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HÍREK

KINEVEZÉS
Új vezérigazgató az Egererdő Zrt. élén

JANUÁR 7.
Január 7-től új vezérigazgató, Dobre-Kecsmár Csaba váltja 
a nyugdíjba vonult dr. Jung Lászlót az Egererdő Zrt. élén. 
A társaság vezetőjének egyik kiemelt célja, hogy a helyi 
szervezetekkel és önkormányzatokkal karöltve aktívan 
vegyenek részt a kormány országfásítási programjában. A 
vezérizgató-helyettesi pozíciót az egri születésű erdőmér-
nök, Ősz Gusztáv tölti be.

II. VILÁGHÁBORÚ
A doni áttörés áldozataira emlékeztek

JANUÁR 10.
Országszerte túrákkal emlékezett meg az 1943-ban a Don-
nál elesett, megsebesült, fogságba került, illetve a harco-
kat túlélt katonákra a Magyar Tartalékosok Szövetsége. 
A MATASZ Heves megyei rendezvényén közel nyolcvanan 
vettek részt, többek között magyar, német, olasz és fran-
cia tartalékosok, illetve katonai iskolások. A résztvevők 
Bélapátfalván, Felsőtárkányban, Egerben és Egerszalókon 
gyújtottak mécseseket a háborús hősök sírjainál és emlék-
műveinél. (fotó: gál gábor)

INFRASTRUKTÚRA
Korszerűsítik a városi buszmegállókat

JANUÁR 15.
2020-ban 68 fedett buszmegállót telepítenek a város kü-

lönböző pontjaira. Ezzel a jelenlegi utasvárók 70 százaléka 
megújul, a maradék 30 százalékot ezt követően tervezik 

korszerűsíteni. Az egri önkormányzat 2019 májusában 
írta ki azt a pályázatot, amely a folyamatos rongálásnak 
és a szélsőséges időjárási viszonyoknak kitett utasvárók 

korszerűsítését célozta meg. Eger költségvetését ez a 
beruházás nem érinti, a beruházás és a működtetés is a 

sikeresen pályázó cég feladata.

OKTATÁS
Mi lesz a Móra Ferenc Tagiskola sorsa?

JANUÁR 16.
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 
még 2009-ben perelte be az Egri Balassi Bálint Általános 

Iskola Móra Ferenc Tagiskoláját szegregáció miatt. A bíró-
ságon tíz év után született másodfokú ítélet, amely egy 

deszegregációs terv elkészítésére kötelezte a fenntartót, az 
Egri Tankerületi Központot. A terv elkészült, amely alapján 

5 év alatt leépíthetik és bezárhatják az iskolát. A városveze-
tés egyeztetést kezdeményez az ügyben érintett minden 

szereplővel a helyzet megnyugtató rendezése érdekében.  

ÉVNYITÓ
25 éves jubileumát ünnepli a HKIK 

JANUÁR 16.
Idén fennállásának 25. éves jubileumát ünnepli a Heves 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Gyöngyösön tartott 
gazdasági évnyitón elhangzott, Heves megye a korábbi 
években főként mezőgazdaságra épülő térségből mostan-
ra kifejezetten ipari megyévé változott. Paragh László, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy fogalma-
zott, Magyarországon az elmúlt években a legmodernebb 
technológiai fejlesztések valósultak meg számos iparágban.

ÉRTÉKELÉS
13. Civil Randevú

JANUÁR 20.
Értékelte a 2019-es évet az Egri Civil Kerekasztal. A talál-
kozón az év önkéntes civil aktivistáinak és szervezeteinek 
egész éves önzetlen munkáját ismerték el oklevelekkel, 
emléklapokkal. Az Életfa Környezetvédő Szövetség 30 
éves fennállását ünnepelte a Civil Randevún. Az év egye-
sületének az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményét 
(EKVI) választották.

JUBILEUM
100. születésnapján köszöntötték Anna nénit

JANUÁR 21.
Gulyás Gyuláné Kakukk Anna, Anna néni 1920. január 19-én 

született Egerben, gyerekkora óta itt él a városban. Nagy 
családdal büszkélkedhet, három gyermeke, egy fia és két lánya 
született, öt unokája és 10 dédunokája van. Élete során főképp 

varrással foglalkozott, varrónő szakmája van, de több terü-
leten is dolgozott. Az évforduló alkalmából Mirkóczki Ádám 

polgármester köszöntötte az ünnepeltet, akinek mindennapjai 
– lányai gondoskodása mellett – sok pihenéssel telnek.

DIÁKOLIMPIA
Floorball bajnoki cím hazai pályán

JANUÁR 27.
Közel 600 diák versenyzett a bajnoki címért a Kispályás 
Floorball Diákolimpia Országos Döntőjében, az egri Ke-

mény Ferenc Sportcsarnokban. A kétnapos eseményen az 
Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjainak összesen 
3 érmet sikerült szerezniük: egy bajnoki cím mellett még 

egy-egy második és harmadik hely volt a mérlegük. A 
középiskolásokat az Egri Szilágyi képviselte. A VI. korcso-

portos lányok egy ezüstéremmel lettek gazdagabbak.

hiányol egy hírt? vagy többet szeretne megtudni egy-egy témában? ebben az esetben érdemes felkeresni a tv eger honlapját, közösségi oldalunkat, illetve youtube-csatornánkat!



6 / EGRI MAGAZIN EGRI MAGAZIN / 7

AMIRŐL BESZÉLNEK

Városi közgyűlés

Megújulhat a Balassi tanmedencéje 
és módosították az alapokmányt
Január 30-án tartotta legutóbbi ülését a városi közgyűlés. A képviselőtestület döntött többek között az Állomástér 
2. szám alatti épület helyi védelem alá helyezéséről, az alapokmány módosításáról, valamint a Kerekesszékes és az 
Uszonyosúszó Világkupa támogatásáról.

A grémium elsőként az alapokmány módosítását tár-
gyalta, amely például a felszólalások hosszát és a bizott-
ságok kialakítását érinti. A polgármester szerint erre 
a hatékonyabb és egyszerűbb működés érdekében van 
szükség. Ezt tíz igen szavazattal elfogadták, majd esküt 
tettek az újonnan megalakuló Felülvizsgáló Bizottság 
tagjai.

A képviselőtestület döntött az Állomástér 2. szám 
alatti épület helyi védelem alá helyezéséről, amely a ké-
sőbbiekben az intermodális csomópont fontos részévé 
válik, emellett a helyi építési szabályzat módosításáról 
is tárgyaltak. Wolf Beáta településtervező ismertette 
többek között a Vécseyvölgy, a Szénáskert, a Töviskes és 
a Szvorényi utcákat érintő változásokat. Ezt egyhangúan 
elfogadta a közgyűlés. Az Egri Balassi Bálint Általános 
iskola tanmedencéjének pályázati forrásból történő fel-
újítását is megszavazták, továbbá döntöttek arról, hogy 
az M25-ös bekötőúthoz közeli területen a későbbiekben 
benzinkutat, töltőállomást és parkolókat is kialakíta-
nak. 

Az önkormányzati bérlakások kapcsán elhangzott, a 
Markhot Ferenc Kórház kérésére ismét szolgálati lakáso-
kat biztosítanak majd az ott dolgozók számára, azonban 
csupán egy éves időtartamra. A városvezető kiemelte, 
mivel kb. 200 egri lakos tart igényt bérlakásra, szeretné 
felmérni, hogy kinek van rá igazán szüksége. Döntöttek 
továbbá arról, hogy az önkormányzat 2020-ban is tá-
mogatja a Kerekesszékes és az Uszonyosúszó Világkupa 
megrendezését, illetve pályázatot írnak ki az Evat Zrt. 
gazdasági társaságainak ügyvezető pozíciójára. Emellett 

a testület elfogadta, hogy ingatlanhasználati jogot ado-
mányoz a Biosziget Rehabilitációs Alapítványnak.

A város Fenttartahó Energia Akciótervéről Komlósi 
Csaba elmondta, Eger eddig nem teljesítette azokat a 
célkitűzéseket, amelyeket a szén-dioxid kibocsátással 
kapcsolatban megfogalmaztak. Orosz Lászlóné a köz-
világítást hozta fel kezelendő problémaként, melyhez 
Földvári Győző hozzáfűzte, alkonykapcsolós lámpák 
beszerzésén dolgoznak. Dr. Kurucz András az Egri Vá-
rosfejlesztési Kft. ügyvezetője pedig arról tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy több engedéllyel is rendelkeznek a 
napelemparkok kialakításához. A grémium arról is dön-
tött, hogy az önkormányzat részt vegyen a Mátra-Bükk 
térség fejlesztése című projektben, melynek köszönhe-
tően több mint 13 millió forintot fordíthatnak a későb-
biekben a turizmus fejlesztésre, városi séták szervezésé-
re és a turisztikai kártya létrehozására.

A városi közgyűlés napirendjeinek megtárgyalását kö-
vetően az egriek kaptak felszólalási lehetőséget. Somodi 
Sándor korábbi független polgármesterjelölt arra kérte a 
városvezetőt, tisztázza őt a január 8-i Egerinfón elhangzot-
tak miatt. Radó István egri lakos pedig azt javasolta a vá-
rosvezetésnek, hogy az ortodox zsinagóga felújítása során 
alakítsanak ki egy koncerttermet, továbbá nehezményezte, 
hogy Egerben nincs holokauszt-emlékmű és méltó múlt-
idézést sem tartottak. Berecz Mátyás elmondta, a zsinagóga 
galériaként fog működni a jövőben, és tervezik egy olyan 
sarok kialakítását az épületben, ahol a holokauszt áldoza-
taira emlékeznek. A legközelebbi városi közgyűlés február 
26-án, szerdán 9 órától lesz. (fotó: vozáry róbert)

EGERINFÓ
Mirkóczki Ádám: Kétes szerződések a Városgondozás Eger és a Média Eger Kft.-k 
átvilágításánál

Két önkormányzati cég átvilágításának eredményeiről számolt be Mirkóczki Ádám polgármester a januári Egerinfókon. 
A városvezető ismertette a Városgondozás Eger és a Média Eger Kft.-k szerződéseinél talált problémákat.

2017-től az éves városüzemeltetésre fordított összeg 290 
millió forintról 460 millió forintra ugrott 2019-ig – fogal-
mazott Mirkóczki Ádám 2020 első Egerinfóján. A polgár-
mester hozzátette, a megemelt támogatás után a Város-
gondozás Eger Kft.-nél minden feladatra kiszervezték a 
tevékenységeket a különböző alvállalkozóknak.

– Az egri adófizetők pénzéből néhány jól behatárolha-
tó vállalkozói kör, sokszor egyszemélyes cégek, horribilis 
megrendeléseket kaptak, olyanokat, amelyeket saját kapa-
citásukból nyilvánvalóan nem tudtak ellátni, ezért továb-
bi alvállalkozókat vontak be, és részükről vagy egyáltalán 
semmiféle tevékenység nem történt vagy egyszerűen csak 
továbbszámláztak. Ezek nyilván újabb vizsgálatokat igényel-
nek, de szükség esetén megtesszük a jogi lépéseket – mondta 
Mirkóczki Ádám polgármester.

Míg a korábbi években a téli síkosságmentesítést csak a 
Városgondozás Eger Kft. végezte, addig 2018-ban már közel 
20 millió forintot fizettek ki érte egy alvállalkozónak – foly-
tatta a városvezető. Hozzátette, amikor a Városgondozás 
egymaga végezte a feladatokat, akkor lényegesen olcsób-
ban jött ki a teljes városi síkosságmentesítés.  A tájékozta-
tón egy, a Városgondozás Eger Kft. tulajdonában álló, majd’ 
6500 m²-es ingatlanról is szó esett, amelyet a tavalyi év 
elején a piaci ár negyedéért értékesítettek, ezzel – ahogy 
a városvezető fogalmazott – „több mint 100 millió forintos 
kárt okozhattak Egernek”. 

Mirkóczki Ádám a Média Eger Nonprofit Kft.-nél talált ké-
tes szerződésekről is beszámolt. A városvezető hangsúlyozta: 

olyan etikátlan megállapodásokat találtak, amelyek mögött 
nincsenek tényleges teljesítések. Mint mondta, azért volt 
nagyon fontos a soron következő átvilágítás, hogy lássuk, 
hogyan nem szabad a jövőben működnie a Média Eger Kft.-
nek. Állítása szerint, olyan etikátlan bérleti és tényleges 
munkavégzést nem igazoló szerződéseket találtak, amelye-
ket jogi képviselők vizsgálnak majd – tette hozzá.

– Olyan felületeken történt munkavégzéseket finanszí-
roztak a Média Eger Kft.-n keresztül, amelyeknek semmi kö-
zük az egri közpénzekhez – ezeket mi megszüntettük. Illetve 
találtunk más jellegű felháborító szerződéseket is, amelyet 
a volt ügyvezető főszerkesztő asszony a választások után 
az édesapjával – cégével – lényegében még megkötött, egy 
olyan raktárra vonatkozóan, amit azóta sem használt senki 
– fogalmazott Mirkóczki Ádám.

Az említett szerződés esetében, ha a Média Eger Nonprofit 
Kft. felbontja azt, akkor is ki kell fizetni a megkötött időszak-
ra vonatkozó havi költségeket – tette hozzá a polgármester. 
Hangsúlyozta, ennél az esetnél is megteszik a szükséges lé-
péseket. A városvezető hozzátette, strukturális átalakítást 
tervez a televíziónál, megtartva annak dolgozóit, így a TV 
Eger és az Egri Magazin továbbra is működni fog.

(fotó: gál gábor)
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POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA Közel egy évtized 
után ismét polgármesteri fogadóórán mondhatták el észrevé-
teleiket, javaslatiakat az egriek. Mirkóczki Ádám polgármes-
ter a jövőben a tervek szerint havonta 
12 egri polgárnak biztosít lehetőséget 
10-10 percben a személyes egyezte-
tésre. Erre első alkalommal január 
24-én került sor. Az első tapasztala-
tok azt mutatják, hogy nagy az igény. 
Lényegében már egy évre előre betelt 
az előjegyzés, ezért az sem lehetetlen, 
hogy havonta két ilyen esemény lesz. 
Időpont-egyeztetés név, cím, telefonszám megadásával és 
konkrét témamegjelöléssel a hajnady.k.endre@ph.eger.hu 
e-mail címen, vagy személyesen a Városháza portáján kihe-
lyezett dokumentum kitöltésével lehetséges.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

Megyei közgyűlés

Nem tervez sem adósságot, sem 
kezességvállalást a megye
Megszavazták a megyei önkormányzat 2020. évi költségvetésének megalkotásáról szóló előterjesztést. Heves megye nem 
tervez adósságot és kezességvállalást -döntöttek a testület tagjai. Az ülés előtt átadták az Év Heves Megyei Sportolója ki-
tüntető címeket. Az elismerést három kategóriában – egyéni, csapat és fogyatékkal élő – ítéltek oda a megyei sportszerve-
zetek, sportújságírók és a közgyűlés ajánlásainak figyelembevételével.

si és születési mutatók jellemezték. A képviselők tudomásul 
vették a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapít-
vány munkájáról szóló beszámolót. A 2018-ban megválasztott 
kuratórium és a felügyelőbizottság célul tűzte ki a szervezet 
törvényes működésének visszaállítását és a pénzügyi stabili-
tás újbóli elérését. Sürgősségi indítványként tárgyaltak a 2019. 
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításá-
ról, mivel a teljesítési adatokat február 4-ig kell megküldeni a 
Magyar Államkincstárnak. 

Elhangzott: a megyei önkormányzat 20 millió forintot nyert 
el a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatására. A 
pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálják majd el; az el-
nyert összeget május 31-ig kell felhasználni. 

Elfogadták a Heves Megyei Területrendezési Tervvel kap-
csolatos véleményösszesítő táblázatot. A szakmai anyag a 
miniszteri véleményezést követően válik véglegessé. Módo-
sították a Heves Megye Integrált Területi Programja c. doku-
mentumot, amely a kormány által nyújtott közel 42 milliárd 
forint megyén belüli felhasználását szabályozza. Az igazgatási 
szünet a nyári időszakban július 20-tól augusztus 23-ig, a téli 
időszakban december 21-től 2021. január 3-ig tart majd. 

Juhász Ferencnek, az Agria Shotokan Karate Egyesület veze-
tőjének (balra) gratulál Barta Viktor, Heves megye főjegyzője

Czene Gábor és Furucz Imréné triatlonista veszi át a kitünte-
tést Juhász Attila Simontól, a Megyei Közgyűlés elnökétől

Az úgynevezett Kubatov-listáknak megfelelő dokumentu-
mokat talált Mirkóczki Ádám. Mint arról a polgármester 
beszámolt, január 29-én az egyik alpolgármesteri irodá-
ban olyan iratokat, köztük 2014-es ajánlóívek másolatát 
találtak, melyekben – mint fogalmazott –, a Fidesz szemé-
lyes adatokat és politikai hovatartozást rögzítve listázta az 
egrieket. Ezen kívül fideszes szórólapok, érvelőkártyák, 
az egri önkormányzat és a polgármesteri hivatal dolgozó-
inak személyes adatai is megtalálhatók benne. Hozzátette, 
a 2014-es választás ajánlóíveinek fénymásolt példányai a 
2019-ig fideszes vezetés alatt álló egri városházán a 2020. 
januári közgyűlésig ott voltak, ami már csak azért is prob-
lémás, mert a Helyi Választási Bizottság által hitelesített 
ajánlóíveket a gyűjtési időszak végén hiánytalanul vissza 
kell szolgáltatni a bizottságnak azért, hogy más képviselő-
jelöltek ne juthassanak hozzá ezekhez a listákhoz és ne 
tudják lemásolni. A városvezető hangsúlyozta, mindez sérti 
az egriek személyiségi jogait és felvetik a választási csalás 
lehetőségét.

– Ez egy kézzelfogható bizonyíték. Eger egy jelentős ré-
szének komplett listázását találtuk meg az egri polgárok 
Fideszhez való kapcsolatának 1-től 7-ig való név szerinti 
osztályozásával. Félreértések elkerülése végett: a Büntető 
Törvénykönyv szerint ezek kimerítik a választási csalás és a 
személyes adattal való visszaélést. A két vaskos dosszié tar-
talmazza Nyitrai Zsolt 2014-es országgyűlési képviselőjelölti 
ajánlóíveinek fénymásolatát, ami még üresen is BTK-s, nem-
hogy kitöltve és szenzitív adatokkal lefénymásolva, de min-
den lakos mellé ki volt írva, ki fideszes, ki nem, ki halálozott 
el, ki volt otthon stb. – nyilatkozta Mirkóczki Ádám.

A polgármester a közgyűlésen szólította fel a fideszes kép-
viselőket lemondásra, valamint kiemelte, vonuljanak vissza 

Politika

 „Eger politikatörténetének legbotrányosabb 
bizonyítékait találták meg!”
Személyes adatokat és politikai hovatartozást tartalmazó listákat, köztük Nyitrai Zsolt 2014-es országgyűlési képvi-
selőjelölti ajánlóíveinek fénymásolatát is megtaláltak az egyik alpolgármesteri irodában - mondta Mirkóczki Ádám pol-
gármester. A közgyűlés szünetében tartott rendkívüli sajtótájékoztatón elhangzott, Eger politikatörténetének legna-
gyobb politikai botrányának bizonyítékait találták meg, amelyek sértik többek között az egriek személyiségi jogait és a 
választási csalás lehetőségét is felvetik – tette hozzá a városvezető.

az egri közéletből. Hangsúlyozta: Nyitrai Zsolt országgyűlé-
si képviselőnek és Oroján Sándornak, az egri Fidesz-KDNP 
frakcióvezetőjének, kampányfőnökének is van ebben az ügy-
ben felelőssége. 

Oroján Sándor erre reagálva hangsúlyozta, Mirkóczki 
Ádám polgármester súlyos vádakat fogalmazott meg a Fi-
desz egri közösségével szemben, amit visszautasít. Mint 
mondta, választási csalás elkövetésével vádolja a városve-
zető, amit állítása szerint soha nem követett el, ezért rágal-
mazásért feljelenti Mirkóczki Ádámot.  

– Abban biztos vagyok, hogy a vádak nem állják meg a 
helyüket. Egyébként mivel kampányfőnök vagyok, háttér-
információként erről az egészről azt tudom mondani, hogy 
2014-ben én ugyan nem dolgoztam az itteni kampányban – 
egyébként az ügy engem személyesen egyáltalán nem érint, 
már amennyiben erről a 2014-es dokumentumcsomagról 
beszélünk, ami eddig nyilvánosságra került –, de mint kam-
pányfőnök tisztában vagyok a mozgósítás technikáival, amit 
mi alkalmazunk a választókkal, a direkt kapcsolattartás 
technikáival. Ilyen lista és listázás, amiről a polgármester úr 
beszélt, ilyen nem létezik – tette hozzá a Fidesz-KDNP egri 
frakcióvezetője.

Mirkóczki Ádám polgármester sajtótájékoztatóján kiemel-
te, amikor szembesültek azzal, mit találtak, rögtön jegyzőkö-
vet készítettek, és ezzel együtt adják majd át a dokumentu-
mokat a rendőrségnek a feljelentés megtételével együtt. Mint 
mondta, ennyire egyértelmű bizonyíték a fideszes listázások-
ra még soha nem került elő az országban. „Hiába kiabál most 
a Fidesz feljelentést, rágalmazást, ez csak a lebukott emberek 
kétségbeesett vagdalkozása”. Mirkóczki szerint a rendőrségen 
és a bíróságon minden fideszes politikusnak lesz lehetősége 
megmagyarázni a tetteit. (fotó: mihály péter)

A Heves Megyei Közgyűlés 2011-ben alapította az Év Heves 
megyei sportolója díjat, azóta minden évben ezzel a kitünte-
téssel ismeri el a testnevelési és sporttevékenységében kima-
gasló érdemeket elérő sportolókat. Idén a megyei közgyűlés 
döntésének értelmében Furucz Imréné triatlonista, az Agria 
Shotokan Karate Egyesület és Czene Gábor triatlonista része-
sült az elismerésben. 

A testület tagjai első napirendi ponként megtárgyalták a 
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakmai te-
vékenységéről szóló tájékoztatót. A Kórház munkatársi létszá-
ma stabil, az intézmény gazdálkodása modell- és példaértékű; 
a megkezdett és sikeres munkájukat tovább kívánják folytatni. 

Heves megye lakossági egészségi állapotáról készült beszá-
molóból kiderül: megyénket is sújtja a népesség elöregedése, 
2007 és 2016 között a hazai átlagnál kedvezőtlenebb halálozá-
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A magyar kultúra napján rendezett városi ünnepségen 
Gárdonyi Géza-díjat kapott Dobos Éva grafikusművész. 
Az alkotó 1977-ben Egerben kezdte tanulmányait a Fiatal 
Alkotók Körében, Dohnál Tibor festőművész irányítása 
alatt. Később tanította például Károlyi Zsigmond és Wág-
ner János is. Dobos Éva mintegy harminc éve tevékenyke-
dik pályáján, a Művészeti Alap és a Magyar Illusztrátorok 
Társaságának tagja, az egri alapítású EURÓPA 24-nek pe-
dig póttagja. Országszerte több mint száz önálló és kol-
lektív kiállításon mutatták be műveit, Egerben eddig négy 
önálló tárlaton láthatta a közönség a munkáit. Rendszere-
sen szerepel az Aquarell Biennálén, legutóbb pedig a Ve-
lencei Biennálén is bemutatkozhatott egy grafikája által.

A magyar kultúra napja 

Öt szakember munkáját díjazták 
Január 22-én, a magyar kultúra napján országszerte ünnepségeken ismerik el a művészeti és kulturális élet terüle-
tén dolgozók eredményeit, kiemelkedő teljesítményét. Egerben öt szakember munkáját díjazták a Bartakovics Béla 
Közösségi Házban.

és tárgyalkotással. Ihletének forrása évtizedek óta a palóc 
népművészet. Alkotásai során ebből a gazdag örökségből, 
motívum- és színvilágból építkezik. Saját, egyedi tervezé-
sű ruhái mellett eredeti, hagyományos palóc viseleteket 
is készít néptánc- és hagyományőrző együtteseknek. Éve-
ken át vezette a Heves Megyei Népművészeti Egyesületet, 
az Országos Ruha- és Viselet Szakmai Bizottságának elnö-
ke, emellett a „Viselet régen és ma” országos konferencia 
egyik szervezője.

Molnár Ferenc pedagógusi munkája a ’90-es években 
indult, neumannos diákok százainak tanított és tanít ma 
is történelmet, illetve magyart. Tevékenységét „Pro Ag-
ria” szakmai díjjal ismerték el. A pedagógus több irodalmi 
szalont is működtet Egerben. A lakásán, illetve a Kepes 
Intézetben tartott pódiumbeszélgetések közönségének 
magját gyakran alkotják középiskolás diákok. 

– Azt tapasztalom, hogy a fiataloknak nagy az igényük az 
ilyen típusú beszélgetésekre, akár csak a meghallgatásukra. 
Úgy tűnik, a legnagyobb probléma a szabadidejük kitöltése; 
persze le lehet ülni a különböző digitális eszközök elé, de fon-
tos, hogy az interneten keresztül is hozzájussanak az minőségi 
előadásokhoz, koncertekhez. Nem egyszerű a helyzet, hiszen 
olyan mértékben lep el bennünket a könnyen fogyasztható 
tömegkultúra, amelynek a kézzelfogható hatása talán csak 
évek múlva jelentkezik. Ami sokkal inkább szembetűnő, hogy 
miként élünk, hogyan szembesülünk saját magunkkal, mer-
re haladunk az életben. Azt szoktam mondani a diákoknak, 
hogy a rövid távúak mellett vannak olyan hosszú távú célok, 
amiket fontos, hogy kitűzzünk magunk elé, még akkor is, ha 
véglegesen nem tudjuk teljesíteni. Ilyen például a szabadság, 
az autonómia vagy az emberi jóság, és ebben biztos, hogy se-
gítséget jelent a művészet, az irodalom, mert alternatívákat 
nyújt, különböző életeket mutat be, és nagyon fontos, hogy a 
mássággal is szembesüljön az ember – fogalmazott Molnár 
Ferenc.

Az irodalmi estek szervezője, moderátora elmondása 
szerint mindig igyekszik olyan alkotókat meghívni, akik 
a kortárs magyar irodalom legjavát alkotják. Visszatérő 
vendégei között köszönthette például Esterházy Pétert, 
Parti Nagy Lajost, Závada Pált, Darvasi Lászlót, Grecsó 
Krisztiánt, Rainer M. Jánost, Romsics Ignácot és Ungvári 
Krisztiánt.

Szintén Gárdonyi Géza-díjjal ismerték el Berzeviczy-Fe-
hér Jánosné munkáját, aki még gyermekként ismerkedett 
meg a hímzéssel. A Népművészet Mestere és Csokonai-dí-
jas népi iparművész 1984 óta foglalkozik viseletkészítéssel 

Teleki Klára egy évtizede foglalkozik az egri művészet 
és a helyi alkotók pártolásával, áldozatos munkájáért „Pro 
Agria” szakmai díjat vehetett át. 

– 40 évig a vérellátásban dolgoztam, ahol megtanultam, 
mit jelent az önzetlenség, hogy segítünk valakiknek, de nem 
várunk érte semmit. Úgy gondoltam, ezt a szellemiséget érde-
mes átvinni az élet más területeire, így például a művészet-
re is, hiszen ráfér egy kis önzetlenség. Fontos olyan példákat 
mutatni az embereknek, amelyekből kiderül, hogy pénz nélkül 
is bármit meg lehet csinálni – fogalmazott Teleki Klára, aki-
nek a pódiumbeszélgetései és kiállításai középpontjában 
leggyakrabban a képzőművészet áll.

– Próbálok hidat építeni a művészeti ágak, illetve az alko-
tók között, a megnyitókon arra is figyelek, hogy különböző 
irányzatokat mutassak be, hogy az emberek minél széleseb-
ben láthassanak rá az egyes témákra, és örömüket leljék ben-
nük – tette hozzá. Mint mondta, a díjra mint a csapatmun-
ka eredményére tekint, hiszen mindvégig egy összetartó, 
baráti közösség állt mögötte.

– A művészet képes a szellemi kapcsolatok megteremtésé-
re, amelyekben olyan erkölcsi közeg jöhet létre, ahol örülünk 
egymás sikerének. Ezt tartom a legfontosabbnak, hogy ne for-
duljanak egymás ellen az alkotók, hanem segítsék egymást, 
mert nem könnyű a művészek élete – emelte ki Teleki Klára.

A „Kiváló Munkáért” kitüntetést Engler Imre vehette 
át, aki 1988 óta tevékenykedik a Gárdonyi Géza Színház-
ban, ahol mindenki Jimmyként ismeri. Dolgozott színpad-
mesterként, a kelléktár vezetőjeként, majd a 2014/15-ös 
évadtól a teátrum műszaki vezetője. A 2011/12-es évad 
végén a társulat szavazatai alapján megkapta az évad mű-
szaki dolgozója díjat. Thália világáért a vendéglátást hagy-
ta ott. Számtalan előadás szcenikája fűződik a nevéhez. 
Akik ismerik, tudják, szinte bent él a színházban, nincs 
olyan feladat, amit ne oldana meg, ha az előadás sikere 
múlik rajta. Szereti a kihívásokat, szakmai tapasztalata, 
kreativitása példaértékű. Ha kell, fát vág kollégáival az er-
dőben, vagy állóórát készítenek egy háromajtós szekrény-
ből. Legyen szó nagyoperettről, kamaraelőadásról vagy 
valamely nemzeti ünnepünkről, mély szakmai alázattal 
dolgozik. 

Gárdonyi Géza-díj:
Dobos Éva grafikusművész

Berzeviczy-Fehér Jánosné népi iparművész

Pro Agria szakmai díj:
Teleki Klára művészetpártoló

Molnár Ferenc magyar–történelem szakos tanár

Kiváló Munkáért kitüntetés:
Engler Imre, a Gárdonyi Géza Színház műszaki vezetője

A városi ünnepségen Mirkóczki Zita alpolgármester is 
megköszönte a kulturális élet területén dolgozók áldo-
zatos munkáját: – Fáradtságot nem kímélve teszik a mun-
kájukat a könyvtárakban, a múzeumokban, a közművelődés 
területén, a tánc- illetve előadóművészetben, dolgoznak a 
képzőművészetért, és mindennap azért tevékenykednek, hogy 
megőrizzék műemlékeinket. Hálásak vagyunk, mert tudjuk, 
hogy fáradtságos munka, amit végeznek, és sokszor nehéz-
ségekbe ütköznek. Gyakran alacsonyabb az a bér, mint ami 
járna Önöknek, pedig megérdemelnék, hogy többet kaphas-
sanak – mondta az alpolgármester.

Mirkóczki Ádám polgármester köszöntőjében a meg-
lévő, valódi értékek megóvására, azok továbbörökítésére 
hívta fel a figyelmet, emellett az ágazatban dolgozók fele-
lősségét hangsúlyozta. 

– Nagyon sok közéleti szereplő, sok politikus beleesik abba 
a hibába, hogy a számára kedveset, értékeset támogatja, 
amit pedig nem ismer, azt nem létezőnek gondolja, néha a 
múltat egy kicsit átírja, a jelent egy kicsit eltagadja, pedig 
mind-mind, amit a magyar néplélek magában hordoz, az egy 
évezredes kultúra – emelte ki Mirkóczki Ádám. A polgár-
mester elmondta, az önkormányzat elsődleges és talán 
egyetlen feladata a kultúrában, hogy a kereteket, lehető-
ségeket biztosítsa a szakemberek számára, akiknek mind 
az elhivatottsága, mind az elkötelezettsége és szaktudása 
megkérdőjelezhetetlen abban, hogy az anyagi értelemben 
felbecsülhetetlen értékeink megmaradjanak a jövő gene-
rációi számára.  (fotó: mihály péter)
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„Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt” – így zárta 
sorait Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én. A Hymnus 1832-
ben az Aurora című folyóiratban jelent meg először, majd 
1844-ben egy pályázatnak köszönhetően az akkori pesti 
Nemzeti Színház karmestere, Erkel Ferenc zenésítette meg. 
A Himnusz lett a magyarok nemzeti imádsága. 1989 óta ezt 
a jelentős dátumot fémjelzi az is, hogy ezen a napon, ja-
nuár 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, amelynek 
jelentőségét Cs. Varga István irodalomtörténész méltatta.

– A valóságismeretünk követeli meg, ugyanakkor az önis-
meretet erősíti az emlékezés, ami az ünnep lényege, vagyis a 
szellemi, lelki közösség megteremtése az elődökkel, akiknek 
az alkotásuk a hagyaték. Nekünk, utódoknak ezt élő, eleven 
örökséggé kell tennünk, azáltal, hogy értelmezzük, a szívünk-

Feketeruhás akció
A 12 éve változatlan bértáblára hívták fel a figyelmet a könyvtárosok a magyar kultúra napján

Az alacsony bérekre, a 12 éve változatlan bértáblára hívta fel a figyelmet a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete Budapesten. A feketeruhás akcióhoz számos nagyváros csatlakozott, Egerben például a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár. 

be véssük, és szemléletformáló szándékkal továbbadjuk – 
emelte ki Cs. Varga István.

A hazai kultúra értékeivel, illetve manapság az emberek 
ehhez fűződő viszonyával kapcsolatban az irodalomtörté-
nész Jókai Annát idézte: „Talán nincs elnyomva, de lenyom-
va igen.”

– Több figyelmet, több erőt kellene a kultúrára fordítani. 
Nemcsak megtartó- és lélekbátorító ereje miatt fontos, hanem 
értékszemlélet szempontjából is, amit közvetít. A Himnuszban 
az a csodálatos, hogy gyönyörű a textusa, az a tömörbeszéd és 
a sűrített képsorok, amelyek jellemzik. Megjelennek benne a 
református örökség és a kereszténység ősmintái, de a legfon-
tosabb, hogy lelki erőt ad, amely a legerősebb emberek szemé-
be is könnyet csal még az olimpiai dobogó legtetején is. Miért? 
Mert azonosulunk mindazzal, amit Kölcsey megfogalmazott a 
múltunkról, rólunk. Fontos, hogy nem felülről jelölték ki Him-
nusznak, hanem a magyar nép választotta, énekelte, majd az 
utókor mind a textust mind az Erkel-dallamot megszentelte 
– mondta Cs. Varga István.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések 1989 óta 
adnak alkalmat arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti 
tudatunk erősítésének, és felmutassuk, illetve továbbad-
juk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Városi viszonylatban számos lehetőségük van az egriek-
nek, ha vonzza őket a kultúra és a művészet. Kiállítások, 
színházi, báb- és táncelőadások, irodalmi és felolvasóes-
tek, zenés, valamint prózai produkciók közül is válogathat 
a közönség az állandó tárlatok, illetve a történelmi belvá-
ros kínálta műemlékek megtekintésén túl. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik országszerte január 22-én, 1823-ban ugyanis ekkor tisztázta le Kölcsey 
Ferenc a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak, hogy nagyobb figyelmet 
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, és felmutassuk, illet-
ve továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Cs. Varga István József Attila-díjas irodalomtörté-
nész szerint az elődök hagyatékát a mai világban is élő örökséggé kell tennünk.  

Gyászruhában fogadták 
az olvasókat január 22-
én a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtár 
munkatársai. Az intéz-
mény a megye 98 tele-
pülésén biztosít külön-
böző szolgáltatásokat, 
két alkalommal nyerte el 
a könyvtáros szakma leg-
nagyobb elismerését, a 
Minősített Könyvtári Dí-
jat, emellett a Könyvtári 
Minőségi Díjat is magáé-
nak tudhatja. Emellett a 
lakosság az Eger Csilla-
ga-díjjal fejezte ki bizal-
mát az intézmény felé. A könyvtárosok az erkölcsi mellett az 
anyagi megbecsülésre hívták fel a figyelmet, ezért csatlakoz-
tak a feketeruhás akcióhoz.

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszerve-
zete évek óta szervez demonstrációt a magyar kultúra nap-
ján. A megmozdulások elsősorban Budapestre jellemzők, de 
a vidéki nagyvárosok is rendre csatlakoznak. Az akció oka az 
alacsony bérezés, hogy 12 éve változatlan a bértábla, fekete 
ruháikkal ezt fejezték ki az egri könyvtárosok.

– Olyan bértábla szerinti fizetést kapunk, ami gyakorlatilag 
szinte a minimálbérrel egyenlő, és szeretnénk, ha a bértáblán-
kat megfelelően rendeznék – mondta Pintérné Pordány Mária, 
a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszerveze-
tének egri alapszervezeti titkára. – Minden ágazatban történt 
valamilyen bérrendezés, az más kérdés, hogy ezzel mennyire 
elégedettek a szakemberek, de 2008 óta nálunk semmiféle vál-
tozásról nem lehet beszámolni, így a szférában dolgozóknak ez 

most egy kardinális kér-
dés – tette hozzá.

2017-ben indult egy 
kezdeményezés a bérek 
rendezésére. Akkor az a 
megoldás született vol-
na a kormány részéről, 
hogy kialakítják a könyv-
tárosok, levéltárosok, 
közművelődési dolgozók 
és muzeológusok élet-
pályájamodelljét, amely 
alapján a bérrendezés 
történt volna, ez azon-
ban nem valósult meg. 

Jelenleg a közalkalma-
zottak 80 százaléka mini-

málbérért vagy garantált bérminimumért dolgozik. Ezen felül 
a különböző illetményeket, például a nyelvvizsgapótlékot az 
adott képzettségek határozzák meg.

 – Amennyiben valaki doktori végzettséggel eltölt 51 mun-
kaévet a szakmában, akkor keres 212 ezer forintot – emelte 
ki Kelemenné Csuhay Zsuzsanna a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár szolgáltatási igazgatóhelyettese. – Mind-
amellett, hogy lelkiismeretesen továbbra is végezzük a mun-
kánkat, és fő hivatásunknak, a kultúra továbbörökítését te-
kintjük, szeretnénk felhívni a figyelmet erre az anomáliára, 
illetve reménykedünk abban, hogy kicsit jobban odafigyel-
nek ránk, és az erkölcsi megbecsülésünket anyagi megbecsü-
lés is követni fogja – tette hozzá.

A KKDSZ elnöksége Budapesten nyújtotta be 2020. évi 
petícióját. Az Ágazat minimálbéren című beadvány jelenleg 
is elérhető, a www.peticiok.com/agazat_minimalberen_a_
kkdsz_felhivasa weboldalon.

A B C D E F G H I J
1 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft
2 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft
3 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft
4 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft
5 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft
6 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft
7 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 219 390 Ft
8 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 229 046 Ft
9 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 216 905 Ft 238 703 Ft

10 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 225 425 Ft 248 359 Ft
11 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 233 945 Ft 258 015 Ft
12 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 218 855 Ft 242 465 Ft 267 671 Ft
13 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 227 273 Ft 252 405 Ft 278 486 Ft
14 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 235 690 Ft 262 345 Ft 289 301 Ft
15 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 216 853 Ft 244 108 Ft 272 285 Ft 300 116 Ft
16 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 755 Ft 224 790 Ft 252 525 Ft 282 225 Ft 310 931 Ft
17 161 000 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 210 600 Ft 218 075 Ft 232 728 Ft 260 943 Ft 292 165 Ft 321 746 Ft

Közalkalmazotti bértábla 2020



14 / EGRI MAGAZIN EGRI MAGAZIN / 15

AMIRŐL BESZÉLNEK

Stabil gazdasággal és munkaközösséggel zárta a tavalyi évet 
a Markhot Ferenc Kórház, idén pedig tovább folytatódhat 
az eddig megkezdett, a kormány intézkedéseivel megegye-
ző fejlesztés – hangzott el az intézmény sajtótájékoztatóján. 
Az előző évben mintegy 661 millió forintot fordítottak esz-
közbeszerzésre, valamint 164 millió forintból felújítások 
is megvalósultak az egri kórházban. Az idei évben többek 
között a képzésekre, illetve a kórtermek, nővérszállók meg-
újítására fókuszálnak majd.

Még dolgoznak az öltözők felújításán a Markhot Ferenc Kór-
házban, amit az előző évben kezdtek el a számos fejlesztés 
mellett, de már az idei évre tervezett úgynevezett SKILL-labor 
építése is megkezdődött, ahol az ápolók és rezidens orvosok 
gyakorlati oktatását végzik majd. Az eddigi eredményekről és 
a jövőbeli tervekről közös sajtótájékoztatón számolt be Nyitrai 
Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, miniszterel-
nöki megbízott, valamint dr. Vácity József, a Markhot Ferenc 
Kórház főigazgatója.

– Jelenleg is 64 fiatal orvos dolgozik 
a kórházunkban, tehát az, amit jó két 
éve elindítottunk – a rezidens támoga-
tási ösztöndíj –, az beérett. A szakorvo-
saink, akik fiatalok és szakvizsgáztak, 
nálunk maradnak, nem mennek más 
kórházba. Folyamatos az utánpótlás 
a fiatalok területén, illetve ami nagyon 
fontos és kiemelnék: az elmúlt három 
évben a kórházunkból külföldre egyet-
len egy orvos sem távozott – tette hoz-
zá a főigazgató.

Az elmúlt évek alatt a gazdasági stabilitást is megterem-
tették a Markhot Ferenc Kórházban, így az egészségügyi in-

Tervek és eredmények
Sikeres évet zárt a Markhot Ferenc Kórház

tézmény 2016 áprilisa óta nyereségesen működik. Ez egy-
fajta modell lehet az ország többi kórházának. A kormány 
egészségügyet érintő, 2020-as tervei között számos további 
fejlesztés szerepel. 

– A 2020-as költségvetés 770 milliárd forinttal többet fordít 
egészségügyre, mint tette azt a 2010-es, korábbi költségvetés. 
A Magyar Falu Program keretében több száz orvosi rendelő 
épülhet, illetve újulhat meg országszerte a kistelepüléseken, 
valamint lehetőség lesz új orvosi eszközöknek a beszerzésére 
is. Az egészségügyben, az ápolóknál több lépcsőben 72 száza-
lékos béremelésre kerül sor – nyilatkozta ezzel kapcsolatban 
Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, mi-
niszterelnöki megbízott.

Emellett nővérszállók épülnek, illetve az országos men-
tőszolgálat megkezdte a vonuló autóik cseréjét. 

Az egri kórházban további gépparkfejlesztést terveznek, 
illetve a teljes szülészeti osztály megújul, 90 millió forint 
pályázati forrásból és 40 millió forint önerőből. 

Összesen kilenc kategória és e mellett számos különdíj is 
gazdára talált a januári díjátadón. Az intézmények és szál-
láshelyek mellett idén is a lakossági kategóriában indultak 
a legtöbben. A zsűri a Lajosvárostól Felnémetig végigjárta 
a várost és az intézmények, szálláshelyek, illetve lakossá-
gi kategóriákon kívül különdíjakkal is elismerte a legszebb 
fényeket.

ZSŰRI KÜLÖNDÍJAS

Szálláshely kategória: Eger-Park Hotel Kft.

Egységes utcakép kategória
– Eger, Joó János u. 20.
– Eger, Joó János u. 20/A
– Eger, Joó János u. 27.
– Eger, Joó János u. 29.
– Eger, Joó János u. 36.
– Eger, Joó János u. 38.
– Eger, Joó János u. 43.
– Eger, Joó János u. 44.
– Eger, Joó János u. 51.

KERESKEDELMI – SZOLGÁLTATÓI KATEGÓRIA

I. helyezett: OTP Ingatlanpont
II. helyezett: Eger – Pop Outlet

INTÉZMÉNY KATEGÓRIA

I. helyezett: Biosziget Rehabilitációs Alpítvány Lakóotthona
II. helyezett: Benedek Elek Óvoda

MAGÁNSZÁLLÁSHELY KATEGÓRIA

I. helyezett: Abbázia Vendégház

SZÁLLÁSHELY KATEGÓRIA

I. helyezett: Hotel Romantik Eger
II. helyezett: Melior szálló

VENDÉGLÁTÁS KATEGÓRIA

I. helyezett: Édeskert Étterem és Fagyizó

Eger Ünnepi Fényei 2019
A verseny indulóit díjazták a városházán

Homlokzatok, erkélyek, ablakok és előkertek borultak tavaly novemberben is adventi díszbe a város egész területén. 
Az Eger Ünnepi Fényei verseny tizenkét éve értékeli a hangulatos dekorációkat, a kivilágított épületeket, utcaképeket 
és az egységes megjelenést. A díjazottakat most is a Városháza dísztermében köszöntötték.

CSALÁDI HÁZ – HOMLOKZAT KATEGÓRIA

I. helyezett: Eger, Zólyomi utca 5.
II. helyezett: Eger, Sasvár utca 17.
III. helyezett:  Eger, Vitkovics Mihály utca 12/A
 Eger, Kisvölgy u. 14.

CSALÁDI HÁZ ABLAK – ERKÉLY – ELŐKERT KATEGÓRIA

I. helyezett: Eger, Szarvaskői u. 42.
II. helyezett: Eger, Kolozsvári u. 20/C
 Eger, Meder u. 2/2.
III. helyezett: Eger, Keglevich Miklós u. 25.
 Eger, Pirittyó u. 22.

TÁRSASHÁZI LAKÁS ABLAK-ERKÉLY KATEGÓRIA

I. helyezett: Eger, Kodály Zoltán utca 4. 6/2.
II. helyezett: Eger, Mátyás Király út 60. Fsz/1.
III. helyezett: Eger, Egészségház utca 7. TT.

TÁRSASHÁZAK EGYSÉGES MEGJELENÉSE KATEGÓRIA

I. helyezett: Napsugár köz 1–10. sz. társasház
II. helyezett: Vadrózsa utca 11. sz. társasház
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A 2012. január 1-től hatályos új alkotmány értelmében polgármes-
ter- és önkormányzati választásokat 2014-től ötévente tartanak, ezért 
volt 2019 októberében a legutóbbi ilyen esemény. A most felállt egri 
képviselő-testület így 2024-ig lesz hivatalban. A 23 megyei jogú város-
ban – köztük Egerben is – a vegyes választási rendszer szerint választó-
kerületekben és kompenzációs listákon lehetett mandátumot szerezni. 
Minden településen a lakosságszámtól függően állapítják meg választó-
kerületek számát. Eger az 50–75 ezer lakosú városok közé tartozik, ezért 
12 választókerületben lehetett voksolni, amelyhez további 5 listás hely 
járt. A képviselőtestület létszáma ezért 18 fő, ami a polgármesterből, 
valamint a 12 választókerületből, illetve az 5 listáról bekerült képviselő-
ből áll.

A mellékelt térképen a 12 választókerület sematikus elhelyezkedését 
láthatják, mellette azoknak a képviselőknek a fényképét és adatait, akik 
az adott kerületben – nem körzetben! – a legtöbb szavazatot kapták. 
Kiegészítésként a kompenzációs listáról mandátumot szerzőket is fel-
tüntettük.  

Az elérhetőségek (e-mail, telefon) mellett a hivatalos fogadóórák idő-
pontját és helyét is itt olvashatják. Mindenkit arra biztatunk, hogy élje-
nek a lehetőséggel. Kérdéseikkel, kéréseikkel, problémáikkal forduljanak 
bizalommal az adott térség vagy téma képviselőjéhez, hiszen ezzel az ő 
munkájukat is segítik.

A márciusi számban az 1. választókerülettel, Császár Zoltánnal indít-
juk a sorozatot.

1. választókerület: Császár Zoltán (Egységben a Vá-
rosért Egyesület)  E-mail: Csaszar.Zoltan@ph.eger.hu  
Fogadóóra: közgyűlési napok kivételével minden csütör-
tökön 16–17 óra között a Városházán

2. választókerület: Komlósi Csaba (Egységben a Váro-
sért Egyesület)  E-mail: Komlosi.Csaba@ph.eger.hu  
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban és helyen

3. választókerület: Sós Tamás (Egységben a Városért 
Egyesület)  E-mail: Sos.Tamas@ph.eger.hu  Fogadóó-
ra: előre egyeztetett időpontban és helyen

4. választókerület: Farkas Attila (Egységben a Váro-
sért Egyesület)  E-mail: Farkas.Attila@ph.eger.hu  Fo-
gadóóra: minden közgyűlés előtti héten szerdán 16:30-
tól a Városházán

5. választókerület: Kovács-Csatlós Tamás (FIDESZ-KDNP) 
 E-mail: Kovacs-Csatlos.Tamas@ph.eger.hu  Telefon: 
30/488-7471  Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban 
és helyen

6. választókerület: Juhász Ádám (FIDESZ-KDNP)  
E-mail: Juhasz.Adam@ph.eger.hu  Telefon: 20/215-
1608  Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján minden 
hónap első szerdáján 15–19 óra között az Egri Polgárok 
Házában
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Térképünk illusztráció, és csak vázlatosan jelöli az 
egyes választókerületek határait és azok elhelyez-
kedését a városban. 

7. választókerület: Berecz Mátyás (Egységben a Vá-
rosért Egyesület)  E-mail: Berecz.Matyas@ph.eger.hu 
 Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16:30-tól a 
Városházán

8. választókerület: Oroján Sándor (FIDESZ-KDNP)  
E-mail: Orojan.Sandor@ph.eger.hu  Fogadóóra: minden 
hónap utolsó szerdáján 17 órától az Egri Polgárok Házá-
ban, de előzetesen egyeztetve igény szerint máskor is

9. választókerület: Keresztes Zoltán (Egységben a 
Városért Egyesület)  E-mail: Keresztes.Zoltan@ph.eger.
hu  Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16:30-tól 
a Városházán

10. választókerület: Mirkóczki Zita (Egységben a Vá-
rosért Egyesület)  E-mail: Mirkoczki.Zita@ph.eger.hu  
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban és helyen

11. választókerület: Minczér Gábor (Egységben a Vá-
rosért Egyesület)  E-mail: Minczer.Gabor@ph.eger.hu  
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban és helyen

12. választókerület: Bódi Zsolt (FIDESZ-KDNP)  
E-mail: Bodi.Zsolt@ph.eger.hu  Telefon: 70/632-3535 
 Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban és helyen

Földvári Győző (Egységben a Városért Egyesület)  
E-mail: Foldvari.Gyozo@ph.eger.hu  Fogadóóra: előre 
egyeztetett időpontban és helyen

Lombeczki Gábor (FIDESZ-KDNP)  E-mail: Lombeczki.
Gabor@ph.eger.hu  Telefon: 30/594-7853  Fogadó-
óra: előzetes egyeztetés alapján minden hónap első szer-
dáján 15–19 óra között az Egri Polgárok Házában 

Orosz Lászlóné (FIDESZ-KDNP)  E-mail: Orosz.Ibolya@
ph.eger.hu  Telefon: 30/995-2290  Fogadóóra: hétfő-
től csütörtökig, alkalmazkodva az igényekhez, telefonon 
egyeztetett időpontban és helyszínen 

Dr. Pápai Ákos (Mi Hazánk Mozgalom)  E-mail: Papai.
Akos@ph.eger.hu  Telefon: 70/600-2627  Fogadóóra: 
előre egyeztetett időpontban és helyen

Dr. Pócs Alfréd (Egri Városvédők Egyesülete)  E-mail: 
Pocs.Alfred@ph.eger.hu  Fogadóóra: minden hónap utol-
só hétfőjén 16–18 óra között a Városházán

HELYI POLITIKA

Választókerületi összegzés
A 2019-es önkormányzati választás után felállt az új városi képviselő-testület, megalakultak a bizottságok. Remélhetőleg minden a he-
lyére kerül és indulhat az érdemi munka. Ebben oroszlánrészt vállalnak a képviselők, akik a választókerületekben, illetve a kompenzációs 
listákon nyerték el mandátumukat. Mirkóczki Ádám polgármesterrel az Egri Magazin januári számában olvashattak egy összefoglalót a 
jövőbeni terveiről. Ezt a lehetőséget márciustól a képviselő-testület minden egyes tagjának megadjuk. 
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PORTRÉ

„Sikerélmény az is, ha egy diák 
azt mondja: most már értem”

– Pályáról, tanításról, matekról a Rátz Tanár Úr Életműdíjjal elismert Bíró Bálinttal –

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

… hogy ne csak a világhírű tudósok, hanem a tanáraik nevét is ismerjük… – olvashatjuk a mottónak is tekinthető 
mondatot azon alapítvány internetes oldalán, amit három nagy cég hozott létre 2000-ben a magyar természettu-
dományos oktatásért, és amely a Rátz Tanár Úr Életműdíjjal ismeri el azokat az általános és középiskolai pedagó-
gusokat, akik a matematika-, fizika-, kémia- és biológiaoktatás terén kimagasló szerepet játszanak e tantárgyak 
népszerűsítésében, illetve a tehetséggondozásban. Nos, az elmúlt esztendő vége óta ehhez a kétségkívül illusztris 
társasághoz tartozik Bíró Bálint, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium matematika–fizika szakos taná-
ra is, akivel minapi találkozásunkkor az életműdíjig vezető útról beszélgettünk.

– Bár a híres fasori gimnázium legendás pedagógusáról, 
Rátz tanár úrról elnevezett életműdíj sokban különbözik 
más kitüntetésektől – kivált, mivel több évtizedes mun-
kásságot jutalmaz –, Ön többször is átélt már efféle ceremó-
niát, hiszen átvehette a Beke Manó- és a Bonis Bona-díjat, 
hogy az Eger Város Kiváló Pedagógusa címet ne is említsük. 
Fontosnak véli ezen elismeréseket, avagy nem foglalkoztat-
ják különösebben?

– Mivel szerintem ezek valahol mind-mind az elvégzett 
munka visszaigazolásai – mondja Bíró Bálint –, jóleső érzés, 
amikor az emberben tudatosul, hogy másutt is felfigyeltek a 
tevékenységére. És ez még akkor is így van, ha bennem soha 
nem volt afféle vágy, hogy valahonnan kitűnjek. Más kérdés, 
hogy a jó sorsom révén mindig olyan helyre kerültem – s itt 
jó pár területet felsorolhatnék –, ahol értékelték, amit csi-
náltam. A történet egyébiránt nem több annál, mint hogy az 
ember igyekszik tisztességgel és becsülettel elvégezni a fel-
adatait.

– És mit szólt a díjhoz a család, a szintén tanári végzett-
ségű felesége és a két, már felnőtt gyermekük?

– Természetesen örültek és nagyon büszkék voltak rám. A 
feleségem mellett mind a lányom, mind a fiam eljött a dí-
játadásra. Utóbb Németországból, Münchenből, ahol él és 
dolgozik.

– Amúgy a gyermekei közül valamelyik követte Önt a ta-
nári pályán, netán a matematika terén?

– Jóllehet mindketten ügyes matekosok voltak, más hi-
vatást választottak. A lányom fordító, számos művet – első-
sorban hadtörténeti témájúkat – ültetett át magyarról angol 
nyelvre. A fiam doktorált régész, aki jelenleg – furcsa módon 
– informatikával foglalatoskodik. Attól függetlenül, hogy 
egyik is, másik is humán pályán indult el, tisztelik és értéke-
lik a matematikát.

– Azután, hogy 1980-ban megszerezte a diplomáját a 
volt Kossuth Lajos Tudományegyetemen, egy évig egy kis-
kunfélegyházi gimnáziumban tanított, majd Eger követke-
zett: előbb a katonai kollégium, aztán a Gép- és Műszeripari 
Szakközépiskola, 1989 óta pedig – vagyis több mint három 
évtizede – a Szilágyi gimnázium diákjait oktatja. Érdekelne, 
mi vitte a tanári pályára! Vagy mindig is az akart lenni?

– Á, erről szó sincs. Serdülőként mindig épp az akar-
tam lenni, amiről olvastam: hol erdész, hol pedig – amikor 
mondjuk egy kalózos könyvet bújtam – tengerész. Általá-
nos iskolában – köszönhetően kiváló tanáromnak – annyi-
ra megszerettem az irodalmat, hogy később a tatai gimnázi-
umba magyar–orosz tagozatra jelentkeztem. A dolog „apró” 
szépséghibája volt, hogy ilyen tagozat nem indult – akkortájt 
még nem volt olyan egyszerű egy-egy iskola profiljáról pon-
tos információkat szerezni, mint manapság –, ám felvettek 
matektagozatra. Amitől nem voltam igazán boldog, lévén az 
általános iskolai tanárom – aki mellesleg remek pedagógus 
volt – valahogy nem tudta megszerettetni velem-velünk a 
tárgyat. Megjegyzem, a gimnáziumi években valahol már ott 
motoszkált bennem a tanári pálya gondolata, ám az, hogy 
ebből végül matektanárság lett, annak a nagyszerű tanárom-
nak, jelesül dr. Kálmán Attilának köszönhető, akinek nem 
csupán abban volt óriási szerepe, hogy a tanári hivatás mel-
lett köteleztem el magam, de abban is, hogy mindennél job-
ban megszerettem a matematikát. Nem véletlenül, ugyanis 
tisztán, világosan, emberi módon adta át nekünk azt a fan-
tasztikus tudást, amivel bírt. Ráadásul nem volt szakbarbár… 
Emlékszem például, hogy amikor elvitt minket Erdélybe, mi-

csoda kiselőadást tartott nekünk a székely kapuk motívum-
rendszeréről.

– És mi hozta Önt és a feleségét 1981-ben Egerbe 
Bács-Kiskun megyéből? 

– Az egyetem elvégzését követően a kiskunfélegyházi 
Móra Ferenc Gimnáziumban kaptam állást, míg a feleségem 
nevelőtanárként helyezkedett el, noha előtte volt olyan ígé-
ret, hogy ő is a gimnáziumban taníthat majd, de ez valamiért 
nem jött össze. A lényeg, hogy bár jól éreztük magunkat a kis-
városban, egy év múltán mégis a váltás mellett döntöttünk, 
két ok miatt: részben mert nem igazán kecsegtettek minket 
azzal, hogy belátható időn belül lakáshoz juthatunk – ami 
egy családalapítás előtt álló ifjú pár számára nem túlságosan 
biztató perspektíva –, másfelől mindkettőnk rokonságától 
rendkívül messze voltunk. Végül Egert választottuk, annál is 
inkább, mert a feleségem ide való, a szülei és a testvérei is itt 
éltek.

– Miután a beszélgetésünk elején elárulta, hogy a ma-
tematika nem csupán a munkája, de a hobbija is egyben, 
kíváncsi lennék arra, hogy az Ön számára mi e tárgy szép-
sége?

– Nos, válaszként elmondom egy barátom történetét. Ő 
mesélte, hogy gimnazista korában elképzelni sem tudta, mi 
öröme lehet bárkinek is a matekban. Aztán, amikor megta-
nulta a szükséges dolgokat – a matematikában nélkülözhe-
tetlen axiómákat, alapfogalmakat és így tovább –, amelyek 
segítségével sikerült neki megoldani egy, az emlékezetem 
szerint a Thalész-tétellel kapcsolatos példát, úgy érezte, örö-
mében legszívesebben a fél világnak elújságolná, hogy telje-

NÉVJEGY

Név, foglalkozás: Bíró Bálint, matematika–fizika, illet-
ve technika szakos középiskola tanár
Születési hely, idő: Lábatlan, 1955. 12. 06.
Munkahely: Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kol-
légium
Iskolák: tatai Eötvös József Gimnázium (1974), debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (1980)
Család: nős, két gyermekük van
Hobbi: matematika (elsősorban a geometria), történel-
mi témájú könyvek és versek olvasása
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szerző: szecskó károly

MŰEMLÉKVÉDELEM EGERBEN
Szmrecsányi Miklós és Hevesy Sándor munkássága

Szmrecsányi Miklós 1854-ben született a felvidéki 
Sárosdarócon. Testvérei közül Pál szepesi, majd 
nagyváradi püspök, öccse Lajos, a későbbi 
egri érsek. Az elemi iskolát magánúton vé-
gezte el, majd Egerbe került a ciszterek 
főgimnáziumába. Érettségi után a fővá-
rosban jogi tanulmányokat folytatott, 
s az igazságügy szolgálatába lépett, 
majd 1882-ben az Országos Képzőmű-
vészeti Társulat titkára lett. 1895-ben 
kinevezték a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium Művészeti Osztálya ve-
zetőjévé. A fővárosban szoros kapcso-
latban állt Munkácsy Mihállyal és Jókai 
Mórral is. 1898-ban megvált a miniszté-
riumtól, s Egerbe jött öccséhez, aki már 
ekkor az érseki irodán dolgozott. 

Tevékeny szerepet vállalt a helyi műemlé-
kek védelmében. Önkéntes, jó szándékú elle-
nőre volt szinte minden felújítási munkának. Nagy 
nehézségek árán érte el, hogy az új középületek a város 
régi műemlékeivel harmonizáljanak. Része volt abban, hogy 
az elhanyagolt Líceum épülete, a minoriták ritka szépségű 
barokk temploma és a trinitárius templom időtálló, új kön-
tösbe öltözzék. Szinte végrendeletszerűen óhajtotta, hogy 
a várbeli ásatások szakszerűek legyenek, s a feltárt köveket 
óvják meg a pusztulástól. Szmrecsányi Miklós nyaranta szak-
szerűen rendezte az érseki líceumi képtárat, a régiséggyűj-
teményt és a kőtárat, s ezekről pontos útmutatót készített. 
Több évtizedes műemléki kutatásairól cikkekben, tanulmá-
nyokban, közleményekben számolt be. Nem volt nála fárad-
hatatlanabb idegenvezető, s akik az ő kalauzolásával tekin-
tették meg a város látnivalóit, nagy élményben részesültek. 
Vass József miniszter eréllyel igyekezett megnyerni őt a Mű-
emlékek Országos Bizottságának elnöki tisztségére. Ő azon-
ban nem akart megválni szeretett városától, így Eger lakója 
maradt haláláig. A város vezetése elismerve munkásságát, 
díszpolgári címmel tüntette ki.

A püspöki karhoz eljuttatott emlékiratában gyakorlati ter-
vet adott az egyházi műemlékek megóvására. Felmérhetet-
len az ügyszeretete, az áldozatvállalása, amelyet egyrészt a 
növendékpapságra, másrészt az egyházmegye papságára és 
az egyházi építkezésekre gyakorolt. Amikor 1936-ban meg-
halt, koporsójára az ország művészvilága kegyelettel borítot-
ta a Munkácsy-leplet. 

Halála után Kapossy János és Radisics Elemér művészet-
történész barátai válogatott tanulmányait Eger művészetéről: 
Tanulmányok és jegyzetek a hazai barokk történetéhez (1937) 
címmel adták közre. 

Hevesy Sándor egri építészmérnök életútját az Egri Maga-
zin 2011. novemberi számában ismertettük. Hívására 1930 

nyarán Egerbe érkezett hajdani tanára. Wälder 
Gyula, akinek irányításával, lelkes egyetemis-

tákból álló csoport kezdte el az egri műem-
lékek felmérését. Hevesy szerint amíg a 

külföldi országok emlékeit sokszor a leg-
aprólékosabban ismerjük, addig a hazai 
műemlékekről csak legkivételesebb 
esetekben szerezhetnek tudomást az 
érdeklődők, s azokról nem készültek 
megfelelő ismertetők. A múlt építésze-
ti emlékeinek tanulmányozása inspi-
rálhatja a mai kor tervezőit is, és útmu-
tatást adhat a problémák megoldására. 
A régi mesterművekben való elmélye-

dés szerzi meg azt az érzést és gondol-
kodást, amely a vérbeli építész sajátja. 

Csak ezzel lehet megnyerni azt a fegyelme-
zett ítélőképességet, amely nélkül nincs sem 

régi, sem új építőművészet. A műemlékeinkkel 
való foglalkozás nemcsak az építészek feladata, de 

azokról legalább általános képet szerezni minden művelt 
magyar embernek kötelessége.

Hevesy Sándor főmérnökként javasolta egy helyi műem-
lékvédelmi rendelet elkészítését, melyet a képviselő-tes-
tület 1933-ban elfogadott (A dokumentum Sopron város 
mintájára, az 1891. évi 39. törvénycikk alapján készült.). 
Úgy határoztak, hogy Egerben is létre kell hozni egy bizott-
ságot, amely folyamatosan foglalkozik a városi műemlékek 
kérdésével. A bizottság létrejött, és tagjai a polgármester, a 
főjegyző, a városi főmérnök, valamint néhány, a város múlt-
ját, műemlékeit jól ismerő egri polgár lett. 1936 szeptembe-
rében a városi képviselő-testület a rendeletet módosította, 
és szeptember 27-én egy cikk jelent meg az Eger-Gyöngyösi 
Újságban Megvédik Eger barokk jellegét címmel, amelyből 
alább idézünk:

„Eger természeti kincsei, történeti műemlékei mellett nagy 
részben annak köszönheti hírnevét, idegenforgalmi jelentősé-
gét, hogy itt a barokk elemek épségben tartásával egységes és 
rendkívül megkapó városkép alakult ki s maradt fenn hosszú 
idők folyamán is… A stíluskeveredés megakadályozása, illetve 
a barokk jelleg megőrzése érdekében figyelemre méltó javas-
latot dolgozott ki Alföldi Béla dr.… A tervezet szerint a sza-
bályrendelet módosítás hatálya a barokk jelleg védelme szem-
pontjából a következő utcákra terjed majd ki: Eszterházy-tér, 
Káptalan utca, Dobó, Harangöntő, Knézich utcák, Tűzoltó tér, 
a Széchenyi utcának a Tűzoltó tértől délre eső része, Csiky Sán-
dor utca a Györgyényi utcáig, Györgyényi utca, Klebelsberg tér, 
Trinitárius utca, Telekesy utca, Hunyady tér és a felsorolt utcák 
által határolt belterületi városrész.”

A fentieknek köszönhetően Egerben a barokk városmag 
épen megmaradt mindannyiunk és a turisták örömére. 

sen önállóan birkózott meg egy olyan feladattal, amelyhez 
korábban talán hozzá sem kezdett volna. Egyszóval a mate-
matika ilyen élményt képes adni.

– Ha már az alapfogalmakat és az axiómákat szóba hoz-
ta… Ezeket ugye – nincs mese – be kell biflázni, ami nem 
valami szórakoztató. De mindettől eltekintve: lehet a ma-
tematikát érdekesen, izgalmasan, a diákok érdeklődését 
felkeltve tanítani?

– Hogyne lehetne. Erre a létező legjobb példa a már em-
lített középiskolai tanárom, dr. Kálmán Attila. Véleményem 
szerint egyébként az a legcélravezetőbb, ha képesek vagyunk 
felkelteni a gyerekeknek a tárgy iránti kíváncsiságát. Tehát, 
ha mondjuk a diák már meg tud oldani bizonyos típusú fel-
adatokat, olyanokat adunk neki, amelyek – bár ugyanazt a 
tudást igénylik – más jellegűek, nem a megszokottak. Azaz 
megmutatjuk neki, hogy adott tudás birtokában mennyi 
mindent képes megcsinálni. Viszont a határokat is érzékel-
tetjük vele, magyarán azt, hogy amennyiben tovább akar jut-
ni, úgy újabb és újabb ismereteket kell elsajátítania.

– Annyira belemerültünk a matematikába, hogy bár 
eredetileg nem terveztem, mégis megkérdezem: évekkel 
ezelőtt nagyon gyakran lehetett hallani, hogy itthon nincs 
becsülete a természettudományos tárgyaknak. Meglátása 
szerint napjainkra változott a helyzet?

– Ezt nem merném állítani. Én legalábbis úgy érzékelem, 
hogy például a hozzánk jelentkezők körében is csekélyebb az 
átlagos tudásszint, érdeklődés, motiváció, felkészültség, mint 
amelyre szükség lenne. Persze, mindez összefügghet a tanári 
pálya vonzerejének a csökkenésével is, jóllehet látja az ember 
a politika részéről a szándékot, hogy megkísérelnek a jelen 
helyzeten változtatni. És hát, a szemlélettel is baj van… Ha 
régen a gyerek rossz jegyet hozott haza, azt kérdezték tőle: 
hogyhogy kettest kaptál?! Ma azt: hogyhogy kettest adott 
Neked?!

– Az életműdíj nem kis részben a tehetséggondozás te-
rén végzett munkát ismeri el. Ami valóban igen fontos, hi-
szen nagy luxus, ha egy-egy, többre hivatott diák elkalló-
dik. Ön például hogy szúrja ki azokat a tanulókat, akikben 
több van az átlagosnál?

– Többféle módon. Ismert, hogy a Szilágyi rendszeresen 
rendez matekversenyeket általános iskolások számára. Ha 
azokon egy diák kiemelkedően teljesít, majd nálunk tanul 
tovább, már sínen van a dolog. De régebben nyomon követ-
tem az általános iskolásoknak kiírt országos versenyek ered-

ményeit is. És persze, előfordulhat az is, hogy az ember a 9. 
évfolyamon találkozik egy-egy tehetséggel. Az ilyesmi hamar 
kiderül: például, hogy az illető az adott feladatot nem úgy 
oldja meg, ahogy a többség, hanem egyedi megközelítéssel. 
Hiszen a legjobbak sajátossága, hogy nem sematikus módon 
gondolkodnak; természetesen arra is képesek, ám az nem je-
lent semmiféle kihívást számukra. 

– Maradjunk még egy másodpercig a legkiválóbbaknál. 
Megsaccolná, hogy esetükben mekkora részt képvisel a te-
hetség, illetve mekkorát a szorgalom, a munka?

– Ez nehéz kérdés, de hajlamos vagyok azzal egyetérteni, 
aki úgy vélte – ha az emlékezetem nem csal, Einsteinről van 
szó –, hogy az eredményei mögött 10 százalék tehetség és 90 
százalék munka húzódik meg. Az arányokon természetesen 
lehet vitatkozni, de azon nem, hogy a szorgalomnak, a befek-
tetett energiának kitüntetett szerepe van.

– Ha jól hallottam, az elmúlt évben Kínában jártak az 
Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola tanárai, 
köztük Ön is. Ezzel annak a kínai delegációnak a látogatását 
viszonozták, amelyet valósággal elbűvölt mindaz, amit az 
itteni látogatásuk során az Erdős-iskolában láttak…

– Így igaz. Az iskola úgy működik, hogy évente 5-6 hévé-
gén foglalkozunk azokkal a gyerekekkel, akik a matematika 
iránt az átlagosnál sokkal jobban érdeklődnek. Egy-egy alka-
lommal egy speciális témakör kerül terítékre, mégpedig úgy, 
hogy ahhoz kapcsolódva egy sereg, különféle típusú feladatot 
kapnak. Ez a dolog tényleg hatékony, az ugyanis aligha te-
kinthető véletlennek, hogy akár az OKTV-ről, akár az Arany 
Dániel Matematikaversenyről van szó, az első tíz helyezett-
ben az Erdős-iskola jó néhány diákját ott találjuk.

– Mivel kevés híján négy évtizede van a pályán, bizonyá-
ra elgondolkodott már azon, hogy mi is jelent sikerélményt, 
örömöt az Ön számára a matematika tanítása során…

– Több ilyen is van. Hogy mást ne mondjak, a munkám-
nak, a különböző versenyeknek köszönhetően megismer-
kedtem egy egész seregnyi, a határainkon túl élő magyar kol-
légámmal. Az egyiküktől, aki Szatmárnémetiben oktat, olyan 
matekpéldákat kaptam, amelyek sok-sok évtizeddel korábbi 
érettségi vizsgákon szerepeltek, míg egy a másikkal közösen 
publikáltunk egy angol nyelvű cikket. És bár sokan bizonnyal 
úgy vélik, az ember számára csak az jelent igazi örömöt, ami-
kor egy-egy – általa felkészített – tanuló kiválóan szerepel va-
lamely versenyen, számomra sikerélmény az is, ha egy diák 
azt mondja: „most már értem”.
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PORTRÉ

Egy mosolygós 
ifjú hölgy, aki 
nem mellesleg 
nagyokat is üt

Hétszeres magyar bajnok ökölvívónk,  
Oláh Eszter a tokiói olimpiát célozta meg

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Bár az elmúlt évtizedekben az úgynevezett gyengébbik nem 
képviselői egy egész sor olyan területen bizonyítottak, ame-
lyet annak előtte kizárólag férfiak uraltak, még ma is igen 
gyakran tapasztalhatjuk, hogy az emberek döntő többsége 
rácsodálkozik, ha egy birkózó, súlyemelő, ne adj’ isten egy 
ökölvívó hölgyről hall. És ez még akkor is igaz, ha az illető 
olyan nagyszerű sikerekkel büszkélkedhet, mint Oláh Esz-
ter, az Egri Városi Sportiskola bunyósa, aki az elmúlt eszten-
dő során sorozatban produkált jobbnál jobb eredményeket. 
Találkozásunkkor persze, nem csupán a közeli és távolabbi 
múltról beszélgettünk vele, hanem a jövőről is, amelynek 
egyik izgalmas fejezete az alig néhány hónap múlva elrajto-
ló tokiói nyári olimpia. 

– Igazán nem panaszkodhat 2019-re, hiszen a madridi Eu-
rópa-bajnokságon 5. helyen végzett, idehaza megszerezte 
a hetedik felnőtt bajnoki címét – ezúttal a 69 kilósok között 
–, a Női Nemzetek Kupáján a dobogó 2. fokára állhatott fel, 
s akkor még nem említettem egy sor egyéb sikert, közöttük 
azt, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség által megszavazta-
tott szakemberek Önt választották az elmúlt év legjobb női 
ökölvívójának. Gondolom, maradéktalanul elégedett…
– Valóban remek évet zártam – mondja Oláh Eszter –, de 
azért egy kis hiányérzet mégis van bennem, „köszönhető-
en” a nemzetek kupájának, ahol szerintem nekem kellett 
volna a dobogó tetején állnom, nem annak a horvát lány-
nak, akit a pontozók győztesnek hoztak ki, nem annyira a 
ringben mutatott teljesítménye miatt, mint inkább sport-
diplomáciai okokból. De ettől eltekintve tényleg nagyszerű 
év áll mögöttem, hiszen a Bocskai István-emlékversenyen 
például bronzérmes lettem, ahol ráadásul már a 69 kilósok 
között szerepeltem, bár a 64 kilogrammban érzem igazán 
otthon magam. Ám az olimpiai kvalifikáció miatt a magyar 
bajnokságban is a 69 kilós súlycsoportban indultam, ami 
helyes döntésnek bizonyult. Egyszóval 2019 kapcsán azt 
kell mondanom: soha rosszabb esztendőt.

– Úgy érzem, annak nem tulajdonít különösebb jelentő-
séget, hogy a szövetségnél az év női ökölvívója lett. Vagy 
tévednék?

– Nem. Valóban többre tartom azokat az eredményeket, 
amiket a ringben kell kiharcolni. Ezért aztán nem is érez-
tem földöntúli boldogságot, amikor megtudtam, hogy a 
magyar női mezőnynek én lettem a legjobbja. Más kérdés, 
hogy amennyiben nem én kapom a legtöbb szavazatot, bi-
zonnyal rettentően csalódott lettem volna.

– Most egy kicsit menjünk vissza az időben… Kíváncsi 
lennék, hogy gyerekként mennyire volt része az életének a 
sport, illetve, hogy később miért éppen az ökölvívás mellett 
kötelezte el magát, hiszen egy tinédzser lány nem feltétle-
nül a ring világa iránt érdeklődik.

– Jóllehet annak idején hobbiszinten kosárlabdázgattam, 
óriási túlzás lenne azt állítani, hogy a sport bármilyen mér-
tékben is meghatározta volna a mindennapjaimat. Gyakran 
mondogatom is, hogy nem én vagyok az a valaki, aki úgy 
kezdheti a bemutatkozását, hogy „már kisgyermekként is 
éltem-haltam a sportért”, merthogy ez nem lenne igaz. Kü-
lönösen, mert a családomra sem a sport iránti szenvedély 
volt jellemző, amiként ma sem gondolják mindezt értékes-
nek. Mindenesetre bármilyen furcsa is, arra már nem em-
lékszem, hogy miként közöttem ki az ökölvívásnál. Igaz, 
korábban már felmerült bennem ez az ötlet, de akkor nem 
mertem belevágni, mivel otthon erről hallani sem akartak. 
Később aztán, 16 éves koromban, az úgymond „lázadó” kor-
szakomban mégis az ökölvívásnál közöttem ki, nem utolsó-
sorban azért, hogy megmutassam: a sorsomról én döntök.

– Ezt értem, de ennyi erővel választhatta volna a súlyeme-
lést vagy mondjuk a birkózást is. Korábban semmilyen él-
ménye nem volt az ökölvívással kapcsolatban?

– Ezt így nem állítanám, mert például néztem a tévében 
Kovács „Kokó” István és Erdei Zsolt meccseit, és azt is tud-
tam, ki az a Csábi Bettina vagy Miló Viki, ettől eltekintve 
semmiféle kapcsolatom sem volt a sportággal. Na, szóval, 
egyszerűen nem tudok arra a kérdésre felelni, hogy végül 
mi vitt a bunyósok világába. 

– Tehát 16 évesen bokszolni kezdett. És mit szólt mind-
ehhez a családja, a barátok?

– A barátaim esetében ez a döntésem nem okozott sem-
miféle gondot. Még akkor sem, ha tudomásul kellett ven-
niük, hogy az élsporthoz hozzátartozik a fegyelmezett élet-
vitel, vagyis nem éjszakázhatok nyakra-főre, nem mehetek 
el az összes buliba, és így tovább. De – ismétlem – ebből ők 
nem csináltak problémát, sőt, előfordult, hogy eljöttek egy 
versenyemre vagy velem edzeni. Ami a családomat illeti, 
édesapám korábban kifejezettem tiltotta ezt az egészet, 
ugyanis rettentően féltett: tartott attól, hogy megsérülök, 
valamint, hogy miként nézek majd ki egy-egy „verekedés” 
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szerző: szecskó károly

DR. VASS GÉZA
(1949–2003)

Dr. Vass Géza jogász Besenyőtelken szü-
letett 1949. november 23-án. Édesapja, 
Vass Sándor István, a felvidéki Igló váro-
sából származott repülőgép- és oktatópi-
lóta volt. A rendszerváltást követően laka-
tosként dolgozott. Édesanyja, Vass Ilona 
besenyőtelki származású varrónő volt, 
aki két gyermekét, Zsuzsannát és Gézát 
nevelte. Fiuk általános iskolai tanulmá-
nyait szülőfalujában végezte. 1964-től az 
egri Dobó István Gimnázium diákja volt, 
ahol 1968-ban érettségizett. Középiskolai 
éveire mindig jó szívvel emlékezett, osz-
tálytársaival, kollégiumi társaival szoros 
baráti kapcsolatot ápolt. Érettségi után 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemre nyert felvételt, ahol csaknem 
három tanévet végzett el. Váltani akart, 
így 1973-tól Budapesten az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán folytatta tanulmányait. 1979. január 6-án 
avatták jogi doktorrá, 1981-ben tett jogtanácsosi szakvizsgát.

Vass Géza az államigazgatásban 1973-tól dolgozott. Előbb a 
Füzesabonyi Járási Hivatal főelőadója, majd az Egri Járási Hivatal 
titkárságvezetője lett. 1979-től 1984-ig a Füzesabonyi Petőfi Me-
zőgazdasági Termelőszövetkezet jogtanácsosa, majd 1985–1990 
között a Heves Megyei Tanács Szervezési és Jogi Osztályának ve-
zetőhelyettese és a Jogtanácsosi Iroda vezetője volt. 1991. január 
17-én Heves Megye Közgyűlése határozatlan időre Heves Megye 
főjegyzőjévé nevezte ki, mely tisztséget haláláig betöltötte. 

Számos szakmai rendezvényen tartott előadást a közigaz-
gatás helyzetéről, az általa jónak tartott változtatásokról. Tag-
ja volt a Megyei Önkormányzatok Szövetsége folyóiratának, a 
Comitatus szerkesztőbizottságának. A folyóiratban ő is publi-
kált, de jelentős tanulmánya jelent meg 1993-ban a középszintű 
önkormányzásról a Magyar Közigazgatásban is. Tagja volt a Ma-
gyar Jogász Egylet Heves Megyei Szervezete vezetőségének, az 
Európai Jogakadémia Észak-magyarországi Tagozat elnöksé-
gének, és segítette a Magyar Közigazgatási Kar Heves Megyei 
Tagozatának munkáját. Civilként a Tehetséges Dobósokért Ala-
pítvány elnöki pozícióját is betöltötte.

Gyermekkorától rendszeresen sportolt, a futball szerelme-
se volt. Nagy örömmel vállalta 1989-től a Heves Megyei Lab-
darúgó Szövetség elnöki tisztét, ez idő alatt egy évig az MLSZ 
vezetőségének is tagja volt.  A testnevelés és sport érdekében 
végzett kiemelkedő munkájáért a belügyminisztertől 1997-ben 
Eszterházy Miksa Emlékérmet vehetett át.

Főjegyzőként kiemelkedő szakmai munkát végzett. Ennek 
elismeréseképp 1999-ben Magyary Zoltán Emlékérmet kapott, 
2002-ben pedig a miniszterelnök Címzetes főjegyzői címet ado-
mányozott neki. Főjegyző társai, kollégái a Megyei Főjegy zői 

Kollégium elnökévé választották, mely 
tisztséget élete végéig ellátta. 

A Heves Megyéért kitüntető díjjal, il-
letve a Köz Szolgálatáért érdemjel arany 
fokozatával posztumusz elismerték szak-
mai életútját.

1974-ben kötött házasságot, felesége 
Bálint Ilona. Házasságából két gyerme-
ke született: Réka (1977) Botond (1980). 
Magánemberként fontos volt számára a 
család, és gyakori hétvégi elfoglaltságai 
mellett is igyekezett családi programokat 
szervezni. Szoros kapcsolatot ápolt a tá-
gabb családdal is. Első unokája, Keve érke-
zése elvarázsolta, de a további három fiú 
unokája születését már nem érhette meg. 

Rendkívül érdekelte a magyarság tör-
ténete, sorsa, részben a történelemsze-
retete miatt, amit édesapja felvidéki és 

felesége erdélyi származása még erősített. Tagja volt a Rákóczi 
Szövetségnek, az Egri Várbarátok Egyesületének, igyekezett 
abban is aktívan tevékenykedni. Kedves szabadidős elfoglalt-
ságai mellett (futball, tenisz) szeretett túrázni, barátokkal, csa-
láddal bebarangolni a Felvidék és Erdély hegyeit, régi magyar 
településeit.

„Érdekes szolgálat főjegyzőnek lenni szakmai és lelki tekintetben 
egyaránt. Talán ez az érdekesség is közrejátszott abban, hogy vál-
tozó politikai összetételű közgyűlések mellett immár 10 éve töltöm 
be ezt a tisztet” – nyilatkozta 2001 márciusában. Ugyanekkor be-
szélt arról is, hogy az egységes közszolgálatot illúziónak tartotta.

Vass Géza 2003. szeptember 30-án tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. Október 7-én ezrek kísérték utolsó útjára az egri La-
josvárosi temetőbe. Kedves kollégája, dr. Tóth László az angol 
Shelley szavait idézte. Búcsúzott tőle a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára, dr. Tóth Zoltán, Kovászna és Harg-
ita testvérmegyék főjegyzői és dr. Bozóki Imre, a Magyar Lab-
darúgó Szövetség elnöke is. Vass Géza síremlékét Király Róbert 
egri szobrászművész készítette, amelyen egy hatalmas kőbe 
faragott gyertya látható Dosztojevszkij gondolataival: „Az igaz 
ember eltávozik, de a fénye itt marad”.

Besenyőtelek Önkormányzata tisztelete jeléül 2004. május 
1-én a községi sporttelepet róla nevezte el. Az MLSZ Heves Me-
gyei Labdarúgó Igazgatóság által szervezett dr. Vass Géza em-
lékkupáért 2019-ben már 16. alkalommal mérkőztek a csapatok.

Kollégái, barátai, ismerősei állítják, hogy emberileg, szakmai-
lag etalon volt. Becsületes, egyenes, önmagát emésztő, vívódó 
ember, aki maximalizmusra törekedett, és ezt várta el környe-
zetétől is. Hivatalában a törvényesség őre volt, s egész életét 
törvénytisztelő polgárként élte le. Hatalmas űrt hagyott maga 
után.

„… a magyar köztisztviselő épp oly kitűnő emberanyag, mint a magyar katona. 
Jó vezetés mellett a legnagyobb teljesítményre képes.” (Magyary Zoltán)

után. És bár már egy évtizede bunyózok, úgy hiszem, ma 
sincs kibékülve azzal, hogy ökölvívó a lánya. 

– Ennyi eredmény láttán sem…?
– Ennyi eredmény láttán sem. Persze, úgy hiszem, vala-

hol azért büszke rám, de ő egyáltalán nem az a típusú em-
ber, aki az ilyesmit ki is mutatja.

– És az még napjainkra is jellemző, hogy egy öklöző höl-
gyet afféle csodabogárnak tekintenek?

– Abszolút. Meggyőződésem, hogy a többség ezt még 
mindig a férfiak sportjának tartja.

– Szóba került, hogy kereken tíz esztendeje öklözik. Ér-
dekelne, hogy ez idő alatt mely sikerének örült a leginkább?

– Emlékezetes maradt, amikor első ízben sikerült kvalifi-
kálnom magam egy nemzetközi versenyre, de a legnagyobb 
örömöt mégis talán az okozta, amikor először tudtam le-
győzni az itthoni mumusomat, azt a lányt, akitől korábban 
vagy háromszor kikaptam.

– Úgy tudom, egy hotelben dolgozik éjszakai recepciós-
ként, emellett Felsőtárkányban üzemeltetnek a párjával egy 
vendégházat és egy kávézót. Hogyan lehet a munkát és az 
edzéseket összeegyeztetni?

– Amikor az Eszterházy Károly Egyetemre jártam, egy-
szerű volt a dolgom, mert még nem dolgoztam, plusz az in-
tézmény maximálisan támogatott, többek között úgy, hogy 
egyéni tanrendet kaptam. Még az sem jelentett különösebb 
nehézséget, amikor csak az éjszakai recepciós munka volt, 
mivel reggel elmentem egyet edzeni, aztán pihentem, majd 
délután újra edzés következett. Viszont a kávézó és a ven-
dégház megnyitása után bonyolultabb lett a dolog, de azért 
megoldjuk.

– És a versenysport befejezése után is a vendéglátás-
ban-szállodaiparban gondolkodik?

– Igen, de mindehhez még személyi edzőség is társulna, 
mivel ezt már jelenleg is csinálom, ráadásul kifejezetten 
szeretem.

– Mivel ilyen sokat beszéltünk a tréningekről, érdekelne, 
hogy egy héten mennyit edz…

– Az – úgymond – sima heteken naponta hozzávetőlege-
sen másfél órát. De amikor egy-egy versenyre készülünk, 
mindez napi két és fél, három és fél órára ugrik fel. Ebben 
természetesen vannak technikai és erőnléti részek is. A 
szakmai munkát a párom, Dorkó Péter irányítja, míg a fi-
zikális felkészülésemet a személyi edzőm, Madarasi Gábor 
segíti.

– Ön egyébként a brusztolós, avagy inkább a technikás 
versenyzők közé sorolja magát? Utóbbiakról az a közkele-
tű vélekedés, hogy szép-szép, amit csinálnak, de nagy ütés 
nélkül nem sokat ér az ügy…

– Szerintem a türelmes és gondolkodó típushoz tarto-
zom. Ettől függetlenül nagyokat is ütök.

– Nem titok, hogy a célja kivívni a tokiói nyári olimpián 
való szereplés jogát. Erre a közeljövőben két alkalma lesz: a 
márciusi londoni és a májusi párizsi kvalifikációs verseny. 
Hogyan ítéli meg az esélyeit?

– Ha őszinte akarok lenni, azt kell mondanom, London-
ban a világon semmilyen esélyem sincs, mivel igen erős 
lesz a mezőny, csupa európai versenyzővel, ráadásul a kon-
tinensünkről csak négyen-öten kvalifikálhatják magukat. 
Párizsban ugyanakkor egy jó sorsolással és némi szerencsé-
vel akár sanszom is lehet, különösen, mert ott azért lesznek 
kevésbé képzett ökölvívók is. Szóval reménykedem, hogy 
hátha… Ha sikerülne, történelmet írnék, ugyanis én lennék 

az első magyar női ökölvívó, aki ötkarikás játékokon szere-
pelhetett.

– És mi van, ha nem jön össze? Nagyon csalódott lesz…?
– Egyáltalán nem, elvégre soha nem tűztem ki azt a célt 

magam elé, hogy egyszer olimpikon legyek. De mivel most 
adódott ez a lehetőség, megpróbálom megragadni. Minden-
esetre úgy hiszem, az idei esztendő a sportpályafutásomat 
illetően is vízválasztó lesz.

– Remélem, ez nem azt jelenti, hogy még akár a boksz-
kesztyűket is szögre akaszthatja, elvégre a kora ezt aligha 
indokolja. Hacsak persze, nincsenek olyan magánéleti el-
képzelései, amiket fontosabbaknak vél a sportpályafutásá-
nál…

– Nincsenek kőbe vésett tervek és dátumok. Természete-
sen szeretnék családot, gyermeket, de hogy miként alakul-
nak majd a dolgok, ezt a jövő dönti el. Most a legközelebbi 
feladataimra koncentrálok. 

NÉVJEGY

Név: Oláh Eszter, az Egri Városi Sportiskola ökölvívója
Születési hely, idő: Eger, 1993. 04. 12.
Iskolák: Egri Andrássy György Közgazdasági Szakkö-
zépiskola; Eszterházy Károly Egyetem (rekreációszer-
vezés és egészségfejlesztés szak)
Család: párkapcsolatban
Hobbi: olvasás
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Bár a Jégvarázs első részét inkább jellemezte az erős női 
akarat, a folytatást is nyugodtan lehet feminista meseként 
értelmezni, ami az animációs piacon még ma is ritkaság-
számba megy. A történet hősnője ugyan az ún. gyengébb 
nem képviselője, mégsem vár arra, hogy a herceg/lovag/
vadász/törpék/varázsló/tündérkeresztanya/sárkány/béka/
ogre/szamár… megmentse, hanem sorsát a saját kezébe 
véve – a szirupos végkifejletet elkerülve – próbál kievickél-
ni a rázúduló lekvárból. A tökéletes elképzelések mellett a 
filmben megjelennek a meglehetősen rossz döntések, azok 
következményei, illetve a következmények barátai is. 

A fabulaként is helyt álló történet hol tanító, hol épp el-
rettentő ereje vezeti gyengéden a nézőket, akik az életviteli 
tanácsokat vastag humorfűszerrel fogyaszthatják - ha akar-
ják. Az egyik nem túl szembetűnő sziporka például a koz-
metikaipar mesés térnyerése. Az, hogy az animált hősök 
teljes sminkben mennek aludni, majd a szereplők az ágyból 
kiájulva is patentül néznek ki, magában hordoz némi paró-
diát, viszont a kisebb gyerekek számára nincs túl jó üzenete 
a beauty effectben alvásnak.

A Jégvarázs 2. igazi felnövéstörténet, amelyben mindenki 
felelősséget vállal mindenért és mindenkiért, és mikor már 
azt érezné a néző, hogy az alkotók túltolják a hősök nagy-
vonalúságát az önfeláldozás terén, ott a jóakarat rögtön 
közfeláldozássá válik, és simán elöntenék az egész falut, 
valamint a megélhetést biztosító területeket a gát meg-
semmisítésével. És miként a rajzfilmben a víz hömpölyög, 
úgy árasztották el a turisták a valóságban azt a kisvárost, 
amelyről a mese települését mintázták. Így öltött testet 
igazi problémaként a címben olvasható oximoron, ugyanis 
a Frozen-lázban égő gyerekekre évek óta építenek a boltok 
és a kereskedők. Az Elza-babákon kívül már jégvarázsos ro-
botokat is lehet kapni, amiknek bár semmi közük az erede-
ti történethez, lehet, hogy előrevetítik a következő részt? 
(Reméljük, nem.) És bár vannak, akik hiába nem szeretnék 
meglovagolni a népszerű mesehullámot, mégis ellepék a 
településüket a rajongók.

„Meg se kottyan a stressz!”, mondja a filmben Olaf, a be-
szélő varázshóember, aki tulajdonképpen a szemünk láttá-
ra kap idegösszeroppanást, és egy személyben foglalja ösz-
sze, illetve hadarja el a teljes első részt. Rövid közjátékában 
mindenkit ő maga alakít legalább háromszoros gyorsítás-
ban, csupán a főbb csapásokra koncentrálva, majd a troll-
kodása ezúttal is végigöpör az egész filmen. Az Activity-ben 
nyújtott teljesítménye pedig emlékezetes és utánozhatat-
lan, mert felelősség ide vagy oda, de a társasest királynő-
ként (és hóemberként) is fontos.

Szemrebbenés nélkül kijelenthető, hogy sokakat lehet 
kikergetni a világból a musicalekkel, vagy akár a mesefil-
mek énekes betétjeivel, amik valahogy mindig beragadnak 
a kisebb gyerekek fejében, és mikor már századjára adják 
elő ugyanazt a produkciót, előfordul, hogy az alkotókat fej-

Újra Frozen-lázban ég a világ

Jégvarázs 2., avagy újabb buli a hóban
A Disney a maga állította rekordokat is megdöntötte nézettség terén a Jégvarázs folytatásával, amely jelenleg stabil 
első helyet foglal el a minden idők legtöbb bevételét hozó animációs filmek listáján. Míg a nagy sikerű 2013-as előd 
2014-ben két Oscar-szobrot (legjobb eredeti betétdal, legjobb animáció) söpört be, a második résznek idén már „csak” 
a legjobb betétdal jelölésre futotta.

SZERZŐ: VERES PETRA

ben kereszthalálra ítélik a szülők. Szerencsére a Jégvarázs 
2. zenés részei műfajparódiaként is megállják a helyüket, 
és a hősszerelmes Kristoff dalra fakadása egy komplett vi-
deóklippé áll össze. A vokálozó rénszarvasok, a színek és a 
fények a ’90-es évek amerikai fiúbandáit is megszégyenítik, 
és már-már az NSYNC és a Backstreet Boys „magaslatait” 
csapkodják, tökéletesen felidézve őket. Emellett a hősnő, 
Elza önkritikát is gyakorol, amint az első rész óta az óvo-
dások és kisiskolások között oly’ népszerű saját slágerére 
pofákat vág, amikor az elhangzik.

Az új rész is bővelkedik a bölcsességekben, ilyen példá-
ul a szerelem ereje, vagy, hogy az óriások óriásiak, illetve 
a szinte tételmondatként kezelt „a víz emlékszik” indítású 
kijelentés, amely segítséget nyújt a hősöknek a múlt nagy 
kérdéseiben való keresgélésben és eligazodásban. Az iga-
zán elmés megjegyzések pedig ismétlődnek is, hogy bizto-
san célt érjenek, és hogy a szereplők naiv rácsodálkozásai 
újra és újra szórakoztathassanak. 

A moziban lényegében mindenki szigorúan kiskorú fel-
ügyelete mellett nézte a filmet, kivéve engem, hiszen sike-
rült magammal cipelnem a gyermeklelkű munkatársaimat 
(annyira nem is tiltakoztak, az egyikük pedig jóformán egy 
Elza-hasonmás), és együtt dúdolgattunk a széksorok kö-
zött. Körülöttünk több kategóriáját lehetett felismerni, és 
jól elkülöníteni a nézőknek:

1. akik alibiből visznek magukkal gyerekeket a moziba, 
mert imádják a mesehősöket, de magukban azért mégse 
váltanának rá jegyet 

2. akik évek óta kötelező jelleggel szenvedik végig az 
összes animációt az utódjaikkal (arcukon a Marvel- és a 
DC-univerzum barázdái is kellemesen kirajzolódnak)

3. azok a felnőttek, akik már rég beletörődtek a minden 
eredetiségtől mentes, futószalagon feldolgozásokat gyártó 
filmipar monotonitásába, sivárságába, és belátták, hogy a 
gagyi vígjátékokat maguk alá gyűrték a zseniális animációs 
rendezők agyhasadásai, sőt már kifejezetten otthonosan 
érzik magukat a szórakoztató elmeroggyanásokon.

 
Jégvarázs 2.

amerikai animációs kalandfilm, musical
103 perc, 2019

MEGHÍVÓ
a XXII. Eger Városi Civil Fórumra

2020. február 25-én (kedden)  
15.00 órára a Városháza Dísztermébe

A város civil társadalmának összefogása több 
mint két évtizedes hagyomány, amelynek jelen-
tős eseménye az évente összehívott Fórum.

Tisztelettel hívjuk és várjuk az egri civil szerve-
zetek vezetőit, illetve a megbízólevéllel felhatal-
mazott szerveződések képviselőit, akik egy közös 
együttműködésen alapuló hálózati munkában 
szeretnének részt venni. Ennek alapja az Egri 
Civil Kódexben foglalt alapelvek megismerése és 
elfogadása. 

A regisztrációval a részvételi szándék nyer 
megerősítést.

Miért érdemes a Fórum szervezeteihez 
csatlakozni?

Az Egri Civil Fórum szakmai és városrészi ta-
gozódása alapján szekciókban érvényesítheted 
szervezeted céljait, az együttműködési elkép-
zeléseket. A fontos értékteremtő ügyek, akciók 
városi nyilvánosságot, közösségi megerősítést 
kaphatnak.

Választó és választható leszel a PRO AGRIA 
szakmai díjas Egri Civil Kerekasztal tagjai közé, 
a Városi Civil Alap Bírálóbizottságába ill. civil 
delegáltként  az önkormányzat szakbizottságai-
ba. 

Társunk lehetsz a hálózat sikeres rendezvé-
nyeiben: Eger Civil Ünnepe, Egri Civil Randevú, 
Egri Civil Fórum; feladatot vállalhatsz a külön-
böző munkabizottságokban. 

A hálózatot alkotó szervezetek új informáci-
ókhoz, ötletekhez juthatnak szakmai tanács-
adás, forrásteremtő példák, képzések, pályázati 
felkészítések, műhelymunkák során. 

A hazai és nemzetközi kapcsolatok létreho-
zásában, a kapcsolatépítésben segítőkre talál-
hatsz.

A Fórum elismert partnere Eger MJV Önkor-
mányzatának, ezáltal szervezetei jogosultságot 
kapnak a döntés-előkészítési folyamatban való 
részvételre. Közvetlenül tájékozódhatsz az ön-
kormányzat civileket érintő terveiről, döntései-
ről.

Az EVCF Szervezőbizottsága

További információ a www.eck.hu honlapon.

KULTÚRA
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„Nehéz, ha az ember szerelme a munkatársa”
Interjú Dragomán Györggyel

A József Attila-díjas író-költő művészpárt, Szabó T. Annát és Dragomán Györgyöt látta vendégül a Szépasszony-
völgyben rendezett KedvesEst második fejezete. A pódiumbeszélgetés előtt Dragomán Györgyöt kérdeztük a kö-
zösségi oldalak irodalomban betöltött szerepéről, a műveik megírásának körülményeiről, nehézségeiről, valamint 
a versek fontosságáról.

SZERZŐ: VERES PETRA FOTÓ: BERÁN DÁNIEL

– Nemrég ünnepeltük a magyar kultúra napját. Mik ilyen-
kor a legfontosabb üzenetek?
Dragomán György: – A magyar nyelv kifejezetten alkalmas 
arra, hogy azon versek, prózák szülessenek – de különösen 
versek. Ugyan prózaíró vagyok, de nem telik el úgy nap, hogy 
ne olvasnék lírát. És mindenkit erre biztatnék, mert csodálatos, 
hogy tudunk magyarul olvasni, és nem kell, hogy lefordítsák 
nekünk a szövegeket. Szerintem minden napnak a magyar kul-
túra napjának kellene lennie, de ha már létezik egy kijelölt dá-
tum erre, az nekem a magyar nyelv és a költészet ünnepe. 

– Az internetes kihívások között egyre több irodalommal 
kapcsolatos jelenik meg, ezek mennyiben lendítik előre az 
olvasás népszerűsítését?

– A lényeg, hogy az emberek könyvet vegyenek a kezükbe, 
persze nyilván erre nem lehet senkit kényszeríteni, de mosta-
nában sokan vállalják, hogy hetente elolvasnak egy-egy köny-
vet – az évente mintegy ötven. Aki pedig nem olvas gyakran, 
és mondjuk, egy hónapon át kipróbálja, hogy rászán egy vagy 
fél órát, úgy már nehezebb abbahagynia. Így kell szokást for-
málni. Manapság mindig lehet nálunk könyv, én például nem 
tudok úgy felszállni egy buszra, hogy ne lenne nálam egy, és 
ne olvasnék. Fontos, hogy az ember kicsit kényszerítse magát 
erre.

– Több könyve is úgy jelent meg, hogy előtte már megosz-
tott belőle részleteket akár folyóiratokban, akár napilapok-
ban. A közösségi oldalakat mennyire használja erre, több 
embert lehet így érni? Hogyan látja, megváltozott az olvasók 
megszólítása az elmúlt évtizedekben?

– A közösségi hálón inkább akkor közlöm a szövegeket, ami-
kor már megjelentek. Abban hiszek, hogy ott kell megosztani 
az írásokat, ahol az emberek időt töltenek. Meglepő tapaszta-
lataim vannak ezzel kapcsolatban, hogy milyen sokan olvasnak 
például verseket a közösségi hálón. Több tíz- húszezer embert, 
sőt akár százezreket lehet elérni egy-egy műrészlettel. Nemrég 
egy Szilágy Domonkos-verset osztottam meg, amely emberek 
ezreinek volt fontos.

A Máglya című regényem mozaikosan épül, és egy nagyon ér-
dekes prózapoétikai kísérlet elemét képezte. A részleteit ugyanis 
folyóiratokban és napilapokban közöltem, illetve az oldalamon is 
rendszeresen, mégis, amikor végül megjelent, más volt végigol-
vasni, mint darabokban. Öt éve, hogy kiadtuk, és azóta is kieme-
lek belőle egy-egy részt vasárnaponként, amit újra megosztok. 
Azt látom, hogy sokan, akik már olvasták a regényt, vagy ismét 
előveszik ennek hatására, vagy rácsodálkoznak, hogy önmaguk-
ban miként működnek, például novellaként. Élvezem, hogy lehet 
vele játszani. Nemcsak én kísérletezem ezzel egyébként, hanem 
Lackfi János, Nyáry Krisztián, Péterfy Gergely, Grecsó Krisztián, 
Tóth Krisztina – hogy csak a barátaimat említsem –, és természe-
tesen a feleségem, Szabó T. Anna is. 

Bizonyos szempontból egy csendes, félig nyitott, félig zárt 
kertet építettünk a közösségi médiában. Nyitott, hiszen bár-
ki betérhet, akár egy szép parkba, de zárt is, hiszen kizárólag 
olyan emberek jönnek, akiket érdekel a kultúra, senki sem gya-
lázkodni érkezik. Az egészet kicsit közszolgálatnak gondolom. 
Meglepően sokan olvasnak, fogékonyak a művészetekre, és ezt 
is jelenti a magyar kultúra, hogy mindennap szembesülünk az-
zal, hogy létezik. 

A lényeg, hogy az emberek 
könyvet vegyenek a kezükbe

– Korábban azt nyilatkozta, hogy „a regényírás önkéntes rab-
ság.” Ez mennyire nyomja rá a bélyeget a munkafolyamatokra?

– Egy regény jó esetben is két-három év alatt készül, de a 
Máglyán például nyolc éven át dolgoztam. Ez idő alatt, az 
ember bezárja magát ebbe a világba, amely annyiban rabság, 
hogy azzal töltöm az időm, hogy idegen emberek életét pró-
bálom megalkotni, és folyton ezen gondolkodom. Egy készü-
lő regényből nem nagyon lehet kibújni, hiszen az ember pont 
hogy igyekszik maga köré építeni a cselekményt, és egy-két év 

után félig mindig abban a világban van. Nehéz lazítani, nem 
arra gondolni, hogy éppen mi történik az adott jelenben, amit 
félbehagytam. Azt tudom, hogy addig kell ebben a világban el-
időznöm, amíg kész nem lesz a könyv. 

Azért önkéntes rabság, mert én vállaltam, ez az életem. Min-
den rajtam múlik, én vagyok a saját főnököm, és a saját beosz-
tottam is. Jól és rosszul is én csinálom a dolgokat, mindig én 
vagyok a hibás. Ha van egy cellám, az a dolgozószobám, ahol 
nincs semmi, csak egy fehér fal, amire hol felteszem, hol le-
veszem a festményeket, és ha lenne rajta egy felirat, akkor az 
a következő lenne: „Te vagy a hibás!”, egyedül én, így ha nem 
készül el a könyv, vagy rossz, azért is én felelek.

– Az író, költő, műfordító Szabó T. Anna 25 éve a felesége. 
Mennyiben segít az alkotófolyamatban egy szintén szakma-
beli társ?

– Nagyon különleges a kapcsolatunk, már kamaszkorunk 
óta ismerjük egymást. Nem írtam olyan szöveget, amit ne ol-
vasott volna, és ez fordítva is igaz. Tulajdonképpen együtt élek 
a szerkesztőmmel. Anna tényleg tud segíteni, rálát és ismeri 
az egész munkásságomat, mindig megérti, hogy mit akarok 
csinálni, hogy egy szöveg miért olyan, amilyen, és elég kímé-
letlen is abban, hogy megmondja, ha valami nem működik. A 
feleségem a tökéletes szerkesztőm, és merem remélni, hogy én 
pedig egy közepesnél jobb szerkesztője vagyok neki. Nehéz, ha 
az ember szerelme a munkatársa, ez néha meg tud terhelni egy 
kapcsolatot. Előfordulnak feszült pillanatok, és az írásnál ezek 
megduplázódnak. Ha mindketten belemerülünk az alkotásba, 
az nem könnyű, ennek ellenére több mint harminc éve csinál-
juk. Megtanultuk elviselni egymást, és látjuk a másik szükség-
leteit. Úgy kritizálunk, hogy az ne legyen bántó, közben pedig 
szigorúak is tudunk lenni egymással, mert nincs más, akiben 
bízhatunk.

Egy készülő regényből 
nem nagyon lehet kibújni

Én vagyok a saját főnököm, 
és a saját beosztottam is

Tulajdonképpen együtt élek 
a szerkesztőmmel
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A TE TÖRTÉNETED

TŰZTORONY JÁTSZÓHÁZ ÉS JÁTSZÓPARK

Nyitva: minden nap 10-18 óráig
Szülinapi zsúrok választható csomagokkal!

Info és időpont foglalás: (06-30) 437-5374
Web: Facebook/jatszohaztuztorony

Cím: Eger, Tűzoltó tér 5. (belső udvar).

Országos kezdeményezés
Pénzügyi panasza van?  

Ingyenes tanácsadás már Egerben is!

A Magyar Nemzeti Bank támogatásával működő „Pénzügyi 
Navigátor Tanácsadó Iroda” a hét három munkanapján (hét-
fő: 10.00–16.00; szerda: 9.00–15.00; péntek: 09.00–15.00) sze-
mélyesen fogadja az érdeklődőket, e mellett a fogyasztók tele-
fonon (06 70 607 2191), postai úton (3300 Eger, Hadnagy utca 
6. II. em. 34.), e-mailben (eger@penzugyitanacsadoiroda.hu) és 
az iroda Facebook oldalán (Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iro-
da) keresztül is elküldhetik kérdéseiket, panaszaikat. 
A Magyar Nemzeti Bank célja, hogy minden megyeszékhelyen 
működjön egy olyan pénzügyi tanácsadó iroda, ahol a fogyasztók 
ingyenesen kapnak tanácsot, tájékoztatást pénzügyi problémáik, 
kérdéseik megoldásában. Az irodák tehát kifejezetten pénzügyi 
kérdésekkel – hitellel, kölcsönnel, biztosítással, megtakarítással, 
egyéb banki szolgáltatással stb. – kapcsolatban nyújtanak segít-
séget akár meglévő szerződéssel összefüggő probléma esetén is. 

Amiben segítséget nyújtanak: 
–  Panaszlevél, méltányossági kérelem megfogalmazása a pénz-

ügyi szolgáltatóval való vitarendezés céljából. 
–  Segítségnyújtás a Pénzügyi Békéltető Testület és a Magyar 

Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ eljárá-
sainak megindításában. 

–  Ingyenes tájékoztatás a pénzügyi ismeretek növelése céljából 
(kiadványok, termékkalkulátorok bemutatásával stb.).

Keressen bennünket a  (+36 70) 384 4238-as telefonszámon 
vagy kérjen visszahívást!

AJÁNLÓ

KULTÚRA

MOZI

1917
angol–amerikai háborús filmdráma (16)
119 perc, 2019
vetítik: február 6–12.
helyszín: Agria Mozi

ZÁRÓJELENTÉS
magyar filmdráma (12)
rendező, forgatókönyvíró: Szabó István
vetítik: február 27-től március 4-ig
helyszín: Agria Mozi

KÖNYV

MARGARET ATWOOD: TESTAMENTUMOK
az eredetileg 1985-ben kiadott A szolgálólány 
meséje című mű folytatása
Jelenkor Kiadó, 2019
regény, 613 oldal

TÓTH KRISZTINA: FEHÉR FARKAS
Magvető Könyvkiadó, 2019
novelláskötet, 126 oldal

SZÍNHÁZ

SÜSÜ, A SÁRKÁNY
a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó 
Gyermekszínház közös produkciója
rendező: Baráth Zoltán 
időpont: február 12-től
helyszín: Gárdonyi Géza Színház

MEGYEK UTÁNAD 
a MASZK Egyesület, a Füge és az Orlai Produkciós Iroda 
vendég előadása, Grecsó Krisztián regénye alapján
író: Bíró Bence
időpont: február 21. 19:00
helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház

BOLERÓ ÖKOBALETT HÁROM RÉSZBEN 
a GG Tánc Eger produkciója
koreográfusok: Halász Gábor, 
Rovó Virág, Topolánszky Tamás 
időpont: február 28-tól
helyszín: Gárdonyi Géza Színház

OTHELLO
a Harlekin Bábszínház produkciója
rendező: Éry-Kovács András
időpont: február 29-től
helyszín: Harlekin Bábszínház

PROGRAM

MAGÁNBESZÉLGETÉSEK
Válóczi-Major Katalin és 
Válóczi Krisztina művészta-
nárok közös kiállítása
megnyitó: február 8. 17:00
megtekinthető: február 27-ig
helyszín: Agria Park Galéria

AZ ÉLET ÉRTELME – EGYPERCESEK SZÁZ PERCBEN
Örkény István novelláiból olvas Mácsai Pál, cimbalmozik: 
Lukács Miklós
időpont: február 10. 19:00
helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház

LENNON & BEATLES KONCERT-SHOW
Takáts Tamás, Vitáris Iván és a The Blackbirds koncertje
időpont: február 14. 19:00
helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház

30Y . HUSZADIK
az idén 20 éves zenekar tavaszi turnéjának egri koncertállomása
időpont: február 14. 20:00
helyszín: BRDWY




