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MIÉRT???
Január 19-én több száz nyolcadik osztályos diák gyomra szorult össze, amikor az országban minde-
nütt tíz órakor leültek az asztalhoz és elkezdték megírni a központi írásbeli felvételit. Addigra hosz-
szú-hosszú felkészülésen voltak túl mindannyian. Lelkiismeretesen jártak a különórákra, tanultak 
amennyit csak bírtak, közben az iskolában is haladtak tovább a tananyaggal. „Megtettél mindent, 
amit lehetett. Csak nyugodtan. Majd én izgulok helyetted”- így engedtem el a vizsgára én is a fiamat. 
Hatalmas kő esett le a szívemről, mikor a magyar teszt után mosolyogva, magabiztosan átölelt. 
Gyorsan egy pár falat szendvics, mosdó és vissza a terembe a matematikára. Negyvenöt perc után fal 
fehéren, támolyogva jött ki, miközben egy évek óta kitűnő osztálytársa zokogva rohant a szüleihez. 
A sírástól alig bírt megszólalni, a fiam beszélt helyette: „alig volt időnk és olyan feladat is volt, amit 
még a különórákon sem gyakoroltunk”. Harminc gyerekből egyetlen egy- ennyinek sikerült a fiam 
osztályából megoldania az ominózus feladatot. Ha egy országosan az elsők között lévő, köztudottan 
erős iskolában ez az arány, mi lehet másütt? Mi szükség van erre? Miét kell már ilyen fiatalon olyan 
kihívás elé állítani ezeket a gyerekeket, amit egészen biztosan nem tudnak teljesíteni? Kinek lesz jobb 
ezzel? Kinek az érdeke, hogy megtört lélekkel, zokogva lássuk azokat, akiket a világon a legjobban 
szeretünk? Önkéntelenül is eszembe jut: tavaly a fiam iskolájában egy 13 éves kislány öngyilkos lett, 
mert annyira rettegett a felvételitől.  Gay Krisztina főszerkesztő

  

Ingyenes képzések Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Család és KarrierPontja 
szervezésében!

Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy elkezdődnek a 3 napos képzéseink a következő 
időpontokban és helyszíneken:

Időpont Képzés típusa Helyszín
2019.02.11-13 Informatikai alapismeretek Egri TISZK 3300 Eger, Kertész u 128.
2019.02.18-20 Informatikai alapismeretek Egri TISZK 3300 Eger, Kertész u 128.
2019.02.25-27 Munkaerőpiaci reintegráció Polgármesteri Hivatal, 3300 Eger, Kossuth u  28.
2019.03.04-06 Informatikai alapismeretek Egri TISZK 3300 Eger, Kertész u 128.
2019.03.11-13 Informatikai alapismeretek Egri TISZK 3300 Eger, Kertész u 128.
2019.03.18-20 Munka és magánélet 

összehangolása
Polgármesteri Hivatal, 3300 Eger, Kossuth u  28.

2019.03.25-27 Informatika a könnyebb élethez Egri TISZK 3300 Eger, Kertész u 128.
2019.04.01-03 Munkaerőpiaci reintegráció Polgármesteri Hivatal, 3300 Eger, Kossuth u  28.
2019.04.08-10 Munka és magánélet 

összehangolása
Polgármesteri Hivatal, 3300 Eger, Kossuth u  28.

2019.05.06-08 Informatika a könnyebb élethez Egri TISZK 3300 Eger, Kertész u 128.
Mindhárom napon büféebédet a képzés helyszínén, illetve előzetes egyeztetés szerint gyerekfelügyeletet 

biztosítunk a Család és KarrierPontban. A felnőttképzési szerződés mellett tanúsítványt is kapnak a 
résztvevők, illetve képzési hozzájárulást.

Induló képzéseinkre jelentkezés és további információ személyesen:

Polgármesteri Hivatal,3300 Eger, Kossuth Lajos utca 28.

Hétfő 12.30-16.00 óráig

Szerda 8.00-12.00 óráig és 12.30-17.00 óráig

Péntek 8.00-12.00 óráig

2019.03.15 - 04.28

45 nap / 50 program
bor- és gasztronómiai rendezvények / komoly- és 

könnyűzenei koncertek / színházi előadások / táncprodukciók / 

képzőművészeti kiállítások / irodalmi előadások

Részletes programok hamarosan: 

egritavaszifesztival.hu
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HÍREK

BÁRÁNY USZODA
Városi tulajdonba került

JANUÁR 9.
A társasági adóról szóló törvény teszi lehetővé, hogy az 
építkezés befejezését követően 30 napon belül önkor-
mányzati tulajdonba kerüljön a Bárány uszoda. A közel 
2,2 milliárd forintos vagyont a beruházást koordináló Egri 
Vízmű Sport Club a jogerős használatba vételi engedély 
birtokában, térítésmentesen az Önkormányzat tulajdoná-
ba adta. Az üzemeltetési feladatokat az Eger Termál Kft. 
látja el.

BORVIDÉKI PALACK
A Bikavér Ünnepen mutatják be

JANUÁR 10.
Superior, illetve grand superior borok kerülhetnek az egri 
borvidéki palackba, amelyet egy formatervező álmodott 
meg és az „Eger 1552.” logó szerepel majd rajta. Kiala-
kításánál fontos szempont volt, hogy palackozáskor ne 
habosodjon fel a bor, szállításkor ne törjön, praktikus le-
gyen, illetve beleférjen a kartonba. A város 6,2 millió Ft-tal 
támogatja a létrehozását és a tervek szerint a 22. Bikavér 
Ünnepen mutatják be.

VR-SCOPE  
Új attrakcióval gazdagodik a város

JANUÁR 10.
Az eszközöket a város négy pontján: a Dobó és Gárdonyi 

tereken, a Szépasszonyvölgyben, illetve a Széchenyi utcán 
próbálnák ki egy éven át. A saját akkumulátorral működő 

VR-scope 60–90 másodperces mozgóképes, egyedileg 
készített tartalmat játszana le. Segítségével bemutathat-
nák például a Gárdonyi téren egykor elterülő piacot vagy 

a Dobó teret a 20-as, 30-as években. Jelenleg a kihelyezés 
engedélyeztetése zajlik.

DONI KATASZTRÓFA
A II. világháborúban elhunyt hősökre emlékeztek

JANUÁR 11.
A második világháborúban, a doni áttörésnél elesett 

magyar honvédekre emlékeztek az egri Szent Hedvig 
Kollégium előtt. A Magyar Királyi Dobó István 14. Honvéd 

Gyalogezred katonái 75 évvel ezelőtt, 1943. januárjában 
élték át azt a borzalmat, amit doni katasztrófaként isme-

rünk - fogalmazott Martonné Adler Ildikó alpolgármester. 
A beszédeket csendes főhajtás és koszorúzás követte.

TÁMOGATÁS 
Ötszázezer forintot kap a Sportmúzeum

JANUÁR 11.
Tavaly ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját az Egri 
Sportmúzeum. Ennek kapcsán a Heves Megyei Úszó- és 
Vízilabda Szövetség szeretné rendbe hozni az épület falán 
lévő márványtáblát, amelyre felkerülnének az elmúlt há-
rom Olimpián részt vevő megyei kötődésű sportolók nevei 
is, illetve a meglévőket restaurálnák. A város a kezdemé-
nyezést ötszázezer forinttal támogatja.

MUNKÁSSZÁLLÓ
 A munkaadókat és -vállalókat is segítenék

JANUÁR 16.
A városban zajló nagy beruházások miatt Egerben is 
kulcskérdés, hogy a munkavállalók számára megfelelő 
lakhatást tudjanak biztosítani. Erre kínálna megoldást egy 
munkásszálló építése. Megvalósítására egy, a Pénzügy-
minisztérium által kiírt 5 milliárd forintos keretű pályázat 
nyújthat lehetőséget. Bár jelenleg az igényfelmérés zajlik, 
az már biztos, hogy a Szent Lőrinc Vendéglátó Szakiskola 
volt kollégiuma alkalmas lehet erre a célra.

EGRI CSILLAGOK SÉTÁNYA
Várják a javaslatokat a jelöltekre

JANUÁR 18.
Tavasszal és ősszel is kerülhet egy-egy újabb csillag az 

Érsek utcába. Az Eger Sikeréért Egyesület által, Nyitrai 
Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége or-

szággyűlési képviselője ötlete nyomán tavaly indított 
kezdeményezés szerint négy kategóriában- művészet, 

sport, tudomány és Egerért- avatnak csillagot azoknak, 
akik kiemelkedő teljesítményükkel tovább öregbítették 

a város hírnevét.

CIVIL RANDEVÚ
Mozgalmas évet zártak a civilek

JANUÁR 21.
A 12. alkalommal megrendezett Civil Randevún nem csak a 
különböző szekciók munkáját értékelték, hanem a jubileu-
mot ünneplő szervezeteket és a támogatókat is jutalmaz-
ták. Az esemény jó lehetőség kínált a kikapcsolódásra is, 

hiszen 2018-ban számos rendezvényt tudhattak maguk mö-
gött. Többek között az Eger Civil Ünnepét, amelyen ezúttal 

több mint 70 szervezet képviseltette magát.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

Habis László:
A MEGÚJULÁS ÉS 
ÉPÍTKEZÉS ÉVE AZ IDEI
Legalább 15 jelentős fejlesztést valósít 
meg 2019-ben az önkormányzat

Az elmúlt években elvégzett, óriási előkészítő munka eredmé-
nyeként már 2018-ban is Eger tucatnyi helyszínén zajlott inten-
zív munka, illetve kezdődött el beruházás. Jó néhány fejlesztést 
már birtokba vehettek az egriek, hiszen orvosi- és gyermekor-
vosi rendelőket, utakat, járdákat, parkolókat újítottunk meg, 
másrészt összességében milliárdos nagyságrendű építkezéseket 
indítottunk el – mondta az Egri Magazinnak Habis László pol-
gármester. A városvezetőt kérdeztük arról: mire számíthatunk 
2019-ben Egerben.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Polgármester Úr, év végére lezárult egy közterületi fej-
lesztési csomag második szakasza. Milyen eredményeket 
ért el eddig az önkormányzat ezen a területen és mi várha-
tó az idei, záró ütemben?
– Komoly előrelépést jelent ez a munka, melyre az egymil-
liárd Ft-os forrást a Miniszterelnökségtől nyertük el. A be-
ruházási programot a lakossági és képviselői igényekre ala-
pozva állítottuk össze, arra törekedve, hogy városrészenként 
megvalósítsuk azokat a szükséges fejlesztési célokat, melyek 
nem szerepeltek más, például uniós forrásból megvalósuló 
beruházási terveink között. Így történt, hogy 2017-ben 22 
helyszínen építettünk új utat, járdát és parkolókat. Meg-
újult például az Almagyar utca és folytatásában a Kossuth 
utca egy része, valamint a Barkóczy utca, de jelentős beru-
házást végeztünk a Széchenyi utcában is. A tavalyi évben 
folytattuk ezt a sorozatot a Kodály Zoltán utcai parkolókkal, 
a Bükk sétányon kerékpárutat újítottunk fel, s a felnémeti 
városrészben befejeztük az Egri úti kerékpáros-gyalogos át-
kelő áthelyezését, valamint megépítettük a Nagylaposi utat. 
Emellett minden vonatkozó buszmegállót felújítottunk tar-
tós, bazaltbetonos megoldással. A 2019-es esztendő ebben a 
programban is nagy munkálatokat hoz, mintegy 320 millió 
Ft összértékben. A kivitelezés kedvező időjárás esetén feb-
ruárban elindulhat. Több mint 77 millió Ft-ból faltól falig 
megújul a Stadion utca, a Bródy Sándor utcában elvégezzük 
a régen várt útfelújítást, közműcserékkel együtt, összesen 
112 millió Ft értékben. A Szövetkezet úti járdaépítés 17,3-, 
a Fertőbánya utcai teljes rekonstrukció 76 millió Ft-os beru-
házást jelent. Emellett megoldjuk a Füzér utca útfelújítását 
és csapadékvíz-elvezetését, valamint a Gerle-köz bővítését. 
Utóbbi két fejlesztés több mint 33 millió Ft-os összértéket 
képvisel. Ezzel az egymilliárdos, három évre kiterjedő prog-
rammal egyrészt olyan felújítások, fejlesztések valósultak- 
és valósulnak meg, melyek az egész város közlekedését szol-

gálják, másrészt olyanok, melyeket az érintett lakóközösség 
kifejezetten kért az önkormányzattól.

– Talán már nem idegen az olvasóknak, ha a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programot, röviden az egri 
TOP-fejlesztéseket említjük. Polgármester úr a Kertész út 
felújítását 2020-ra tempírozta egy korábbi nyilatkozatá-
ban, így adódik a kérdés: mely TOP-os beruházások való-
sulhatnak meg a 2019-es évben?

– Érdemes tisztázni, hogy a TOP az uniós forrásból meg-
valósuló beruházásainkat foglalja össze egy csomagba. Több 
ágazatot is érintő építkezésről van szó, melynek többek 
között egészségügyi, szociális, kulturális és közösségépítő, 
közlekedésfejlesztési, valamint a munkahelyteremtéssel 
összefüggő, ipari beruházásokat jelentő „lába” is van. Erre 
13,4 milliárd Ft áll rendelkezésünkre. E program kereté-
ben, három városrészben újultak meg a felvezetésben em-
lített család- és gyermekorvosi rendelők, létrejött a Bervai 

közösségi park és sportpálya, megújult a Csiky és a Maczky 
utca is. Ahogy az látható, a tavalyi esztendő második felében 
nagy lendülettel elindítottuk a munkát a belvárosi közösségi 
tereknél. Ez a munka 2019-ben zárul és érinti a Kossuth L. 
utca „felső részét”, az Eszterházy teret, a Kracker udvart és az 
Erzsébet udvart. Emellett az egykori Helyőrségi Művelődési 
Otton teljes felújítását is elvégezzük, s az épület kulturális 
és közösségi funkciót szolgál majd és a könyvtár ideiglenes 
otthona lesz a Nagypréposti palota felújításának idejére.

A szociális területet érinti a Berva-völgyi Idősek Ottho-
nában végzett energetikai rekonstrukciónk, a Felsővárosi 
Gondozási Központ emelet-ráépítéses bővítése, akárcsak a 
Verőszala út felújítása és a szalai közösségi ház tetőfelújítása.

A déli iparterületen egymilliárd Ft-ból új feltáró út épül, 
amely több mint 30 hektárnyi területet szolgál majd ki. A 
fenntartható városi közlekedésfejlesztése jegyében épül a 
Kistályai úti kerékpárút. Ez a munka rövid időn belül befe-
jeződik, akárcsak a Malom úti közlekedésfejlesztési beruhá-
zásunk. Utóbbi helyszínen, 3100 m2-en 62 új, aszfaltozott 
parkoló épül, valamint összesen 710 méter hosszban, felfes-
tett kerékpárút jön létre, amely becsatlakozik az észak-déli 
gerinchálózatba.

– Mi a helyzet a Sas úttal? Sokan várják ezt a beruházást, 
sokan érdeklődnek, hogy mikor indul a munka és mivel jár 
majd mindez.

– Amint a fagy felenged és az időjárás megengedi az üte-
mes építőipari munkavégzést, elindul a Sas út régóta várt, 
megközelítőleg 900 millió Ft-os felújítása. Ez egy grandiózus 
munka. Ha nem lesz semmilyen fennakadás a kivitelezés 

során, úgy idén már használatba vehetjük a zárt csapadék-
csatornával és a rajta futó, új, védett kerékpárúttal, valamint 
új közművekkel és burkolatokkal rendelkező, faltól falig 
megújuló területet. Ha ide veszem a korábban már említett, 
2020-ra tervezett Kertész úti beruházásunkat, körforgalmak 
kialakítását és teljes útpálya- és járda rekonstrukciót, vagy 
éppen a Bitskey uszodával szemben építendő parkolóházat, 
akkor jól látható, miként áll össze a mozaik. Nem véletlen, 
hogy az épülő autópálya kapcsolatra, az M25-re és a váro-
son belül tervezett, kiemelt stratégiai jelentőségű beruházá-
sainkra utalva történelmi léptékű közlekedésfejlesztésnek 
szoktam nevezni ezt az időszakot. Soha nem látott lehető-
ségeink vannak és ezzel élünk is: az egriek érdekében több 
évtizedre kiható fejlesztést végzünk.

– Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt, hogy Lajosvá-
rosban és a Kertész úton is komoly építkezés indul. Nem 
út-, vagy járda felújításról, hanem új közintézmények léte-
sítéséről van szó. Milyen ütemezés szerint valósulnak meg 
ezek a beruházások?

– A Kertész úttal kezdem, hiszen itt már javában épül az 
új, négycsoportos, mintegy 100 gyermeket befogadó óvoda. 
Állnak a földszinti főfalak, a födém zsaluzásánál tartunk, s 
ha minden jól megy, február második felében már az emeleti 
falakat is felhúzza a kivitelező. Ezzel párhuzamosan elindul-
hat az épületgépészeti és villamossági szerelés. A munka az 
előzetes ütemezés szerint halad, így arra számíthatunk, hogy 
az egyébként helyi illetőségű kivitelező tartani tudja a szer-
ződési határidőt, s így szeptemberben befejeződik a munka. 
Ezt követi az intézmény berendezése, az eszközök beszerzé-
se, a hatósági engedélyek megszerzése. Hasonló színvonalú, 
a családokat és a dolgozókat minden tekintetben 21. századi 

Erzsébet udvar

Helyőrségi Művelődési Otton

Kertész úti óvodaépítésSas út
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módon szolgáló ovit építünk a Pozsonyi úton is. Eger élhető-
sége, az egri jövő biztosítása szempontjából elengedhetetlen, 
hogy a szülők megelégedésére a gyermekek számára legjobb 
elhelyezést biztosítsuk, s emellett a szakmai munkát a leg-
jobban támogató, megfelelő helyiségekkel felszerelt óvodá-
kat építsünk. Ami a Lajosvárosi, új intézményt illeti, a kivi-
telező számára a munkaterületet átadtuk.

A Köztársaság téren megvalósítandó egészségügyi köz-
pontnak szintén el kell készülnie ez évben. A korábbi óvoda-
épület bontásával már hetekkel ezelőtt elindult a kivitelezés. 
Az egészségügyi központban egy helyen működik majd a 
városrészt ellátó két felnőtt háziorvosi (20-as és 14-es kör-
zet) és két gyermekorvosi körzeti rendelő (8-as és 11-es), 
valamint a védőnői tanácsadást ellátó szakmai csoport (I-es 
és II-es körzet) is. A Pozsonyi úti óvoda és az egészségügyi 
centrum összesen csaknem 890 millió Ft-os fejlesztési prog-
ramot alkot, s ezzel új színvonalra emeljük a Lajosvárosban 
élők ellátását. A páciensek a védett, belső kertre néző várók-

ban foglalhatnak helyet, a kezelő helyiségek pedig kifelé, az 
utcák irányába orientáltak. Az udvaron parkos részt alakí-
tunk ki padokkal, s így egy szabadtéri pihenő- és találkozó-
hely is létrejön a fejlesztés nyomán. Az épület berendezése 
is a beruházási programunk része.

A Pozsonyi úti és a Kertész úti gyermekintézmény felépí-
tése mellett három meglévő egri óvodában végzünk jelentős 
energetikai felújítást TOP-forrásból: erre, a több városrészt is 
érintő célra több mint 232 millió Ft-ot fordítunk.

– Jól látható az eddig elmondottakból, hogy valóban sok 
fejlesztésről beszélhetünk ez évben is. Mi a helyzet az egy-
kori Egal-EgriX ingatlanokkal, hiszen ezek egykor fontosak 
voltak a fiatalok számára, s régóta „parlagon hevernek”. Ha-
sonlóan mostoha sorsa volt eddig a szomszédságban álló 
Rác templomnak is.

– A TOP programunk azért is különleges, mert lehetősé-
get ad arra, hogy egy projektben kezeljünk két ennyire kü-
lönböző, helyi kihívást. A városunk turizmusára jellemző 

Köztársaság téri szociális központ

a kulturális és ezen belül az egyházi motivációjú turizmus 
is. Ennek előmozdítása érdekében – a Budai Szerb Orto-
dox Egyházmegyével konzorciumban – valósítjuk meg a 
Szent Miklós templom homlokzatának felújítását. Az eh-
hez szükséges uniós forrást átadtuk a tulajdonosnak, s a 
tetőfelújításhoz kilobbizott minisztériumi forrást és a szük-
séges terveket is az egyház rendelkezésére bocsátottuk. A 
TOP programunk keretében interaktív elemekkel bővítjük 
a templom programkínálatát, megújul a fogadóépület, a fe-
dett műemléki lépcső és kertészeti munkákat is végzünk 
majd. Az egykori extrémsport létesítmény és klub teljes re-
habilitációja szintén belefér a turisztikai jellegű programba, 
hiszen nem csupán sportról, hanem közösségi park kialakí-
tásáról van szó a Szent Miklós városrészben. Olyan találko-
zóhelyet képzeltünk el itt, ahol összejöhetnek a fiatalok, ám 
a kisgyermekes családok, vagy akár a nagyszülők és unoká-
ik számára is lehetőséget adunk a szabadidő hasznos, közös 
eltöltésére. A szükséges bontásokat követően egyrészt lét-
rehozunk egy találkozóhelyet fákkal és padokkal, másrészt 
új ingatlanrészek épülnek, illetve megtörténik a sportpálya 
területének átalakítása, a pályaszint kialakítása. A sportlé-
tesítményt szabványos rámpákkal, félcsővel és más, mobil 
eszközökkel szereljük fel, s a pályának fedett része is lesz, 
amit kedvezőtlen időben is használhatnak a fiatalok. A pin-
ce az elképzelések szerint remek helyszín lehet a kedvelt 
szituációs, csapatépítő aktivitások számára. A projekt teljes 
költségvetése – a Rác templommal együtt – bruttó 590 mil-
lió forint. A megmaradó épületszárnyban kialakítunk egy 
kerékpáros szaküzletet, amely alkalmas a kölcsönzésre és 
kisebb szervízigények fogadására. A szabadidőpark a csalá-
dok számára is vonzó, kültéri élményelemekkel-, valamint 
egy vendéglátóegységgel gazdagodik majd. Kiépítjük a Rác 
templom csapadékvíz-elvezetését, valamint felújítjuk a te-
rületen lévő fedett lépcsősort, gondnoki házat, továbbá a 
Vitkovics-ház egyes területeit. Elmondható, hogy rendel-
kezünk a végleges kiviteli tervekkel és jogerős engedélye-
ink is vannak. A komplex program megvalósítása vélhető-
en áthúzódik majd 2020-ra.A Rác templom és környezete

Egal-EgriX ingatlanok

– Mindenképp „kilóg a sorból” egy fejlesztés, elég ha 
csak annyit mondok: naperőmű…

– A TOP programban nagyon fontos tényező az egri nap-
elempark építése. A tervezett erőmű összesen 2,5 MW telje-
sítményű lesz és 27 egri közintézmény áramellátását bizto-
sítja majd. Mindezt egy igen bonyolult, ritka kihívást jelentő 
jogszabályi környezetben valósítjuk meg.

– Kiemelt téma évek óta egyik legfőbb értékünk, a vár 
fejlesztése. Több esztendőre szóló, stratégiai tervvel ren-
delkezik a város, ebből mi valósulhat meg 1-2 éven belül?

– A szívemnek különösen kedves témáról van szó, hi-
szen már gyermekkoromban is szorosan kötődtem a várhoz, 
idegenvezetőként is tevékenykedtem ott egy darabig. Ha a 
rövidség kedvéért csak a 2019-es évre vetítem a dolgot, ak-
kor két beruházás befejezése mondható biztosnak. Az egyik 
az északi oldalon található Zárkándy-bástyát érinti. Ennek 
a több mint 600 millió Ft-os fejlesztésnek a nyomán új, a 
kazamatából megközelíthető, kilátószerű építménnyel gaz-
dagítjuk a várlátogatás élményét. Itt már zajlik a munka, a 
felépítendő bástya impozáns látványt nyújt majd és alapve-
tően befolyásolja az északi oldali városképet is. A másik, rö-
videbb távon megvalósítható beruházásunk a Varkoch-kapu 
bástyájának teljes rekonstrukciója. A beruházás nyomán a 
déli kaputól felfelé sétálva egy felvonóhidas erődítményhez 
érkezünk, farkasveremmel és mindenben a 16. századot idé-
ző küllemmel. Emellett ugyancsak az idei évben tervezzük 
elindítani a főbejárathoz közel egy, a mai kor követelménye-
inek megfelelő kiszolgálást nyújtó fogadóépület kialakítását, 
valamint a zászlódomb rekonstrukcióját is, ami megint csak 
egy összetett tartalmú, turisztikai célú fejlesztés lesz. Mind-
ez a kormány Modern Városok Programja keretben, több 
mint 1,1 milliárd Ft-os támogatással valósul meg. Örülhe-
tünk annak, hogy a kormányzattal együttműködésben való-
ban hosszú távra tervezhetünk és komoly infrastrukturális 
és tartalmi fejlesztésekben gondolkodhatunk. Bizton állít-
hatom, hogy az egri vár ebből a szempontból már most az 
aranykorát éli, de mindaz, ami eddig történt, csak a kezdet.
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
ÖT EGRI KÖTŐDÉSŰ SZAKEMBER MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL

Az értékek bemutatása, őrzése, a tehetségek kibontakoztatása, a magyarság ápolása: ezek a kultúrában és 
közművelődésben dolgozók legfontosabb feladatai – fogalmazott Habis László polgármester a magyar kultúra 
napján rendezett díszünnepségen. A gálán helyi kitüntetésekkel ismerték el a kulturális és művészeti élet 
területén dolgozók munkáját.

Hazánkban 1989 óta ünneplik a magyar kultúra napja-
ként január 22-ét, mert 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen 
a napon tisztázta le a Himnuszt. A városi díszünnepsé-
gen Habis László a kultúra és a közművelődés területén 
dolgozókat és alkotókat köszöntötte. A polgármester 
úgy fogalmazott: „sokféleképpen fejezhetjük ki magun-
kat, de a magyar kultúra napján annak a fontosságát 
szeretném hangsúlyozni, hogy ápoljuk, vigyázzuk leg-
féltettebb kincsünket a magyar nyelvet”. 

Emlékeztetett arra is, hogy Egerben az elmúlt esz-
tendőben is számos kulturális program valósulhatott 
meg, például a Klasszikus Filmmaraton vagy a Magyar 
Festészet Napja rendezvényei. Emellett a Bródy Sándor 
Könyvtár ismét minősített címet kapott, illetve új, ál-
landó fegyverkiállítás nyílt a várban. Mint mondta, a 
továbbiakban is azon dolgoznak majd, hogy hasonló 
rendezvényekkel gazdagodhasson a megyeszékhely.

Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész (jobbra fent) 
a kultúra kisebb nemzetek életében betöltött szerepét 
és rangját értékelte beszédében.

A rendezvényen művészeti és kulturális élet terüle-
tén végzett kiváló munkájáért Gárdonyi Géza-díjat ka-
pott az Egri Magazin állandó munkatársa, dr. Szecskó 
Károly történész. Cikkeiben a város híres személyisé-
geiről és helytörténetéről publikál, emellett nevéhez 
köthető „Az Egri Kolping Család Katolikus Legényegylet 
története” című, valamint a 2016-ban megjelent „Embe-
ri sorsok 1956” című kötet is.

A kultúra területén nyújtott kiemelkedő tevékenységé-
ért Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Agria” szakmai 
díjat adományozott Luzsi Margit gyermekkönyvtáros-
nak, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár osztályve-

zetőjének. Luzsi Mar-
git a Heves Megyei 
Büntetés-végrehajtási 
Intézetben valósította 
meg Kelet-Közép-Eu-
rópa egyedülálló me-
seprogramját, mely 
keretén belül a női 
fogvatartottaknak tart 
mesefoglalkozásokat, 
ezzel segítve a fogva-
tartottak társadalom-
ba történő visszahelyezését. A programmal országos hír-
nevet szerzett az intézetnek és a könyvtárnak is.

A kultúra területén nyújtott kiemelkedő tevékenysé-
géért „Pro Agria” szakmai díjat vehetett át Tatár Gab-
riella színművésznek, a Pinceszínház Eger Művészeti 
Közhasznú Egyesület vezetője is. 1998-ban hívta életre 
az egyesületet. Tizennyolc éve a gyermekek körében 
kifejlesztett és hatékonyan alkalmazott pszicho-drá-
mai módszerüket három évvel ezelőtt a felnőtteknél 
is sikeresen alkalmazták. Tavaly második alkalommal 
látogattak el Ausztráliába, ahol az ott élő honfitársa-
inknak vitték el a „magyar szót”, gyermek és felnőtt 
színházi előadások keretében. 

Eger városért nyújtott civil és kulturális tevékenysé-
géért „Pro Agria” szakmai díjat vehetett át Oláh István, 
az Egri Fertálymesteri Testület alkapitánya. Tevékeny 
szerepet vállal nemzeti, helyi és városrészi ünnepek 
szervezésében. Nevéhez kapcsolható Gárdonyi Géza 
dédunokája, Keller Péter egri látogatásának megszer-
vezése, a Gárdonyi kultusz életben tartása, az Eger és 

Szőlősgyörök közötti kapcsolat ki-
építése.

Kiváló munkáért kitüntetést ve-
hetett át Schmiedmeiszter Szilvia, 
az Egri Érseki Fiúkórus kórusveze-
tője. A kórus 7 éve színesíti Eger és 
környéke zenei életét, ünnepeit, 
rendezvényeit. Tavaly a magyar 
kultúra napja alkalmából Sang-
hajban, egy Hugyecz László által 
tervezett templomban léptek fel 
a sanghaji Magyar Főkonzulátus 
vendégeként.

A köszöntők és az elismerések 
átadása után az Egri Szimfonikus 
Zenekar és Fekete Bori népdaléne-
kes műsorát hallhatta a közönség.

SZOLGÁLTATÓI KATEGÓRIA
I. helyezett: OTP Ingatlan-

pont • Szabó Dekor 

SZÁLLÁSHELY KATEGÓRIA
II. helyezett: Eger-Park Hotel 

Kft. 
I. helyezett: Hotel Romantik 

Eger 

MAGÁNSZÁLLÁSHELY 
KATEGÓRIA
II. helyezett: Völgy Apart-

manház 
I. helyezett: Abbázia Vendég-

ház 

VENDÉGLÁTÁS KATEGÓRIA
II. helyezett: Kulacs Csárda- 

Panzió
I. helyezett: Édeskert Étterem 

és Fagyizó

INTÉZMÉNY KATEGÓRIA
II. helyezett: Biosziget Re-

habilitációs Alpítvány La-
kóotthona

I. helyezett: Benedek Elek 
Óvoda

TÁRSASHÁZI LAKÁS ABLAK-
ERKÉLY KATEGÓRIA
III. helyezett: Egészségház 

utca 7. TT. • Baktai út 34.
II. helyezett: Mátyás Király út 

60. fsz/1.
I. helyezett: Kodály Zoltán 

utca 4. 6/2.

TÁRSASHÁZAK EGYSÉGES 
MEGJELENÉSE KATEGÓRIA
III. helyezett: Almárvölgyi 

utca 8. társasház • Barta-
kovics Béla utca 24.  tár-
sasház

II. helyezett: Vadrózsa utca 
11. társasház

I. helyezett: Napsugár köz 
1–10. társasház

CSALÁDI HÁZ HOMLOKZAT 
KATEGÓRIA
III. helyezett: Vitkovics Mi-

hály utca 12/A.
II. helyezett: Sasvár utca 17.
I. helyezett: Zólyomi utca 5.

CSALÁDI HÁZ ABLAK-ERKÉLY-
ELŐKERT KATEGÓRIA
Zsűri Különdíjas: Keglevich 

Miklós utca 25. • Szarvaskői 
út 42. • Kisdelelő utca 5. • 
Vécsey Sándor utca 30.

III. helyezett: Joó János utca 
44. •Kőkút utca 28. • Ro-
zália utca 18. • Joó János 
utca 43.

II. helyezett: Pirittyó utca 22. 
• Joó János utca 27. • Joó 
János utca 45. • Joó János 
utca 36.

I. helyezett: Cecey Éva utca 
99. • Meder utca 2/2. • Joó 
János utca 38.

EREDMÉNYHIRDETÉS
Hatvanan neveztek az Eger Ünnepi Fényei pályázaton

Tizenegyedik alkalommal hirdették ki az Eger Ünnepi Fényei pályázatot magánszemélyek, lakóközösségek, intézmények és szál-
láshelyek számára. Az Egri Városszépítő Egyesület, a Cives Pro Urbe Alapítvány, az Egri Lokálpatrióta Egylet és az önkormányzat 
közös pályázatára idén összesen hatvanan neveztek.  Ezek közül választotta ki a zsűri kilenc kategóriában a legjobbakat. 

Ünnepi díszbe öltözött a város az advent időszakában. Nem csupán a belvárosi utcákon, tereken pompáztak azonban a 
szebbnél-szebb világító díszek, hanem a magánházak, szálláshelyek, intézmények is igyekeztek kitenni magukért. Az Eger 
Ünnepi Fényei pályázat éppen azt a célt szolgálja, hogy arra buzdítson minden itt élőt: tegye szebbé környezetét az egriek 
és a városba látogatók nagy örömére. A díjátadón Habis László polgármester is emlékeztetett arra: hasonló céllal indítot-
ták útjára annak idején a szintén nagyon sikeres Virágos Egerért, szép környezetért versenyt is. 

AZ EGER ÜNNEPI FÉNYEI PÁLYÁZAT NYERTESEI:

Abbázia Vendégház 

Napsugár köz

Benedek Elek Óvoda

A díjazottak (balról jobbra): dr. Szecskó Károly, Oláh István, Schmiedmeiszter 
Szilvia, Luzsi Margit, Tatár Gabriella, illetve Habis László polgármester
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HELYI POLITIKA

A magyar emberek a növekvő gazdaság nyertesei
Hatszázhuszonhéttel nőtt a betöltött álláshelyek száma a megyében

A magyar családok, a munkavállalók és a nyugdíjasok a növekvő gazdaság nyertesei, hiszen az kedvező évet zárt 2018-ban – fogal-
mazott Oroján Sándor a Fidesz egri szervezetének ügyvezető alelnöke. Tavaly 4,5 millióra nőtt a munkavállalók száma hazánkban, 
míg a reálkereset 8%-kal emelkedett, Heves megyében pedig egy év alatt hatszázhuszonhéttel nőtt a betöltött álláshelyek száma.

Jelenleg 4,5 millióan dolgoznak hazánkban, csökkent a 
közfoglalkoztatottak száma, 8%-kal emelkedett a reálbér 
és 5%-kal nőtt a GDP. A gazdaság növekedése pedig pozi-
tívan befolyásolja a lakosság életminőségét – közölte Oro-
ján Sándor. A Fidesz egri szervezetének ügyvezető alelnöke 
emlékeztetett, hogy 2010 óta duplájára nőtt a minimálbér 
és a szakmunkás garantált bérminimum is. Mostanra meg-
duplázódott a gyermekgondozási díj maximális összege, 
bevezették a gyermekek otthongondozási díját, 40 ezer 
forintra nőtt a kétgyermekesek családi adókedvezménye 
és bővült a családi otthonteremtési támogatások köre.  
Ugyanakkor csökkentek a munkáltatók terhei és emelke-
dett a KIVÁ-t választók száma. Javult a nyugdíjasok helyze-
te is, hiszen a nyugdíjak megőrizték reálértéküket és a 2,7 
%-os emelés következtében csak Egerben közel fél milliárd 
forint plusz bevételt kaphatott ez a társadalmi réteg.

Az említett számokra reagálva Oroján Sándor hangsú-
lyozta: egyre több ember dolgozik az országban és aki dol-
gozik, az egyre többet keres.

Tüntettek, de mértékkel
Alig csatlakoztak Egerben az országos demonstrációhoz

Huszonkét autóból állt az a forgalomlassító demonstráció, amire a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a hozzá tartozó 
Vasas, Liga és Villamosenergiai-ipari Dolgozók Szakszervezete hívta össze tagjait és szimpatizánsait Egerbe. A résztve-
vők délután kettőig vártak arra, hogy még többen csatlakoznak hozzájuk, de végül két órával a tüntetés tervezett vége 
előtt hazamentek. Még az ellenzéki pártok sem képviseltették magukat a demonstráción.

A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó Ma-
gyar Szakszervezeti Szövetség és a hozzá tartozó Vasas, Liga 
és Villamosenergiai-ipari Dolgozók Szakszervezete az M 25-
ösre rendezte meg a forgalomlassító félpályás útlezárást Eger-
ben, amivel már a meghirdetéskor sem arattak nagy sikert. A 
8. osztályos diákok ugyanis ezen a napon írták országszerte a 
központi felvételi vizsgát a középfokú intézményekben, így a 
szülők többsége attól tartott, hogy a diákok nem jutnak majd 

el időben az iskolákba. Végül alaptalan lett a félelem, mert 
mindössze száz métert sikerült elfoglalni az út egyik pályáján 
azzal a huszonkét autóval, amivel csatlakoztak az országos 
demonstrációs hullámhoz.

A Szakszervezetek tagjai és szimpatizánsai molinók és pla-
kátok nélkül ácsorogtak az út mentén, így akarták felkelteni 
az autósok figyelmét a négy pontos követeléseikre és nyomást 
gyakorolni a kormányra. A Magyar Szakszervezeti Szövetség 
Heves Megyei Képviseletének vezetője, Fodor Pálné azt mond-
ta: több támogatóra számítottak és várták volna az ellenzéki 
pártok képviselőit is, de még velük sem sikerült konszenzusra 
jutniuk. Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy sokan 
csak a fotelban ülve értenek egyet a követeléseikkel.

A Villamosenergiai-ipari Dolgozók Szakszervezete hat fővel 
képviseltette magát a demonstráción. Egyikük azzal magya-
rázta az érdektelenséget, hogy az emberek többsége ilyenkor 
a gyerekeivel van, vagy a háztartási teendőket látja el.

A blokád az autóforgalomban nem okozott fennakadást. A 
szervezők is úgy látták jobbnak, ha két órával a tervezett zárás 
előtt inkább hazamennek.

Az ex-jobbikosok szerint a 
bukás felé tart a párt
Mirkóczkit okolják az egri Jobbik elsorvadásáért

Lélegeztető gépre került a Jobbik Egerben – ezt gondolja Bognár 
Ignác a párt egykori városi elnöke, mostanra már a Mi hazánk 
mozgalom tagja. Szerinte hiába szervezték újjá a helyi Jobbikot, az 
valójában már egy éve nem működik. Dr. Pápai Ákos, a Mi hazánk 
mozgalom helyi elnöke egyenesen úgy fogalmazott: „ami most 
történik a Jobbikban, az már a bukás előszobája, hiszen Mirkóczki 
Ádám körül is erősen fogy a levegő. Ezért keresheti végső mene-
dékként Gyurcsány Ferenc barátságát is”.

Lekapcsolt lámpák, behúzott szalagfüggönyök és bezárt ajtó fogadja azt, 
aki Egerben a Jobbik székháza tájára téved. Az üresen álló irodában gya-
korlatilag egy éve nem folyik érdemi munka, jóformán senki nem jár be 
a 107 négyzetméteres bérleménybe, amiért a párt az adófizetők pénzén 
havi 270 ezer forintot fizet. Ez szúrt szemet a Mi hazánk mozgalom helyi 
szervezeti elnökének, Dr. Pápai Ákosnak. Tagtársával, a Jobbik egykori 
városi elnökével, Bognár Ignáccal arra a megállapításra jutottak: egy éve 
nem létezik a Jobbik Egerben, hiába oszlatták fel és szervezték újjá.  

Dr. Pápai Ákos úgy fogalmazott: ami most történik a pártban, az már 
a bukás előszobája. Az egri Jobbik kiüresedése és elsorvadása pedig Mir-
kóczki Ádám bűne. Információi szerint már az újjászervezett helyi Job-
bikból is ketten kihátráltak. „Mirkóczki körül erősen fogy a levegő, ezért 
keresheti Gyurcsány Ferenc szimpátiáját” – közölte.

Bognár Ignác ugyanakkor utalva Mirkóczki Ádámra azt mondta: „Le-
het, hogy az ország más részeiben ennél sokkal tisztességesebb vezetők 
vannak. Itt sajnos Egerben olyan kézbe került a párt, aki elárult bennün-
ket és el fogja árulni a mostani párttársakat is”. Úgy véli: totális a leszámo-
lás azokkal, akik még a régi Jobbikhoz tartoztak. Ez támasztja alá az is, 
hogy Mirkóczki Ádám közbenjárására a megyei közgyűlés megszavazta: 
a Mi Hazánk Mozgalomhoz tartozó képviselőket visszahívják a felügye-
lőbizottsági helyekről.

Andy Vajna adott lendületet 
az egri boroknak
Andy Vajna adott lendületet az egri boroknak azzal, hogy jelenjenek meg 
nemzetközi filmfesztiválokon – jelentette ki Nyitrai Zsolt miniszterel-
nöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője a Berlinale 
kapcsán. A TV2 Mokka című műsorában Tóth Katalin borásszal beszél-
gettek, hogyan tudtak ilyen szintre emelkedni az Egri borvidék borai, 
valamint, hogy most is kóstolhatóak lesznek a híres filmfesztiválon.

Szövetségben a fogyatékossággal 
élőkkel
2011-hez képest tavaly év végére 18-ról 40 százalékra emelke-
dett a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rátája 
– közölte Nyitrai Zsolt. A kiemelt társadalmi ügyekért felelős mi-
niszterelnöki megbízott habgsúlyozta: 2011-ben ez az arány még 
18 százalék volt. Akkor mintegy 15 ezer, tavaly pedig már több 
mint 80 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozott.

Magyarországon több mint 600 ezer ember él valamilyen fogyatékossággal, 
a kormány ezért is tartja stratégiai fontosságúnak ezt a társadalmi csoportot. 
A fogyatékos emberek a társadalom egyenrangú, egyenértékű tagjai – szö-
gezte le a miniszterelnöki megbízott. Hozzátette: azért kell segíteni őket a 
mindennapokban, hogy a lehető legnagyobb önállóságban élhessék életü-
ket. Mindennek az alapja a párbeszéd. Példaként említette, hogy a legutóbbi 
nemzeti konzultációt a vakok és gyengénlátók szövetségének kezdeménye-
zésére pontírásos formában is ki lehetett tölteni.

Azt is elmondta, 2010-hez képest 2019-re megduplázódott az országos 
fogyatékosügyi szervezetek költségvetési támogatása. Fontosnak nevezte 
az otthonápolás ügyét, amellyel kapcsolatban szintén széles körű szakmai 
egyeztetést folytattak le. A parlament által elfogadott javaslat nyomán janu-
ár elsejével emelkedett az ápolási díj és bevezették a gyermekek otthonápo-
lási díját is. Ugyanakkor  felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy 
egyetlen ellenzéki képviselő sem támogatta az erről szóló javaslatot. Nyitrai 
Zsolt szerint ezzel az ellenzék bebizonyította, hogy komoly kérdésekben a 
magyarok nem számíthatnak rájuk.

Hozzátette: ezzel szemben a kormány folyamatosan konzultál a 13 nagy 
fogyatékosügyi szervezettel. Egyedül a Fidesz-KDNP az, amely 2010 óta be-
hívja soraiba a fogyatékossággal élőket. Tapolczai Gergely a magyar Országy-
gyűlésben, Kósa Ádám az Európai Parlamentben áll ki a fogyatékossággal 
élők ügyeiért is – tette hozzá.

Kósa Ádám, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) 
elnöke is azt hangsúlyozta: a magyar kormány a tervezéstől kezdve bevonja 
a fogyatékosügyi szervezeteket az őket érintő kérdésekbe, ugyanakkor remé-
nyét fejezte ki, hogy tavaly decemberben először és utoljára hagyta cserben 
az ellenzék a fogyatékossággal élőket. Mint kiemelte: a fogyatékügy nem 
jobb- vagy baloldali kérdés, ennek ellenére a szocialista kormányok idején, 
elnökként azért kellett harcolnia, hogy ne feleződjön meg a költségvetési tá-
mogatásuk. Ezzel szemben most 2010-hez képest megduplázódott a fogya-
tékosügyi szervezetek költségvetési támogatása. Ugyanakkor a kormánnyal 
történő párbeszédnek köszönhetően november 9-én évről évre megtartják 
a jelnyelv napját, s számos más a fogyatékossággal élőket érintő fejlesztés 
is elindult. Példaként említette a weboldalak akadálymentesítését, továbbá 
azt a telefonos alkalmazást, amely a látássérülteket segíti a közlekedésében 
és a vásárlásban. Azt is elmondta, hogy egy európai uniós fejlesztés kereté-
ben a magyar kormány az érdekképviseletek kezébe adta az infokommuni-
kációs projektek kezelését.
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– Nagy örömöt és büszkeséget éreztem a rangos díj átvé-
telekor – kezdi Kovács Luca. – Már önmagában az is igen 
megtisztelő volt, hogy Nyitrai Zsolt, városunk és térsége 
országgyűlési képviselője engem javasolt erre a kitünte-
tésre, amit tetézett, hogy Heves Megye Közgyűlésének tag-
jai is méltónak találtak rá. A Dr. Jakab István-emlékgyű-
rűt egyébként nem csupán azért érzem rendkívül fontos 
elismerésnek, mert szakmai kitüntetésről van szó, hanem 
azért is, mert olyan kiváló emberek kaphatták meg koráb-
ban, mint például dr. Ringelhann György, városunk egy-
kori polgármestere, dr. Seregély István, a közelmúltban 
elhunyt volt egri érsek, vagy dr. Balás István, aki nyug-
díjba vonulásáig a Heves Megyei Kormányhivatal főigaz-
gatójaként tevékenykedett. Úgy vélem – amellett persze, 
hogy egy-egy kitüntetés a visszaigazolása is az elvégzett 
munkának –, hogy az imént említett személyiségek önma-
gukban is rangot adnak az emlékgyűrűnek.

– Idén márciusban lesz nyolcadik éve, hogy jegyzőként 
dolgozik Egerben. Ennyi idő után is talál még kihívást a 
napi munkában? Kérdezem ezt azért, mert jómagam – la-
ikusként – például egy ügyvéd tevékenységét változato-
sabbnak gondolom.

– Lehet, hogy a kívülállóknak úgy tűnik, de szó sincs 
monotóniáról, lévén sokrétű, szerteágazó feladataink 
vannak. A kollégáim és én a munkánk során az élet szinte 

ÉSSZEL ÉS SZÍVVEL DOLGOZVA, 
EREDMÉNYESEN ÉS HATÉKONYAN
Dr. Kovács Luca egri jegyzőt ma is azok az elvek vezérlik, mint megválasztásakor

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

„Hatékonyságának záloga: szakmai felkészültsége és elhivatottsága” – szólt a méltatás azon az elmúlt év végi eseményen, 
amelyen dr. Kovács Luca, Eger jegyzője átvehette a Dr. Jakab István-emlékgyűrűt. De vajon milyen milyen elvek, törekvé-
sek húzódnak meg a hivatalosnak tűnő szavak mögött? A kitüntetett közigazgatási szakemberrel való beszélgetésünkkor 

egyebek mellett erre a kérdésre is megpróbáltunk választ találni.

névjegy
Név, beosztás: dr. Kovács Luca, Eger város jegyzője
Születési hely, idő: Szolnok, 1967. 07. 11.
Iskolák: egri Gárdonyi Géza Gimnázium; Miskolci 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Korábbi munkahelyek: Heves Városi Ügyészség, 

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Kovács 
Ügyvédi Iroda, Eger Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (titkársági csoport vezetője)

Család: két gyermek édesanyja (Patrik 1991-ben, 
Sára 1992-ben született)

Hobbi: főzés, filmnézés, síelés

minden területével találkozunk. Ráadásul vitathatatlan, 
hogy felgyorsult a világunk. Igen gyakran történnek vál-
tozások– hadd utaljak most csak a jogszabályi környezet 
módosulásaira –, amelyek már eleve garantálják a mozgal-
masságot. Szóval nem lehet sem unatkozni, sem belefásul-
ni. De hagy említsek egy példát. Évente tizenegy rendes 
közgyűlést tartunk, amelyek mindegyikére 20–40 anyag 
készül. Ezek előkészítése, ellenőrzése önmagában sem kis 
feladat és akkor még nem beszéltem a hivatali teendőkről, 
melyek során az építési ügyektől kezdve az anyakönyvi 
tennivalókig ezer és egy elintézendő esettel foglalkozunk.

– Ha már itt tartunk, összefoglalná pár mondatban, me-
lyek egy jegyző tennivalói? Tapasztalataim szerint ugyan-
is az állampolgárok többsége azzal többé-kevésbé tisztá-
ban van, hogy mit csinál egy polgármester, de a jegyző 
tevékenységét még csak nagyvonalakban sem ismerik.

– A törvény úgy fogalmaz, hogy a polgármester irányít, 
a jegyző pedig vezeti a hivatalt, amely az önkormányzat 
munkaszervezete. A gyakorlatban mindez úgy működik, 
hogy a jegyző egyrészt segíti a képviselők, a képviselő-tes-
tület tevékenységét, másfelől végzi azokat az államigaz-
gatási feladatokat, amiket a jogszabály a hatáskörébe utal. 
Ugyanakkor a munkáltatója a hivatalban dolgozóknak. 

– Térjünk vissza kicsit a kezdetekhez. Mindig jogi pá-
lyára készült?

– Igen, amióta csak az eszemet tudom, mindenkor von-
zott ez a terület, bár a családunkban senki sem rendelke-
zett ilyen irányú végzettséggel. Hosszú ideig dolgoztam 
ügyvédként, noha a mostani pozícióm szempontjából nem 
ez volt a legmeghatározóbb időszak, hanem az a négy és 
fél év, amit itt, a városházán a titkársági csoport vezetője-
ként töltöttem. Megismertem az itteni kollégákat, a külön-
böző ügyekkel foglalkozó irodákat, a közigazgatás sajátos-
ságait, mivel ráláttam a hivatal teljes tevékenységére. Ha 
ez a tapasztalat nincs, aligha mertem volna megpályázni 
a jegyzői posztot.

– Amikor 2011-ben megválasztották, megfogalmazott 
egy mottót, amely úgy hangzott, hogy „ésszel és szívvel 
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dolgozva, eredményesen és hatékonyan”. Ez még ma is ér-
vényes?

– Hogyne. Nem hiszem, hogy különösebben magyaráz-
nom kellene a tartalmát, de annyit azért mégis megjegyez-
nék, hogy hitem szerint ehhez a munkához mind az ész, 
vagyis a tárgyi tudás, mind pedig a szív, azaz a megfele-
lő emberi hozzáállás elengedhetetlen. Persze lényeges az 
eredmény is, elvégre a munkát és a hatékonyságot egya-
ránt ezzel mérjük. Mindezt a felgyorsult világ mind in-
kább meg is követeli. 

– Annak idején volt egy másik célkitűzése is, nevezete-
sen az ügyfélbarát hivatal. Ezen a területen mennyit sike-
rült előrelépni?

– Az évek során többször készült felmérés ezzel kapcso-
latban. Legutóbb például az az eredmény született, hogy 
az általunk megkérdezett polgárok 16 százaléka kapcso-
latba került a hivatalunkkal. Közülük 96 százalék nyilat-
kozott úgy, hogy elégedett volt azzal, ahogy az ügyét in-
tézték, ami objektíven nézve is nagyon jó arány. Jómagam 
azért örülök ennek különösen, mert mindig azt kommuni-
kálom a kollégáimnak – és ez nem közhely, hanem a megy-
győződésem –, hogy a napi munkánk folyamán ne egy-egy 
aktát lássunk, hanem mindig vegyük észre az elintézendő 
ügy mögött az embert. Próbáljuk megérteni, átérezni az 
helyzetét. Különösképpen azért, mert amikor valaki bejön 
hozzánk, akaratlanul is úgy véli, a vele szemben álló ha-
tóság komoly erőfölényben van. Ezt a kellemesnek egyál-
talán nem mondható érzést kell nekünk – amennyire csak 
lehet – csökkenteni. Szerencsére jó néhány példát említ-
hetnék arra a fajta ügyintézési módra, amelyet kívánatos-
nak tartok, de most hadd emeljek ki csak egyet, neveze-
tesen az adóirodánkat. Mégpedig azért, mert, ha érkezik 
hozzájuk egy megkeresés, arra igyekeznek egy-két napon 

belül reagálni. Ezért pedig az ügyfelek – mivel érzik a jó 
szándékot – kifejezetten hálásak.

– Milyen kritériumok minősítenek egy jegyzőt? De akár 
úgy is feltehetném a kérdést, hogy mikor mondhatjuk egy 
jegyzőre: jól végzi a dolgát?

– Ha tömören akarom összefoglalni, úgy azt mondom: 
akkor jó egy jegyző, ha megfelelő minőségű és a hatályos 
jogszabályokkal összhangban lévő előterjesztések kerül-
nek a közgyűlés elé. Ami a közigazgatási területet illeti, az 
a kívánatos, ha jól felkészített, a jogszabályokat jól alkal-
mazó kollégák dolgoznak a munkaszervezetben.

– Miután nagyon sok embert irányít, kíváncsi lennék 
a véleményére, hogy milyen tulajdonságokkal kell bírnia 
egy vezetőnek.

– Szerintem rendkívül lényeges a döntésképesség és 
a felkészültség. De az is elengedhetetlen, hogy kellő em-
pátiával rendelkezzen, ami természetesen nem zárja ki a 
megfelelő határozottságot. Külön kiemelném a személyes 
példamutatást, hiszen csak akkor lehet valamit megköve-
telni a beosztottaktól – már legalábbis, hogy azt tényleg 
komolyan vegyék –, ha jó példával járunk elől. 

– Beszélgetésünk során lépten-nyomon szóba kerültek 
az itteni kollégái, sőt, az elismerés átvételekor azt mondta: 
a díj nem kis részben nekik köszönhető.

– Ez így van, hiszen a hivatalban egy nagyon jól felkészült, 
rengeteg tapasztalattal bíró gárda dolgozik, legyen szó az al-
jegyzőről, az irodavezetőkről vagy éppen az egyes munkatár-
sakról. Annak pedig különösen örülök, hogy igen sokan nem 
pusztán munka-, de baráti kapcsolatot is ápolnak a kollégáik-
kal. Úgy gondolom, sokat elárul az itteni légkörről az is, hogy 
nem oly régen megkaptuk a családbarát munkahely címet. 

AKI A 
KÓRHÁZBAN 
DOLGOZIK, 

TUDJON 
ÚJRAÉLESZTENI!
Sofőröket, betegszállítókat, konyhai dolgozókat, 
takarítókat, irodai munkát végzőket is tanítanak 
újraéleszteni a Markhot Ferenc Kórházban. A 
népszerű tanfolyamon szívesen vesznek részt a 
munkatársak, ugyanis az itt dolgozók azt vallják, 
aki gyógyító intézményben dolgozik, tudjon új-
raéleszteni.

Az oktatást szakképzett munkatársak végzik, a 
szükséges eszközök pedig rendelkezésre állnak a 
folyamatosan kiépülő oktató, skill labor révén, mi-
után a kórház  közel 150 millió Ft értékben kapott 
különféle szimulációs eszközöket. 

A Markhot Ferenc Kórházban folyamatosan ok-
tatják a munkatársaknak az újraélesztés ismerete-
it, ugyanis a gyakorlásra, az ismeretek frissítésére 
szükség van azoknál is, akik már vizsgát tettek új-
raélesztésből. 

Az intézményben egyébként 24 órában négyfős 
úgynevezett újraélesztő sürgősségi csapat (MET) 
teljesít szolgálatot, s az újraélesztéshez szükséges 
műszerekkel azonnal segítséget tudnak nyújtani. 
A kórház fontosnak tartja, hogy a munkatársai a 
legváratlanabb helyzetekben is képesek legyenek 
segíteni embertársaikon, s szakszerűen meg tud-
ják kezdeni az újraélesztést, amennyiben az élet 
úgy hozza. 

(FOTÓ: BIRINYI ZSÓFIA)

Hidvéghi Balázzsal ünnepelt  

A POLGÁROK HÁZA
Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója, európai par-
lamenti képviselőjelöltje volt a díszvendége az Egri Polgárok Háza 
6. születésnapi ünnepségének. Hidvégi Balázs az eddigi munkájá-
ról és aktuálpolitikai kérdésekről is beszélt. Ez utóbbival kapcso-
latban hangsúlyozta: a közelgő Európai Parlamenti választás tétje, 
hogy sikerül-e megállítani a bevándorláspárti erőket.

FOTÓ: NEMES RÓBERT

A Fidesz helyi szervezete a kezdetekkor még a Katona téri irodában 
működött, majd többszöri költözés után hat évvel ezelőtt találtak 
rá a Rákóczi úti épületre. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, 
Eger és térsége országgyűlési képviselője azt mondta: olyan helyet 
kerestek, amely méltó egy kormánypárthoz. Hiszen – tette hozzá – 
minden közösségnek szüksége van egy otthonra, ahová vendégeket 
hívhat, ahol összejöhetnek, illetve ahol szolgáltatást nyújthatnak az 
oda betérőknek. Ma már a környék lakói és a civil szervezetek is 
ebben a házban tartják összejöveteleiket, így bátran állítható: a Pol-
gárok Háza a város egyik legfontosabb közéleti tere lett.

A Polgárok Háza születésnapján minden évben neves közéleti 
személyeket, politikusokat látnak vendégül. Ebben az esztendőben 
Hidvéghi Balázst Európai Parlamenti képviselőjelöltet, a FIDESZ 
kommunikációs igazgatóját invitálták Egerbe, akivel Nyitrai Zsolt 
beszélgetett. Hidvégi Balázs mesélt fiatal éveiről, sport múltjáról, 
sőt a beszélgetés során kiderült az is, hogy édesapja aktív szerepet 
töltött be az ötvenhatos forradalomban, a műegyetemisták legen-
dás tüntetésén is részt vett, amiért később börtönbe került. Hid-
véghi Balás 14 éven át dolgozott Franciaországban és Belgiumban, 
ahol az európai intézményekben az ifjúság helyzetével és a civil 
szervezetekkel foglalkozott. Mint kifejtette, már akkor megtapasz-
talta a baloldali és liberális álláspont kizárólagos jellegét, azt, hogy 
csak a saját eszmerendszerükben képesek gondolkodni.

Szó esett aktuálpolitikai kérdésekről is, különösképpen a május 
26-ai Európai Parlamenti választásról. Hangsúlyozta: a választás 
tétje, hogy sikerül-e megállítani a bevándorláspárti erőket. A vok-
solás eredménye korrekciót eredményezhet a politikai palettán. 
Hozzátette azt is: egyre több európai országban ismerik fel, hogy 
rossz irányba mennek a dolgok. Brüsszelből például sok helyi el-
költözött, miközben rengeteg a bevándorló. Ugyanakkor az is jel-
lemző, hogy a britek kiválása komoly sokkot okozott a bürokraták 
körében, hiszen az EU az egyik legerősebb tagját vesztette el.

A jó hangulatú est végén egy háromemeletes narancsos születés-
napi tortát szeltek fel Hidvégi Balázs közreműködésével.
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„Bús magyarok imádkoznak
Égi atyánk hozzád.

Fordítsd felénk magyarokra
Jóságos szent orcád.

Sírva kérünk, fohászkodunk,
Hozzád száll a lelkünk.

Ennyi tengersok fájdalmat
Meg nem érdemeltünk.”

 Filep János (1947)

szerző: szecskó károly

EGRI POLGÁROK MÁLENKIJ 
ROBOTON

A II. világháború időszakában a Szovjetunió mintegy 20 mil-
lió embert veszített, akiket a termelőmunkában pótolni kel-
lett. A málenkij robot a háború után a Szovjetunióban végzett 
kényszermunka magyarországi elnevezése. Ezt az időszakot 
korábban emlegetni sem lehetett, mert a rendszerváltásig ta-
butémának számított. Alapját az a belügyminisztériumi ren-
delet adta, amely az 1944. december 22. – 1945. január 20. kö-
zött megkötött titkos magyar–szovjet megállapodás alapján 
készült. Jelenlegi ismereteink szerint 1944 végén, 1945 elején 
hazánk mintegy 310 településéről kb. 210 000, elsősorban né-
met származású személyt hurcoltak el a Szovjetunióba. 

A Vörös Hadsereg 1944 szeptemberében lépett a trianoni 
Magyarország területére, s december 22-én adták ki a 0060. 
számú parancsot, amely elrendelte a munkaképes, német 
származású 17–45 év közötti férfiak és a 18–30 év közötti 
nők mozgósítását. A visszaemlékezések szerint a katonák 

azt ismételgették: „malenkaja rabota” (kis munka). Az oro-
szul nem tudók ezt „málenkij robot”-nak értették, s a kifeje-
zés így honosodott meg. Az évekig tartó kényszermunkában 
az elhurcoltak nagy része odaveszett, az életben maradtak 
csak 1949-ben térhettek haza, és számos esetben már nem is 
Magyarország területére, mert akkor már egykori otthonuk a 
szomszédos országok valamelyikéhez tartozott. 

A malenkij robottal Egerben először Mészáros György, 
a Heves Megyei Vízmű Vállalat munkatársa, ciganológus, 
néprajzkutató foglalkozott, s kutatási eredményeit az Egri 
Újságban tette közzé. Rajta kívül még vizsgálta ezt a témát 
Csiffáry Gergely történész is a Kápolna története (2000) című 
monográfiában. E sorok írója az ezzel kapcsolatos kutatásait 
az egri kispapok málenkij robotra történő hurcolásának vizs-
gálatával kezdte, majd kiterjesztette az Egerből elvitt összes 
személyre. 

Néhány egri papnöven-
dék malenkij robotra való 
hurcolásának kísérletéről, 
szerencsés megmenekü-
lésükről az Egri Papnevelő 
Intézet hallgatói főduc-
tora által vezetett napló 
alapján írok. 

Egert 1944. november 
30-án foglalták el a szov-
jet csapatok. A megszál-
lók rövidesen létrehozták 
a városparancsnokságot, 
amely átvette a település 
irányítását. Az Egri Pap-
nevelő Intézet pincéjének 
bejárata előtt, ahol több 
száz egri polgár kapott 
oltalmat a harcok alatt, az 
első orosz katona novem-
ber 30-án reggel 6 óra tájban jelent meg. Közben a városban 
az üzleteket a megszállók és lumpen elemek fosztogatták. 
1945. január 2-án váratlan esemény történt. Idézzük erről a 
napló sorait: „Délután, illetve este fél öt tájban megjelent két 
őr és a városparancsnok parancsát közölte: Holczer Gyula V. 
éves diakónus és Schmidt János IV. é. tisztelendő testvérünknek 
el kellett mennie. Ott is maradtak. Később újra visszajött az őr 
kis élelemért, szükséges holmijukért, és közölte, hogy autóval 
Kálba viszik hajnalban őket. Szerinte kéthetes munkatáborba. 
A rendelkezés értelmében minden német nevűt összeszedtek 
Egerben.”

Január 5-én a naplóban a következőket olvashatjuk: „Test-
véreinkért aggódva töltjük a délelőttöt. Délben néhány re-
ménysugár tör át a sötét felhőkön. Vice Rektor Urunk benn volt 
a pártban, és ott határozottan és hatalmuk tudatában kijelen-
tették a vezetők: a két papot visszahozzuk. Állítólag valami cse-
re lesz. Néhány volt nyilast elvisznek, s azokkal cserélik ki őket.” 
Az öröm túl korai volt, mert január 9-én Garamszegi Lászlót 
is elvitték, akinek előző neve Grósz volt. Ismét a naplót idé-
zem: „1945. február 9-én kisütött az örömnapja is fejünk felett, 
hiszen hazatértek az elhurcolásból három szeretett kispaptest-
véreink, 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 elvittek, visszajöttek újból köreinkbe. 
Jassi alól, Adjude-ból (Románia határa) tértek vissza.” A má-
lenkij robot borzalmaitól Czapik Gyula érsek mentette meg 
a kispapokat, akikért Debrecenben közbenjárt a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság elnökénél, Kliment Jefremovics Vorosilov 
marsallnál.

Az Egerben tartózkodó Szovjet Katonai Parancsnokság 
együttműködve a hatósággal, 1945. január elején számos 
egri polgárt gyűjtött össze: Ágoston Géza, Albach Erzsébet, 
Albach Gabriella, Albach László, Árvai János, Bágyi Péter, 
Bamberg Ilona, Bamberg Irén, Baranyai József, Bari Flórián, 
Baumann Pál, Binder István, Bervanger László, Bitter Dezső, 
Borbás Mihály, Brenner István, Brenner László, Brückner 
Dezső, Czollner Edit, Czollner Klára, Czwancziger Edit, Do-
bos István, dr. Danhauser István, Éder Ilona, Eichbrum Gyu-
la, Engler Ferenc, Farkas László, Fazekas József, Feinger Irén, 
Ferber Ferenc, Ferber János, Ferber László, Fischer Erzsébet, 
Fischer Júlia, Fleiszig József, Gerst Ferenc, Gerst Györgyi, 
Gifler Mária, Gill Mária, Gotteszmann Gusztáv, Grósz Anna, 

Hartmann István, Heil 
Károly, Hermann László, 
Hoffmann Sándor, Hoflin-
ger Irén, Holczer Gyula, 
Hutter Mária, Hutter Ru-
dolf, Hutter Rudolfné, 
Jaksi Sándor, Kaiser Fe-
renc, Kesztler Antal, Klisz 
Herbert, Knapp Aladár, 
Knapp Aladárné, Kormos 
Bernát, Kormos Sándor, 
Kőnig Emil, Kőnig Gabri-
ella, Kőnig István, Kriszti-
án András, Kugler József, 
Leichinberg Mária, Lein-
berger Mihály, Lenhardt 
László, Lichner József, 
Lichner Józsefné, Lichter 
Miklós, Magyar Sándor, 
dr. Majthényi József, Mikó 

József, Nagy Imre, Nagy Józsefné, Nagy Lajos, Nagy Sándor, 
Oláh Sándor, Pálinkás László, Preieszendorf Richard, Princz 
Ilona, Pummer György, Pummer János, Rudlof Gusztáv, Rud-
lof Károly, Rudlof Tibor, Safner János, Scharer Gizella, Schlei-
ner László, Schmidt János, Schmidt Zoltánné, Schmidtleider 
Julianna, Schuller Béla, Schultz Márta, Schweitzer Katalin, 
Stadler Vilmos, Stecz Gyula, Steinhauzer Simon, Stokker 
Béla, Stokker Lajos, Stolmayer József, Stumpf (Molnár) Er-
zsébet, Sturmann Sándor, Suller Béla, Szente Károly, Sziber 
József, dr. Szibert Andor, Szontágh Edit, Szontágh István, 
Tanner Erzsébet, Tanner Mária, Teininger Irén, Thun Gyula, 
Vármosi János, ifj. Víg Sándor, Vinkler Ernő, Wágner Dezső, 
Wágner István, Wágner Károly, Wágner Sándor, Wilhelm Já-
nos, Weber Etelka.

Az akció során az oroszok főként német eredetű egri pol-
gárokat gyűjtöttek be a jelenlegi Heves Megyei Rendőrka-
pitányság helyén álló kanonoki házba. Ha egyesek az őrök 
figyelmetlenségét kihasználva megszöktek, az utcáról vittek 
el helyettük embereket, hogy a létszám teljes legyen. A el-
hurcoltakat nehéz munkára alkalmazták (bánya, erdőirtás, 
kohászat stb.). Barakkokban laktak, s a nagy hideg, a gyen-
ge táplálkozás és a durva bánásmód miatt sokan meghaltak 
vagy súlyosan megbetegedtek. 

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja megtartását a 
Magyar Köztársaság Országgyűlése 2000 júniusától rendelte 
el, amelynek értelmében a középfokú oktatási intézmények-
ben minden év február 25-én tartják meg ezt az emléknapot. 
1996 októberében Egerben a Heves Megyei Rendőr-főkapi-
tányság falán (Eszterházy tér 2.), a kényszermunkára elhur-
coltak tiszteletére emléktáblát helyeztek el. 2013-ban az em-
léktáblánál tartott megemlékezésen Martonné Adler Ildikó, 
a Fidesz egri elnöke beszédében kiemelte: „A megemlékezés 
helyszínén a szovjet állambiztonsági szervek több száz egri és 
heves megyei fiatal nőt és férfit hurcoltak el kényszermunkára. 
Családtagjaik semmit sem tudhattak róluk… A ’malenkij robot’ 
címen elhurcolt magyar civileknek csak mintegy tíz százaléka 
maradt életben, s térhetett vissza otthonába. Ezek között je-
lentős számú nő, sőt fiatal nő is volt. Mások testileg-lelkileg 
megrokkantak, s akik még ma is életben vannak, azok többsége 
is élete végéig viseli e megpróbáltatások nyomait.” 

A kutatókra vár ennek a szomorú időszaknak a további fel-
derítése. 

Malenkij Robot Emlékhely (Budapest)

Malenkij robot emléktábla Egerben
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PORTRÉ

– Saját kategóriájában a Csillagszeműek Egri Tagozata 
kapta a legtöbb voksot, ezzel együtt az Eger Csillaga díjat. 
Mit szól az eredményhez?

– Én egyszerre voltam meglepett és boldog – mondja Pa-
nyik Henritte. –  Meglepett, hiszen váratlanul ért, és boldog, 
mivel úgy vélem: ez még inkább ráirányította a figyelmet 
arra az igen komoly szakmai munkára, amit immáron öt 
esztendeje végzünk.  Valahol persze érthető, hogy nem vol-
tunk reflektorfényben, hiszen csak 2012 óta élek Egerben, 
így sem rólam, sem a szakmai életutamról nem igazán tud-
tak a városban. Az Egri Lokálpatrióta Egylet által meghirde-
tett versengésben elért első helyünk áttörésnek is tekinthe-
tő. Ami a gyerekeket illeti, ők versenynek fogták fel a dolgot, 
ezért kifejezetten büszkék a győzelmünkre.

– Tavaly volt 25 éve, hogy a Kossuth-díjas koreográ-
fus-táncpedagógus, Tímár Sándor, aki a Nemzet Művésze, 
feleségével, a táncművész Tímár Böskével életre hívta a 
Csillagszeműeket. Egyértelmű volt, hogy Ön, mint a Magyar 
Állami Népi Együttes volt profi táncosa, egyben a Tímár há-
zaspár tanítványa, majd asszisztense, az egri gyerekkel is 
megismertesse Tímárék nemzetközi hírűvé vált módszerét?

– Amikor Egerbe kerültem, több álláspályázatot is be-
nyújtottam az önkormányzathoz és valakinek szemet szúr-
hattak a szakmai pályafutásom azon állomásai, amelyeket 
az imént említett. Ezért aztán lehetőséget kaptam arra, hogy 
négy óvodában is táncot taníthassak a kicsiknek. Ez akkor 
mintegy hetven kisgyermeket jelentett. Közöttük volt vagy 
huszonöt olyan kisfiú és kislány, akikről azonnal láttam: 

érdemes lenne velük a későbbiekben is foglalkozni. Konk-
rét elképzelésem azonban nem volt a „hogyan tovább”-ról. 
Végül az utat a kicsik szülei jelölték ki, akik azzal kerestek 
meg, hogy szeretnék, ha a gyermekeik az óvodából kikerül-
ve is folytatnák a néptáncot az én irányításommal. Mivel 
nem volt együttesem, leültem Tímár Böskével beszélgetni. 
Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a tánc terén azt az utat kell 
járnom, amit a pedagógiai munkámon túl életem nagy ré-
szében is. Így alakult meg 2014 januárjának végén az első, 
majd másfél évre rá a második csoportunk. Ma 60 gyerek 
táncol nálunk a 3–14 éves korosztályból.

– Ami azt jelenti, hogy közös hangot kell találni az egé-
szen picikkel és a kamaszokkal is. Ez nem lehet könnyű fel-
adat, pláne ekkora létszám mellett.

– Ez tény, ám mind a táncot, mind a pedagógiai munkát 
illetően rendelkezem olyan végzettségekkel és tapasztala-
tokkal, amelyek révén az összes korosztállyal boldogulok. 
Persze nem egyedül kell mindent megoldanom, mert a 
kezdetektől óriási segítséget kaptam az Egerhez sok szállal 
kötődő, Harangozó Gyula-díjas koreográfustól, Énekes Ist-
vántól. Ő az induláskor szakmailag-érzelmileg támogatott, 
ma pedig már a próbafolyamatokban is aktívan részt vesz.

– Megfogalmazható, hogy mi mindent ad a gyerekeknek 
a néptánc?

– Nem akarok olyan paneleket említeni, hogy hagyo-
mányőrzés, nemzeti öntudat, és így tovább. Van ellenben 
két szó, amit mindig elmondok: öröm és mozgás. Ha ezt a 
gyermekek nem is pont így fogalmazzák meg, amikor be-
szélgetünk velük a gondolataikról, az érzéseikről, azt min-
den alkalommal elmondják: a próbákról azzal térnek haza, 
hogy legközelebb is itt a helyük. Talán nem szerénytelenség 
ebből arra következtetni, hogy nálunk valami olyasféle él-
ményt kapnak, amit másutt nem. 

– A beszélgetésünk során még nem került szóba, hogy 
miként került kapcsolatba a néptánccal, majd Tímárékkal.

– Szülővárosomban, Szolnokon másodikos kisiskolás 
voltam, amikor halottam, hogy létezik a Corvinka Tánc-
együttes. Ezt az a Várhelyi Lajos vezette, aki korábban an-
nak a Budapest Táncegyüttesnek volt a tagja, ahol Tímár 

Az örömtánc semmi máshoz 
nem fogható élményt nyújt

Beszélgetés Panyik Henriettével, a Csillagszeműek Egri Tagozatának vezetőjével  

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Akár afféle előrehozott születésnapi ajándéknak is tekinthette a Csillagszeműek Egri Tagozata a tavaly decemberben át-
vett Eger Csillaga díjat, hiszen most január végén volt kereken öt éve, hogy a hevesi megyeszékhelyen megalakult a napja-
inkban mintegy hatvan gyerektáncosból álló csapat. Az életútjáról, az eddig elvégzett munkáról és az elért eredményekről 
faggattuk Panyik Henriettet, a tagozat létrehozóját, vezetőjét.

Sándor is táncolt. Tehát bizonyos fokig már akkor megis-
merkedtem a majdani Tímár-módszerrel – amelynek egyik 
fő jellemzője, hogy a technika kedvéért nem áldozzuk fel az 
élményt és az improvizáció lehetőségét. A Tímárékkal való 
személyes ismeretség azonban későbbre datálható.  A lé-
nyeg, hogy 13 éves koromig gyermektáncos voltam, aztán 
következett a Tisza Táncegyüttes felnőtt csapata. Innen vitt 
el Tímár Sándor a Magyar Állami Népi Együttesbe, amikor 
már annak vezetője volt.

– Gondolom, az Eger Csillaga díj csak egy állomása annak 
az útnak, amelyen haladnak. Mik lehetnek az elkövetkező 
időszak céljai?

– Mint már említettem, reméljük, hogy az elismerésnek 
köszönhetően az eddiginél jobban szem előtt leszünk. Ta-
lán az sem lehetetlen, hogy miként a Csillagszemű a legkü-
lönfélébb állami protokolláris események rendszeres fellé-
pője, úgy a jövőben városunk rendezvényein mi is szerepet 
kapunk majd. Annál is inkább, mert egy-egy ilyen fellépés 
nem csak arra ad módot, hogy a gyerekek bemutathassák a 
tudásukat, hanem örök élményt, ezáltal további motivációt 
is jelent a számukra. Ez a legfontosabb. 

NÉVJEGY
Név: Panyik Henriette
Foglalkozás: Mlinkó István EGYMI (szurdopedagógus, 

az utazó tanári hálózat tagja); néptáncpedagógus
Iskolák: Tiszaparti Gimnázium (Szolnok); Jászberényi 

Tanítóképző Főiskola; ELTE Tanárképző Főiskolai Kar 
(történelem szak); ELTE Tanító és Óvóképző Főisko-
lai Kar (óvodapedagógus); Eszterházy Károly Főiskola 
(fejlesztőpedagógia szakvizsga); ELTE Bárczy Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar (gyógypedagógus), Tímár Tánc-
akadémia (néptáncpedagógus)

Család: két lánya van: Csenge 24, Lili 22 éves
Hobbi: utazás, olvasás
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„A Néphadsereg védnöksége nélkül nem lenne ez a film. Kö-
szönettel és hálával tartozunk azért a nagy segítségért, amelyet 
az Egri csillagok elkészítéséhez nyújt. A Néphadsereg védnök-
séget vállalt történelmünk e hősi epizódjának megfilmesítése 
fölött. Szakértőket, technikusokat, sok ezer katonát bocsátott 
rendelkezésünkre. Ők tervezték Pilisborosjenőre az egri vár hű 
mását és a korabeli fegyvereket, ők építették a dombtetőre a 
több mint másfél ezer sátrat, részt vettek az ostrom haditech-
nikai részének kidolgozásában. Csak elismeréssel szólhatok 
azokról a műszaki katonákról is, akik télen, csontig hatoló hi-
degben mozgattak meg több ezer köbméter földet, hogy felépül-
hessen az egri vár mása, időben kezdődhessenek a felvételek.”
 (Népszabadság, 1968. július 14.)

A vár hátterében a Nagy-Kevély (537 méter) helyettesíti 
a Nagy-Egedet (537 méter). Merő véletlen, hogy mindket-
tő azonos magasságú. Az előtér pedig hasonlít az eredeti 
egri vár előtti völgyhöz, annyi eltéréssel, hogy szemben vi-
szonylag közel egy újabb domboldal van, ami viszont filmes 
szempontból jól jött Várkonyinak, mert így a török tábort 
és csapatokat könnyebb volt mutatni. A vár nem csak az 
Egri csillagok 2. részében, hanem már az elsőben is látható. 
Akkor jóval szűkebb képeket mutatott a kamera, de Buda 
várának elfoglalásakor és Török Bálint fogságba esésénél a 
Nagy-Kevély, a vár előtti füves terület és a várkapu is fel-
bukkan. Még két ikonikus, később más filmesek és filmek 

által is előszeretettel használt helyszínt köszönhet az Egri 
csillagoknak a filmes szakma. 

Néhány száz méterre a vártól, a kéktúra útvonala mellett, 
Pilisborosjenő felé található a Teve-szikla és a mellette levő 
bányaudvar. Az Egri csillagok filmben, a 2. rész elején a vár-
ba belovagló Bolyki Tamás mondja Dobónak, hogy „Ahmed 
serege már a Szépasszonyvölgyben van”. Utána jönnek azok 
a képek, amikor a janicsárok és más török egységek a fura 
alakú sziklák között masíroznak. Ezt itt, a Teve-sziklánál 
és közvetlen környezetében vették fel, mint ahogy ez volt 
a török tábor helye is, ahol Jumurdzsák megtalálja Szelim 
anyját, majd rábízza Jancsikát. 

Nem messze innen, alig 50 lépésnyire található egy fenyves 
liget, ahol egy barlang szája hívogatja a túrázókat. Ez az a bar-
lang, ahová Miklós deák és Cecey Éva – mint török harcosok – 
lementek hűsölni és a történet szerint Éva itt jutott be a várba.  

Egri vár, Nagy-Kevély, Teve-szikla, fenyves ligeti barlang és 
a környező táj. Utóbbi azért sokat változott, főleg a vár előte-
rében. Mivel legeltetés már évek óta nincs, ezért ott, ahol a 
filmben a gyepes török tábor és felvonulási terület volt, ma 
csipkebokor-erdő és egyre több feketefenyő található. 

Az Egri csillagok film utóéletéről már sokan és sokféle-
képpen írtak. Arról viszont alig találni információt, hogy az 
elmúlt években hány filmes produkció hasznosította újra 
ezeket a helyeket – de erről majd a folytatásban, márciusban 
olvashatnak…!

TÚRÁZÁS ÉS FILMTÖRTÉNET
Mindenkit vár az „egri vár” a Pilisben – I. rész
Január elején az Országos Kéktúra (OKT) 15. szakaszát, a Rozália téglagyár – Dobogókő közötti mintegy 23 km-es részt 
teljesítettem. Ez az út a Pilisben vezet végig. Régebben többször is jártam erre, de mindig a vegetációs időszakban, késő 
tavasszal, nyáron és ősszel. Volt, hogy nem ellenkezhettem, hiszen kötelező volt a részvétel (katonai kiképzés), de túrázás 
(Nagy-Kevély, Rám-szakadék) és munka miatt (forgatás autóversenyen) is jártam már erre. Nekünk, egrieknek különleges 
ez a hely, hiszen itt, Pilisborosjenő határában épült fel az 1968-as Várkonyi Zoltán-féle Egri csillagok filmhez a vár. A ma-
gyarországi jelenetek döntő többsége itt készült. A díszlet-vár most is áll, bár az évek múlása erősen érződik a megmaradt 
falakon. Ez érthető, hiszen a táj szépsége és sokszínűsége, valamint Budapest közelsége miatt számtalan hazai és külföldi 
filmes produkció használta később is a pilisi „egri várat” és közvetlen környezetét. Ezúttal a filmtörténetben túrázunk.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: FORGÁCS GÁBOR

Az talán közismert, hogy az Egri csillagokat nem lehetett 
Egerben leforgatni, hiszen a vár és környéke már régóta 
szerves részét képezi a városnak. Teljesen beépült a vár-
domb és környéke. Várkonyi Zoltán és filmes csapata éppen 
ezért úgy döntött, hogy felépítik az egri várat, méghozzá le-
hetőleg korhű módon. A 60-as években az fel sem merülhe-
tett, hogy papírmasé falakkal vagy éppen CGI-technikával 
próbálkozzanak, mivel élő, hús-vér emberek „harcoltak” a 
falakon, illetve abban az időben még nem létezett a mai fil-
meknél alapként használatos számítógépes trükkgyár. So-
káig keresgélték a lehetséges helyszíneket. Először a Fejér 
megyei Nadapra és környékére esett a választás. A háttér-

ben a Vértes lett volna az Eged, de végül az akkori honvé-
delmi miniszter miatt – ott volt a kedvenc vadászterülete, 
nem akart felfordulást – ez a terv kútba esett. Viszont a hon-
védségi kapcsolat révén megtalálták a megfelelő területet: a 
Pilisborosjenő és Csobánka közötti völgyet. Közel volt Bu-
dapesthez, a terület nagy része a honvédséghez tartozott, 
hiszen rakétafigyelő bázis, laktanya, kiképzőközpont és 
gyakorlóterep egyaránt megtalálható volt ezen a környéken. 
Ráadásként a honvédség még 5000 sorkatonát, ellátásukra 
hadtápot, a terepmunkákhoz pedig műszaki egységeket is 
biztosított a filmhez. Ezt a rendező, Várkonyi Zoltán több 
korabeli interjúban is megemlítette.

Teve-szikla

Barlang a fenyves ligetben
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– A megválasztását erősen ellentétes érzésekkel fogadta. 
Vagy rosszul gondolom? 

– Nem – mondja Szécsi Zoltán –, mert valóban vegyes ér-
zéseim voltak. Egyrészt örültem, hiszen egy megtisztelő és 
szép feladatról van szó, másfelől féltem is egy kicsit – ami 
ma sem múlt el teljesen –, mivel már akkor is láttam, hogy 
nem lesz könnyű mindent egyenesbe hozni. Hogy csak 
egyetlen, ám annál lényegesebb tényt említsek: napjaink-
ban egyáltalán nem egyszerű névadó szponzort szerezni. 
Márpedig elsődleges feladat találni egy olyan, stabil gazda-
sági alapokon nyugvó céget, amely hisz bennünk és nem 
csupán egy-két évre tervezi a velünk való együttműködését, 
ugyanakkor amelyikben mi is hiszünk és megbízunk. 

– Ez a közel öt hónap, amióta a klub élén áll, inkább el-
oszlatta a félelmeit vagy éppen ellenkezőleg: erősítette?

– Is-is. Egyfelől láttam, hogy rengeteg dolgot jó pályára 
lehet állítani. Ugyanakkor az aggodalmaim is megmarad-
tak, főként, amikor azt láttam, hogy az egész klub – és ezzel 
nem vagyunk egyedül az itthoni sportéletben – milyen mér-
tékben vált tao-függővé. Amennyiben igaznak bizonyulnak 
azok a számok, amelyeket ez ügyben kommunikáltak, ak-
kor nem pusztán az egri vízilabda, hanem az egész magyar 
sport borzalmasan nehéz helyzetbe kerül. 

– Mielőtt a financiális ügyekről részletesebben is szót vál-
tanánk, hadd kérdezzem meg: annak, hogy Ön belülről ke-
rült a klub élére – vagyis hosszú évekig a legmagasabb szin-
ten űzte a pólót –, milyen előnyei vagy hátrányai vannak? 

– Önmagában az nem lenne elegendő, hogy ismerem az 
uszoda világát, tudom, mi hogyan működik, ha ehhez nem 
társulna egyéb képzettség is. Én nemcsak a medencében bi-
zonyítottam, hanem rendelkezem azokkal a pénzügyi, köz-
gazdasági, menedzseri ismeretekkel is, amelyek egy klub 
irányításánál egyszerűen nélkülözhetetlenek. 

– Most, hogy tisztában van a körülményekkel, miben lát-
ja az előrelépés lehetőségét? 

– Legyünk őszinték: nem egy olyan klub irányítását vet-
tem át, amely épp a zeniten van. Mindezt nem elsősorban 
az első csapatunkra értem, hiszen a férfi pólósok esetében 
korántsem arról van szó, hogy lecsúsztunk, mint inkább ar-
ról, hogy a riválisaink húztak el tőlünk. Ami rettenetesen 
fájó, hogy a Bárány uszoda felújítása alatt- aminek egyéb-
ként maximálisan örülni kell – nem voltak megfelelőek a 
körülmények az edzésekhez. Javarészt ennek tudható be, 
hogy többen lemorzsolódtak. Itt nem elsősorban a „krém-
re”, magyarán a legjobb játékosokra utalok, hanem azokra, 
akik az utánpótlás széles alapját jelentik. Jelenleg mind a 
serdülők, mind az ifik kevesen vannak. Ha rápillantunk a 
tabellákra, rögtön észrevehetjük, hogy azok is a nehézsége-
inkről árulkodnak.

– Mindez egyben ki is jelöli a távolabbi jövőre vonatkozó 
tennivalókat. De mi a helyzet az első csapattal, amelytől – 
ahogyan Ön fogalmazott – elhúztak a riválisok?

– Az anyagi lehetőségeinket és a játékosállományunkat 
tekintve a 3–5. hely célozható meg, jóllehet ez nem azt je-
lenti, hogy ne lehetnénk például ezüstérmesek.  Azt viszont 
kár lenne tagadni, hogy az FTC messze a mezőny előtt van. 
Nekünk sok a fiatal játékosunk, remélhetőleg ők folyamato-
san fejlődnek majd. A lehetséges erősítést illetően szkepti-

kus vagyok, mert azokat a játékosokat, akiket szeretnénk, 
nem biztos, hogy képesek vagyunk megfizetni. Akiket vi-
szont igen, azokat nem feltétlenül akarjuk. Így aztán azon 
kell igyekeznünk, hogy a mostani tizenévesek között meg-
találjuk a jövő Birosait, Kásásait, Benedekjeit. Mindeneset-
re vannak fiatal és jó játékosaink, akikre lehet hosszabb 
távon is alapozni.

– A szurkolók viszont már csak olyanok, hogy mindig a 
dobogó legfelső fokáért harcoló Egert akarnak látni, amely 
ráadásul a nemzetközi porondon is jól teljesít.

– Annak ellenére, hogy Gerendás Gyurival nem jutottunk 
ki a BL négyes vagy hatos döntőjébe – igaz, a LEN Kupában 
2. helyen végeztünk –, még a csilláron is lógtak a nézők, 
akárcsak a hazai rangadókon, például a Vasas ellen. Az el-
múlt években viszont – függetlenül attól, hogy az Eger ál-
landó szereplője a BL négyes-hatos-nyolcas döntőinek – az 
átlagos nézőszám mindössze 280. A nézők akkor jönnek, ha 
szeretik a csapatot, a klubot. Mivel ezen a téren törés követ-
kezett be az elmúlt időkben, az a feladatunk, hogy szerethe-
tő csapatot hozzunk össze és rendbe tegyük a klub dolgait 
is. Ugyanilyen fontos, hogy a válogatottban legyenek olyan 
ikonok, akiket lehet sztárolni, akikért lehet lelkesedni. 
Amennyiben ez megvalósul, klubszinten is újra telt házas 
lesz a nézőtér.  

– Az anyagiakkal kezdtük, fejezzük is be azzal. Miért ne-
héz szponzorokat találni és miért lenne inkább kívánatos, 
hogy valaki nem csupán egy-két évre látna fantáziát a tá-
mogatásban?

– Megint a válogatottra utalnék. Ha az sikeres, a sport-
ág is népszerű lesz é s jönnek a szponzorok. Ez azt jelenti, 
hogy egy klubelnök is nagyobb eséllyel mehet a pénz után. 
Persze mindez megfordítva is igaz. Ami a hosszabb távú 
együttműködést illeti: nos, ha most valaki adna nekünk 1 
milliárd forintot, nem feltétlenül tudnám ésszerűen elköl-
teni. Sőt, azt sem ígérhetném, hogy ekkora összeggel biz-
tosan bajnokok leszünk. Ennél sokkal ésszerűbb lenne, ha 
ez a képzeletbeli szponzor tíz éven át biztosítana évi 100 
milliót, amellyel tudatosan és szisztematikusan, jó előre 
megtervezve valamennyi lépésünket hosszú távon építkez-
hetnénk. Mert ez lenne az alapja a majdani sikereknek.

HA A VÁLOGATOTT  
SIKERES, JÖNNEK A NÉZŐK 

IS, A SZPONZOROK IS 
Szécsi Zoltánnal támogatókról, utánpótlásról és az egri vízilabda jövőjéről

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Szinte nem is akadt olyan hazai médium, amely tavaly ősszel ne számolt volna be arról a kétségkívül izgalmas hír-
ről, hogy az Egri Vízilabda Klub tisztújító közgyűlése az egri pólócsapat egykori hálóőrét, a háromszoros olimpiai 
bajnok Szécsi Zoltánt választotta meg a klub elnökévé. Mivel az új vezető akkor röviden beszélt már a terveiről, 
mostani találkozásunkkor arra voltunk kíváncsiak, vajon az elnöki székben azóta szerzett tapasztalatok fényében 
miként látja a klub helyzetét, mely feladatok elvégzését tartja a legsürgetőbbnek.
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„HARCOLJUNK, KÜZDJÜNK EGYMÁSÉRT, AZ EDZŐNKÉRT ÉS A KLUBBÉRT!”

ÚJABB KIHÍVÁSOK ELŐTT AZ 
EGER SE NŐI LABDARÚGÓI

1984 Egri Lendület, 1994 FC Eger…, 2017 Eger SE. Aki követi az egri focit történéseit – és nem csak a férfi futballt 
– az egyből tudja, hogy ezek az évszámok és nevek az egri női labdarúgáshoz köthetők. Sokáig az NB I-es me-
zőny meghatározó csapata volt az egri, még Magyar Kupa-döntőt is játszottak kétszer. A 2001/02-es szezonban 
megszűnt a női nagypályás labdarúgás Egerben, bár kispályán még néhány évig működött a Dobó Katica SE. 16 
év szünet után, 2017 tavaszán az Eger SE jóvoltából újra birtokba vették a lányok a Felsővárosi Sporttelep focipá-
lyáit. Utánpótlás, felnőtt és futsal csapatot is indított az egyesület. Számos sikert tudhatnak már maguk mögött a 
lányok. A kezdetekről, a győzelmekről és a jövőről az edző, Paranai Enikő beszélt.

SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

SPORT

– Hogyan lehet egy csapatot elindítani a bajnokságban? Mire kell az elején 
nagyon figyelni?  

– Úgy gondolom, Egernek szüksége van női labdarúgó szakosztályra, hiába jár még egye-
lőre „gyerekcipőben” a megyében a női foci. A megyei szövetség is sokat segít abban, hogy 
elismertek legyünk. Minden kezdet nehéz, ez nálunk sem volt másképp, de toborzásokkal, 
illetve a média segítségével sikerült elindulnunk. Bármire szükségünk volt az indulásnál, azt 
megkaptuk az Eger Labdarúgó Sport Kft.-től. Legfőképp arra kell figyelni egy új csapat létre-
hozásánál, hogy élvezzék azt a lányok, amit csinálnak. Nem szabad nagy terhet az elején rájuk 
rakni, mert félő, hogy kihátrálnak. Fokozatosság, a labdarúgás iránti szeretet és az elkötelező-
dés a legfontosabb. 

– Több sikert is elkönyvelhetett már az együttes. Melyekre vagytok a legbüsz-
kébbek? 

– A 2017/18-as szezonban bajnoki címet szereztünk az U17-es csapattal a Heves megyei 
keresztpályás bajnokságban. Külön öröm volt számunkra, hogy együttesünk a Baj-nok-csa-
pat! című könyvben is szerepelt. A kicsik (U11) a Bozsik Programban remekül helytálltak a fiúk 
ellen. Ebben a szezonban pedig az U11-es futsal csapatunk döntőt játszik majd februárban, 
illetve az U13-as futsal csapat csoportelsőként várja a szintén februári rájátszást.  

– Hogyan készíted fel a csapatokat a tavaszi szezonra? 
– Az NB II-es futsal együttes már január elején elkezdte a felkészülést, hiszen nekik már 

elkezdődött a bajnokság. Január végén indul a felkészülés az U18-as és a Pest megyei női 3/4 
pályás bajnokságban szereplő felnőtt csapat számára. Minden szezon egy új kezdet. Ezt próbá-
lom a lányoknak is átadni. Az edzői munka nem csak annyiból áll, hogy megtartok egy edzést, 
vagy elmegyünk egy bajnokira, hanem ennél jóval több. A játékosokat meg kell hallgatni, be-
szélgetni kell velük. Úgy érzem, hogy bíznak bennem. Pozitívan tekintek a ránk váró szezonra. 
A lehető legtöbbet szeretnénk kihozni majd belőle.

Nagy Dina U13 lány, Eger SE: 10 évesen az Eger SE U13-as lány csapa-
tának kapusa vagyok. Hátvédként kezdtem, majd megkérdezte Enikő, 
az edzőnk, hogy ki szeretne kapus lenni. Elsőként jelentkeztem, mert 
mindig is a kapuba vágytam. Kiskorom óta a foci a mindenem, így 
Édesanyám egy nap felhívta az Eger SE-t, hogy megtudja, van-e le-
hetőség, hogy egy lány csapathoz csatlakozzak.  Szerencsém volt, épp 
toborzást tartott az egyesület. Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen 
remek csapat tagja lehetek, amit ma már bátran hívhatok egy család-
nak, hiszen az évek során sikerült jól összekovácsolódnunk. Nagy elvá-
rásaim vannak a tavaszt illetően. A futsal bajnokságban első helyen 
jutottunk a döntőbe, így izgatottan várjuk a folytatást és készülünk a 
közelgő mérkőzésekre.

Huszár Viktória játékos, Eger SE: 12 éve focizok, középhátvédként. 
Több egyesületnél is kipróbáltam már magamat és úgy gondoltam, 
hogy egy újonnan létrejött együttesben több lehetőségem van. Jól 
érzem magam a csapatban, úgy érzem, hogy biztos pont vagyok az 
együttes számára! A 2017/18-as szezon legjobb női utánpótlás játéko-
sa lettem, ami nagy megtiszteltetés számomra. A tavaszi szezontól azt 
várom, hogy eredményesebbek legyünk több bajnokságban is. Remé-
lem, most már meg tudjuk rendesen izzasztani az ellenfél játékosait! 

Závodszki Mercédesz játékos, Eger SE: 2009 óta, diákolimpián kezd-
tem el focizni. Alakítottunk egy csapatot és így indultunk el a megyei 
bajnokságban. Az Eger SE-nél hátvédként játszom, de igazából bár-
hová beállítanak, megállom a helyemet. Régóta vártam, hogy legyen 
egy helyi csapat Egerben, hiszen itt tanultam és nagyon szeretek 
futballozni. Jól érzem magam az együttesben. A tavaszi szezontól azt 
várom, hogy a csapat azt a formáját hozza, amit az utolsó pár meccsen, 
illetve, hogy ne legyenek sérülések. Élvezzük az együtt töltött perceket 
a pályán. Harcoljunk és küzdjünk egymásért, az edzőnkért és a klubért!

Az U13-as csapat tagjai: Bacsó Laura, Bartók Jenni, Benke Ramóna, 
Berencsi Bernadett, Jakab Zsófia, Nagy Dina, Pifku Noémi, Pifku Vivien, 
Smuczer Míra, Szabó Kata, Szabó Sára.

U18/felnőtt csapat tagjai: Barta Kincső, Bíró Petra, Borosi Dorina, Bö-
gös Anikó, Csehi Kincső, Dudás Enikő, Füredi Anett, Gyöngy Gréta, Holló 
Eszter, Huszár Viktória, Ipacs Ilona, Kakszi Blanka, Kalocsány Judit, Ka-
tona Lili, Kiss Virág, Major Dóra Ildikó, Mátyás Patrícia, Mészáros Viola, 
Németh Ida, Poczok Martina, Sütő Zsanett Ilona, Tamkó Diána Eszter, 
Tiszlavicz Luca, Závodszky Mercédesz.

A  Roma  című film az 1970-es évek elején játszódik Mexikóban, a cím egy helyi 
városnegyedre utal, ahol egy négygyermekes család mindennapjait láthatjuk. Ké-
nyelmes életet élnek, mindenük megvan. A cselédjük, Cleo gondoskodik a zavarta-
lan hétköznapokról. A fekete-fehér film – mondhatni – keretes szerkezetű, hiszen 
a történet elején a padlót felmosó lány a film végén is a családot szolgálja, nem 
szabadul a megállás nélküli házimunkától. Képileg pedig a repülőgép a visszatérő 
motívum, amely jelképezheti a hősnő, Cleo családon belüli megbecsültségét, il-
letve kötöttségeinek fokozatos lazulását. Az első snittben, miközben a lány sikálja 
a kövezetet, a padlóra kiömlött vízben csupán tükröződik a város felett elsuhanó 
gép, majd a záróképben már szabadon láthatjuk azt az égbolton, amíg Cleo a te-
tőteraszon munkálkodik. A repülő a film közben is feltűnik egyszer, méghozzá a 
harcművészeti bemutatón, ahol az edző magasba emelt, kört alkotó karjai között 
láthatjuk a távolban.

A cikk címében idézett mondat egy mellékszereplő száját hagyja el, miközben 
épp a moziba indulnak. A társaságnak csak a fele jut el a vetítésre, ketten (köztük 
Cleo) a szép időre hivatkozva lelépnek egy légyottra. A mozi végig fontos helyszín, 
többször is visszatér, ahogy az előzetesek is tetten érhetők a filmen, bár ezeket a já-
tékos képi spoilereket a rendező a történet kimenetelét illetően használja. Sokszor 
egy-egy beállítása utal a későbbi történésekre, megjósolva azok pontos alakulá-
sát. Ilyen például, amikor a moziban a lány elmondja a barátjának, hogy állapotos, 
és a fiú arra hivatkozva, hogy ki kell szaladnia valahová, eltűnik. Majd a vásznon 
láthatjuk, hogy egy zuhanó repülővel zárul az éppen vetített film, és ahogy a vé-
gefőcím, illetve a stáblista után összehúzzák a függönyt a már egyedül üldögélő 
Cleo előtt, kicsit mintha a lehetőségei kezdenének szűkülni a filmszínházban. Már 
itt sejteni lehet, hogy a fiú a háta közepére sem kívánja a leendő gyermekét, akinek 
már a híre terhétől hanyatt-homlok elmenekült. Hasonló megoldással él a rendező 
a szilveszteri összejövetel koccintásánál is, ahol a két nő épp a születendő babáról 
beszél, és hogy elnézhető-e a kismamának egy pohárka ital. Közvetlenül ezután 
összetörik Cleo csészéje, a kamera pedig hosszan megpihen, szinte rajtafeledke-
zik a földön heverő cserépdarabkákon, utalva a gyermek későbbi állapotára. Ezzel 
kapcsolatban egy másik képsor is árulkodó, méghozzá a kórházat megrázó föld-
rengés, miközben a hősnő az újszülött osztályon nézelődik.

Az elsőtől az utolsó snittig átgondolt és precízen kivitelezett képi világ jellemzi a 
filmet. Egy-egy jeleneten belül kevés a vágás, inkább a hosszú beállítások a jellem-
zők. A plánváltások sokszor belső montázsok segítségével valósulnak meg, vagyis 
nem vágásokkal változik a képkivágás, hanem azáltal, hogy például a szereplők 
kiszaladnak a távoli mező totálképéből, de közben oldalról ketten közelednek, 
szinte „belemásznak” a kamerába, míg az fixen, mozdulatlanul pásztázza az ese-
ményeket. Azaz helyszínt és témát vált a kép anélkül, hogy leállt volna a felvétel. 

Emellett a rendező-operatőr szinte kizárólag svenkekből gazdálkodik, vagyis az 
egy pontból jobbra-balra mozgás a jellemző, míg a térben oldalra, előre- és hátra-
mozgás, vagyis a „kocsizás”, vagy a föl, le „daruzás” nem. Ennek ellenére mégsem 
érezheti a néző, hogy egy síkban zajlanak az események, hiszen a belső montázsok 
mélységet biztosítanak.

A humor finoman szövi át a filmet, az autók többször visszatérnek poénforrás-
ként, sőt a jelenetek, amelyekben megjelennek, visszautalnak, és gúnyt űznek 
egymásból. Például már önmagában mókás, hogy a kamera hosszasan láttatja, 
ahogy a családfő, a ház ura kínosan precízen próbál beparkolni a szűk belső ud-
varra, ezt feszültségkeltő, gyors vágásokkal megoldott plánváltásokkal mutatja 
be, majd később a feleség ugyanide szinte begázol, összetörve a kocsit. De a nő 
a két jelenet között is kap egy geget, amikor a pirosnál a két amúgy is egymáshoz 
közel álló kocsi közé „becsörtet”, akkor még „csak” összekaristolva a járművet. A 
viccen túl a morbid humor is megjelenik, a falra akasztott halott kutyák preparált 
fejeinek sokaságában. Az a jelenet pedig, amelyikben a gyerekek ijesztgetésére 
beöltözött férfi énekelni kezd, míg a háttérben az erdőtüzet oltják az emberek, 
egészen szürreális.

Bár a ház ura elhagyja a családját, a történet lassú folyása során egyre inkább 
azt érezheti a néző, hogy történhet bármi, csak az a fontos, hogy a szeretteinkkel 
legyünk. Cleóhoz is egyre inkább ragaszkodnak, és ha nem is egyenrangú tagként 
fogadják el, de elfogadják, és segítik (bár eleinte abban sem hagyják nyugodni, 
hogy megpihenve együtt tévézzen a gyerekekkel, később, mikor a lány bevallja, 
hogy gyermeket vár, a família női tagjai támogatják, intézik az orvosi kezelését, 
később pedig nyaralni is magukkal hívják). A hősnő pedig töretlen áldozatkészsé-
gével hálálja meg a gondoskodást. Például, bár nem tud úszni, mikor látja, hogy 
a gyerekek egyre beljebb sodródnak a tengerparttól, gondolkodás nélkül veti bele 
magát a vízbe.

Az önéletrajzi ihletésű Roma igazi szerzői csemege, hiszen Alfonso Cuarón maga 
írta a forgatókönyvet, ő rendezte, fényképezte, vágta, sőt Nicolás Celis mellett pro-
ducerként is jegyzi a személyes, már-már intim hangvételű filmet. Amellett, hogy 
a gyermekkorába kalauzol, fel-felvillan benne egy-egy utalás a korábbi alkotásaira 
is, például a jelenet, amikor egy űrhajós filmet néz a család a moziban, az a 2014-
ben hét Oscart nyert Gravitáció című művét idézi. A Roma című alkotásában a ké-
pek szavak nélkül is mesélnek, és ha a szereplők nem beszélnének, akkor is érthető 
lenne minden mozzanat, minden érzelem, legyen az akár félelem, akár a feltétlen 
szeretet, a meghitt és erős összetartás, vagy a szenvedéstől való kiüresedés, mert 
ez a történet valóban a film nyelvén szól a klasszikusokat kedvelő nézőkhöz, akik-
nek méltán juthat az eszükbe ezután Alfonso Cuarón hallatán Federico Fellini.

(ROMA mexikói–amerikai filmdráma, 135 perc, 2018)

„Szeretem nézni az előzeteseket” – avagy a mondat, amit nem hittem volna, hogy valaha is hallok a mozizásról

A Gravitáció, a Biutiful, az Anyádat is és a Szép remények című filmek rendezőjeként, operatőreként, vágójaként, vagy épp producereként megismert 
Alfonso Cuarón legújabb, önéletrajzi ihletésű munkájában egy középosztálybeli család, illetve cselédjük történetét tárja a nézők elé. Alkotása tarolt a világ 
legkülönbözőbb szemléin. Így például a filmtörténet legrégebbi, máig az egyik legfontosabb „A” kategóriájú mustráján: a Velencei Filmfesztiválon a leg-
jobb filmnek járó fődíjat, az Arany Oroszlánt kapta, majd január elején a Golden Globe-gálán bezsebelte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó elismerést, 
valamint a legjobb rendezést, emellett tíz Oscar-díjra jelölték. Hogy az utóbbiakból hányat sikerül elnyernie, az hazai idő szerint február 25-én, hajnali 2 
órától derül ki a 91. Oscar-gálán. SZERZŐ: VERES PETRAROMA
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Dobó István
Mennyire nehéz egy több mint 300 éve halott emberről 
szobrot készíteni, akiről bár vannak korabeli leírások és 
rajzos portrék, mégis inkább csak találgatni lehet, hogy ho-
gyan is nézett ki valójában? Strobl Alajos a korábbi műve-
inél már megszokott alapossággal tervezte meg a kompo-
zíciót. Három alakban gondolkodott. Dobó középen, kivont 
karddal álló alakján hasonlóan deklarált hazafiság uralko-
dik, mint a két évvel később átadott Kossuth mauzóleum 
fáklyát tartó géniuszán. Mintha csak Vörösmarty Mihály: 
Eger (1828) című eposzának idevágó sorait olvasnánk:

„Fenn pedig a haza bánatját hordozva szivében
Áll a harci Dobó. Vélhetnéd lenni szobornak,
Melyet ügyes kézzel fölségesen állata hajdan
Legragyogóbb korból a művész, s díszes alakban
Megtartott az idő, hogy utóknak lenne csodájok.
Vélhetnéd; mert mozdulatát nem látni fejének,
Nem hadütő hős karjainak, de szemében ölő tűz,
A szabad elszántság megemésztő lángjai égnek.”

Ismerve Strobl munkásságát és munkamódszereit, 
majdnem biztos, hogy olvasta ezeket a sorokat és 
merített is belőlük a főalak mozdulatának és arcki-
fejezésének megformálásával. Másik bevett szoká-
sa volt, hogy mindig felderítette a terepet és igyeke-
zett sok helyről információt gyűjteni. Tudomásunk 
van arról, hogy többször járt a megbízás kézhezvé-
tele után Egerben, így a várban is, ahol engedélyt 
kapott arra, hogy az akkoriban a Setét kapuban 
elhelyezett Dobó-szarkofágról gipszmintát készít-
sen, amit szabadon felhasználhatott a szoborkom-
pozíció elkészítésénél. Ez a fedlap egyébként nem 
egészen tisztességes szándéktól vezérelve Dobó Ist-
ván (1500 körül – 1572) dobóruszkai síremlékéről 
került Egerbe, még Pyrker érsek idejében, feltehe-
tően 1832–33-ban. Ekkor volt a dobóruszkai föld-
birtokosnak, Buttler Jánosnak a válópere, amihez 
így remélt „jó pontot szerezni” az érseknél. A „meg-
vesztegetés” nem jött be, viszont Stroblnak – ké-
sőbb – pont jól jött a segítség Dobó megformálásá-
nál. Ennek alapján és a várban látott tárgyi emlékek 
hatására készült el Dobó ruházata, páncélja és fegy-
verzete. Érdekesség, amit sokáig még a hivatalos 
szervek sem tudtak, hogy a Dobó-síremlék fedlap-
jából valójában nem is kettő, hanem három létezik! 
Az eredetit Egerben láthatjuk. Az először készült 
másodlat visszakerült Dobóruszkára, az eredeti sí-
remlékre. Viszont a Strobl által készített gipszmin-
ta alapján faragott harmadik fedlap ma is látható a 
régi őrtűz-tanyai Strobl-villa falában. A családi ház 
és birtok ma a szlovákai Királylehotához (Kráľova 
Lehota) tartozik.

Mekcsey István
A lehetséges mellékalakok közül Mekcseyt, Dobó 
várnagytársát az 1552-es ostromnál Breznay Im-
rében (1870–1944) találta meg a szobrász. Szecskó 
Károly az Egri Magazin 2011. decemberi számában 
bővebben is írt az akkori egri közélet meghatáro-
zó alakjáról, aki amellett, hogy számtalan városi 
egyesületben töltött be különböző tisztségeket, 
hely- és irodalomtörténész, országos és helyi la-
pok vezetője, városi képviselő is volt. Jellegzetes, 
bajszos alakja keltette fel Strobl figyelmét és ad-
dig nem nyugodott, míg meg nem nyerte Mekcsey 
modelljeként. Elég csak Breznay Imre és Mekcsey 
István képeit egymás mellé tenni!

A várvédő egri nő alakja
Itt is hosszabb keresgélés előzte meg a választást. 
Végül egy „profi” szobor modell lett a befutó. A fővá-
rosi Hajdú Róza (1882–1968) ugyanis akkoriban már 
elismert és sokat foglalkoztatott modellje volt a kép-
zőművészeknek. Zala György, Róna József és Strobl 
Alajos nem egyszer kérték fel nőalakok megformálá-
sánál, hogy ő legyen a „minta”. 1906-ban, amikor a 
kis- és gipszmintát készítette a mester, Hajdú Róza 
épp betöltötte 24. életévét. Ekkor már túl volt olyan 
munkákon, mint Zala Györgynek a mai Hősök terén 
álló Millenniumi emlékműve, illetve Mária Terézia 
szobra. Magas kort ért meg. 86 évesen, 1968. február 
29-én, az Amerikai Egyesült Államokban hunyt el.

SZOBORMUSTRA
Kik voltak a Dobó-szobor modelljei?

Az Egri Magazin 2014. októberi különszámában röviden megemlítettem, hogy az 1907-ben átadott Dobó-szobor két mellé-
kalakját Breznay Imréről (Mekcsey) és Hajdú Rózáról (várvédő egri nő), míg Dobót a várban található, eredeti Dobó-szarko-
fág fedlapja alapján mintázta meg Strobl Alajos. Hogy hogyan? Minden „modellnek” megvan a maga története…

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN
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Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb  

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Egri munkahelyre keresünk

MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

MUNKAVÁLLALÓKAT 

a következő munkakörök 
betöltésére:

takarító kisegítő • varrónő • 
ügyfélkapcsolati munkatárs 

• masszőr • pedikűrös

Az önéletrajzokat várjuk a 
horizontalapitvany@gmail.com 

e-mail címre!
Tel.: (06 20) 96-777-20

PROGRAMOK

EGRI PROGRAMOK,  
PROGRAMAJÁNLATOK, ESEMÉNYEK 

EGER ÉS KÖRNYÉKÉN

WWW.EGRIPROGRAMOK.HU

MIÉRT VELÜNK? 
  Mert teljes körű szolgáltatást nyújtunk a ta-

lálkozástól a birtokbaadásig.
  Mert Ön csak sikeres közvetítésünk esetén 

fi zet, rejtett költségek nincsenek. 
  Mert naprakészek vagyunk az ingatlan piacot 

érintő változásokban.
  Mert ügyfélkörünk napról napra bővül, aján-

lások révén. (Köszönjük!)
  Mert mindenre létezik megoldás, és mi a legjobbat keressük.
  Mert szolgáltatásainkat az igényeknek megfelelően alakítjuk. 
  Mert nyilvántartott ügyfeleinknek azonnal ki tudjuk ajánlani in-

gatlanát.
  Mert utcafronti irodánk Eger belvárosában, jól megközelíthető 

helyen van. 
  Mert azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy Ön a legjobb feltételek mel-

lett, a legrövidebb időn belül, a legnagyobb biztonságban elérje a célját.

HOL TALÁL MEG MINKET?
  Interneten: www.ingatlanpalettaeger.hu
  Irodánkban: Eger, Széchenyi u. 21. fsz. (telefonos időpont-egyez-

tetés ajánlott!) 
  Telefonon: munkatársaink reggeltől estig várják az Önök hívását!
  Facebookon, utcán, üzletben, kutyasétáltatás közben, színházban, 

piacon…

INGATLAN PALETTA – AZ ELÉGEDETT ÜGYFELEKÉRT
(+36 30) 472 0617 • ingatlanpalettaeger@gmail.com

Új arculat, új név: INGATLAN PALETTA Eger!
A Boros Ügyvédi Iroda ingatlanirodája, 
a Magyar Ingatlanközvetítők Országos 

Szövetségének tagja

A Média Eger Nonprofi t Köz-
hasznú Kft. Eger és környéke 
vezető kommunikációs cége, 
mely az Egri Városi Televíziót 
és a Kulturma Városmarketing 
Csoportot egyesíti. 

Közel negyedszázados tapasz-
talattal és kapcsolatrendszer-
rel komplex kommunikációs 
szolgáltatást nyújt a televízió, a 
nyomtatott sajtó, az online- és 
outdoor felületeken egyaránt. 
2017 óta feladata Eger város 
kommunikációjának, marketing-
tevékenységének összehango-
lása, városi nagyrendezvények 
szervezése, turizmusának fej-
lesztése, a város népszerűsítése.

Gyakornoki programunkba versenyképes jövedelem-
mel munkatársakat keresünk az alábbi területeken:

– Grafi kus és multimédiatervező
– Rendezvényszervező
– Mozgókép és animációkészítő
– Szerkesztő-műsorvezető
– Pénzügyi, számviteli ügyintéző
– Kisgyermeknevelő, gyermekfelügyelő

Alkalmazási feltétel: 
– 25 év alatti életkor,
–  a megadott pozícióknak megfelelő, befejezett OKJ-s végzettség,
–  meglévő regisztráció vagy regisztrálhatóság az Ifj úsági Garancia Programba.

Nappali tagozatos hallgatói jogviszony, valamint megszerzett felsőokta-
tási, felsőfokú oklevél kizáró ok a gyakornoki programban.
A fényképes önéletrajzokat 2019. február 22-ig a kulturma@mediaeger.hu  
e-mail-címre kérjük!

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
Média Eger Nonprofi t Közhasznú Kft.
3300 EGER, TÖRVÉNYHÁZ U. 15.  TEL.: (+36 36) 419 999  MEDIAEGER@MEDIAEGER.HU

Egerben, a Kertész utcában, a Strand és az Érsekkert közelsé-
gében ELADÓ egy 300 m2-es alapterületű, vállalkozási célok-
ra (vendégház, irodaház, orvosház stb.) is kiválóan alkalmas, 
négyszintes családi ház, 290 m2-es telken, jól bevezetett orvosi 
rendelővel. Irányár: 49,5 mFt. 

Érdeklődni: (+36 30) 965-5454
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