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HÍREK

AVATÁS
Beiktatták Eger 16 új fertálymesterét

FEBRUÁR 1.
A rendszerváltás után, pontosan 25 esztendeje újult meg 
az Egri Fertálymesteri Testület. Hazánkban a 18. század-
ban elterjedt fertálymesterség Egerben maradt fenn a leg-
tovább, egészen 1950-ig. A kényszerű történelmi szünet 
után a negyedbiztosi tisztséget 1996-ban élesztette újjá a 
városban az Egri Lokálpatrióta Egylet. A hagyományápoló 
civil szervezet ma több mint 300 tagot számlál és folyama-
tosan bővül. Február 1-jén, ismét beiktatták Eger tizenhat 
új fertálymesterét. 

SPORTELISMERÉS
Év Sportolója 2019

FEBRUÁR 4.
Kilenc kategóriában összesen 14-en vettek át elismerést a 
városi Év Sportolója 2019 díjátadó ünnepségen. A klubok 
javaslatai alapján a díjazottakról ötfős szakmai bíráló bizott-
ság döntött, de az egriek is szavazhattak online formában 
a kedvenc sportszervezetükre is. A közönségszavazat 
nyertese az Eger Heroes amerikai futballcsapat lett, de ott 
volt a díjazottak között Békési Eszter és Holló Balázs (úszó), 
Szilágyi Dorottya (vízilabdázó), illetve az edzők között Ko-
vács Ottó (Egri Úszó Klub) és Tóth Edmond (SBS-Eger) is. 

BÉBI-BOOM
Születési rekord a Markhot Ferenc Kórházban

FEBRUÁR 6.
Idén tovább nőtt a születések száma a Markhot Ferenc 

Kórházban. Február elejéig 146 csecsemő látta meg a 
napvilágot Egerben, míg tavaly, ugyanezen időszakban 
119-en. Egy átlagos napon 4-5 kisbaba születik az intéz-
ményben, február 3-án azonban huszonnégy óra alatt 
13, ami több mint a duplája a megszokott átlagnak. Az 

újdonsült szülők néhány nap múlva térhettek haza a 
kicsikkel.

SZAKMAI DÍJ
Pro Agria elismerés a legjobbaknak

FEBRUÁR 7.
A 2008-ban alapított Pro Agria gazdasági szakmai díjat 

mindig a városi nagyadózók fogadásán adják át. Azok a 
vállalkozók, vállalkozások érdemelhetik ki ezt a címet, 

amelyek fellendítik Eger gazdasági életét, kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtanak, és hozzájárulnak a fejlődéshez. Idén 

a közgyűlés döntése alapján a FELO Szerszámgyár Kft. és 
az AGRIA-AJTÓ Faipari Termelő Szolgáltató Kft. érdemelte 

ki ezt az elismerést.

KÖLTÖZÉS
Új helyen a Szent István Rádió és Televízió 

FEBRUÁR 13.
Új helyre költözött a Szent István Rádió és Televízió szerkesz tő-
sége. A korábban az Egri Útépítő tulajdonában levő irodaépület-
ben, a Deák F. u. 49. szám alatt alakították ki az új, korszerű 
stúdiót, melyet az átadáskor dr. Ternyák Csaba egri érsek áldott 
meg. A főpásztor Isten áldását kérte arra a munkára, melyet az 
alapító érsek, dr. Seregély István szándéka szerint végeznek a 
dolgozók mintegy 20 esztendeje: „rádiónk célja azonos az Egy-
ház küldetésével, mindenki üdvösségének a szolgálata”.

REKONSTRUKCIÓ
Kívül-belül megszépül a Bazilika

FEBRUÁR 20.
Szeptemberben elkezdődött a Bazilika rekonstrukciója. Az 
épület körül azóta kiépítettek a felszíni vízelvezetést segítő 
szivárgó rendszert, elbontották és részlegesen újjáépítet-
ték a Líceum felőli lépcsősort. Emellett a belső térből elszál-
lították a padokat és a szembemiséző oltárt. Április végén 
indul a belső restaurátori munka. A szentmisék rendje a 
felújítás alatt nem változik. A teljes rekonstrukció várható-
an három év alatt valósul meg. (fotó: vozáry róbert)

PARKOLÓHÁZ
Átvette a munkaterületet a kivitelező cég

FEBRUÁR 24.
A Modern Városok Program részeként 2015 áprilisában kötött 

együttműködési megállapodást Eger és a kormányzat. A Nem-
zeti Vízilabda és Úszóközponthoz kapcsolódóan a Klapka és a 

Kertész utca kereszteződésénél egy 253 férőhelyes parkolóház 
megépítését kezdik el, ami egyben a környék parkolási gondja-
it is enyhíti. A munkaterületet február 24-én, hétfőn vette át a 
kivitelező cég. A tervek szerint még idén átadják a háromszin-

tes parkolóházat, melynek összköltsége 1,6 milliárd forint.

SZŐLŐTERMELŐK
Megélhetési árat szeretnének 

FEBRUÁR 25.
Családi gazdálkodók, őstermelők és szőlészek találkoztak a 

Hittudományi Főiskola nagytermében, hogy érdekképviseletet 
válasszanak, valamint meghatározzanak egyfajta minimális 

felvásárlási árat, amelyet a későbbiekben kormányzati szintre 
szeretnének emelni. A nagygyűlést sikeresen zárták, hiszen 
megalakult az Egri Borvidék Érdekképviseleti Egyesülete. El-

hangzott, a céljaik között szerepel, hogy visszaállítsák a szőlőter-
mesztés és a termés becsületét egy megélhetési ár kijelölésével.

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

Mirkóczki Ádám polgármester napirend előtti felszóla-
lásában tájékoztatta a képviselőtestületet, a Bitskey Ala-
dár Uszoda határozatlan időre szóló bezárásáról. Mint 
elmondta, erre az Észak-Olaszországból hazatért ZF-Eger 
férfi vízilabdacsapat teljeskörű kivizsgálásának hiánya 
miatt, elővigyázatosságból van szükség. Indítványozta egy 
helyi bizottság megalakítását: az önkormányzat, a Heves 
Megyei Kormányhivatal, az ÁNTSZ és a Markhot Ferenc 
Kórház szakembereinek bevonásával, amelyet elfogadott 
a testület.

Ahogyan arra számítani lehetett, az önkormányzat idei 
2020-as költségvetés-tervezete váltotta ki a legnagyobb 
vitát a testület tagjai között. Mirkóczki Ádám polgár-
mester úgy fogalmazott, ez egyfajta hibrid költségvetés, 
hiszen 80 százalékban még az előző városvezetés ígére-
teit, szerződéseit teljesítik benne. Oroján Sándor fideszes 
képviselő kiemelte, már sokszor megjegyezték, hogy az 
előző városvezetés tele kasszát hagyott hátra, most itt a 
lehetőség, hogy ezek a bevételek láthatóvá váljanak. Az 
iparűzési adót, illetve a pénzmaradványokat említette, 
amelyek nem szerepelnek a tervezetben, pedig majd’ 600 
millió forintra tehetők. Mint mondta, pénz az van, csak 
nem akarják megmutatni. Mirkóczki Ádám erre reagálva 
kiemelte, ez egy örökölt állapot, nincs megfelelő mozgás-
terük, mert hiába állnak nagy összegek a város rendel-
kezésére, ha azok felhasználhatósága kötött. Példaként a 
Modern Városok Programot említette. 

A polgármester hangsúlyozta, ez a költségvetési me-
chanizmus ugyanígy zajlott az előző években, ezen nem 
módosítottak, továbbá a 12 egyéni választókerület kép-
viselőit megkeresték, hogy nyújtsák be a körzetükre vo-
natkozó igényeket. Azonban, ha minden kérésnek eleget 
akarnának tenni, ahhoz plusz 5 és fél milliárd forintra vol-
na szükség. A költségvetés-tervezet kialakításánál muszáj 
volt egy fontossági sorrendet felállítani, és a múltból faka-
dó hiányosságokat rendezni, mint a Középkelet-magyar-
országi Közlekedési Központ Zrt.-vel, korábbi nevén Volán 
Zrt.-vel. Mint elmondta, a cél, hogy nullázzák a ki nem 
fizetett dolgokat. Oroján Sándor erre reagálva elmondta, 
rosszul jár el, ha nem vitatja a közlekedési cég által meg-
szabott összeget. 

Mirkóczki Zita alpolgármester módosító indítványt 
nyújtott be az Egri Tavaszi Fesztivál, a Borút Egyesület 
és az Egri Szimfonikus Zenekar támogatásának emelésé-
re. Kovács Cs. Tamás képviselő felszólalásában kiemelte, 
a korábbi években a képviselők igényeinek benyújtását 
követően személyes egyeztetéseket kezdeményeztek a 
szakirodával közösen. Kérte, javíttassák meg az Érsekkert-
ben található pumpákat és különítsenek el a Kutyabarát 
Város Programra. A képviselő szeretné a Mocsáry Lajos 
utca vízvezeték-rekonstrukcióját és -felújítását 250 millió 
forintból, a 2019-es maradványpénzek terhére. Emellett 
a Városgondozás Kft.-nek szánt 430 millió forintot is ke-

Közgyűlés

Nagy vitát váltott ki az idei évi költségvetés-tervezet
Hatórás vita után, végül 11 igen szavazattal elfogadták az önkormányzat idei 2020-as költségvetés-tervezetét, 
amelyről időkorlát nélkül tárgyalt a képviselőtestület. Számos módosító indítvány érkezett be, így a különböző 
átcsoportosítások kapcsán mindenki kifejthette véleményét. 

Oroján Sándor: „Minden idők 
legdrágább városvezetése a mostani!”

A város 2020-as költségvetés-tervezetéről még a köz-
gyűlés előtt fejtette ki álláspontját a FIDESZ-KDNP 
frakció. – Minden idők legdrágább városvezetése a 
mostani – hangsúlyozta Oroján Sándor. Hozzátette, 
csak a saját tiszteletdíjukra többet költenek, mint 
az előző városvezetés. Kiemelte, Mirkóczki Ádám a 
megválasztott képviselőkkel érdemben nem egyezte-
tett az idei év költségvetés-tervezetéről annak meg-
vitatása előtt. Úgy véli, felháborító, hogy 130 millió 
forinttal többe kerül a jelenlegi városvezetés, mint 
az ezt megelőző, továbbá a zöldfelületek növelésére 
szánt, valamint az utak, járdák és parkolók fejleszté-
sére, építésére tervezett összegek is elmaradnak az 
előző éviektől – fogalmazott a politikus. A frakcióve-
zető hozzátette, a mostani városvezetés tele kasszát 
örökölt az előzőtől. Mint elmondta, Mirkóczki Ádám 
részvételi költségvetést ígért, ehelyett elvételi költ-
ségvetést csinált. Orosz Lászlóné a FIDESZ-KDNP 
önkormányzati képviselője ezzel kapcsolatban meg-
jegyezte, számos területen – mint az ifjúságot érintő 
programok, az idegenforgalom, illetve a kultúra – a 
tervezet szerint csökkentenék a támogatások össze-
gét. A sajtótájékoztatón elhangzott, az elfogadásra 
váró költségvetési tervezetben 30 millió forinttal nő 
a parkolók üzemeltetési költsége, valamint a sportok 
támogatására 60 millió forinttal szánnának többet. 
Orosz Lászlóné hozzáfűzte, bízik abban, hogy ebből az 
összegből a kisebb egyesületek tömegsport szervezé-
sét fogják támogatni, hiszen ez minden egri érdeke 
lenne. 

Mirkóczi Ádám az elhangzottakra reagálva elmond-
ta, az Oroján Sándor frakcióvezető által kifogásolt 
költségnövekmények a fideszes városvezetés elő-
ző évi felelőtlen magatartásának következményei, 
ugyanis számos esetben nem fizettek ki több száz-
millió forintot, amit a mostani városvezetésnek kö-
telessége rendezni. Hozzátette, az általa említett és 
megkérdőjelezett összegek vagy nem igazak, vagy pe-
dig teljes tájékozatlanságról tanúskodnak. A polgár-
mester hangsúlyozta, a 2020-as költségvetés döntő 
hányada az előző városvezetés hanyagságának követ-
kezménye.

veselte. Mirkóczki Ádám erre reagálva elmondta, a koráb-
bi években is ez az összeg volt meghatározva a cégnek. 
Juhász Ádám képviselő sérelmezte az Egri Borbarát Höl-
gyek támogatásának csökkentését, ami több mint 1 millió 
forintról 500 ezerre csökkent. Azonban kiderült, a tavalyi 
évet megelőzően a szervezet támogatása 450 ezer forint 
volt. 

A közgyűlésen szóba került továbbá az önkormányzati 
bérlakások kérdése, amire most plusz 70 millió forintot 
szánnak. A sport célú támogatásra plusz 60 millió forin-
tot, ami a tervek szerint a Felsővárosi Sporttelepen való-
sulna meg.

A hitel kérdése is nagy ellentmondást váltott ki a kép-
viselők között, ugyanis a polgármester elmondta, 1,5 mil-
liárd forint hitel van az egri ingatlanokon, amit így sem 
értékesíteni, sem tartalommal megtölteni nem lehet. 

A Szépasszonyvölgy be- és kivezető útjának felújítása, 
illetve a völgybe menetrendszerűen közlekedő helyi busz-
járat is szóba került. A közgyűlésen elhangzott, szigorúb-
ban nézik a civil szervezetek elszámolásait. 

Az informatikai fejlesztésekre is több jut idén, ami azt 
jelzi, hogy várhatóan ebben az évben megvalósul az elekt-
ronikus népszavazás rendszere. A költségvetés-tervezet 
6 órás vitáját követően a képviselők a kért átcsoportosí-
tásokról beadták módosító indítványaikat, majd külön 
szavaztak ezekről. Összességében 11 igen, 7 nem és 0 
tartózkodással a közgyűlés elfogadta a rendelettervezetet. 
Ezt követően több egri intézmény tavalyi és idei munka-
tervéről döntöttek, majd a lakosok szólhattak a közgyűlés 
tagjaihoz. Felmerült többek között a város téli, nyári kar-
bantartása, az elkerülő út kérdése és a felelőtlen kutyások 
kezelése, illetve a bérlakásállomány növelése. 

További együttműködést 
tervez a kormányzat és a NAK
Közel 20 ezren foglalkoznak agrárgazdasággal Heves me-
gyében. Olyan megoldásokra keres lehetőséget a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara és a kormányzat, mint például az 
öröklés, a klímaváltozás, illetve a versenyképesség meg-
őrzésének a kérdései. Ehhez nyújtanak segítséget a külön-
böző pályázati lehetőségek, többek között a földalapú, a 
zöldítéssel kapcsolatos, illetve az állatjóléti támogatások, 
melyek továbbra is elérhetőek lesznek a kormányzatnak 
köszönhetően. A közös célokról számolt be Egerben Nyitrai 
Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, miniszter-
elnöki megbízott és Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara Heves Megyei Szervezetének elnöke. 

– 2020 a termelés éve lesz a hazai agráriumban – hang-
súlyozta Nyitrai Zsolt. Mint kiemelte, a kormányzat ehhez 
nyújt segítséget a gazdálkodóknak. Az idei évben több mint 
450 milliárd forintot fordít az állam az agrárium támogatá-
sára. Az együttműködés értelmében a magyar gazdák bele-
szólása nélkül, nem születik őket érintő kérdésekben kor-
mányzati döntés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves 
Megyei szervezetének elnöksége kérte a további kapcsola-
tok erősítését, a gazdák megsegítése érdekében, valamint 
egy találkozót kezdeményezett az agrárminiszterrel, hogy 
megoszthassák javaslataikat a döntéshozókkal.

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola a 2019/2020-
as tanévben a Nemzeti Tehetség Program keretében 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
kiírt [NTP-KNI-19] pályázaton immár harmadik al-
kalommal vett részt sikeresen. Az intézményünk 
komplex tehetséggondozó programjának megvaló-
sítására beadott „Ki gépen száll fölébe” című pályáza-
tunk 1 200 000 Ft-os támogatásban részesült. (X)
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A hagyományoknak megfelelően a csütörtöki szakmai 
nappal indult a budapesti vásárközpontban megrendezett 
Utazás kiállítás. A megnyitón elhangzott, a magyarországi 
turizmusnak változatlanul két központja van: Budapest és 
a Balaton. 

– Ezért is törekszünk az Utazás kiállítás szervezőiként 
arra, hogy évről évre olyan újabb hazai díszvendégeket 
hívjunk, amelyek ezeken a központokon kívül is képesek 
megjeleníteni a sokszínű magyar kínálatot – tette hozzá 
Ganczer Gábor, az eseménynek helyet adó Hungexpo ve-
zérigazgatója.

Többen is kiemelték, ezért is esett idén a választás a ma-
gyar turizmus egyik legdinamikusabban fejlődő szereplő-
jére, Egerre és környékére, illetve nem véletlenül kapta a 

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 2020
Idén Eger és térsége, illetve Olaszország volt a díszvendég

Február 27-én, a szakmai nappal megnyílt a budapesti 43. Utazás kiállítás, melyen idén 40 ország több mint 250 kiállí-
tója mutatta be szolgáltatásait és termékeit. Mivel az idei esemény mottója a nyaralás és a kultúra találkozása, ennek 
megfelelően választották ki a két díszvendéget is: külföldről Olaszországot, belföldről pedig Egert és környékét. 

hevesi megyeszék-
hely tavaly a legtöbb 
szavazatot az év tu-
risztikai települése 
kategóriában.  

Minczér Gábor al-
polgármester beszé-
dében elmondta, az 
1552-es várvédő hő-
sök és Gárdonyi jóvol-
tából minden felnőtt 
magyar ember ismeri várost, a várat és a borokat, de ennél 
jóval többet nyújt ez a vidék.

– Eger vezetésének és a lakosságnak az a célja, hogy a 
meglévő értékeinkre alapozva ezeket esetleg új ötletekkel, 
attrakciókkal kibővítve olyan 21. századi vendégváró vá-
rost építsünk, amely tartalmas programokat kínál akár a 
fiatalok, a fiatal párok, a családok, illetve a szépkorúak ré-
szére is – tette hozzá az alpolgármester. 

A megnyitó végén Rideg László, a Bács-Kiskun megyei 
közgyűlés elnöke – mint a 2019-es belföldi díszvendég – 
adta át a stafétát az idei díszvendég képviselőjének, vagyis 
Eger alpolgármesterének, Minczér Gábornak. Ezt követően 
hivatalosan is megnyílt a 43. Utazás kiállítás. 

Eger és térsége – beleértve például a Gyógyvizek Völgyét 
(Egerszalókot, Demjént, Egerszólátot), Hatvant, Gyöngyöst, 
Bélapátfalvát, Noszvajt vagy éppen Szilvásváradot – az 
A-pavilon 308-as standjánál gazdag kínálattal várta az ér-
deklődőket. (fotó: gál gábor)

Abszolút női győzteseként Fodor-Fejes Adrian állhatott a 
dobogó legfelső fokára, aki a kezdetek óta részt vesz a vá-
rosi síbajnokságon. A férfiak között pedig Hornyák Vince 
vehette át az abszolút győztesnek járó kupát, aki családjá-
val visszatérő vendége Ždiarnak. A síelőket, az előző évek-
hez hasonlóan, idén is a snowboardosok követték, akik 
két női, és két férfi kategóriában indultak. 

Az egri városi síbajnokság csak a 21. században a 13., hi-
szen már a ’70-es, illetve a ’20-as években is megrendezték 
a versenyt. Az elsőt 1924-ben tartották a Vöröskeresztnél, 
majd 2008-ban indult újra a sorozat. A szlovákiai helyszínek 
közül Dolný Kubínban négy, Ždiarban pedig kilenc éve élvez-
hetik az egriek a téli sportokat. (fotó: vozáry róbert)

AMIRŐL BESZÉLNEK

XIII. Eger Városi Síbajnokság 
Idén 205-en neveztek az egri városi síbajnokságra, amelyet mintegy 150 fő teljesített a szlovákiai Ždiarban. A síelők 
13 korcsoportban indultak az egyfutamos óriás-műlesikláson. A mezőny legfiatalabb versenyzője 3, a legidősebb 
pedig 76 éves volt. 
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szerző: szecskó károly

SZABÓ GÁBOR
(1914–2008)

Szabó Gábor 1914-ben született 
Kömlőn, sokgyermekes paraszti 
családban. Édesanyja Csáti Kata-
lin. Édesapja, idősebb Szabó Gábor 
huszárként harcolt az első világhá-
borúban. Az orosz frontról, hadifog-
ságból 1919-ben jutott haza. Az öt-
éves kisfiú ekkor találkozhatott vele 
először. Anyagiak híján a családból 
csak ő tanulhatott tovább. A római 
katolikus népiskola elvégzése után 
a tanító kifejezett kérésére szülei 
beíratták az Egri Dobó István Reál-
gimnáziumba. A nagy múltú iskola 
egész életére meghatározta a tanu-
lás-tanítás iránti szeretetét. Több év-
tized múltával papírra vetett vissza-
emlékezésében nagy szeretettel írt 
példaképül választott Lemle Rezső 
magyar–német szakos tanáráról. 
„Felsőfokú tanulmányaim után, sőt, 
pályakezdőként is hallgattam szak-
mai tanácsait. Módszertani írásai 
országos szakfolyóiratokban jelentek meg.” Lemle előfutára 
volt a nyelvtani szempontból is jól alapozott, de már audio-
vizuális élményekből is táplálkozó idegennyelv-oktatásnak. 

Szabó Gábor a gimnáziumi önképző kör diáktitkáraként 
egy alkalommal Gárdonyi sírjánál mondott emlékbeszédé-
vel a jelenlévőket – köztük az író fiát, Gárdonyi Józsefet is – 
meghatotta. Az 1935-ben letett kitűnő érettségi vizsga után 
beiratkozott a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának magyar–német szakára. Felsőfo-
kú tanulmányai során legnagyobb hatású tanára Sík Sándor 
magyar–latin–görög szakos professzor volt, akinek tudomá-
sára jutott rossz anyagi helyzete. Így éves tandíját kifizette, 
de szerencsére társai figyelmeztették, hogy nehogy vissza-
adja, mert ezzel Sík professzort magára haragítaná. Fizetését 
rendszeresen szétosztotta nehéz sorsú diákjai között. 1937-
ben az ő vezetésével a magyar szakos hallgatók részt vettek 
Juhász Gyula temetésén.

Diplomáját 1940-ben kapta meg, de ekkor Heves megyé-
ben nem kapott állást. Először az érsekújvári gimnáziumban, 
majd 1945-től Szerencsen és Hatvanban tanított. Rövid időn 
belül visszaköltözött a család Egerbe, s a Közgazdasági Szak-
középiskolában helyezkedett el. Az 1960-as évek elejétől 
nyugdíjazásáig a Gárdonyi Géza Gimnáziumban oktatott. Pe-
dagógiai elhivatottságát, módszertani eredményeit elismer-
ve kinevezték a magyar nyelv és irodalom, valamint a német 
nyelv Heves megyei középiskolai szakfelügyelőjének. Ezt 

nyugdíjazásáig, 1976-ig nagy odaa-
dással és lelkiismeretesen végezte. 
Tanítványai „Édes anyanyelvünk” ta-
nulmányi versenyeket, „Kazinczy-dí-
jakat” nyertek. Szabó Erzsébet nevű 
diákja prózamondásban a Ki mit 
tud? televíziós vetélkedő országos 
döntőjében második helyezést ért 
el. 1962-ben a Heves Megyei Tanács 
Művelődésügyi Osztálya megbízta 
az akkor induló Tudósító szakmai, 
módszertani folyóirat szerkeszté-
sével. Az orgánum később a Hevesi 
Művelődés nevet vette fel, és 1973-
ig látott napvilágot. Szabó tanár 
úr nagy lelkesedéssel, szeretettel 
szerkesztette a folyóiratot, többször 
publikált is benne. 

Szabó Gábor az 1930-as évek vé-
gén megnősült. Feleségül vette 
Csáky Márta tanárnőt. Gyermekei, 
Márta (1941) és István (1949) is a pe-
dagógus hivatást választotta. Fia a 

Gép- és Műszeripari Szakközépiskolában, szeretett menye, 
Marika a Kereskedelmi- és Vendéglátóipari Szakközépis-
kolában tanított. Nagy fájdalma volt, hogy István fia súlyos 
betegségben fiatalon (1998) elhunyt, leányával pedig csak 
ritkán találkozhatott, mert külföldre ment férjhez. Sok örö-
mét lelte unokáiban: Zsuzsanna (1964) jogász, Ildikó (1971) 
gyermekorvos lett. Eszter (1976) jelenleg külföldön él, Gábor 
(1977) Budapesten a Semmelweis Egyetemen dolgozik és ta-
nít. Dédunokái közül már csak Dóra (2006) érkezését érhette 
meg.

Kollégái, tanítványai részéről nagy szeretet és elismerés 
övezte. Tanítványa, Lőkös István irodalomtörténész Szep-
temberi emlék című írásában a következőket vetette róla 
papírra: „Most, e köszöntéssé vált szeptemberi emléket fo-
galmazva, újra és újra arra az egykori fiatal tanárra gondo-
lok, Mesteremre, ki egy harminc év előtti szeptemberi napon 
lett eszményképemmé, s kinek – ki tudja hányadmagammal 
– tartozom hálával és köszönettel. Mert ha vittem valamire 
tanárként, s a literatúra szerény munkásaként, azt elsődlege-
sen neki köszönhetem, Szabó Gábornak, Gábor Bácsinak, a 
tanárnak s az Embernek egyszerre, aki akkor is mellém állt 
– már tanártársként – amikor mások belém taposni akartak. 
Szívből kívánom: adassék én szép munkába őszült tanárom-
nak s Mesteremnek békés, örömteli s hosszú öregség…”

Szabó Gábor 2008-ban, 94 évesen hunyt el. Egerben, a Kis-
asszony temetőben alussza örök álmát.

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép 
vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!” (Németh László)
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DR. SZECSKÓ KÁROLY
(1939–2020)

Dr. Szecskó Károly történész, ny. 
főlevéltáros 1939. január 24-én szü-
letett Mezőcsáton, szegényparaszti 
családban. Szülei Szecskó József és 
Török Mária. Három gyermekük szü-
letett, József, Károly és István. A tö-
rékeny, kedves édesanya és a szikár, 
makacs édesapa élete a mindennapi 
létért folytatott küzdelemről szólt. A 
szülők csak néhány osztályt végez-
hettek, így a tudásnak náluk nem 
sok becsülete volt. 

Károly fiuk elemi népiskolai tanul-
mányait Mezőcsáton végezte, ahol az 
iskolával nehezen barátkozott meg. 
Első osztályban megbukott olvasás-
ból. Később megszerette a tanulást és 
az olvasást is, így mindig kiválóan ta-
nult. Otthon az imakönyvön és a Kin-
cses Kalendáriumon kívül nem talált 
olvasnivalót, ezért 1951-től rendsze-
res olvasója lett a helyi könyvtárnak. 
Továbbtanulását dr. Táboros Sándor 
osztályfőnöke egyengette, aki szüleinél közbenjárt, hogy te-
hetséges fiukat taníttassák. 1953-tól 1957-ig a miskolci Földes 
Ferenc Gimnáziumban tanult. Középiskolai évei alatt kedves 
tanára volt H. Kovács Mihály, József Attila egykori egyetemi 
társa, aki lehetővé tette számára, hogy az ifjúsági könyvtár 
mellett a tanári könyvtárból is kölcsönözhetett. Jeles érettségi 
után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának magyar-könyvtár szakára jelentkezett. Később 
tervét megváltoztatta, hogy anyagilag ne terhelje szüleit, mert 
az Egri Állami Pedagógiai Főiskolán a képzés akkor még csak 
három évig tartott. Maximum pontos felvételije ellenére, csak 
dr. Némedi Lajos igazgató közbenjárására vették fel magyar–
történelem szakra. Oka, hogy megkérdezte: Hol találja az egri 
Papnevelő Intézetet? A besúgók által a hír tíz percen belül a 
KISZ–Bizottságra jutott, ahol egyértelműen állást foglaltak: 
Nem bízhatják a szocialista embertípus nevelését klerikális 
pedagógusra! Emiatt nem kaphatott később Népköztársasági 
Ösztöndíjat sem. Ennek ellenére 1958-ban titkára lett a főis-
kolai tudományos diákkörnek. Ő képviselhette elsőként a főis-
kolát 1959-ben Budapesten, 1960-ban Szegeden az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián, ahol előadásokat tartott. 
Főiskolai évei alatt Hahn István ókortörténész, Némedi Lajos 
és Berzy András irodalomtörténészek voltak rá nagy hatással.

Jeles államvizsga után 1960 nyarán a verpeléti általános 
iskolához került. A kutatómunka szeretete Egerbe vonzotta, 
ahol előbb könyvtárosként, majd levéltárosként dolgozott. 
1960–1964 között magyar-történelem szakos középiskolai 
tanári oklevelet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Karán, ahol 1975-ben újkori törté-
nelemből summa cum laude doktorált.

1971-ben vette feleségül Bukolyi 
Emőke könyvtárost, akivel harmo-
nikus kapcsolatban élt. Munkássága 
eredményeiben nagy része volt a sze-
retetteljes családi légkörnek. Két gyer-
mekük született: Gabriella (1975) köz-
gazdász és Adrienn (1977) latin–francia 
szakos tanár. Sok örömét lelte Máté, 
Anna és Noémi nevű unokáiban.

Mindig a tudást, a rendszeres mun-
kát, történészként a levéltári kutatást 
tartotta a legfontosabbnak. Főbb ku-
tatási területei: művelődés-, egyház-, 
nevelés- és községtörténet. Több év-
tizedes kutatómunkája során közel 
ötven kötete jelent meg. Országos és 
helyi folyóiratokban, időszaki kiadvá-
nyokban közel 800 cikke, tanulmá-
nya, közleménye látott napvilágot. 

Aktívan részt vett a tudományos 
közéletben is. Szerkesztőbizottsági 
tagja volt a Hevesi Művelődésnek, a 
Hevesi Szemle társszerkesztője volt. 

Előadássorozatot tartott a Szent István Rádióban és az Egri 
Hittudományi Főiskolán. Az alábbi szervezetek tagja volt: 
Magyar Pedagógiai Társaság, Honismereti Egyesület, Ma-
gyar Comenius Társaság, Magyar Orvostörténelmi Társaság, 
Anyanyelvápolók Szövetsége.

Egerről és a város jeles személyiségeiről írt cikkeit az Egri 
Magazin hasábjain több mint hét éve közli, amelyek nagy 
népszerűséget jelentettek számára. Szóban, telefonon és 
emailen is rengeteg pozitív visszajelzést kapott az olvasóktól.

Tanár Úr Egerben hunyt el 2020. február 27-én.
Zajácz (Szecskó) Gabriella

Mindig örömmel olvasgattam az Egri Magazin aktuális 
számaiban Karcsi bácsi, vagyis dr. Szecskó Károly régi 
egriekről, illetve helyi eseményekről készült összeállí-
tásait. Talán egyszer lesz majd az iskolákban egy olyan 
tantárgy(féleség), ami a saját lakóhelyünk értékeit – le-
gyen szó emberekről, építményekről, régi eseményekről 
– mutatja be a diákoknak és az érdeklődő szülőknek. Ha 
így lesz, akkor az Egerhez tartozó címszavak összeállí-
tásánál bátran lehet támaszkodni Karcsi bácsi írásaira. 
Bár ő már nincs közöttünk, új írásai azonban – hiszen 
előre dolgozott – még sokáig megjelennek majd az Egri 
Magazin hasábjain. Továbbra is ajánlom mindenki fi-
gyelmébe ezeket, illetve a korábban megjelent összeál-
lításokat. 

Búcsúzunk és köszönjük az értékes olvasmányokat, 
pillanatokat! Turay Zoltán
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HELYI POLITIKA

 Egerinfó: „Építkezni csak úgy lehet, ha a múltat hely-
re tesszük!”

Főként a városi cégek átvilágításával, szabályozásiterv- és 
szerződésmódosításokkal, az adósságok kifizetésével, az 
átadás-átvételt követő ellenőrzésekkel, illetve egyezte-
tésekkel telt a városvezetés elmúlt 100 napja – mondta 
Mirkóczki Ádám. Hangsúlyozta, visszaállították a foga-
dóórák lehetőségét az egriek számára, valamint eltöröl-
ték az építményadót a nyugdíjasok, a három vagy annál 
több gyermekes családok és a fogyatékkal élők számára. 
A polgármester elmondta, számos olyan kérdésben, mint 
például az ingatlancélú fejlesztések, vagy a parkolás témá-
jában sokkal inkább nem a látványos, hanem a nélkülöz-
hetetlen lépések valósultak meg. A jövőbeli tervek között 
szerepel többek között kereskedelmi komplexumok léte-
sítése, valamint a déli iparterület fejlesztése is. A kórházi 
bérlakásokkal kapcsolatban elhangzott, átvizsgálják, kik 
kapták ezeket a kedvezményes lakhatási jogokat és a jö-
vőben azoknak kívánják akár évekre is ezeket biztosítani, 
akiknek ez valóban segítség, mint például az ápolók vagy 
a rezidensek. Mirkóczki Ádám kiemelte, a tervek szerint 
az elektronikus népszavazást is bevezetik az idei évben. 
Hangsúlyozta, számos sporteseményt támogatnak és több 
ingatlant helyi védelem alá vettek. Ezen kívül a Magyar 
Jégkorong Szövetséggel együttműködve tervben van egy 
négyévszakos jégpálya megvalósítása is Egerben, valamint 
a fiataloknak egy közösségi tér kialakítása az egykori Urá-
nia Mozi helyén.

 FIDESZ-KDNP: Nincs jelenleg városfejlesztési stratégia

Oroján Sándor, a Fidesz-KDNP egri frakcióvezetője és 
Martonné Adler Ildikó, a Fidesz egri elnöke az új város-
vezetés eddigi munkáját értékelve elmondta, a Mirkóczki 
Ádám polgármester vezette Egységben a Városért Egyesü-
let elvette a kulturált közéletet Egertől és elvette a min-
dennapok nyugalmát az egriektől. Mint megjegyezték, 
városépítő munkára és tevékenységre van szükség a jö-
vőben, amiből meglátásuk szerint az elmúlt száz napban 
nem sokat lehetett érzékelni. Oroján Sándor, egri frak-

AZ ELSŐ 100 NAP…
cióvezető elmondta, ehelyett egyik pillanatról a másikra 
megemelték például az idegenforgalmi adót. A politikus 
hozzátette, Eger történetének legdrágább városvezetése a 
mostani, és mint fogalmazott, soha ennyi alpolgármester 
és önkormányzati biztos nem dolgozott Egerben.

 Fidelitas: értékelhetetlen a városvezető munkája

100 nap 0 teljesítmény – így jellemezte az egri városveze-
tő munkáját a Fidelitas Heves megyei és helyi választmá-
nya csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szepesi Ádám szerint a 
Mirkóczki Ádám vezette Egységben a Városért Egyesület a 
kampány során tett vállalásokkal szemben az elmúlt idő-
szakban csak maguknak adott, az egriektől pedig elvett. A 
Fidelitas Egri Választmányának elnöke, Molnár Tibor el-
mondta, Mirkóczki Ádám az eddigiek során sem az elekt-
ronikus népszavazásról, sem az ingyenes parkolásról, de a 
fiataloknak tett vállalásairól sem tudott beszámolni.
Ezekre a kijelentésekre reagálva Mirkóczki Ádám polgár-
mester elmondta, ugyanannyi alpolgármester dolgozik 
jelenleg, mint a Fidesz városvezetése alatt, illetve az ön-
kormányzati biztosokat is ők határozták meg. A polgár-
mester hangsúlyozta, a fideszes képviselők nem fogadták 
el a felajánlott bizottsági elnöki pozíciókat. Kiemelte, az 
egri városháza soha nem volt ennyire lakosságbarát, mint 
most, illetve a korábbi városvezetésnek 13 éve volt arra, 
amit tőle 100 nap alatt várnak el.

TISZTÚJÍTÁS
Fidelitas  Tisztújítást tartott 
megyénkben a Fidesz ifjúsági 
társszervezete, a Fidelitas. A He-
ves megyei választmány élére 
Szepesi Ádámot választották. Az 
egri csoport elnöke Molnár Ti-
bor, alelnöke pedig Kubala Richárd lett. A megválasztott 
elnökségi tagok mandátuma két évre, azaz 2022-ig szól.

KORONAVÍRUS 
KONTRA VÍZILABDA
A február 26-i városi közgyűlés előtt tartott sajtótájékoztatón je-
lentette be Mirkóczki Ádám polgármester, hogy saját, egyszemé-
lyi döntése értelmében reggel bezárt a Bitskey, illetve a Bárány 
uszoda. A hátterében a ZF-Eger férfi vízilabda csapat február 22-i, 
brescai LEN Euro Kupa (Brescia – ZF-Eger 6-3) elődöntője állt. 
Brescia ugyanis a koronavírus-járvány miatt karantén alá vont 
észak-olaszországi térség közelében van. 

A polgármester elmondta, a vízilabdásokat és a stábtagokat a vasár-
nap esti hazatérés után orvosi ellenőrzésnek vetették alá a reptéren, 
ami testhőmérséklet-ellenőrzést jelentett, illetve már Egerben a csa-
pat tagjai járványügyi kockázatelemzésen estek át a Heves Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársai jóvol-
tából. Az adatok alapján a Nemzeti Népegészségügyi Intézet hivatalo-
san is engedélyezte a csapatnak az edzések megtartását a Bitskeyben, 
amivel kedden este éltek is az egriek. 

Ezzel párhuzamosan a polgármester már hétfőn jelezte a katasztró-
favédelemért is felelős Belügyminisztériumnak az Egerben kialakult 
helyzetet. A tárcától viszont azt a tájékoztatást kapta a polgármester, 
hogy egyelőre ne engedjék be az uszodába a játékosokat, stábtagokat. 
Ezért döntött úgy a polgármester, együtt az Eger Termál vezetésével, 
hogy – az engedélytől függetlenül – február 26-án, szerdán reggel 6 
órától március 6-ig bezár a Bitskey és a Bárány uszoda. 

Ezzel egyidejűleg a Tankerületi Központ is úgy határozott, hogy fel-
függesztik az iskolai úszásoktatást, mint ahogy szünetelnek az úszó- 
és vízilabda edzések is – olvasható a klubok honlapján. 

Mirkóczki Ádám közleményében hangsúlyozta, „nyitás március 
7-én reggel, abban az esetben, ha megbetegedés nem történik. Dön-
tésem az országos Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős 
Operatív Törzzsel történő egyeztetést követően született. Fontos 
hangsúlyoznunk, hogy nincs tudomásunk a vírus jelenlétéről, így ez a 
lépés kizárólag a megelőzést és Eger lakosainak biztonságát szolgálja.” 

A ZF-Eger pólósainak két utolsó alapszakasz találkozóját (Honvéd 
és OSC egyaránt idegenben) is elhalasztották és az uszoda bezárásá-
val kérdésessé vált a Brescia elleni LEN Euro Kupa elődöntő visszavá-
gó (március 4.) megrendezése is. 

A LEN, vagyis az Európai Úszó és Vízilabda Szövetség február 
28-i, pénteki döntése értelmében ezt a találkozót mindenképp le 
kell játszania a csapatoknak. A koronavírus miatt bevezetett kor-
látozásoknak köszönhetően az egriek mérkőzését – más összecsa-
pásokkal együtt – későbbi időpontra halasztották. Mint írják, erről 
majd az érdekelt csapatok bevonásával közösen döntenek. Mivel 
az egri Bitskey uszoda legkorábban március 7-én nyithat ki, a ZF-
Eger – Brescia találkozót is csak ezt követően lehet lejátszani – áll a 
közleményben.

Mulasztás miatt kell 
300 millió forintot 
visszafizetnie a városnak?
– Eger polgármestere elmulasztott egy a Déli iparte-
rület infrastrukturális fejlesztéséhez tartozó jogvesz-
tő határidőt és így Mirkóczki Ádám hanyagsága miatt 
már meglévő fejlesztési forrást kell a városnak visz-
szafizetnie – mondta Oroján Sándor a Fidesz-KDNP 
egri frakcióvezetője február 28-án, pénteken Eger-
ben, Orosz Lászlóné önkormányzati képviselővel tar-
tott közös sajtótájékoztatóján. Erről Gulyás Gergely 
miniszterelnökséget vezető miniszter levélben tájé-
koztatta Nyitrai Zsoltot, Eger és térsége országgyűlé-
si képviselőjét.

„Sajnos a pecsétes papír az egriek számára rossz híre-
ket tartalmaz. A dokumentumból úgy tűnik, hogy az 
egri polgármester hanyagsága, szakmaiatlansága, hoz-
zá nem értése miatt a városnak vissza kell fizetnie kö-
zel 300 millió forintot, amelyet korábban már átutalt a 
kormány és már a város kasszájában volt. Ilyen módon 
az egri munkahelyek szempontjából fontos déli-ipar-
terület építési beruházásainak befejezése is kétségessé 
vált. Szomorú vagyok a hír miatt. Mi a jövőben is azon 
dolgozunk, hogy Eger és az egriek ügyét előre vigyük. 
Az ügy azért is különösen fájó, mert a forrásvesztés 
elkerülhető lett volna az egri polgármester által hatá-
ridőben elküldött e-maillel” – fogalmazott közösségi 
oldalán Nyitrai Zsolt.

„Belső eljárást indítunk azon munkatársak ellen, 
akiknek mulasztása miatt, a Déli iparterületet érin-
tő fejlesztés támogatói okiratának módosítását, csak 
a határidőn túl tudtuk kezdeményezni. A Fidesz 300 
milliós riogatásával szemben, a tény az, hogy a pá-
lyázatból eddig eredményesen felhasznált 170 millió 
forint határidőn belüli elszámolása folyamatban van. 
Szomorú Egerre nézve, hogy velem ellentétben, Nyitrai 
Zsolt és az érintett kollégák tudatában voltak minden 
lényeges információnak, azokat mégsem közölték ha-
táridő előtt, hanem kivárták az elutasító miniszteri 
döntést. Ha már a nekem címzett levelet is előbb kapja 
meg Nyitrai Zsolt, mint én magam, jó lenne, ha annak 
tartalmát nem a lakosság riogatására és félrevezetésére 
használná. Teljesen nyilvánvaló, hogy a Nyitrai Zsolt 
által vezetett egri Fideszre a város nem számíthat, hi-
szen ők csak a rombolásban és a pitiáner bosszúállás-
ban érdekeltek” – írta erre válaszként Mirkóczki Ádám.

Mi Hazánk Mozgalom  Február el-
sejétől Bognár Ignác az új elnöke a Mi 
Hazánk Mozgalom egri Szerveztének. 
A megnövekedett feladatok miatt a 
szervezet két alelnököt is választott, dr. 
Pápai Ákost és Bóta Sándort. Emellett dr. Pápai Ákos a továb-
biakban egri alelnökként, illetve a megyei szervezet élén tevé-
kenykedik majd. Az egri szervezet új elnöke elmondta, céljuk 
az, hogy megmutassák a Fidesz és a Jobbik között hezitálóknak, 
hogy a Mi Hazánk Mozgalom alternatívát nyújt számukra. 
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Korábban, az Egri Magazin 2011/2012-es számaiban indult 
egy sorozat „Körzetjáró” címmel. Akkor egy év munkával a 
hátuk mögött (2010. október 18-án volt az önkormányzati 
választás) nyilatkoztak terveikről és az addig megvalósult 
programokról a képviselők. Most inkább a bemutatás és a 
jövőbeni tervek felvázolása a cél. Sorozatunkat Császár Zol-
tánnal, az 1. választókerület immár 1998 óta hivatalban levő 
tanácsnokával kezdjük. 

„Nem a szél fújt be a közgyűlésbe!”
Tény, hogy Császár Zoltán megkerülhetetlen személyisége 
Eger 21. századi történetének, hiszen a választók akaratá-
ból 1998 óta tanácsnok a képviselőtestületben. A kezdetek 
valójában ennél régebbre nyúlnak vissza.

– A képviselői munkám 1993-ban, még az egri főiskolán, 
mint a közalkalmazotti tanács választott tagja kezdődött. 

HELYI POLITIKA

Ennek a többéves tapasztalatnak a birtokában indultam 
1998-ban az önkormányzati választáson képviselőjelöltként. 
Szeretem és tisztelem az embereket, Szolgálatként tekintem 
ezirányú munkámat. Célom, hogy egy szolidáris városban 
élve, egymásban a gondokkal küzdő embert látva békében 
éljünk egy szépülő városban. Most 2020-at írunk. Hat vá-
lasztást megnyerve, egy megszolgált bizalomra és becsüle-
tes munkára mondtak igent a választókerületben élők. Csak-
úgy, mint eddig, meghallgatom a körzetem lakóit és mindig 
személyesen is meggyőződöm a problémákról. Ahogy azt 
megszokhatták az emberek, határozottan képviselem a vá-
lasztókerületben lakók céljait minden nehézség ellenére. 
Nálam nincs bal vagy jobb oldal, csak olyan emberek, akik 
segítséget várnak. Vallom, hogy a választókerületi fejlesz-
tések minden esetben a képviselő rátermettségén és tenni 
akarásán múlik. Én nem az a típus vagyok, aki elücsörög a 
közgyűlésen a laptopját nézegetve és a telefont nyomkodva, 
miközben központi irányításra, érzelemmentesen nyomoga-
tom a szavazógombot. Mindenkor az igazságot képviselem. 

Bemutatkoznak a képviselők

VÁLTOZÓ CIKLUSOK, 
VÁLTOZATLAN SZEMÉLLYEL

Császár Zoltán (Egységben a Városért Egyesület), 1. választókerület

A 2019-es önkormányzati választás után elmondhatjuk, hogy Császár Zoltán az új testület doyenje, azaz rangidős tag-
ja. Először még a „múlt évezredben”, az 1998-as választások után lett tanácsnok, vagyis az 1. választókerület képvi-
selője. Ez a hatodik megkezdett ciklusa és immár több mint 21 éve munkálkodik a köz javáért. Ahogy fogalmazott, 
mindig a választók akaratából, nem kompenzációs listáról került be a képviselő-testületbe.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

A jövőre nézve is csak azt ígérhetem, hogy becsületesen 
munkálkodom és bátran kiállok a választókért. 

2010 fontos év volt a helyi választókerületeket illetően, 
hiszen országosan, így Egerben is jelentősen átszabták azo-
kat. Az 1. választókerület területe majdnem megduplázó-
dott. A Hajdúhegy egy része is ide került. Ez több munkát 
is jelentett az elmúlt évekre.

– A Hajdúhegy déli részének immár 10 éve vagyok a 
képviselője. Itt is elkezdődtek a járda- és útfelújítások. Lé-
nyegében 20 év lemaradását kell szisztematikus munkával 
pótolni. Az újjászületett Szépasszonyvölgy mellett idővel 
a Hajdúhegy területének körzetemhez tartozó része is 
infrastrukturális szempontból rendezetté válik. A Hatvani 
hóstya városhoz közeli részén a két legnagyobb lakótelep, 
a Szarvas Gábor, illetve a Koháry utcai is a beütemezett 
fejlesztés részei lesznek. Itt az a cél, hogy családbarátabb 
legyen ez a terület. 

Az idei városi költségvetés még nem sok mozgásteret 
nyújt az új grémiumnak, beleértve a választókerületeket is. 
A képviselői keretnek (1,2 millió forint évente), illetve a 
képviselők közös fellépésének köszönhetően mégis milyen 
konkrét fejlesztéseket lát megvalósíthatónak az előttünk 
álló évben a saját választókerületében?

– Az egyik legfontosabb ilyen program lehet az állandó 
helyi buszjárat kialakítása a Szépasszonyvölgybe. Ez nem 

1. VK

csak választókerületi, hanem városi érdek is. Legutóbb, 
2013-ban már volt egy próbálkozás az akkori Agria Volán 
részéről, de ez nem folytatódott. Naponta, megfelelő üte-
mezésben legalább tízszer kellene fordulnia a járatnak. Ezt 
a nagyobb programok esetén, igény szerint akár sűríteni 
is lehetne. A másik, amit már említettem, a rendelkezés-
re álló pénzügyi keret függvényében folytatni szeretném a 
hajdúhegyi fejlesztéseket is. A Hatvani kapu tér északi ré-
szén, az Államkincstár épülete előtt komoly parkfejlesztés 
történt az elmúlt évben. Ezt jó lenne dél felé, az 56-os és a 
Hatvanas ezred emlékmű felé is folytatni.  

Az biztos, hogy kevesen ismerik úgy a városnak ezt a 
részét, az 1. választókerületet, mint Ön. A tanácsnok úr 
6 ciklussal a háta mögött örökre beírta nevét Eger város 
közéletébe. 

– Egerben születtem, 31 éve ebben a körzetben élek és 
itt is végeztem iskoláimat. Nős vagyok, két felnőtt ember 
édesapja. Külön köszönetet szeretnék mondani feleségem-
nek, aki immár több mint 21 éven keresztül biztosítja azt a 
nyugodt családi hátteret, aminek köszönhetően komolyan 
tudom végezni képviselői munkámat. Ebben a munkában – 
és életemben is – József Attila szavait követem:

„Légy bátor és vidám, bizakodó és fegyelmezett!
Tudja harcolni és építeni!
Tudj élni és szeretni az életet.”

NÉVJEGY

CSÁSZÁR ZOLTÁN (Eger, 1. választókerület)

Szervezet: Egységben a Városért Egyesület
Tisztségek: a Szépasszonyvölgy ellenőrzési biztosa, a Városi 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja
Születési hely, idő: Eger, 1953. január 8.
Képviselőség: 1998-tól napjainkig, 6 ciklus
E-mail: Csaszar.Zoltan@ph.eger.hu
Fogadóóra: közgyűlési napok kivételével minden csütörtökön 
16–17 óra között a Városházán
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PORTRÉ

Bár Szilágyi Dorottya, a Lillafüredi Ásványvíz–ZF-Eger női vízilabdacsapatának magyar válogatott tagja csak 
hosszú évek után, ráadásul nem kicsi kerülővel – Dél-Afrika, Új-Zéland és Ausztrália érintésével – tért vissza 
szülővárosába, élete legjobb döntésének tartja, hogy esztendőkkel ezelőtt nem hagyott fel végleg a pólózással, 
amiként azt is, hogy Magyarországon, közelebbről Egerben rendezte be az életét. Ami nem is csoda, hiszen a 23 
éves játékos rendkívül sikeres időszakot tudhat maga mögött: a január végi, hazai rendezésű Európa-bajnoksá-
gon a nemzeti együttes tagjaként bronzérmet szerzett, majd a 2019-es Év Sportolója díjátadó gálán Eger városa 
különdíját vehette át. Találkozásunkkor persze, nem csupán ezekről az eredményekről beszélgettünk: a földgo-
lyó túlsó oldalán szerzett élmények épp úgy szóba kerültek, mint a hazatérés körülményei, avagy a sporttal és a 
magánélettel kapcsolatos tervek.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Kezdjük talán egy közelmúltbeli eseménnyel, a ma-
gyarországi Eb-vel. Minthogy a 2017–2019 közötti Euró-
pa-, illetve világbajnokságokon „csak” 4–5. hely jutott a 
női válogatottnak, az itthon megszerzett bronz komoly 
siker, ám az áhított olimpiai kvótát egyelőre nem sike-
rült megszerezni. Egyszóval most félig tele van a pohár, 
avagy félig üres?

– Egy kicsit sem érzem magam csalódottnak – mondja 
Szilágyi Dorottya –, pláne, mert abszolút biztos vagyok ab-
ban, hogy a néhány nap múlva kezdődő trieszti olimpiai 
kvalifikációs tornán kivívjuk a tokiói szereplés jogát. Ide-
haza ez nem sikerült, nem jött ki a lépés, viszont a har-
madik helynek nem pusztán azért örülök, mert nekem 
is – amiként többeknek a gárdából – ez az első érmem 
nagy világversenyen, de azért is, mert hazai pályán, hazai 

közönség előtt szereztük, ráadásul úgy, hogy mindössze 
egyetlen mérkőzést veszítettünk.

– Örülök, hogy ennyire optimista, különösen, mert 
több vízilabdás szakembert hallottam nyilatkozni az el-
múlt napokban-hetekben, akik úgy vélik, az olaszorszá-
gi „fellépés” nem lesz sétagalopp. Kíváncsi lennék, mire 
alapozódik a derűlátása, illetve kiket tart a legnagyobb 
riválisoknak?

– Úgy gondolom, amióta válogatott vagyok, most a leg-
erősebb a csapatunk. Mint az tudott, 2017-ben volt egy 
jelentős átalakítás a keretben, amely „vérátömlesztés” óta 
nagyon összekovácsolódtunk. És, ha ez a fejlődés tovább 
tart, minden reményünk megvan a jó szereplésekre. A ve-
télytársakat illetően azt mondhatom, az olaszokra érde-
mes figyelni, mert hazai pályán lesznek, s mert ők rendre 

„A nagy-nagy álmom, hogy érmet 
szerezzünk az olimpián”
Beszélgetés Szilágyi Dorottyával, az egri női vízilabdacsapat válogatott tagjával 

ott voltak az ötkarikás játékokon, de szerintem ezek elle-
nére sem annyira veszélyesek, mint az elmúlt években. A 
görögöknél jobban vagyunk, így a legfőbb riválisunknak a 
hollandokat tartom, mivel esetükben egy ugyanolyan fia-
tal gárdáról van szó, mint amilyen a miénk.

– Szó mi szó, mozgalmas – hadd ne mondjam: kalan-
dos – gyerek- és tinédzserkora volt, elvégre még kétéves 
sem volt, amikor elkerült Egerből, hogy aztán Dél-Afri-
kát, Új-Zélandot, majd Ausztráliát maga mögött hagyva, 
immár ifjú hölgyként, megint a szülővárosában éljen. 
Mit adtak Önnek az idegenben töltött esztendők?

– Kétségkívül nem mindenkinek adatik meg, hogy 
ennyi országban járjon, ennyi, egymástól teljesen eltérő 
kultúrát ismerhessen meg. Nem is szólva a nyelvtanulás-
ról, amelyet a kinti élet megkönnyített, és amelynek ered-
ményeként anyanyelvi szinten beszélem az angolt. Ami 
egyébként a hazatérésemet követően sokkal jobban ment, 
mint a magyar. És hát, azokban az években rendkívül sok 
olyan barátra tettem szert – ez főként Ausztráliát illetően 
igaz –, akikkel mindmáig tartom a kapcsolatot. Például az 
egyik legjobb barátnőm az ausztrál női vízilabda-váloga-
tott tagja. Szóval sokat láttam, sok élményt és tapasztala-
tot szereztem, amelyeknek nagy hasznát veszem.

– Tudom, hogy több sportágat kipróbált, míg eljutott 
a vízipólóig. Abban, hogy így történt, a legfőbb szerepe 
a családi motívumoknak volt, jelesül, hogy az édesapja 
vízilabdaedzőként dolgozott?

– Tény és való, hogy megpróbálkoztam különböző 
sportokkal. Példának okáért tornáztam is, és noha nem 
voltam ügyetlen, elég hamar kiderült, hogy az én magas-
ságom jóval meghaladja azt, mint ami a tornában ideá-
lis. Ezzel párhuzamosan már nagyon szerettem a vizet is 
– úszni Új-Zélandon tanultam meg –, ám a vízilabdához 
valóban az apukám révén kerültem közel. És nem feltét-
lenül azért, mert ezt ő szorgalmazta, hanem a körülmé-
nyek okán: amikor ugyanis a testvéremmel végeztünk az 
iskolában, az anyukánk még dolgozott, így aztán apukánk 
munkahelyén, az uszodában kötöttünk ki. Ahol előbb 

csak úszkálgattunk, majd labdázgattunk, míg végül a pó-
lósok között találtam magam…

– És nem is ment túl rosszul a dolog, hiszen ausztrál 
színekben U16-os válogatott lett. Ennek ellenére 2011-
ben abbahagyta az egészet. Miért?

– Ha egy szóval kellene felelnem, azt mondanám: beso-
kalltam. Igazság szerint úgy éreztem, a vízipóló rengeteg 
olyan órát vesz el tőlem, amit másra – például szórako-
zásra – fordíthatnék. Pláne így véltem kamaszként, hi-
szen nem könnyű feldolgozni, hogy míg az ember barátai 
együtt vannak, sőt, különféle programokon vesznek részt, 
addig nekem edzésre kell mennem. Először azt terveztem, 
hogy kihagyok egy nyarat – amely elképzelésemmel a szü-
leim is egyetértettek –, de aztán olyannyira megtetszett 
ez a lazább, bulisabb élet, hogy a két hónap szünetből két 
év lett.

– És nem hiányzott a rendszeres sport, az uszodák vi-
lága?

– Dehogynem. Egy bő fél évig szinte egyáltalán nem 
mozogtam, ami nem csupán a fizikai állapotomra hatott 
ki, hanem a lelkivilágomra is, ami megnyilvánult többek 
között abban is, hogy messze-messze nem voltam az a vi-
dám, mosolygós, felszabadult valaki, mint annak előtte. 
Meg aztán meg is untam a barátokkal való folytonos ló-
gást, bulizást.

– Akkor kapóra jött Mihók Attila ajánlata, aki 2017-
ben Magyarországra, közelebbről a dunaújvárosi női 
pólócsapathoz hívta. Miután ennek már durván három 
éve, megkérdezem: nem bánta meg, hogy elfogadta az 
invitálást?

– Nemhogy nem bántam meg, de életem egyik legjobb 
döntésének tartom. Hatalmas szerencse, hogy hagytam 
magam meggyőzni Mihók Attilától, aki mindent bevetett: 
ha viccesen szeretnék fogalmazni, azt állítanám, talán 
még olyan képeket is mutogatott Dunaújvárosról kedv-
csinálónak, amelyek nem is abban a városban készültek. 
De nagyon-nagyon jól éreztem magam ott, mind a lányok, 
mind az edzők rengeteget segítettek, amire egyébként – 
például, mert a magyart korántsem tökéletesen beszéltem 
– igencsak szükségem volt.

– Egy ideje már nemcsak Egerben játszik, de teszi 
mindezt részint az édesapja irányításával is. Amikor az 
uszodán kívül vannak, akkor is szóba kerül kettejük kö-
zött a póló?

– Amikor fiatal voltam, otthon is igen sokat beszélgettünk 
a vízilabdáról, ám amióta Magyarországon játszom, ez meg-
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változott. De jobb is így, ugyanis nem szeretném, ha minden 
percemet a póló töltené ki, mivel 2011-ben pont ezért hatá-
roztam a játék szüneteltetése mellett. Na, egyszóval egymás 
között nem szakmázunk, ami természetesen nem jelenti 
azt, hogy ha kérdeznék valamit apukámtól, kíváncsi lennék 
a tanácsára vagy a véleményére, akkor nem segítene.

– A dunaújvárosi időszakáról mesélve utalt arra, hogy 
hadilábon állt a magyar nyelvvel, sőt, korábban valakinek 
azt mondta, míg a csapattársai cukinak, Ön inkább cikinek 
tartotta az akcentusát. Arról nem is szólva, hogy egy sereg-
nyi kifejezést nem is ismert…

– Ez szó szerint így van. Hogy más példát ne említsek, 
nem olyan régen valamiért elővettem a korábbi mobiltele-
fonomat, amiben megtaláltam az akkoriban „magyarul” írt 
sms-eimet. Elolvastam párat, de némelyik esetében a leghal-
ványabb fogalmam sincs, hogy mit akartam írni.

– Ma viszont már semmiféle akcentusa sincs. Épp ezért 
érdekel, hogy miként látja: jelenleg a magyar vagy az angol 
megy jobban? De sokat elmond az is, ha elárulja, magyarul 
vagy angolul álmodik…

– Nehéz kérdés, mert tévézni kizárólag angolul szoktam, 
nem szeretem a magyar szinkronos filmeket. Olvasni még 
mindig jobban tudok angolul, az ellenben már nem fordul 
elő velem, hogy nem ismerem egy-egy magyar szó jelentését. 
Az természetesen, megesik – főként, ha stressz helyzetben 
vagyok –, hogy nem olyan gördülékenyen és tökéletesen 
fejezem ki magam, mint amúgy, de ha manapság kell meg-
szólalnom magyarul, már nincs bennem az a rettentő félsz 
és izgalom, mint valamikor. Ami pedig az álmokat illeti… 
A legtöbbször magyarul álmodom, de ha például sokat kell 
használnom az angolt – mondjuk Ausztráliában vagyok –, 
akkor az álmaimban is az dominál.

– Tényleg: az Ausztráliában élő édesanyjával és a testvé-
rével egymás között magyarul beszélnek?

– Igen. Sőt, a testvérem, Viki a gyerekeivel is magyarul 
kommunikál, ami azért is jó, mert az óvodában és az iskolá-
ban kizárólag angolt hallanak. Más kérdés, hogy ha a párja is 
bekapcsolódik a társalgásba, átváltunk angolra. 

– Velük egyébiránt hogyan tartja a kapcsolatot? Kérde-
zem ezt azért, mert utalt arra, hogy nagyon is anyás volt…

– Döntően a Facebook segítségével. És az igaz, hogy na-
gyon hiányzunk egymásnak. Őt az viseli meg a legjobban 
– ezt el is árulta –, hogy nem láthatja a meccseimet. Sze-
rencsére az Európa-bajnokságot itt szurkolta végig, ugyanis 
karácsonyra egy repülőjegyet kapott tőlem ajándékba. Aztán 
még az Eb után is együtt töltöttünk négy napot.

– Sokat emlegettük már a múltat, úgyhogy nézzünk egy 
kicsit előre. Melyek a sporttal kapcsolatos tervei, vágyai?

– A nagy-nagy álmom, hogy érmet szerezzünk az olimpián, 
ennél lejjebb nem is akarom adni. Hogy milyen színű is lesz 
az a medál, ezer és egy dologtól függ, de önmagam számára 
minimális célként egy dobogós helyezést fogalmaztam meg. 

– És a magánéletben melyek az elképzelések?
– A sportpályafutásom végeztével szeretnék sportdiete-

tikusként dolgozni. Részint, mert a dietetika mindig is ér-
dekelt, részben pedig azért, mert nem akarok elszakadni a 
sport világától, hiszen ebben töltöttem életem számottevő 
részét. Nagyon sajnálom, hogy Egerben nincs ilyen képzés, 
mert így egy időre el kell majd hagynom a várost. És persze, 
szeretnék majd gyerekeket, mert bár a párommal már van 
kettő – egy cicánk és egy kutyusunk –, a család gyarapítása 
is a célok között van.

– Ha már a párját említette… Miután ő is élsportoló – 
Nyíregyházán kosarazik –, nem túl sok idejük maradhat 
egymásra. Ilyen szoros időbeosztás mellett tudnak azért 
találkozni?

– Általában heti kétszer. Ha például az M3-ason mennek 
haza egy meccsről Budapest irányából, és szabadnapjai kö-
vetkeznek, kiteszik Füzesabonynál, ahová kiugrom kocsival 
érte. Kétségtelenül nem könnyű a helyzet, de azért megold-
juk a dolgot.

– Beszélgetésünk során nem volt nehéz észrevenni – az 
imént is úgy fogalmazott, mennyire sajnálja, hogy a diete-
tikusképzéshez egy időre el kell hagynia a szülővárosát –, 
hogy Eger a szíve csücske, noha eddigi életének csak igen 
kis részét élte itt…

– Már akkoriban is, amikor külföldön éltünk, szerettem 
hazajönni, elvégre itt laknak a nagyszüleim és az unokatest-
véreim. De ettől eltekintve is imádom a várost, amelynek 
nem csak komoly történelme, de különleges, sajátos han-
gulata is. Ráadásul egy olyan helyről van szó, ahol szerették 
és szeretik is a vízilabdát. Arról nem is szólva, hogy milyen 
jóleső érzés, ha az ember egy olyan klubban pólózik, amit 
egy háromszoros olimpiai bajnok vezet, s egy olyan edző 
keze alatt, akinek szintén három alkalommal akasztottak a 
nyakába olimpiai aranyérmet. Úgy hiszem, érthető, miért 
imádok annyira itt lenni.

NÉVJEGY

Név, foglalkozás: Szilágyi Dorottya, az egri női vízi-
labdacsapat magyar válogatott tagja
Születési hely, idő: Eger, 1996. 11. 10.
Iskolák: 11. osztályos koráig Ausztráliában tanult, 
érettségi vizsgát Dunaújvárosban tett
Család: édesapja vízilabdaedző Egerben, édesanyja 
és nővére, Viktória (24) Ausztráliában élnek
Hobbi: főzés, tévézés, olvasás
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KLEBELSBERG KUNÓ ÉS EGER

Gróf Klebelsberg Kunó (1875–1932) val-
lás- és közoktatásügyi miniszter hiva-
talát 1922. december 30-án foglalta el. 
Politikai hitvallását és programját egy 
mondatba sűrítette: „A magyar hazát 
ma elsősorban nem a kard, hanem a 
kultúra tarthatja meg és teheti ismét 
naggyá.” Meggyőződése volt, hogy a 
trianoni diktátum által megcsonkított 
országban a kultusztárca egyben hon-
védelmi tárca is, mert a magyar kultúra 
a nemzet fennmaradásának záloga.

Eger különösen sokat köszönhet neki, 
mert városunkban 1925-től 1936-ig tör-
ténő műemlék-restaurálások, építke-
zések elválaszthatatlanok Klebelsberg 
tevékenységétől. A kultúrpolitikus Eger 
új iskoláinak felépítésére miniszterként 
közel kilencmilliárd pengőt biztosított. 
Elképzelését közölte a város képviselőtestületével, amely a 
kérdést 1926. március 12-én tárgyalta meg. A testület úgy 
látta, hogy új elemi népiskolák létesítése különösen szüksé-
ges Eger külső területein. Ekkor hihetetlen arányú építkezés 
kezdődött el. Elkészült, illetve bővítették a következő helye-
ken működő iskolákat: Cifrakapu tér, Széchenyi utca (Orso-
lyiták), Maklári út, Deák Ferenc utca, Szvorényi út, Halaspiac 
tér.

A miniszter 1926. március 6-án Egerbe érkezett. A sajtó 
hírt adott arról is, hogy Klebelsberg egri tartózkodása alatt 
Szmrecsányi Lajos érsek vendége lesz. A látogatásáról az Egri 
Népújság március 6-i számában Klebelsberg gróf, a kultúrpo-
litikus címmel közölt vezércikket, amelyben többek között 
ezeket olvashatjuk: „Korszakalkotó reformjainak alapgondo-
lata a művelődés nemzetvédő és nemzetfejlesztő erejébe ve-
tett rendíthetetlen hit.” Az újság március 7-i számában Már-
tonffy Lajos vármegyei árvaszéki elnök vezércikke található 
a kultuszminiszter egri látogatásáról. A cikkíró szerint: „A 
tudomány iránti áhítatos hódolatának, Egyháza iránti benső-
séges szeretetének mindenképpen méltó, s reánk, egriekre 
nézve különösen is örvendetes tanújelét adja Magyarország 
kultuszminisztere, amikor Eger kulturális tradíciókkal meg-
szentelt falai közé zarándokolt.”

A városi képviselőtestület elismerve Klebelsbergnek azt a 
heroikus munkáját, amelyet Eger érdekében kifejtett, 1926. 
június 25-én díszpolgárrá választotta őt. A sajtó 1926. október 
12-én arról adott hírt, hogy a miniszter az egyházművészeti 
kiállítást megnyitó beszédében a következőket mondta: „A 
Műemlékek Országos Bizottságának első feladata lesz, hogy 
az egri minoriták templomának konzerválását biztosítsa.” A 
cikk írója szerint a miniszter kijelentése azért jelentős, mert 

hazánk egyik legszebb barokk műemlé-
két felújítják, s azt nem fenyegeti többé 
az összeomlás veszélye. 

Annak, hogy Klebelsberg Kunó ilyen 
nagymértékben támogatta az egri épít-
kezéseket, nagy szerepe volt Nagy Já-
nos kanonok nemzetgyűlési képviselő-
nek is, aki a tárca költségvetési előadója 
volt. 1926 végén Eger városa a közelgő 
nemzetgyűlési választások alkalmából 
Klebelsberget akarta megválasztani 
nemzetgyűlési képviselőnek. Az Egri 
Népújság 1926. november 20-i számá-
ban arról tudósított, hogy Klebelsberg 
gróf ajánlási íveit, november 21-ig több 
mint 5000 választó látta el kézjegyével. 
Az 1926. decemberi választások során 
Klebelsberg Kunó elnyerte az egri ke-
rület mandátumát. Mivel Szegeden is 

képviselővé választották, gróf Bethlen István miniszterelnök 
kérésére a szegedi mandátumát tartotta meg. Klebelsberg 
azonban városunkkal ekkor sem szakította meg kapcsolatát, 
és haláláig képviselte érdekeit.

A városi képviselőtestület 1927. október 26-i közgyűlésén 
az alábbi határozatot hozta: Az új polgári iskola és a pénzügyi 
palota előtti szép teret Klebelsberg Kunóról nevezték el Su-
bik Károly kanonok javaslatára. „Hálából azért a sokmilliár-
dos iskola építéséért, mit a kultuszminiszternek köszön Eger 
városa.” 

Egerben is nagy megdöbbenést keltett, hogy a kultuszmi-
niszter 1932. október 12-én rövid betegség után elhunyt. Az 
Eger című lap október 13-i számában így emlékezik: „Eger 
város dísz polgárát gyászolja Klebelsberg Kunó grófban. Az 
ország és a magyar kultúra egyetemes gyászába külön fáj-
dalommal cseng bele Eger város mély szomorúsága. Kle-
belsberg Kunó grófot és a város közönségét ugyanis meleg 
kapcsolatok fűzték egymáshoz. Klebelsberg a magyar műve-
lődés fejlesztésére kidolgozott hatalmas programjában Eger 
az elsők között szerepelt. Alig foglalta el kultuszminiszteri 
székét, máris elrendelte az egri állami polgári iskolák új szék-
házának megépítését. 

Rengeteg munkás kapott kenyeret az építkezéseknél, s így 
nemcsak a művelődésnek, hanem az akkor már feszülő szociá-
lis helyzetnek is használt a nagyszabású munka… Egymás után 
emelkedtek az új iskolák, hirdetői annak a kultúrpolitikának, 
amely túlemelkedve a kor keretein, a jövőbe látott, s meglátta 
azt az utat, mely a tömegműveltség kifejlődésén keresztül egy 
boldogabb s megelégedettebb országhoz vezet. Eger város 
minden polgára részvéttel áll meg a nagy miniszter ravatalánál 
és hála és szeretet örök virágait küldi koporsójára.”

„Sok ország ment már csődbe, amelyik a hadászatra erején felül költött, 
de még egy sem, amelyik az oktatásra.” (Klebelsberg Kunó)
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PORTRÉ

– Nem az „Eger Csillaga” volt az első olyan kitüntető cím, 
amelyet megkapott, mert például 2012-ben Pro Agria szakmai 
díjjal jutalmazták a tevékenységét. Fontosaknak tartja a külön-
böző elismeréseket?

– Mint mindenki, magam is nagyon örülök annak, amikor 
visszaigazolják az általam elvégzett munkát – mondja dr. Szoó 
Gyula –, ugyanakkor igyekszem nem túl nagy feneket keríteni a 
dolognak, azaz egy kitüntetés után az ember éppen úgy teszi a dol-
gát, mint annak előtte. Egyszóval az élet megy tovább.

– Elmesélné, hogy annak idején miért éppen az orvosi pálya 
mellett döntött? Esetleg volt olyan valaki a szűkebb-tágabb kör-
nyezetében, aki ezt a hivatást űzte, avagy Önt erre ösztönözte?

– Nem, az égvilágon senki. Az elhatározásomnak sokkal pró-
zaibb és talán sokkal érdekesebb oka volt. Történt ugyanis, hogy 
harmadikos gimnazista koromban – tehát nem sokkal azt megelő-
zően, hogy az embernek el kell határoznia, merre tovább az érett-
ségi vizsgák után – megbetegedtem, ráadásul egy olyan rejtélyes 
kórral küszködtem, ami jó ideig az orvosok számára is megfejt-
hetetlennek bizonyult. Így aztán – tekintve, hogy a szülővárosom, 
Salgótarján Budapesthez tartozott – egy seregnyi fővárosi egész-
ségügyi intézményben megfordultam: vizsgáltak – többek között 
– hematológián és gégészeti klinikán. Különös módon ezek a sze-
mélyes tapasztalatok, élmények keltették fel az érdeklődésemet a 
gyógyítás iránt.

– De – gondolom – nem bánta meg, hogy így hozta a sors…
– Egyetlen pillanatig sem. Meggyőződésem, hogy – mindazo-

kat tudva, amiket átéltem ezen a pályán – most is ugyanúgy dön-
tenék.

– A Madách Imre Gimnázium diákjaként a jó tanulók közé 
tartozott? És melyek voltak a legkedvesebb tantárgyai?

– Nem vitás, hogy a biológia és általában a természettudomá-
nyos tantárgyak sokkal közelebb álltak a szívemhez – így például a 
matematikát szerettem és tudtam is –, mint mondjuk az irodalom, 
esetleg a történelem, ami nem azt jelenti, hogy utóbbiakból rossz 
lettem volna.

– Nem véletlenül kérdeztem az előbbit, ugyanis tudom, hogy 
a Szegedi Orvostudományi Egyetemet summa cum laude – te-
hát a létező legjobb – minősítéssel végezte el, ami nem kis szó, 
lévén az orvosi diploma megszerzése amúgy sem sétagalopp. 
Ennyire jó fejű hallgató volt, netán ennyire szorgalmas, avagy 
mindkettő?

– Szerénytelenség nélkül azt kell felelnem: is-is. De amúgy igaz 
az a vélekedés, miszerint, ha valaki az orvosin túljut az első három 

Jóllehet nem gyakran fordul elő, hogy az ember egy olyan 
portréalannyal üljön le beszélgetni, akinek az esetében 
legalább három, közelmúltbeli esemény is apropót szol-
gáltat a találkozásra és az eleddig megtett életút felidé-
zésére, dr. Szoó Gyula, az ismert belgyógyász, radiológus 
főorvos esetében pont az történt. Hiszen – túl azon, hogy 
tavaly ünnepelhette a 75. születésnapját – egy, az elmúlt 
év végén megtartott szavazásnak köszönhetően kategó-
riájában ő érdemelte ki az „Eger Csillaga” címet. S akkor 
még nem szóltunk arról a tényről, hogy mivel ifjú orvos-
ként 1969. október 1-jén helyezkedett el a mai Markhot 
Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet elődjében, immár 
több mint fél évszázada gyógyítja ebben az intézményben 
– egy jó ideje már nyugdíjasként – szűkebb hazánk felépü-
lésre váró betegeit.  Találkozásunkkor e hosszú életpálya 
főbb állomásait is igyekeztünk feleleveníteni.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

éven, már csak akkor nem lesz doktor, ha – teszem azt – elüti a 
villamos, mivel kétségkívül ebben az időszakban vannak a leghú-
zósabb, legbuktatósabb vizsgák: így a rettegett anatómia, a kórélet-
tan vagy a kórbonctan. Nálunk, Szegeden annak idején legalábbis 
ezeken lehetett leginkább elhasalni. Később már összehasonlítha-
tatlanul kisebb volt a lemorzsolódás.

– Amikor 1969-ben a kezébe kapta a diplomáját, miért Eger-
re esett a választása? Vagy több helyre is pályázott, de csak az 
itteni lett sikeres?

– Két helyre adtam be a jelentkezésemet, Balatonfüredre és 
Egerbe. És noha az előbbire is mehettem volna, azért Eger lett a 
nyerő, mert közelebb van Nógrád megyéhez, egész pontosan Mát-
ranovákhoz, ahol akkoriban az idős szüleim éltek. Úgy gondoltam, 
ha ők bármilyen segítségre szorulnak, azt innen sokkal könnyeb-
ben tudom megoldani, mint a Balaton mellől. 

– Miután ennek fél évszázada, hovatovább tősgyökeres egri-
nek számít…

– Igen, és nagyon örülök, hogy friss diplomásként így határoz-
tam, mert nagyon szeretem ezt a várost, szeretek itt élni.

– Viszont akkoriban akadt még egy dilemma, jelesül, hogy 
milyen irányba menjen a hivatását illetően, azaz mire szako-
sodjon… Mi szólt a végül befutónak bizonyuló belgyógyászat 
mellett?

– Részint az, hogy a bátyám egyik jó barátja, aki igyekezett 
engem patronálgatni, maga is belgyógyász volt. Másfelől, amikor 
Egerbe kerültem, a kórház 1-es számú belgyógyászati osztályát az 
a dr. Czirner József főorvos vezette, aki egy országosan ismert és 
elismert, nagyszerű szakember volt. Nem utolsó sorban pedig az 
a felismerés – amelyet egyébként nagyon sokan vallanak –, hogy 
a belgyógyászat egy csomó egyéb orvosi szakma alapja. Épp ezért 
rengetegen vélik úgy, hogy rendkívül hasznos, ha valaki úgy he-
lyezkedik el egy-egy szakterületen, hogy előtte egy-két évig belgyó-
gyászként tevékenykedett. Én is így voltam ezzel, sőt, a szakvizsgát 
is letettem, mielőtt – 1978-ban – átnyergeltem a radiológiára.

– És vajon mi motiválta ezt a váltást?
– Nos, akkoriban mi, belgyógyászok nap mint nap átjártunk a 

radiológiára, hogy közösen megnézzük, illetve megbeszéljük az 
aznapi felvételeket. Ezen találkozások nyomán kialakult egy igen 
jó kapcsolat a radiológus kollégákkal, amelynek az lett a vége, hogy 
átcsábítottak magukhoz.

– Ha már radiológia… Azzal a laikusok is tisztában vannak, 
hogy a különböző képalkotó eljárásokban milyen óriási szere-
pük van a legmodernebb berendezéseknek. Ám magam lega-
lább ilyen fontosságot tulajdonítok a rutinnak, amelyet a létező 
legjobb műszerek sem pótolhatnak…

– Ez természetesen – akárcsak más szakmák esetében – az 
orvoslásban is így van: az évek-évtizedek során megszerzett ta-
pasztalatokat semmi más nem pótolhatja. Ezért is örülök annyira, 
hogy nálunk olyan sok jól képzett és érdeklődő fiatal van, hiszen 
így biztosított az utánpótlás. Ketten közülük már az ősszel szak-
vizsgáznak, majd jönnek sorba a többiek. Szóval nyugodt vagyok, 
ha a jövőről van szó.

– Ők egyébként támaszkodnak az Ön ismereteire? Kérdezik?
– Hogyne. Különösen, amikor valamely dilemmáról van szó. 

Ugyanis a dolgok sokszor nem fehérek vagy feketék, s az ilyen 
esetekben az évtizedek folyamán felhalmozódott tapasztalatoknak 
hatalmas jelentőségük van.

– Az utánpótlásról jut eszembe: a fia vagy a lánya követte 
ezen a pályán?

– Nem, egyik sem. A fiam közgazdász lett, míg a lányom itt, 
Egerben végzett szociálpedagógia szakon, de amúgy ő is pénzügyi 
területen dolgozik.

Magas 
szakmai 

színvonalon, 
a betegek 

iránti 
empátiával

Dr. Szoó Gyula főorvos több mint fél 
évszázada gyógyít a Markhot csapatában

– Kanyarodjunk vissza az Ön tevékenységéhez... Noha már jó 
ideje nyugdíjba vonult, ma is a Markhot Ferenc Kórház csapa-
tának a tagja, azaz végzi a korábbi orvosi feladatait. Egyértelmű 
volt, hogy nem a pihenést választja, hanem a további munkát?

– Igen. Miután úgy érzékeltem, örülnek, ha folytatom – vagyis 
szükség volt rám –, ráadásul kedvem is volt a dologhoz, úgy vél-
tem, amíg bírom erővel, energiával, s persze, amíg kellek, csiná-
lom. Most egy hónapban kétszer ügyelek, illetve hetente három-
szor dolgozom teljes munkaidőben. 

– Ez konkrétan mit jelent? Ma például hány beteggel foglal-
koztak?

– Ma itt voltam a röntgenben, ahol eddig 102 beteg fordult meg, 
és még hátra van egy-kettő. Amikor az ultrahangos vizsgálatokat 
végzem, egy-egy napon úgy 25-30 személy jár nálam, miután ott 
egy-egy páciensre több idő kell.

– Ilyen betegszámok mellett nem csoda, hogy egy-egy orvos 
nem tud annyit beszélgetni a betegeivel, mint amennyire esetleg 
szükség vagy – a gyógyulást remélők részéről – igény volna. Pe-
dig jól tudom, hogy mindezt Ön is rendkívül fontosnak tartja…

– Igen, és nem kizárólag azért, mert az emberek ezt igénylik – 
vagyis részemről nem szívességről van szó –, hanem, mert amit 
elmondanak, azok számunkra fontos információk a diagnózist 
illetően.

– Ezzel egy olyan kérdéshez érkeztünk el, amit így, a beszél-
getés végén – tekintettel fél évszázados orvosi munkájára – nyu-
godtan feltehetek Önnek: mi az orvosi hitvallása? Másként fo-
galmazva: mire törekedett és törekszik a napi munkája során?

– Arra, hogy szakmailag a maximumot nyújtsam, illetve, hogy 
a megfelelő empátiával foglalkozzak a betegekkel. Amibe az is be-
letartozik, hogy – amennyire az idő engedi – elmondhassák a pa-
naszaikat. Ismétlem, ez nekünk is lényeges, főként, ha valaki olyan 
beutalóval jön, amelyen 
csak annyi szerepel, hogy 
„meg nem nevezett hasi 
fájdalom”, amely meg-
jegyzéssel sokat nem lehet 
kezdeni. Amúgy nem vé-
letlen, hogy az úgynevezett 
klasszikus orvoslásban a 
betegek fizikális vizsgálata 
mellett kitüntetett szerepe 
volt a kikérdezésüknek, az 
anamnézisnek. És hát, jó-
magam azzal a megállapí-
tással, alapelvvel is teljesen 
egyetértek, hogy hivatá-
sunk gyakorlása folyamán 
nem a betegséget, hanem 
az embert kell gyógyítani.

NÉVJEGY

Név, foglalkozás: Dr. Szoó Gyula, belgyógyász, radioló-
gus főorvos
Születési hely, idő: Salgótarján, 1944. 11. 09.
Iskolák: salgótarjáni Madách Imre Gimnázium (1963), 
Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi 
kara (1969)
Család: nős, két gyermekük és két unokájuk van
Hobbi: úszás, unokázás
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Transzbükki átkelés
A Bükki Nemzeti Park fokozottan védett természetvédelmi területein, erdőrezervátu-
main át, Nagyvisnyóról Felsőtárkányba vezetett a 11. Transzbükki átkelés. A több mint 
húsz kilométeres szakvezetett terepi program a Bükk-hegység olyan pontjait mutatta 
be, amelyek turistaútvonalon nem látogathatók. A csoport este a Himalájában elhunyt 
Erőss Zsolt hegymászóra is megemlékezett.

A nagy érdeklődés miatt idén másodjára is nekivágott a 
terepbejárásnak egy csapat a Bükki Nemzeti Parkban. A 
Leány-völgyből a Bükk-fennsíkra felkapaszkodva, az Olasz-
kaput, az Őserdőt és a Pes-kő sziklás szintjeit is érintette 
a társaság. A haladást hol a hirtelen szintemelkedés, hol 
pedig a kidőlt fatörzsek nehezítették. A vállalkozó kedvűek 
a kisebb pihenők és frissítőpontok után, a Déli-Bükkbe 
ereszkedve, a Jómarci-tetőről a Vöröskő-völgybe érkezve, 
a Stimecz-háztól kisvasúttal tették meg a maradék távot a 
felsőtárkányi Bükki Nemzeti Park Látogatóközponthoz.

SZERZŐ ÉS FOTÓ: VERES PETRA

előtt kivonták a gazdálkodásból, azóta tudományos, kutatási 
célokat szolgál. Tagja az erdőrezervátum programnak, ahol 
tanulmányozni lehet a viszonylag természetes erdő jellemző-
it, valamint az erdőfejlődési ciklusok különböző szakaszait. Az 
Őserdő esetében az összeroskadó erdőfoltok vizsgálata, az úgy-
nevezett lékdinamikai kutatások eredményei jó alapot szolgál-
tatnak a nemzeti parki erdők természetvédelmi kezeléséhez.

Az idei terepi gyakorlathoz a hetedik Erőss Zsolt-emléktúra 
kapcsolódott. Az erdélyi származású hegymászó 2013-ban a 
Bükki Nemzeti Park védnökeként tiszteletbeli túravezetőként 
vett részt a Transzbükki átkelésen. Pár hónappal később, 2013 
májusában a Himalájában, a Kancsendzöngán tűnt el, és ve-
szítette életét Kiss Péter hegymászóval. Felsőtárkányban az 
Erőss Zsolt tiszteletére állított kopjafánál a tragikus esemény 
óta minden évben megemlékezik a csoport.

– Hogyan állítják össze az útitervet? Nevezhető egynapos 
túrának a program?

– Baráz Csaba természetismereti és oktatási osztályvezető, 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság: Inkább szakvezetett terepi 
programnak hívnám, amely a természetvédelmi kezeléshez 
kapcsolódik. Elsősorban a természeti, geológiai és botanikai 
értékeket, illetve különlegességeket szeretnénk bemutatni, 
szót ejtünk például az erdőtársulásokról, illetve az erdőgaz-
dálkodás és a természetvédelem viszonyáról is.

– Milyen problémák merülnek fel manapság ezekkel kap-
csolatban?

– Az erdők számára nagy megpróbáltatást jelentenek a tar-
vágások, a védett természeti területen a végvágások, azaz a 
mesterséges bolygatások. A véghasználattal letermelt erdő 
helyén hirtelen és drasztikusan megváltoznak az ökológiai fel-

Az Őserdőt 1922-ben üzemtervezték mint természeti 
emléket, amely akkor 25-26 hektáron terült el. 1942-ben 
nyilvánították védetté, majd 1977-ben, az akkor hivata-
losan megalakult Bükki Nemzeti Park részeként termé-
szetvédelmi szempontból is elismertséget, illetve védett-
séget kapott. Míg akkoriban szigorúan, ma fokozottan 
védett területnek hívják. 2000-ben pedig miniszteri ren-
deletben kapta meg az erdőrezervátumi státuszt.
Az őserdei erdőrezervátum Bélapátfalva községhatár-
ból négy, Szilvásváradéból pedig három erdőrészt érint. 
Ezek együttese alkotja az erdőrezervátum magterüle-
tét, vagyis a legszűkebb, leginkább védettséget élvető 
területeket. Ez mintegy 60 hektárt érint.

tételek. Eltűnnek lágyszárú fajok, átalakul a növénytársulás, 
megszűnik az eredeti életközösség, megváltozik a mikro- és 
mezoklíma, a vízmegtartó-képesség, egyszóval elillan az öko-
szisztéma.

A vágásos erdőgazdálkodás által létrehozott, egykorú, ele-
gyetlen, egyszintes faállományok sérülékenyek, a fakárosí-
tóknak nem tudnak ellenállni. Ráadásul az elmúlt évtizedek 
erdőtervezései során a minél több faanyag kitermelése és a 
termőhely kihasználása érdekében egyre nagyobb egyedsűrű-
séget alakítottak ki. A besűrűsödött erdőkben a magas törzsz-
szám miatt leszűkül a termőterület, az egyes fák táplálékfel-
vételére és a növekedésére rendelkezésre álló terület. Ezért a 
fákat gyökérkonkurencia, az intenzíven és erőteljesen záródó 
lombkorona miatt pedig a szükségesnél kisebb asszimilációs 
felület kínozza. A fény felé törekvés következtében a sudár 
törzsű fák szilárdsága és a többi fizikai tulajdonsága végzete-
sen leromlik. Ez az elsődleges oka az egyre szaporodó jég- és 
hótöréseknek, a széldöntéseknek és a nagyszámú természetes 
bolygatásnak.

– Mennyire változatos a növényzet az Őserdőben? Mire 
használják a területet?

– Itt egy diverz erdőképet, erdőstruktúrát láthatunk idős, 
odvas fákkal, fekvő és álló holtfákkal, összeroskadó erdőfol-
tokkal, fiatal újulattal. Rendkívül gazdag a növény- és állatvi-
lága, jellemző lágyszárú faja a kárpáti sisakvirág. Az idős bük-
kösben fészkelő fekete harkály, a fehérhátú fakopáncs vagy a 
kékgalamb az erdő természetességének indikátorfajai.

A 110 éves fák alkotta montán bükköst egy évszázaddal ez-
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KULTÚRA

Mán-Várhegyi Réka Mágneshegy című regénye az író egy ko-
rábbi kötetében megjelent novellájából nőtte ki magát, ame-
lyet eredetileg regénynek tervezett. Ennek szereplőit láthatjuk 
viszont 2018-as munkájában.

– Eredetileg lineárisan indult a cselekmény, az alko-
tómunka során ez miért alakult át?

Mán-Várhegyi Réka: – Valóban lineáris történetben 
gondolkodtam, majd úgy éreztem, hogy amennyiben ra-
gaszkodom ehhez, olyan útra terelem magam, ami esetleg 
lerontja azt, amilyen ez a regény lehetne. Szükségszerűen 
jött, hogy egy fragmentáltabb szöveget vessek papírra, de 
amiket előtte írtam, azok is sokkal darabosabbak voltak. 
Először úgy kezdtem neki a regénynek, hogy eljutunk 
A-ból B-be, és nem lesznek csavarok. 

– A kiszolgáltatottság is megjele-
nik a regényben. Ez mennyire nevez-
hető tervezetten hangsúlyosnak?

– Abszolút megjelenik, de nem tu-
dom, mennyire terveztem, mert bár 
akadt néhány előre elgondolt kérdés-
kör, mégsem ezek lettek a leghang-
súlyosabb, mélyben futó témák. A 
kiszolgáltatottságon én is sokat gon-
dolkodom, ezért is kerül elő. A sze-
replők, főleg a nők sokféleképpen 
kiszolgáltatottak a különféle körülmé-
nyeknek, például hátrányos helyzet-
ből indulnak, és emiatt nehezebben 
tudnak érvényesülni. Így jelenik meg 
a múltnak, hátterünknek való kiszol-
gáltatottság, vagyis mindaz, ami erő-
sen meghatároz minket.

„Egy érzelmekkel teli regény női szereplőkkel 
kicsúszik a szépirodalomból”
Az író, szerkesztő Mán-Várhegyi Réka a Kepes Irodalmi Est kapcsán érkezett múlt hónapban Egerbe. Az alkotó 2018-ban 
megjelent első regénye, a Mágneshegy 2019-ben elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját. A szerzőt legutóbbi irodalmi 
és filmes munkájáról kérdeztük.
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– Lehet ma még nehézségekről beszélni a női fősze-
replők elfogadtatása kapcsán?

– Egy érzelmekkel teli regény női szereplőkkel kicsú-
szik a szépirodalomból, míg ugyanez férfi hősök esetében 
őszinte szembenézésként hat. Húsz évvel ezelőtt ez még 
inkább jellemezte az irodalmat, ma már sokkal árnyaltab-
ban jelenik meg a probléma. Viszont, ha női főszereplővel 
dolgozom, az rossz értelemben visszatér hozzám, mivel az 
olvasók sokkal nehezebben választják el a nő nemű írótól 
a szintén nő nemű hősét.

Mán-Várhegyi Réka novellái, regénye és gyerekkönyvei mel-
lett a 2018-as Egy nap című játékfilm társforgatókönyv írója. 
A mű elnyerte a nemzetközi filmkritikusok díját, az Európai 
Filmakadémia a legjobb európai felfedezett kategóriában Eu-
rópai Filmdíjra jelölte, emellett 2019-ben megkapta a legjobb 
elsőfilmnek járó Magyar Filmdíjat.

– Az Egy nap című film kapcsán sokszor felmerül a 
feminizmus kérdése. Szerinted ez valójában mennyiben 
jelenik meg a történetben, terveztétek egyáltalán?

– Azért nehéz erről beszélni, mert ha elmondom, sze-
rintem mi feminista és mi nem, az valamennyire elsiklik 
amellett, hogy mit is akar ez a mű. Azzal kapcsolatban is 
sokféle feminista elképzelés létezik, hogy minek kellene 
mindenképpen megjelennie egy-egy filmben, amire ko-
rábban nem volt lehetőség. Szilágyi Zsófival (a film ren-
dezője) olyan dolgokat szerettünk volna megmutatni, 
amelyeket más esetben, más alkotók kivágtak volna, mert 
mondjuk unalmas. Ilyenek a főszereplő háromgyermekes 

anyának a mozdulatai, például ahogy 
felveszi a ruháját, ahogy jön-megy, il-
letve „pakolja” a gyerekeket. Azt lehet 
feminizmusnak nevezni, hogy nagyon 
sok olyan mozzanat jelenik meg ben-
ne, ami egyébként nem szokott látsza-
ni. Pedig nagyon fontos az a láthatat-
lan munka, ami a nőkhöz kapcsolódik. 
Így, ez alapján lehet feministának 

nagyon fontos 
az a láthatatlan 
munka, ami 
a nőkhöz 
kapcsolódik

nevezni, hogy bemutatjuk azokat a nőkhöz kapcsolódó 
szempontokat, amelyeket általában nem emelnek ki a 
film készítők.

– Egy korábbi veled készült interjúban olvasható egy 
olyan vélemény, miszerint társadalmi öngyilkoság há-
rom gyereket vállalni. Hogyan viszonyulsz ehhez a gon-
dolathoz? A film kapcsán mennyire domborodik ki ez a 
nézet?

– A film abból született, hogy Szilágyi Zsófi egyszer-
re kapott két sokgyerekes édesanya barátnőjétől arról 
e-mailt, hogy miként telik egy napjuk. Ebből találta ki, 
hogy a mindennapok ezt a fajta akciódús mivoltát kellene 
megmutatni, amelyből minden bizonnyal valóban hiány-
zik a társadalmi élet. Ez egyébként sokban különbözhet, 
például nekem egy gyerekem van, és a város közepén 
élek, így ettől egyáltalán nem változott meg az életem, 
de aki mondjuk a település szélén él, annak már az az egy 
gyerek is jelentheti a korábbi életéből való kizárást. Ez 

sok mindenen múlik, de három gyermeket nevelni min-
denképpen nagyon nehéz, főleg, ha nagyszülői segítség 
sincs. Állítani nem akart a film semmit, inkább csak meg-
vizsgálni, bemutatni olyan helyzeteket, amelyekről majd 
a nézők dönthetnek.

– Az elmúlt öt évben mennyire nevezhető bátornak a 
mai magyar filmgyártás, akár témaválasztásban? 

– Nagyon sokszor nem is a szokatlant vagy a meglepőt 
keresem, inkább dramaturgiában, narratívában várok bá-
torságot. Nem szeretem, ha öncélúan akarnak meghök-
kenteni.  A történet fel-, illetve lefutása és a várt megköny-
nyebbülés már annyira beépült, erős várakozások, hogy 
inkább ebben várom az eltérést. A direkt témaválasztást 
sem kedvelem, sokkal érdekesebb, ha azt látom, hogy az 
alkotókat magukat mi érdekli, mi foglalkoztatja, és kíván-
csi vagyok, hogyan tudnak ezzel dolgozni, össze tudják-e 
gyúrni úgy, hogy dramaturgiailag is bátor legyen. Vannak 
nagyon izgalmas próbálkozások, de látszik, hogy minden-
ki küzd azzal, amit szocializációként megkapott, például 
a narratívára vonatkozóan, hogy ne legyen kiszámítható. 
Bizakodó vagyok, és jó lenne, ha erre is kapnának lehető-
séget a filmeseknek, hogy izgalmas dolgokat hozhassanak 
létre a közeljövőben.

az az egy gyerek is 
jelentheti a korábbi életéből 
való kizárást

mindenki küzd azzal, amit 
szocializációként megkapott
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Az „idegen nyelvű” nem véletlenül került idézőjelbe, mert 
ez csupán nézőpont kérdése. Bár az Oscar kapcsán egy 
alapvetően amerikai gáláról beszélhetünk, ahol elsősorban 
az amerikai stúdiók amerikai produkciói versenyeznek, 
amelyek az amerikai ízlést elégítik ki, mégis aktuálisak a 
rendező-forgatókönyvíró Leos Carax (Holy Motors) évek-
kel ezelőtti gondolatai: „… Leos Carax vagyok, idegennyel-
vűfilm-rendező. Egész életemben idegen nyelvű filmeket készí-
tettem. Idegen nyelvű filmeket a világ minden táján csinálnak, 
kivéve persze Amerikában. Amerikában csak nem-idegennyelvű 
filmeket forgatnak. Természetesen nagyon nehéz idegen nyelvű 
filmeket készíteni, hiszen fel kell találni egy idegen nyelvet -az 
ismert nyelv használata helyett. De az igazság az, hogy a mozi 
maga is egy idegen nyelv. Egy kreált nyelv azok számára, akik-
nek szükségük van az élet másik oldalára való utazásra…”

Az Oscar előszobájának tekintett Golden Globe-gálán 
Bong Joon-ho hasonlóképpen vélekedett, miközben bez-
sebelte az Élősködőkért a legjobb idegennyelvű filmnek 

Nyomorból a luxusba
avagy a minden hájjal megkent csalók családi vállalkozása

Idén kivételesen lehet meglepetésről beszélni az Oscar-gála kapcsán, hiszen a megszokottaktól eltérően egy „ide-
gen nyelvű” alkotás nyerte nemcsak a legjobb idegen nyelvű filmnek járó szobrot, hanem a legjobb eredeti forga-
tókönyv, rendezés, sőt a legjobb film kategóriáját is. Bong Joon-ho Élősködők című munkája hat jelölésből négyet 
válthatott aranyszoborra Hollywoodban, ami filmtörténeti mérföldkőnek is tekinthető, mivel eddig kizárólag angol 
nyelvű alkotások arattak az Oscar fő kategóriájában.

SZERZŐ: VERES PETRA

járó díjat: „Ha egyszer legyőzik a két és fél centiméteres felira-
tok akadályát, akkor még több elképesztő filmmel ismerked-
hetnek meg. Már a csodálatos nemzetközi filmkészítők mel-
letti jelölés is óriási megtiszteltetés. Azt gondolom, egyetlen 
nyelvet használunk, és az a mozié.”

Ki feküdt az ágyacskámban, ki evett a tányérkámból? – 
merülhet fel a jogos kérdés az Élősködők című film kap-
csán, ahol egy jobb sorsra érdemes, megélhetési gondok-
kal küzdő munkanélküli család próbál, jobb szó híján, 
parazita módján beférkőzni egy gazdag család életébe. 
Az áhított pozíciókra egyesével protezsálják be egymást, 
és attól sem riadnak vissza, ha a kiszemelt állás már be-
töltött. Az addigi, jól bevált személyzet lejáratására és ki-
rúgatására gondosan előkészítik a tervet, hogy az átverés 
sikere érdekében észrevétlenül terelgessék a tehetős csa-
ládot a kelepcébe.

A rendező kitűnő humorral mutatja be a címszereplő 
família sorsát, problémáit. A néző egy pillanatig sem a 
hősökön nevet, sokkal inkább velük, akik maguk is de-
rűvel szemlélik a helyzetüket. Az átverést övező tökéle-
tes rendszer is inkább szórakoztató, igazán senkinek nem 
esik bántódása, könnyed mókának tűnik az egész. Bong 
Joon-ho zsenialitása a filmen belüli hangulat- és műfaj-
váltásokban mérhető, ahogy egy fekete komédia először 
thrillerbe vált, majd a történet előrehaladtával egyre mé-
lyebbre taszítja a nézőket a kilátástalanságba, a hősök lel-
ki és fizikai sérülései így kicsit rajtuk is nyomot hagynak. 
A rendező olyan alattomosan szippant be mindenkit a sö-
tétségbe, hogy egészen későn érkezik a felismerés, misze-
rint ez a történet maga a nagybetűs tragédia.

Hangulatában többször vált árnyalatot a film, legelőször 
a házvezetőnő elbocsájtásával. Ennél a jelenetnél mint-
ha egy felvonás végét látnánk; bár a család fellélegezhet, 
hogy „kicsinálták” a nőt, és a kifúrásával a negyedik tag-

KULTÚRA

juk, vagyis az anya is a megfelelő állásba került, a néző 
olyan irányba kényszerül, ahol már egyre kevésbé kap 
levegőt. Míg a házvezetőnő eltávolításával kapcsolatos 
mesterkedés inkább viccesként hat, és már-már szurkol-
va az akcióknak cinkossá válunk, a frissen kirúgatott volt 
alkalmazott fájóan csöndes távozása őszinte sajnálatot 
ébreszt, és egyben új fejezetet nyit, amelyben komolyabb 
hangvételre vált a film. A kezdeti élcelődéseknek teljesen 
nyoma vész, a szereplők egyre borúsabban gondolkodnak. 
És bár eleinte felmerül bennük a lelkiismeret-furdalás, 
egyiküktől elhangzik, hogy magukra kell koncentrálniuk, 
így a boldogulásukhoz kizárólag a saját érdekeiket nézik. 

Érdekes, hogy a szegény család részéről sokkal erősebb 
előítéletek jelennek meg, míg a tehetős, luxusban élő négyes 

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).

egészen elnéző, még az egészen kiborító helyzetekben is. Ezt 
a főhősök a gazdagok naivitásának számlájára írják, hiszen 
„a pénz egy vasaló, ami minden gyűrődést kisimít”.

A család erősen összezár a külvilág ellen, érződik az egy-
más iránti szeretetük, de tisztában vannak a gyengeségeik-
kel, hiányosságaikkal is. Az anya például egyszer viccelődve 
ugyan, de csótányhoz hasonlítja a férjét. A szereplők ezen a 
ponton még élcelődnek, de a nézők itt már rég nem tudnak 
jóízűen nevetni, és a hősök kacajából is végleg kiveszik az 
őszinteség. 

Ahogy a cselekmény egyre bizarabbá válik, plusz döbbe-
netet jelent, amikor kiderül, más „paraziták” is szipolyozzák 
a gazdag família vérét. Bong Joon-ho részéről azonban még 
a legsötétebb pillanatok között is belefér egy kis aktuálpoli-
tikai paródia, fény derül például az alagsori titkos bunkerre, 
amely arra az esetre épült, ha É-Korea támadna. 

A főszereplők helyzete az idő előrehaladtával egyre szo-
rongatottabb, az eső áztatta utcán mezítláb iszkoló képük 
pedig kifejezetten megalázó. Mikor pedig átázik a lakásuk, 
és derékig állnak a szennyvízben, kicsit mintha a hazugsága-
ik ömlenének a szobákba, folynának a falakról, szimboliku-
san elárasztva az életüket. A morzés segítséghívás jelenetei 
is kétségbeejtők, a pislákoló lámpával való üzengetés míg 
az egyik félnél a teljes kilátástalanságot, a másiknál talán az 
utolsó reménysugarat jeleníti meg.

A nézők a film első harmadában még nem tudják, de egy 
erőteljes érzelmi hullámvasútra váltottak jegyet.

Élősködők
dél-koreai dráma, 132 perc, 2019
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AJÁNLÓ
FILM

AZ IFJÚ AHMED
belga–francia filmdráma, 81 perc, 2019
A belga–arab kétnemzetiségű Ahmed, egy 
átlagos, szabadidejét videojátékokkal töltő, 
13 éves kamasz, aki egyik napról a másikra 
megváltozik és a fundamentalista iszlám ér-
tékrend felé fordul. Öngyilkos merénylőkről 
és fanatikusokról néz videókat, anyját és húgát megszégyeníti. 
Összetűzésbe kerül anyjával és tanárnőjével is a Korán, nőkkel 
kapcsolatos és erőszakos értelmezései miatt. A fiú lelki vezető-
je, egy fundamentalista imám feltüzeli a tinédzsert, aki gyilkos 
merényletre szánja rá magát a tanárnővel szemben.
forrás: port.hu vetítés: 03.24. 17:30 Uránia Mozi

KÜLÖNLEGES ÉLETEK
francia filmdráma, 114 perc, 2019
Bruno és Malik közel húsz éve egy külön-
leges feladatnak szentelik életüket. Olyan 
hátrányos helyzetű fiataloknak igyekeznek 
segítséget nyújtani, akik autizmussal élnek. 
Minden gyermek más és más területen küzd 
nehézségekkel, így mindegyikük kezelése egyedi mód-
szereket kíván, melyek olykor szélsőségesek, de leginkább 
rendkívül szerethetők és a mulatságosak.
forrás: port.hu vetítés: 03.24. 19:30 Uránia Mozi

KÖNYV

GRECSÓ KRISZTIÁN: VERA 
Magvető Könyvkiadó, 327 oldal, 2019
Szeged, 1980. Vera az általános iskola ne-
gyedik osztályába jár, jó tanuló, jó sporto-
ló. A papa a honvédségen dolgozik, a mama 
meg minden nap várja őt tanítás után. De 
Vera biztonságosnak hitt élete pár hét lefor-
gása alatt megváltozik. Az egyik eseményből következik a 
másik, mintha dominók dőlnének egymás után, mégsem 
lehet tudni, vajon mi indítja el az események láncolatát. Mi 
fordítja szembe végzetesen az addigi legjobb barátnőjével? 
Miért olyan jó és ugyanakkor ijesztő egyre több időt tölteni 
Józeffel, az új lengyel fiúval? És miért vannak a felnőtteknek 
titkaik, ha Verától azt várják el, hogy ő mindig csak az iga-
zat mondja?
Grecsó Krisztián új regénye arról szól, hogy a családi titkokat 
felfedni nemcsak tudás, de bátorság kérdése is. Vera felisme-
ri: vannak helyzetek, amikor idő előtt kell felnőttként visel-
kednünk. És hogy fel lehet nőni a feladathoz.

PÉTERFY GERGELY: A GOLYÓ, AMELY 
MEGÖLTE PUSKINT 

Pesti Kalligram Kft., 408 oldal, 2019
Egy regény mindenkiben benne van – állítja 
Péterfy Gergely új regénye, amely egy rend-
hagyó szerelem lebilincselő története. A lélek 
és az idő mélyébe vezető elbeszélés mágikus 

erővel jeleníti meg a 20. és 21. század Kelet-Európáját, ahol 
újraelevenednek a szenvedély, a gyűlölet, a barátság és az áru-
lás ősi történetei.
Van-e élet a szerelmen túl? Felülemelkedhetünk-e vágya-
inkon és ösztöneinken? Képesek lehetünk-e ellenszegülni a 
történelemnek? Lehetséges-e a szabadság a diktatúrák rom-
jain? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Péterfy Gergely új 
regénye, amely a nagysikerű Kitömött barbár méltó párja.

PROGRAM

PÁRATLAN PÁROS
bemutató: 03.10. 19:00 Gárdonyi Géza Színház 
rendező: Kiss József, a főbb szerepekben: Nagy Adrienn, Mi-
surák Tünde, Baranyi Péter, Nagy András
Ray Cooney 1983-ban komédiája egy sziporkázó, végtelen ha-
zugságdömpingbe bonyolódó külvárosi taxisofőr története. 
John Smith egy teljesen átlagos polgár, egy autóval, két házzal, 
két feleséggel, két élettel, egymástól körülbelül 10 perc kocsiútra.
Az angol Feydeaunak tartott vígjátékíró, forgatókönyvíró, 
legnagyobb sikerét éppen ennek (Run For Your Wife) a da-
rabjával aratta: a londoni West Enden kilenc egymás utáni 
évben állították színre, leghosszabb rekordját érve el vele. Ed-
dig 17 színművét vitte színre ugyanazon a színpadon.
A történet szerint a londoni átlagember, a londoni Kovács 
János, azaz John Smith egy hétköznapi taxisofőr. Semmi kü-
lönös. Nem tűnik ki a tömegből, nem lakik fényűző palotá-
ban, nem ismeri a királynő, de még a kutya sem. Dolgozik, 
amennyi csak belefér, még akár azon túl is. Otthon várja csi-
nos felesége. Minden a megszokott mederben csordogálna, 
ha egy este nem fordul fel minden fenekestül…

FESTŐI SZERELMEK 
A színházi programsorozaton a képzőművészeté a főszerep, 
ahol a közönség betekintést kap négy festőóriás rejtett titka-
iba. Megtudhatják például, hogyan éltek híres festőink, kiket 
látunk a vásznaikon, s kik voltak azok, akiket modellként so-
sem örökített meg az alkotó, mégis életre szóló hatással vol-
tak a magyar művészetre. A felolvasószínházi sorozat Nyáry 
Krisztián azonos című könyve alapján Réczei Tamás (szín-
házrendező, dramaturg, művészeti vezető, író, ötletgazda) 
rendezésében készült.
03.18. Mednyánszky László
03.20. Munkácsy Mihály
03.22. Rippl-Rónai József
03.28. Lotz Károly
helyszín: Kepes Intézet
kezdés: 18:00

A LEGKISEBB ÓCEÁN 
Egy halkereskedést üze-
meltető család tagjai fele-
lősségteljesen, ám egyre 
beszűkülve és „beszür-
külve” élik mindennap-
jaikat. A legkisebb lány, 
Katicabogár viszont egy 
színes világról álmodik a tenger mélyén, ahol mindenki őt 
követi. Egy váratlan veszteség miatt azonban kénytelen ki-
lépni a menedéket nyújtó fantáziavilágából. Miközben Kati-
cabogár lassan felnő a feladathoz, egy különös barát érkezik 
hozzá a tenger mélyéről, hogy segítse az útját. Az Y Csoport 
és a Ledpuppets koprodukciója az élő szereplők és a bábhasz-
nálat formai ötvözésével lehetőséget teremt a mágikus és a re-
ális, a képzelet és a valóság, a gyermeki látásmód és a felnőtt 
logika összekötésére. Rendező: Makra Viktória
időpont: 03.21. 15:00, helyszín: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

TIPÓZÓNA 4
Negyedik alkalommal je-
lentkezik az Eszterházy 
Károly Egyetem Vizuális 
Művészeti Intézet Média és 
Design Tanszéke a TIPÓ-
ZÓNA 4 (TYPOZONE 4) 
tipográfiai kiállítással. Az 
idei téma: a fikció, amely 
jelen van mindennapja-
inkban, messze túlnő a sci-
ence fiction keretein. Azt szeretnénk, ha az elkészült munkák 
is minél több aspektusát mutatnák be ennek a jelenségnek, fo-
galomnak. Ehhez adunk néhány gondolatindító fogalompárt, 
melynek a tipográfián keresztüli kibontása izgalmas eredmé-
nyekhez vezethet, de természetesen szívesen fogadunk bármi-
lyen más megközelítést, ami a témával kapcsolatban érvényes 
képi megoldást hordoz: fikció / információ, fikció / bizalom, 
fikció / művészet, fikció / valóság, fikció / feltételezés, fikció / 
álom, fikció / mítosz, fikció / anyag … 
megnyitó: 03.25. 17:00 Templom Galéria
kurátor: Csontó Lajos, Süli-Zakar Szabolcs
ötletgazda: Ipacs Géza

2020/03/25 → 04/25

Kiállítás hazai és külföldi tervezőgrafikai képzést nyújtó egyetemek hallgatóinak és oktatóinak 

tipográfiai munkáiból. // Exhibition of typographic works of students and lecturers from universities 

providing graphic design training in Hungary and abroad.

HELYSZÍN / Templom Galéria (Eger, Trinitárius u. 5.) nyitvatartás: kedd–vasárnap: 10:00–18:00 

// VENUE / Church Gallery (Eger, Trinitárius 5.) Opening hours: Tuesday-Sunday: 10:00 am-6:00 pm

MEGNYITÓ / 2020. március 25. szerda, 17 óra // OPENING / Wednesday, March 25, 2020, 5 pm

Meghívott, résztvevő egyetemek // Invited universities: Eszterházy Károly Egyetem / Média és Design Tanszék / Eger // Eszterházy Károly University / Visual Arts Institute / Media and Design Department // Kassai Műszaki Egyetem/ 

Design Tanszék és Vizuális kommunikáció Stúdió / SK // Technical University of Košice, Slovakia / Department of Design // Krakkói Jan Matejko Képzőművészeti Akadémia / Grafika Tanszék / PL // Jan Matejko Academy of Fine 

Arts in Krakow, Poland  // Missouri Állami Egyetem / Művészeti és Design tanszék / USA // Missouri State University, Usa / Art and Design Department // Moholy-Nagy Művészeti Egyetem / Tervezőgrafika Tanszék // Moholy-Nagy 

University of Art and Design / Media Institute / Graphic Design Department // Magyar Képzőművészeti Egyetem / Grafika Tanszék // Hungarian University of Fine Arts / Graphics Department / Specialization in Graphic Design 

// Budapesti Metropolitan Egyetem / Tervezőgrafika Tanszék // Budapest Metropolitan University / Institute of Visual Communication // Pécsi Tudományegyetem / Tervezőgrafika Tanszék // University of Pécs / Faculty of Arts / 

Graphic Design Department // Soproni Egyetem / Alkalmazott Művészeti Intézet // University of Sopron / Institute of Applied Arts / Graphic Design Department

KÖR – KÁLLOY ÖSSZES RÖVIDÍTVE
Parázs Koncertszínház 
Kálloy Molnár Péter varázslatos zenés estje kiváló zenészek 
közreműködésével. Humor, líra, rockzene, slágerírás a nézők-
kel, Vers mindenkinek újratöltve, másfél órás OKJ-s rock sztár-
képző az aktuális vezető újsághír zenés változata, tavaszi szél 
márciusban, akusztikus blokk, megkapó gondolatok, találó 
verssorok, a teljes Kálloy Összes Rövidítve (K.Ö.R.). 
A banda: Fehérvári Attila – basszusgitár, Cséry Zoltán – 
zongora, Dely Domonkos – perka, vokál
Sztárvendég: Hrutka Róbert
időpont: 03.26. 19:00
helyszín: EKMK Bartakovics Béla Közösségi Ház

KARL JENKINS: STABAT MATER
Az Egri Tavaszi Fesztivál zárókoncertje az Egri Szimfonikus 
Zenekar előadásában. Közreműködik a Vocalissimo Éneke-
gyüttes és az Arcadelt Kórus. Karigazgató: Mesterné Sándor 
Tímea és Faragó Sándor.
időpont: 03.29. 19:00
helyszín: Minorita Templom

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb  

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

PROGRAMAJÁNLÓ

FACEBOOK.COM/
EGRIPROGRAMOK
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„EGER 91 ÉVIG TÖRÖK URALOM ALÁ KERÜLT”
1552-es diadal, 1596-os török megszállás, 1687-es felszabadulás. Minden egri 
számára nagy jelentőséggel bírnak az ezekhez az évszámokhoz köthető történé-
sek. 1552-ben Dobó István kétezer várvédővel az oldalán állt ellen a többszörös 
török túl erőnek. Ezt követően több mint 40 évig nyugalom uralkodott a városban, 
egészen 1596-ig, amikor a törökök újabb támadást indítottak a vár ellen. Akkor 
zsoldos katonák próbálták megvédeni az erődítményt, azonban nem jártak olyan 
sikerrel, mint korábban az 1552-es ostrom hősei, így Eger 91 évig török uralom 
alá került. Ez idő alatt épültek azok a török látnivalók, amelyekkel manapság az 
egriek és az ide látogató turisták is találkozhatnak. A vár főbejáratánál lévő kapu-
védő bástya, a strand melletti Török Fürdő, az egykori gőzfürdő, a Valide Sultana 
romjai és a Minaret is ezen időszak emlékét őrzik. Az építészeti örökségek mellett 
azonban számos egri utcanév is eszünkbe juttatja az egykori ostrom résztvevőit. 
Kevésbé ismert azonban, hogy Eger utcáin sétálva nemcsak a várvédők: Dobó 
István, Mekcsey István vagy Bornemissza Gergely nevével találkozhatunk, hanem 
vannak olyanok is, amelyek a törökökre utalnak. Ilyen például a Félhold, a Janicsár, 
valamint a Cifrakapu és a Vécsey Sándor utcát összekötő Tetemvár utca.

„AZ ELHUNYT MAGYAROK ÉS 
TÖRÖKÖK EMLÉKÉRE”
Sok egri számára a Tetemvár elnevezés egy nagyobb 
területet is jelent, amely az Eger-Putnoki vasút-
vonaltól nyugatra lévő dombon helyezkedett el. A 
történeti hagyomány úgy tartja, hogy az 1552-es 
ostrom idején a törökök egyik fontos ágyúállása 
volt ezen a részen, ahol sokan vesztették életüket. 
Mivel a kutatások és ásatások során a vár falain be-
lül nem bukkantak rá a csatában elesett, közel 300 
egri maradványaira, feltehetőleg őket is itt temették 
el. Kevésbé ismert tény, az is, hogy ezen a területen 
egy középkori falu, Cigléd temploma és temetője he-
lyezkedett el, amely a 15–16. században elpusztult, 

majd ezt követően lakatlan, várfalon kívüli övezet volt, egészen a 18. századig. 
Mindezeket az információkat figyelembe véve 2019-ben a Cifra-Sánc negyed fer-
tálymesterei elhatározták, hogy szeretnék tudatosítani a lakosságban a helynév 
eredetét, ezért egy emlékhely kialakítását kezdeményezték, amely 2019 decem-
berében meg is valósult. Az elhunyt magyarok és törökök emlékére állított oszlo-
pot Mirkóczki Ádám polgármester és Mura Tekden a Török Köztársaság magyaror-
szági főkonzulja leplezte le. (Petercsák Tivadar)

„A TÖRÖK TÖRTÉNELMI HAGYATÉK ÖRÖKÖSE A DOBÓ 
ISTVÁN VÁRMÚZEUM”
A török történelmi hagyaték örököse a Dobó István Vármúzeum, melynek célja az 
épített emlékek védelme, a hagyományőrzés, illetve a tudományos kutatások és ta-
nácskozások szervezése. Ezért indult útjára a múzeum két konferenciasorozata, me-
lyek az oszmán hagyományokat helyezik a középpontba. Az ország egyik legrégebbi 
tanácskozására, a Végvári konferenciára 1982 óta kétévente gyűlnek össze a 16–17. 
századdal foglalkozó neves tudósok. Az ilyen ülések eredményét már az általános és 

középiskolás tanulók is tapasztalhatják, hiszen az itt elhangzottak, például a végvári 
katonák életmódjáról szóló tanulmányok már szervesen beépültek a tananyagba.

A vármúzeum életében nagy jelentőséggel bír emellett az Élet a Török Hódolt-
ságban nevet viselő konferenciasorozat, ahol szintén ismert történészek, régészek 
és hagyományőrzők képviseltetik magukat.

Az 1990-es években megélénkült török–magyar kapcsolatok (Eger bemu-
tatkozása Isztambulban, Demirel köztársasági elnök látogatása városunkban) 
eredményeként a vármúzeum számít ha tott a török nagykövetség segítségére. Az 
ezred fordulón az új állandó vártörténeti kiállítás rendezésekor a kor hiteles bemu-
tatásához török viseletrekonstrukciókkal járultak hozzá. 

Minden év augusztusában nagy tömegeket vonz a vár területére a 24 évre visz-
szatekintő Végvári Vigasságok, amelyet ma már el sem tudnánk képzelni az Egri 
Vitézlő Oskola által megelevenített török katonák nélkül. A hagyományőrzők pedig 
nemcsak a harcmodor elsajátítására fordítanak nagy hangsúlyt, hanem az élet-
módjukat is igyekeznek felidézni az ide látogató turistáknak. Úgy tartják, a halott 
katona nem ellenség, az egykori ellenfeleket tisztelni kell. Az ütközeteket, a török 
elleni harcokat is ennek jegyében, kellő tisztelettel és hozzáállással elevenítik meg.

„A KÉT NEMZET KÖZÖTTI BARÁTSÁG ELMÉLYÍTÉSÉT 
SZOLGÁLJA A KONZULÁTUS”
A közös történelem miatt népszerű úti céllá vált városunk a török turisták körében. 
A népek közötti megértést, közeledést és a két nemzet közötti barátság elmélyí-
tését szolgálja az a tiszteletbeli főkonzulátus, amely Magyarországon elsőként 
Egerben nyílt meg. A főkonzuli feladatok ellátására a korábbi városvezetés Harma-
ti Judit üzletasszonyt kérte fel 2014-ben, aki nagy örömmel vállalta a pozíciót. A 
február 18-i átadó ünnepségen úgy fogalmazott, ötéves álma vált valóra, és bízik 
abban, hogy az elkövetkezendő évben segíteni tudja az Eszterházy Károly Egyetem 
török hallgatóit, és megismerheti az itt élő török felmenőkkel rendelkező csalá-
dokat is. 

Mirkóczki Ádám polgármester szerint a hivatal felavatása fontos mérföldkő a 
kétoldalú kapcsolatok terén. Egy olyan történelmi pillanat, amely gazdasági, tu-
risztikai, diplomáciai és oktatási szempontból is jelentős. A Hotel Eger & Parkban 
kialakított konzulátus felavatásánál a Török Köztársaság magyarországi nagyköve-
te is tiszteletét tette. Ahmet Akif Oktay meghatónak nevezte azt, ahogyan az egri 
lakosok gondozzák, és felújítják a városban található török emlékműveket. Az egri 
után Sopronban, majd Szegeden nyílik tiszteletbeli főkonzulátus. Harmati Judit 
üzletasszony egyedüli nőként látja majd el a feladatot.  (Berecz Mátyás)

„A halott katona nem ellenség, az 
egykori ellenfeleket tisztelni kell”
A török emlékek jelentőségéről, a nemzetek közötti kapcsolatok ápolásáról, a hagyományőrzés fontosságáról, valamint a 
Török Tiszteletbeli Főkonzulátus szerepéről beszélgettünk a Dobó István Vármúzeum egykori igazgatójával, dr. Petercsák 
Tivadar fertálymesterrel és Berecz Mátyás alpolgármesterrel.
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