vegyesen lett bronzérmes. 
A váltók közül a 4×100 férfi vegyes és a 4×200 női gyors 
lett ezüst-, illetve bronzérmes. Ezek után nem volt kérdés, 
hogy Kovács Ottó, Plagányi Zsolt és Hutkai Dániel tanít-
ványai hozhatták haza a legjobb magyar csapatnak járó 
kupát.

Május végén aztán jött az ifjúsági OB, Hódmezővásárhe-
lyen. Bár a Kőbánya SC több aranyérmet szerzett, a pont-Burián Katalin

számítás alapján a 14 rajthoz álló egri versenyző jobban 
teljesített a fővárosiaknál. Végül öt bajnoki cím jutott az 
Egri Úszó Klubnak. A már a felnőttek között is bizonyí-
tó Holló Balázs 400 vegyesen megvédte bajnoki címét. A 
4×100 fiú gyorsváltó aranyérme (Holló Balázs, Lakatos 
Dávid, Taraczközi Dávid, Németh Nándor) ebben a kor-
osztályban is az egrieké lett. Németh Nándor ott folytatta, 
ahol a felnőtt OB-n abbahagyta: 50 és 100 gyors első hely, 
50 hát második hely. A váltók közül még a 4×100 mix 
gyorsváltó (Holló Balázs, Németh Nándor, Beliczai Bóra, 
Muzsnay Zsófia) bizonyult a legjobbnak. Az 5 bajnoki cí-
men kívül még 9 ezüst- és 4 bronzérmet is szereztek a 
Kovács Ottó, Plagányi Zsolt és Hegedűs Ágnes által felké-
szített egri úszók. 

Hab a tortán, hogy az EUK legjobbjai a békéscsabai a 5. 
Hosszútávúszó Medencés OB-n (május 19–21.) is értékes 
helyezéseket értek el. Holló Balázs 1500 gyorson szerzett 
bajnoki címet, ugyanitt Lakatos Dávid második. Mihály-
vári-Farkas Viktória 5 km-en ezüst, míg Kovács Attila 3 
km-en bronzérmes lett. És még ezután ott vannak a nyílt 
vízi úszók, Kiss Nikoletta és Székelyi Dániel, akik szintén 
jó eséllyel várhatják a mostani kvalifikációs időszakot a 
vb-re.

– Évek óta építjük ezt a klubot. Mindig is az volt a cé-
lunk, hogy egyszer odaérjünk a legjobbak sorába – mond-
ta az eredményekkel kapcsolatban Kovács Ottó, az Egri 
Úszó Klub vezetőedzője. – Időközben Plagányi Zsolt kol-
légám is csatlakozott a csapathoz és így azt mondhatom, 
hogy egy nagyon jól felkészült csapatmunka eredményét 
látjuk. Mi már éreztük, hogy ez az országos bajnokság jól 
fog sikerülni. Már 2-3 héttel előtte látszódott a verseny-
zőkön, hogy nagyon jó formába kerültek. Ennek azért örü-
lök, mert közösen állítottuk össze a programot januártól 
egészen az országos bajnokságig, edzőtáborokkal, verse-
nyekkel együtt. Úgy tűnik, hogy ez jól sikerült – értékelte 
az eddigi teljesítményt Kovács Ottó.

Május elején Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszó Szövet-
ség év elején megválasztott elnöke is Egerben járt. Mint 
mondta, a több mint 100 éves múltra visszatekintő ha-
gyományok mellett a jelen is a sikerekről szól. Eger jó pél-
dával jár elöl, az Egri Úszó Klub versenyzői is sokat tettek 
azért, hogy ma Magyarország ott van a világ 5 meghatáro-
zó úszónemzete között.  

Ha csak ennek az alig másfél hónapnak az egri úszás-
sal kapcsoaltos eseményeit nézzük, akkor feltétlenül van 
ok az ünneplésre. Ehhez Kovács Ottó még azt tette hozzá, 
hogy mára elérte azt a klub, hogy nincs olyan világverseny 
– junior Eb, világbajnokság, EYOF, felnőtt vb stb. –, ahol 
ne állnának rajtkőre az Egri Úszó Klub versenyzői, akár 
medencében akár nyílt vízen rendezett eseményről van 
szó. Erre pedig joggal lehetünk büszkék – ezt pedig már 
én fűzöm hozzá – és még nincs vége, hiszen a nemzetközi 
megmérettetések csak most jönnek!

Cseh László fotó: lénárt márton

Németh Nándor A felnőtt OB-n első helyen végző egri csapat



Tehetség Kuckó létesült az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló 
Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai In-
tézetben. A természettudományos tehetséggondozó program a 3. 
osztályos gyerekeknek nyújt kiváló lehetőséget arra, hogy komplex 
módon, csoportokba szerveződve, egymást segítve, saját tapaszta-
latokra építve sajátítsák el az informatika, a természetismeret érde-
kességeit. Emellett a program keretében megismerik a könyvtárak 
és a laborok sajátos világát, ahol hagyományos és digitális eszközök 
bevonásával, saját kutatásokat, méréseket végezve kapnak kézzel-
fogható tudást. Az egyes témakörök feldolgozása egy-egy izgalmas 
vetélkedővel, kézműveskedéssel zárul. A program megvalósítását a 
Nemzeti Tehetségprogram NTP-KKI-16 pályázat támogatja.

IDÉN TEGYEN TÖBBET
A HALLÁSÁÉRT!

A jó hallás fiatalon még természetes, de az idő előrehaladtával látásunkhoz 
hasonlóan hallásunk minősége is csökken. Az időskori hallásromlás elkerülhe-
tetlen folyamat, gyakran csak a rokonok, barátok hívják fel rá a figyelmünket.

Az eredményes hallásjavítás szempontjából kulcsfontosságú a korai felisme-
rés, melynek köszönhetően jó eséllyel csökkenthető, vagy megállítható a 
hallás gyors ütemű romlása. Fontos tehát, hogy már az első tünetek jelentke-
zésekor szakember segítségét kérjük!

A hallásvizsgálat fájdalommentes, képzett audiológus szakemberek végzik, 
nincs szükség beutalóra és az üzleteinkben május 26. és június 30. között 
INGYENESEN vehető igénybe.

Kérjük, a felhívást adja tovább családtagjának vagy ismerősének, hogy 
másoknak is segíthessünk!

• Társaságban hallja mások beszédét, de nem érti?

• Úgy tűnik, hogy mások motyognak és többször vissza

 kell kérdeznie?

•  Hangosabban hallgatja a TV-t, mint mások?

• Előfordul, hogy nem megfelelően érti a telefonban a beszédet?

Bármely kérdésre IGEN a válasza, 

ingyenes hallásvizsgálatra,  az alábbi üzleteinkben!

KÉRJEN IDŐPONTOT 
Dr. Helfferich Frigyes PhD

fül-orr-gégész, audiológus, orvos ezredes

gjgj ggyy ,, ggyy

DrDr HeHelfflfferericichh FrFrigigyeyess PhPhDD

www.pannonhallas.hu www.geers.hu

Ingyenesen hívható telefonszámunk: 06 80 182 182

Eger, Törvényház utca 1.
Időpontkérés:  06 36 414 652

Eger, Érsek utca 11.
Időpontkérés:  06 36 411 938

� lá�hat� �� ��
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ÉPÜL AZ M25-ÖS 
forgalmirend-változások egerben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTTAK EGERBEN ARRÓL, HOGY A VÁROST AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁVAL 2020-TÓL 
ÖSSZEKÖTŐ, KÉTSZER KÉTSÁVOS GYORSFORGALMI ÚTHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK MIATT MÁJUS 15-
TŐL OLYAN FORGALMIREND-VÁLTOZÁSOK LESZNEK A MEGYESZÉKHELYEN, AMELYEK MIND AZ ITT ÉLŐKET, 
MIND AZ ÁTUTAZÓKAT ÉRINTIK.

Amint azt Saxinger Veronika, a projekt helyi kommunikációs 
felelőse elmondta, a beruházás lebonyolítását a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt.-hez köthető, a kivitelezést pedig egy, a 
Colas nevével fémjelzett konzorcium végzi. Ám az egriek régi 
álmának megvalósulását jelentő gyorsforgalmi út megépíté-
se olyan munkálatokkal is együtt jár, amelyek miatt bizonyos 
változások lesznek a város megszokott közlekedési rendjében. 
Így május 15-től – előreláthatóan az idei esztendő végéig – nem 
lehet majd használni az egerszalóki feltáróutat, megszűnik a 
Kőlyuk útra való ráhajtás, illetve az arról való lekanyarodás, a 
25-ös út Eger és Kerecsend közötti szakaszán oda és vissza is ki-
zárólag egyenesen közlekedhetnek az autósok, és csak egy-egy 
sávon. A helyi buszjáratokat ezek a módosítások nem érintik.

Mint elhangzott, a lakosságot folyamatosan tájékoztatják 
majd a szükséges tudnivalókról, elkerülve a fölösleges bonyo-
dalmakat. Ezt a célt szolgálja – többek között – a beruházás ösz-
szes lényeges tudnivalóját tartalmazó www.m25.eger.hu hon-
lap, továbbá a szórólapok terjesztése is, amelyre az elkövetkező 

hónapokban többször is sor kerül. Türelmet, megértést kérnek 
ez egriektől, mert bár a munkálatok kisebb-nagyobb kellemet-
lenségekkel járnak, azok végeztével egy olyan beruházás készül 
el, amely nem kizárólag a helyi emberek, de az itt működő be-
ruházások életét is könnyebbé teszi.

WWW.EGRIERSEKKERTIJATEKOK.HU

2017. július 14-augusztus 19.

Ray Cooney - John Chapman:
KÖLCSÖNLAKÁS (vígjáték)
2017. július 14., 15., 16., 17., 20., 21., 22., 23.
Raymond Queneau:
STÍLUSGYAKORLATOK (variációburleszk)
2017. július 18., 19., 24., 25., 26., augusztus 19.
Marc Camoletti:
BOEING-BOEING - LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN (vígjáték)
2017. július 27., 28., 29., 30.

                                         

Bolba-Szente-Galambos:
CSOPORTTERÁPIA (mjuzikelkámedi)
2017. augusztus 1.
Neil Simon:
MEZÍTLÁB A PARKBAN (vígjáték)
2017. augusztus 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 17.
Bernard Slade:
JÖVŐRE VELED UGYANITT 2. (vígjáték)
2017. augusztus 13., 14., 15., 16., 18.

GYEREKELŐADÁSOK:
ÁGACSKA, HOPPLÁDA, PINOKKIÓ, NÉGYSZÖGLETŰ KEREKERDŐ

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Határtalanul – 4 nap Kalotaszegen
A Határtalanul program keretében május 9–12. között az 
Egri Balassi Bálint Általános Iskola hetedikesei 4. alkalom-
mal jártak Erdélyben. A négynapos út során történelmi 

városokat kerestünk fel. Jártunk Nagyváradon, ahol meg-
tekintettük a püspöki székesegyházat és a felújított Egy-
házművészeti Múzeumot. 

Kolozsváron láttuk Hunyadi Mátyás szülőházát, lovas 
szobrát, a Babeş–Bolyai Egyetemet, és jártunk a Házson-
gárdi temetőben. Tordán lejutottunk a sóbánya mélyére. 
Kirándultunk a Vigyázó-hegységbe, a dragon-völgyi völgy-
zárógáthoz. 

Napi útjaink Kalotaszentkirályról indultak. Vincze Ist-
ván és családja erdélyi vendégszeretettel gondoskodott 
rólunk. Métáztunk és fociztunk a kalotaszentkirályi Ady 
Endre Általános Iskola hetedikeseivel. A Felszeg Gyöngye 
Néptáncegyüttes tagjai a gyönyörű népviseletet és a felsze-
gi táncrendet mutatták be diákjainknak. 

A kirándulás, melyhez az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma 604 000 Ft támogatást nyújtott, sok élményt nyúj-
tott diákjainknak.

 Benkó Zsolt
 projektvezető

komplex alapprogram: 

HOGY ÉLMÉNY LEGYEN A TANULÁS
Az Eszterházy Károly Egyetem az Oktatási Hivatallal, valamint a tanárképzéssel foglalkozó egyetemekkel 
(ELTE, DE, ME, NYE, SZTE, PTE) közösen nemes célt tűzött ki maga elé: az elkövetkező négy évben új alapok-
ra helyeznék a közoktatást. A Komplex Alapprogram két fontos elemre épül: a felzárkóztatásra és az oktatás 

átalakítására. A nagyszabású programra – uniós támogatással – közel tízmilliárd forint jut.

„Hazaérkeztünk” – fogalmazott dr. Liptai Kálmán, az Eszter-
házy Károly Egyetem rektora a Komplex Alapprogram pro-
jektnyitó rendezvényének sajtótájékoztatóján. „Az elmúlt 
években folyamatosan azon gondolkodtunk, hogyan lehet-
ne megújítani a hazai közoktatást, és most azt hiszem, végre 
sikerült megoldást találnunk” – tette hozzá. Kiemelte azt is: 
a program több szempontból is korszakalkotó. Egyrészt pél-
daértékű összefogással valósul meg, hiszen az összes hazai, 
tanárképzéssel foglalkozó egyetem fontosnak tartja, hogy 
a program a vágyott iskola modellje legyen, másrészt egy-
szerre ekkora összeget – vagyis közel tízmilliárd forintot – új 
módszertan fejlesztésre eddig még nem fordítottak.

Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár a ren-
dezvényen bejelentette: a 2020-ig tartó uniós ciklusban 
kétszázmilliárd forint jut majd köznevelésre. Főképp az 
olyan régiókra szeretnének koncentrálni, ahol sok hátrá-
nyos helyzetű diák tanul. A Komplex Alapprogram szer-
vesen épül majd a megújulás előtt álló Nemzeti Alaptan-
tervre, az abban megfogalmazott célok elérésére kínál 
majd eszközöket.

A program öt iskolafejlesztő módszerre, alprogramra 

épül, ezeket Révész László, a projekt szakmai vezetője vá-
zolta fel. A tervek szerint a módszerek a digitális kultúrára, 
az élményszerű testmozgásra, a logikára, a művészetre és 
a gyakorlati életben való jártasságra helyezik majd a hang-
súlyt. A cél az, hogy élmény legyen a tanulás, ugyanakkor 
a mindennapi életben is használható tudást szerezzenek 
a gyerekek. Az országos bevezetés során közel 35 000 pe-
dagógus-továbbképzés valósul meg. 2021 szeptemberéig 
várhatóan 1500 alapfokú oktatási intézmény vezeti be 
a programot, először az 1–4. évfolyamon, majd felmenő 
rendszerben az 5–8. évfolyamon is. 
Konzorciumi partnerek:
1. Debreceni Egyetem
2. Eötvös Loránd Tudományegyetem
3. Eszterházy Károly Egyetem
4. Miskolci Egyetem
5. Nyíregyházi Egyetem
6. Oktatási Hivatal
7. Pécsi Tudományegyetem
8. Szegedi Tudományegyetem

(fotó: kakuk dániel)

A kurzusokon résztvevők a különböző nevelési igényű 
diákok oktatásához és a sokoldalú intelligencia fejlesz-
téséhez kaptak gyakorlati ötleteket, bővítették mód-
szertani eszköztárukat. 

Az iskola rendszergazdája, Kis László Prágába utazott 
az „IKT az oktatásban” című továbbképzésre, ahol olyan 
informatikai technológiákkal ismerkedett meg, me-
lyekkel játékosabbá és élvezetesebbé tehetők a tanórák. 

Varga Gézáné rajztanár a firenzei „Tevékeny Művészet: a 
művészet megértése és örömteli megélése az osztályterem-
ben és azon túl” tanfolyamon a művészet pszichológiájá-
ba nyert betekintést. Vizsgálták, milyen eltérő módon 
érti meg az egyén az őt körülvevő világot, milyen pozi-
tív hatással bír a művészet tevékenységeinkre, közérze-
tünkre. 

Koczkáné Redele Ilona a szintén Firenzében megren-
dezett „Tanítási stratégiák, konfliktuskezelés és érzelmi 
műveltség” elnevezésű kurzuson mélyítette ismereteit. 

A Tinódi Sebestyén Tagiskola vezetője, Rázsi Botond 

Belfastban az „Általános- és középiskolai vezetőknek szer-
vezett továbbképzés” résztvevője volt. Az iskolai me-
nedzsment és stratégiai gondolkodás terén szerzett ta-
pasztalatokat, melyek abban segítenek, hogyan lehet az 
iskolai szervezetet és működést megújítani a hatékony 
tanulásfejlesztés érdekében.

A kurzusokon tanult módszerek, gyakorlatok, új okta-
tási és tanulásszervezési technikák átadásával a résztve-
vők hozzájárulnak ahhoz, hogy tantestületük valameny-
nyi tagja bátran nézzen szembe a digitális nemzedék 
oktatásának kihívásaival.

Szemléletváltás – Erasmus+ mobilitási projekt
Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola 2016-ban sikeresen pályázott Erasmus+ mobilitási projektben való részvétel-
re. „Szemléletváltás a Balassiban” című pályázatukat a szakmai és a szemléletmódban történő megújulás motiválta. 
A választott négy kurzus témája – IKT eszközök az oktatásban; tanítási stratégiák, konfliktuskezelés, érzelmi neve-
lés; kreativitás a képzőművészet tanításában; intézményvezetők tapasztalatcseréje –, illetve a külföldi kollégákkal 
történő együttműködés kiváló lehetőséget nyújtott a felfrissüléshez, a szakmai megújuláshoz.



EGRI TERMÁL- ÉS 
STRANDFÜRDŐ

WWW.EGERTERMAL.HU

KORTALAN KIKAPCSOLÓDÁS

FRAKK ÁLLATELEDEL BOLT

KALLÓMALOM ÚTI PIAC

Mindenféle állattartással 
kapcsolatos eledelek, 

felszerelések, kiegészítők

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

Szo: 0800–1200

TEL.: (06 20) 3290-188

 

Ha fáj a 

❖ nyakad, 
❖ térded, 
❖ derekad,  
❖ szeretnél javítani a tartásodon 
❖ vagy csak szeretnél feltöltődni a nehéz 

hétköznapok után, 

gyere és jógázz! 

 

ZenDoin Japán Gerincterápiás és Tartásjavító 
Jóga minden korosztály számára 

Időpont: minden pénteken 18:00-19:00 

Helyszín: Mandala Egészség és 
Szépségszalon 

  Eger, Felvégi u. 48.  
 



FILM

UTCAZENÉSZEK VERSENYE
Június 16. és 20 között ismét várja az 
érdeklődőket az Utcazenészek Verse-
nye Egerben
Több mint 50 banda, legalább 150 ze-
nész, 5 napon át, napi 12 órában, Eger 
belvárosának 20 pontján. 

PALÓCORSZÁG AZ ÉN 
HAZÁM
Június 10-én, szombat este hat órá-
tól rendezik meg Palócország az 
én hazám címmel az Egri Csillagok 
Népdalkör gálaestjét a Hotel Eger 
Parkban. 

EGY ROPI NAPLÓJA – A 
NAGY KIRUCCANÁS
magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 90 
perc, 2017
Vannak családok, amelyeknek semmi 
sem sikerül. Vagy hát sikerül, de egé-
szen másképp, mint tervezték. Ami 
békés, nyugodt családi vakációnak in-
dul, az olyan lesz, mint egy őrült ván-
dorcirkusz legbotrányosabb turnéja... 
vagy csak a világ négy legpechesebb, 
legviccesebb emberének néhány külö-
nösen mókás napja.
Rendező: David Bowers
Főbb szerepekben: Alicia Silverstone, 
Tom Everett Scott, Jason Drucker
Bemutató: 2017. június 1. 

A MÚMIA
magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 
110 perc, 2017

Az ókori királynő, kinek életét igazság-
talanul oltották ki, évezredek óta nyug-
szik kriptájába temetve, mélyen a siva-
tag kérlelhetetlen homoktengere alatt. 
Legalább is eddig így hittük. Ám most 
életre kel, és a világra szabadítja régóta 
felgyülemlett bosszúvágyát, és az ezzel 
járó elképzelhetetlen borzalmakat.

A Közel-Kelet homokdűnéitől a mai 
London alatti titkos labirintusokig ívelő 
nagyszabású kaland meglepő izgalma-
ival és lélegzetelállító csodáival párat-
lanul fantáziadús betekintést ad az iste-
nek és a szörnyetegek újraértelmezett 
világába.

Rendező: Alex Kurtzman, főszeleptő: 
Tom Cruise

Bemutató dátuma: 2017. június 8. 
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KÖNYV SZABADIDŐ

SZVETLANA ALEKSZIJEVICS: 
UTOLSÓ TANÚK. 
GYERMEKKÉNT A MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚBAN
Az Utolsó tanúk száz visszaemlékezést 
tartalmaz, csupa szívszorító történe-
tet olyan emberektől, akik kisgyer-
mekként vagy kamaszként élték át a 
második világháborút. Olyan embe-
rektől, akiknek nem volt gyerekkoruk: 
sokan közülük elveszítették a szüleiket, 
s volt, hogy a szemük előtt végezték 
ki őket; sokan koncentrációs táborba 
kerültek… 2015-ben Szvetlana Alek-
szijevics kapta az irodalmi Nobel-díjat. 
Európa Kiadó, 2017
Oldalszám: 360

MARK FROST: TWIN PEAKS  
TITKOS TÖRTÉNETE
David Lynch és Mark Frost tévétörté-
neti jelentőségű sorozata hamarosan 
folytatódik. A harmadik évad előtt 
az olvasók kézbe vehetik a sorozat 
hivatalos könyvét, egy lebilincselő 
titokfeltáró regényt, amely egyrészt 
választ ad az első két évad nyitott 
kérdéseire (minden olvasó meg fog 
döbbenni!), másrészt elmeséli az el-
múlt huszonöt év fontos Twin Peaks-i 
eseményeit, harmadrészt pedig be-
vezeti az új évad alapkonfliktusait. 
Miközben megismerhetjük Ameri-
ka legrejtélyesebb városának titkos 
múltját is.
Athenaeum Kiadó, 2016
Oldalszám: 500

GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ – 
ÉVADTERV 2017–2018

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2017
Június 6. és 13. között rendezik meg a 
88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermek-
könyvnapok programjait Egerben. 

Helyszín: az Eszterházy tér – Könyvtér, 
a Bródy Sándor Könyvtár és az Eszter-
házy Károly Egyetem.

TAVASZI MŰVÉSZETI KURZUS
Június 14-én, szerda délután öt 
órától kezdődik a Sárkánylegendá-
rium – Alkotói képzelettalálkozó – 
Finisszázs a Templom Galériában.

Tervezett programok: rendhagyó 
tárlatvezetés, beszélgetés az alko-
tókkal, sárkánykészítőkkel.

TOVÁBBI PROGRAMOK: WWW.EGRIPROGRAMOK.HU
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ZENE KIÁLLÍTÁS

SUBA ÁRKOSY PIROSKA: 
TEXTIL-UTAZÁSOK
Június 7-én, szerda délután öt órá-
tól nyílik Suba Árkosy Piroska: Tex-
til-utazások című kiállítása a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár-
ban.

 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
szeretettel meghívja Önt, családját és barátait 
 

című kiállításának megnyitójára. 
 

Közreműködik: 
Lázár Attila előadóművész 
 

A kiállítást megnyitja: 
F. Balogh Erzsébet festőművész 
 

Időpont: 

 

40 ÉV – 40 KÉP
Június 29-én 16.30-tól 40 év – 40 
kép címmel fotókiállítás nyílik a 
Bükki Nemzeti Park alapításának 
évfordulója alkalmából a Vitkovics 
Alkotóházban. 

DARVASI LÁSZLÓ: AZ 
IRODALOM ELLENSÉGEI
Szív Ernő visszatért – miközben soha 
nem ment el igazán.
Darvasi László még a kilencvenes évek-
ben hívta életre újságíró alteregóját, 
Esti Kornél és Szindbád nem is olyan 
távoli rokonát: Szív Ernőt, a hírlapírót. 
Legújabb könyvében az irodalom el-
lenségei sorakoznak fel: határidők, 
megrendelések, díjak, a többi író, a 
számtalan olvasó, vagy épp maga Jé-
zus. Szív Ernőt vendégei ugyanis soha 
nem hagyják nyugodtan dolgozni: hát 
így lesznek ők maguk a munka tárgya. 
Magvető Kiadó, 2017
Oldalszám: 352

 

KOVÁTS KRISZTA-NYÁRI KRISZTIÁN: 
JÁTÉKOK ÉS SZERELMEK

Nyáry Krisztián tizennégy kultúrtörté-
neti miniesszéje a játék témakörében 
magyar írókról, művészekről, sze-
rencselovagokról, valamint egy CD 
Kováts Kriszta dalaival, Fábri Péter 
dalszövegeivel. 

Corvina Kiadó, 2017. 
Oldalszám: 120
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