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HÍREK

ERDŐSÍTÉS
Facsemetéket ültettek

ÁPRILIS 3.
A téli hónapok után, a fakitermelést követően csemeté-
ket ültettek az Egererdő Zrt. munkatársai. Többek között 
a tarvágott területek felújítását, padkázást, illetve a 
padkákban az őshonos lombos csemeték ültetését végzik 
ilyenkor. A Felsőtárkányi Erdészetnél is megkezdődött 
a munka – hektáronként tízezer facsemetét ültetnek. 
Mintegy 1 millió 200 ezer őshonos facsemete ültetésével 
garantálja az erdőállományok fennmaradását a 2020-as 
tavaszi szezonban az Egererdő Zrt.

ZÖLDHULLADÉK
Biztosított a zöldhulladék-szállítás

ÁPRILIS 8.
Tavasszal újra előtérbe kerülnek a házkörüli és kerti 
munkák, melynek során nagy mennyiségű zöldhulladék 
keletkezik. Ennek elszállításáról idén is a szokott módon 
gondoskodik az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
A kerti fölösleget a cég logójával ellátott, biológiailag 
lebomló hulladékgyűjtő zsákokban viszik el, ami az előre 
meghirdetett gyűjtési naptár szerint zajlik. A zöldhulladék-
gyűjtéssel kapcsolatos minden fontos információ elérhető 
a társaság honlapján.  https://egrihulladek.hu

VÍZILABDA
Dabrowski a BVSC-nél folytatja

ÁPRILIS 20.
Hét év után visszatér régi klubjához Dabrowksi Norbert, a ZF-

Eger férfi vízilabdásainak jelenlegi vezetőedzője. Július elsejétől 
ő lesz a BVSC-Zugló szakmai igazgatója. A ZF-Egerrel, mint 

vezetőedző, összesen ötször sikerült érmet szereznie a baj-
nokságban: 1 arany (2014), 2 ezüst (2016, 2017) és 2 bronz (2015, 

2017). A Magyar Kupa mérleg: 1 arany (2016) és 1 bronz (2015). 
Az elmúlt szezonban a negyedik helyen zárt az együttes, míg 

a LEN Euro-kupa idei kiírásában az elődöntőig jutottak, mielőtt 
felfüggesztették volna a küzdelmeket. 

FELÚJÍTÁS
Folytatódik a Sas utca rekonstrukciója

ÁPRILIS 20.
A teljes szakasz megújulása, vagyis a járdák és a kerék-

párutak kialakítását követően most a vasúti csomópontnál 
kezdik meg a munkálatokat. Éppen ezért ismét forgalom-
korlátozást vezettek be - egyirányúsították az útszakaszt 

-, így ismért csak a Kistályai út felé lehet majd közlekedni a 
Sas utcán. Az Andornaktálya felől érkezőknek más útvona-

lat kell választaniuk. A vasúti csomópont rekonstrukciója 
várhatóan nyár közepére valósul meg.

ELISMERÉS
Két egri nedű a legjobb magyar borok között

ÁPRILIS 21.
Két egri bor is felkerült a brit The Independent nevű on-
line lap által összeállított legjobb magyar nedűk tizenket-
tes listájára. Kovács Nimród 2018-as évjáratú Egri Csillaga 
és a Bolyki Pincészet 2016-os Egri Bikavére is helyet kapott 
az összeállításban. A cikk írója úgy fogalmazott, „Ma-
gyarország Európa legtermékenyebb és legígéretesebb 
borvidékévé válhat.”

M25
Nyárra tervezik az átadást

ÁPRILIS 23.
A Modern Városok Program legjelentősebb egri érdekelt-
ségű beruházása az épülő M25-ös, 2×2 sávos gyorsforgalmi 
út. Az M3-as autópályától Egerig tartó mintegy 19 km-es út 
kivitelezése három éve kezdődött. Az úgynevezett északi 
szakaszt – Eger és Andornaktálya között – 2018 novem-
berében vették birtokba az autósok. A munka jól halad. A 
déli részen jelenleg is dolgoznak. Az egyes szakaszok és 
műtárgyak állapota szerint tartható a 2020 nyarára terve-
zett átadás.

ILLEGÁLIS SZEMÉT
Továbbra is nőnek a hulladékkupacok

ÁPRILIS 23.
Hiába a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések, 

még ez sem akadályozza meg az illegális hulladéklerakatok 
növekedését Eger külterületein. Az önkormányzat dolgozói 
hétről hétre ellenőrzik a kritikus területeket és hiába a nagy 

költségekkel járó eltakarítás, a szemétkupacok újra vissza-
térnek. Felhívják az egriek figyelmét, hogy most a koronaví-

rus-járvány miatt ugyan zárva van a szelektív hulladékgyűjtő 
udvar, azonban a lakossági szemétszállítás üzemel és az inert 

(építési és bontási hulladékfeldolgozó) telep is működik.

EGRI IDŐ
Új arculatot kapott a hőmérő óra

ÁPRILIS 28.
Egri Időként működik tovább az Eszterházy téren talál-

ható közkedvelt hőmérőóra, amit az önkormányzat saját 
tulajdonába vett. Az előző tulajdonos ugyanis nem kívánta 
tovább üzemeltetni a közkedvelt hő- és időmérőt, így már 

a javíttatást sem vállalta. Számos lakossági bejelentés 
és kérés érkezett ugyanakkor a városházára, hogy állít-
sák helyre a berendezést, így végül is a város címerével 

ellátott táblákat és világítást kapott a szerkezet, ami ismét 
jelzi a pontos időt és a hőmérsékletet.

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

ezek a hírek csak nyomokban tartalmaznak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos információkat. ha ilyenekre kíváncsi, lapozzon!
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 ÁPRILIS 3. 

Vegyszeres kezelés
Somodi Sándor, egy helyi vállalkozó készített akciótervet 

Eger forgalmasabb területeinek vegyszeres kezelésére, melyet 
olyan lúgos kémhatású anyaggal végeztek, ami nem ártalmas 
sem a bőrnek, sem a környezetnek. Mindezt kézi és gépi erő-
vel hajtották végre a belvárosból kifelé haladva. Többek között 
a kórház, a gyógyszertárak, a rendelőintézet, posták, óvodák, 
iskolák élveztek elsőbbséget.

– 18 millió liter anyag áll rendelkezésre – nyilatkozta 
Somodi Sándor. – Mivel 7,9 a pH-értéke, a fákra, köztéri 
bútorokra nem veszélyes. Az anyag hatására kissé ragadni 
fognak a különböző felületek, de ez nem ártalmas a kör-
nyezetre és a bőrnek sem – tette hozzá a vállalkozó. 

A kézi és gépi fertőtlenítő egységek minden nap délután 
4 órakor indultak útnak. E mellett a város által korábban 
indított magas nyomású kezelést is tovább folytatták a 
köztereken. 

KoroNapló 

COVID-19
Ez történt áprilisban, Egerben

Miről szólt április? Az biztos, hogy mozgalmas hónap 
áll mögöttünk. Igazi közösségi összefogásokról, egy-
más segítéséről, kijárási korlátozásokról és éjszakai 
kijárási tilalomról – is – szólt az elmúlt hónap. Május 
elejére, amikor vidéken újra megindult az élet, Vas 
megye után Heves, Békés és Tolna megyében volt a 
legalacsonyabb az igazolt koronavírus-fertőzöttek szá-
ma. Hogy mi történt pontosan 2020 áprilisában, azt 
most egy időrendi összeállításban mutatjuk be.

– Napi szinten hozunk különböző intézkedéseket a ví-
rusvédelemmel kapcsolatban – tette hozzá Minczér Gábor, 
alpolgármester. – Ezekről a média minden esetben beszá-
mol. A város maszkokat rendelt és fertőtlenítő pontokat 
állítottunk fel az egyes városrészekben. 

Ételosztás
– A járványhelyzet miatt egyre többen érkeznek az étel-

osztásokra, akik emiatt nap mint nap kimozdulnak ott-
honaikból – fogalmazott Szilaj Péterné, a Magyarországi 
Krisna-tudatú Hívők Közösségének szóvivője. Védelmük 
érdekében a vegetáriánus étel mellett maszkokat is osztott 
a rászorulóknak az Ételt az Életért Alapítvány a Tűzoltó téri 
központjukban. 

Hozzátette, az önkormányzattal összefogásban találják 
meg, illetve kutatják fel azokat az embereket, akik igénylik 
a segítséget. Általában 500 adag ételt osztanak ki. A rászo-
rulók annyi adagot kapnak, ahányan a háztartásban élnek.

Adomány a kórházi dolgozóknak 
A koronavírus-járvány idején nagyobb a baj, mint eddig 

bármikor. Éppen ezért fontos az összefogás – vallják a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat és a Vitézi Rend Heves Me-
gyei Törzskapitányságának egri tagjai. A két szervezet sze-
rette volna meghálálni az egészségügyben tevékenykedők 
áldozatos munkáját. Köszönetképpen ezért 50 kilogramm 
cukrot és 5 kiló kávét adományoztak a Markhot Ferenc 
Kórház dolgozóinak.

Segít a Karitász
A veszélyhelyzet idején sem pihen a Katolikus Karitász. A 

szervezet munkatársai és önkéntesei az Egri Főegyházmegye 
területén is kiemelten figyelnek a nehéz helyzetbe kerülő 
családokra és idős emberekre. Az egészségügyi előírásokat 
betartva melegétel-osztással, adománycsomagok összeál-

lításával és kiszállításával, valamint pénzadománygyűjtés 
formájában segítenek a rászorulókon. A korábban meghir-
detett és március 22-ig tartó nagyböjti adománygyűjtésnél 
elsősorban tartós élelmiszereket vártak a templomokba. Ez 
az akció a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások 
és a nyilvános szentmisék szüneteltetése miatt átalakult és 
pénzadomány gyűjtés formájában folytatódik tovább.

– A karitatív szervezeteknél egy egységes adományvona-
lat indítottak el. A 1357-es számot felhívva hat nagy karitatív 
szervezet munkáját támogathatja bárki, hívásonként 500 fo-
rinttal – mondta Árvai Ferenc atya, a Főegyházmegyei Karitász 
Központ igazgatója. Ezzel kapcsolatban jó tudni, hogy levél-
ben is kérhető támogatás. A tartós élelmiszereket ebben az 
esetben postai úton, csomagban juttatják el az igénylőknek.

 ÁPRILIS 6. 

Karanténdal
Karanténdallal lepte meg diákjait az Eszterházy Károly 

Gyakorlóiskola tanári kara. A rapvideó célja az volt, hogy mo-
solyt csaljanak a kijárási korlátozás és a digitális oktatás mi-
att otthon ülő fiatalok arcára. Ahogy a videóban is elhangzik, 
hiába hiányoznak az osztályok, a közös élmények, az osztály-
kirándulások, a diáknap és a gólyabál, most egy ideig nem 
találkozhatnak az intézménybe járó fiatalokkal. A dal ötle-
tét Kovács András Péter: Maradok itthon című száma adta, 
amellyel arra szerette volna felhívni az emberek figyelmét, 
hogy ebben a nehéz helyzetben úgy tudjuk leginkább segí-
teni az egészségügyi dolgozók munkáját, ha a megszokott 
dolgainktól most eltekintünk és otthon maradunk. 

sal is fertőtleníthető védőeszközöket folyamatosan, több 
ütemben szállítják ki a lakosoknak. Egerben összesen 30 
ezer ilyen védőeszközt vásárolt az önkormányzat, melynek 
szétosztásában az Agria Speciális Mentő- és Tűzoltó Egye-
sület, illetve önkéntesek – köztük képviselők és a város ve-
zetői – is részt vállaltak. 

Focisták a szurkolókért
Ajándékcsomagokkal lepték meg az Eger SE focistái az ÖREG-

riek elnevezésű szurkolói csoport tagjait. A 65 év feletti druk-
kerek mindennapjaihoz tartós élelmiszerekkel és szájmaszkok-
kal járultak hozzá. A klub nevében a szurkolói csoport fiatalabb 
tagjai keresték fel otthonukban idősebb társaikat, hogy jó 
egészséget kívánva átadják az egri labdarúgók ajándékát. 

 ÁPRILIS 7. 

Védőmaszk a háztartásoknak
Ingyen maszkot juttat minden háztartásnak az egri ön-

kormányzat. A többször használható, mosható és vasalás-

Állami elvonás
Az országos költségvetés-tervezet módosítása érzéke-

nyen érinti a bankszektort, a multikat és az önkormány-
zatokat is, ugyanis utóbbiaktól elvonják az idei évi gépjár-
műadó teljes összegét. Ez országosan 34 milliárd forint, 
amit – mint elhangzott – a védekezésre fordítanak. Az ön-
kormányzatok szemszögéből ez hatalmas mínuszt jelent, 
pont a legrosszabb helyzetben. Mirkóczki Ádám polgár-
mester ezzel kapcsolatban megjegyezte, a kormánytól in-
kább kompenzációt várt volna, nem pedig elvonást. 

– Még azt is elveszik, amit mi saját erőnkből biztosítani 
tudunk, úgyhogy ez egy elég bizonytalan állapotot ered-
ményez. Nyilvánvaló, hogy most nekünk az a feladatunk, 
hogy az önkormányzat nem kötelezően vállalt feladataiból 
mi mindent vehetünk el, gondolva a kultúrára, a rendezvé-
nyekre, az idegenforgalomra, adott esetben a sportra. In-
nen kell elvenni, mert jelen állás szerint máshonnan nem 
tudunk elvenni – tette hozzá a városvezető. 

A gépjárműadó elvonása 175 millió forint kiesést jelent 
a városnak. A polgármester attól tart, ha ez a krízishelyzet 
sokáig így marad, mindez a városi cégekre, azok működésé-
re is hatással lesz majd. 

 ÁPRILIS 8. 

Képviselői felajánlások
A városi képviselők is felajánlották segítségüket a jár-

ványhelyzet kezelésére. Farkas Attila (Egységben a Váro-
sért Egyesület) jelentette be elsőként, hogy lemond egy-
havi tiszteletdíjáról. A kezdeményezéshez Minczér Gábor 
(Egységben a Városért Egyesület) alpolgármester és dr. 
Pócs Alfréd (Egri Városvédők Egyesülete) is csatlakozott.

– A városban egy szociális krízishelyzet van kialakulóban, 
amire szociálpolitikai válaszokat kell adnunk – mondta 
ezzel kapcsolatban Farkas Attila, aki egyhavi tiszteletdíját 
ajánlotta fel a járványhelyzet kezelésére. Hozzátette, arra 
biztat mindenkit, akinek módja és lehetősége van, az segít-
sen akár pénzzel, akár önkéntesként vagy bármilyen más 
felajánlással. 
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Minczér Gábor alpolgármester a járványhelyzet elmúltáig 
képviselői tiszteletdíját, illetve az alpolgármesteri költségtérí-
tésének teljes összegét utalja át az Egységben a Városért Egye-
sület által létrehozott adományszámlára. Mint elhangzott, ez a 
számla transzparens lesz, vagyis a felajánló magánszemélyek, 
cégek nevein kívül minden lekövethető: mekkora összeget és 
mire használtak a védekezés során. Pártállástól függetlenül 
más önkormányzati képviselők is tettek felajánlásokat. Van, 
aki a választókerületében élőknek segít a bevásárlásban, illet-
ve saját fizetéséből csomagot visz a rászorulóknak. A kezdemé-
nyezéshez csatlakozva dr. Pócs Alfréd, az Egri Városvédők Egye-
sületétől bizottsági tagságának díját ajánlotta fel.

A számlaszám, ahová várják a felajánlásokat: 11739009-
23911200

Az első Egerben regisztrált koronavírusos beteg
– A kormány eddig bejelentett adóelvonásai (gépjármű: 

kb. 175 millió és idegenforgalmi: kb. 210 millió) hozzávető-
legesen 400 millió forintos kiesést jelent a városnak – fogal-
mazott Mirkóczki Ádám polgármester. Mint mondta, hosszú 
hónapokig elhúzódó, tartós gazdasági válságra kell beren-
dezkedni, illetve az ezzel párhuzamosan jelentkező szociális 
válságra. Ezzel kapcsolatban egy személycserére is sor került 
az alpolgármesterek között. Május 1-től Mirkóczki Zita al-
polgármestert Farkas Attila követi ebben a státuszban. 

Elhangzott, az önkormányzat kapcsolatban áll és folya-
matosan tárgyal az egri segélyszervezetekkel.  

– Regisztrálták az első koronavírusos beteget Egerben, az 
idős férfi állapota jelenleg stabil – többek között erről is 
beszámolt Mirkóczki Ádám polgármester az április 8-án a 
városházán tartott tájékoztatóján. 

 ÁPRILIS 9. 

Online módon segít a RÉV
A járványhelyzet idején ügyeleti rendszerben folytatódik 

a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat klienseinek nappa-
li ellátása. A szervezet Kolozsvári utcai épületét most csak 
az esetlegesen felmerülő krízishelyzetek kezelése érdeké-
ben lehet felkeresni. A szenvedélybetegek azonban nem 
maradnak segítség nélkül. Telefonon, illetve az interneten 
keresztül tarthatják a kapcsolatot a szakemberekkel.

Gyümölcsszállítmány érkezett az időseknek
Országosan 25 millió forint adomány gyűlt össze a Civil 

Összefogás Közhasznú Alapítvány jóvoltából, melyet az ál-
lami szociális intézmények lakói kaptak húsvét előtt. Heves 
megyébe mintegy 6 tonna gyümölcsöt hoztak. Jutott belő-
le a Petőfi úti Idősek Otthonába is.

A következő szállítmány
Egy maszk és egy levél Mirkóczki Ádám polgármestertől 

– ezek kerültek a borítékokba, amit az önkormányzati dol-
gozók készítettek össze a városházán. A megrendelt 30 ezer 
védőfelszerelésből az első 7500 darabot már kiszállították 
az elmúlt napokban, most pedig megérkezett a következő 
szállítmány, amit össze is készítettek az önkéntesek, hogy 
minél előbb megkapják az egriek.

 ÁPRILIS 17. 

Adomány a Berva-völgyi időseknek
Mintegy 800 kilogramm adomány érkezett a Berva-völ-

gyi Idősek Otthonába csütörtökön. Az Egri Hit Gyülekezete 
többek között tartós élelmiszerekkel, gyógyszerekkel, száj-
maszkokkal, valamint fertőtlenítőszerekkel kedveskedett 
az ott élő és dolgozó embereknek.

A hétvégére ismét lezárják a köztereket
Hamarosan megérkezik az első száz adag gyorsteszt, ab-

ból a 6 ezerből, amit az egri önkormányzat rendelt – erről 
számolt be Mirkóczki Ádám polgármester pénteki sajtótá-
jékoztatóján. Elmondta, Egerben egy koronavírusos beteg 
van hatósági karantén alatt otthonában, valamint péntek 
éjféltől ismét lezárják a köztereket. Elhangzott, a kormány-
zati intézkedések miatt Eger költségvetése szinte ellehe-
tetlenül. 

– 500-700 millió forintos turizmusból származó iparűzé-
si adó fog kiesni az idei költségvetésből. Ha pedig minden 
olyan vállalkozást figyelembe veszünk, ami Egerben ipa-
rűzési adót fizet, akkor 1 milliárd forint kieséssel számol-
hatunk – nyilatkozta a városvezető, aki kormányzati támo-
gatásban bízik.

A vírushelyzetben is haladnak a beruházások
– Egerben több beruházás is folyamatban volt még a ko-

ronavírus-járvány miatt kiadott veszélyhelyzetet megelő-
zően. Ezek a meghozott intézkedések ellenére is zavarta-
lanul haladnak – minderről Minczér Gábor alpolgármester 
számolt be. A Sas utca egy részét, az Ady és a Puky Miklós 
utcák között a Kistályai út felé április 21-től egyirányúsí-
tották a Sas utca rekonstrukciójának folytatása miatt. A 
Köztársaság téren épülő egészségügyi központ és a lajosvá-
rosi, Pozsonyi úti óvoda is csak a műszaki átadásra vár, de 
folynak a Bitskey uszodával szemben levő parkolóház mun-
kálatai is. A nagypréposti palota, vagyis a könyvtár épületé-
nek felújítása is folyamatos, bár itt több alvállalkozó felfüg-
gesztette a munkavégzést. A várban, a Zárkándy-bástyánál 
is a menetrend szerint megy a rekonstrukció.

 ÁPRILIS 14. 

Csendesen telt a húsvét
Az emberek többsége betartotta a húsvétra hozott korlá-

tozásokat. Április 9. és 14. között számos teret, parkolót le-
zártak Egerben, így sokan valóban otthon maradtak és nem 
mentek meglocsolni rokonaikat, barátaikat. Nemcsak a me-
gyeszékhelyen, hanem a környező településeken is több tu-
risták által közkedvelt területet lezártak, a koronavírus-fer-
tőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében.

 ÁPRILIS 15. 

Tartósélelmiszer-csomag a rászorulóknak
Tartósélelmiszer-csomagot kaptak az Egységben a Városért 

Egyesület képviselőcsoportjától az egriek. A veszélyhelyzet mi-
att számos családban megszűntek a munkahelyek, ezért a frak-
ció hét tagja úgy gondolta közvetlenül segít a rászorultakon.

– Járjuk a körzeteket, részt veszünk a maszkosztásban, 
találkozunk emberekkel és tapasztaljuk, hogy már vannak 
olyan társadalmi csoportok, családok, akik nagyon gyor-
san nehéz helyzetbe kerültek, nincsenek tartalékaik, így 
egy gyors élelemiszeradomány is sokat segíthet. Aki most 
önhibáján kívül nehéz helyzetbe kerül, az örül mindenféle 
segítségnek, legyen az pénzadomány vagy egy ilyen élelmi-
szer csomag – fogalmazott Komlósi Csaba, az Egységben a 
Városért Egyesület frakcióvezetője. 

 ÁPRILIS 16. 

Segít a Lions
Az erejükön felül teljesítő egészségügyi dolgozókért fog-

tak össze az egri borászok és a helyi éttermek. Az Egri Bor-
műhely tagjai 1552 palack bort ajánlottak fel, ezeket lehet 
megvásárolni. A bevételből minden nap más étterem főz a 
mentőállomás és a kórház dolgozóinak. Az akciót az alakuló 
Eger Lions Club bonyolítja le.

 ÁPRILIS 20. 

Újabb koronavírus-fertőzötteket regisztráltak
Négy koronavírus-fertőzött beteget diagnosztizáltak 

az Idősek Berva-völgyi Otthonában – mondta Mirkóczki 
Ádám polgármester hétfői sajtótájékoztatóján. Három el-
látott és egy ott dolgozó gyorstesztje lett pozitív, melynek 
vizsgálatát a hétvégén végezték el. Az érintetteket azonnal 
elkülönítették.

 ÁPRILIS 21. 

Egri ÖsszefogáS. O. S. 21
Díjmentes szolgáltatások felajánlásával köszönik meg a 

koronavírus gyógyításában résztvevő egészségügyi dolgo-
zók munkáját az egri turisztikai szolgáltatók. Az Egri Ösz-
szefogáS.O.S 21 kampány célja a köszönet mellett, hogy 
fellendítsék Eger turizmusát.

Ajánlataik a város turisztikai honlapján, a www.visiteger.com 
címen megtalálhatók.

 ÁPRILIS 22. 

Maszkokkal segítenek a helyi vállalkozók
Helyi vállalkozók közösen vásároltak és osztottak szét vé-

dőfelszerelést Egerben és Felsőtárkányban azért, hogy se-
gítsék az intézményeket a koronavírus okozta helyzetben. 
Öt helyszínen összesen 1500 darab arcmaszkot és több liter 
kézfertőtlenítőt kapott több egri iskola és idősek otthona is.

 ÁPRILIS 23. 

Kötelező a szájmaszk és éjszakai kijárási tilalom lesz
Kötelezővé válik a szájmaszk használata a köztereken, a bol-

tokban, a tömegközlekedési eszközökön, a piacon és a plázá-
ban is. Emellett éjszakai kijárási korlátozás lép életbe Egerben 
április 24. és 26. között, illetve közterületen tilos az alkohol-
fogyasztás – számolt be az újabb intézkedésekről Mirkóczki 
Ádám polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján. Ezzel a 
rendelkezéssel az éjszakai csoportosulást igyekeznek elkerül-
ni, ami az elmúlt hétvégén is tapasztalható volt. Hozzátette, 
arra kérik az egrieket, hogy használják az önkormányzattól 
kapott védőfelszerelést, amiből az utolsó 7500 darabot ha-
marosan elkezdik kiosztani. Kiemelte, akik ezeket nem kap-
ták meg, hívják az önkormányzati zöldszámok valamelyikét: 
(06 80) 200-882, (06 80) 496-008, (06 80) 496-009.

A városvezető elmondta, megérkezett további 220 gyors-
teszt, amit a szociális szférában dolgozók kapnak.

Azok az üzletek, amelyeknek be kellett zárniuk a veszély-
helyzet miatt és önkormányzati ingatlanokat bérelnek, 
május 1-től mentesülnek a bérleti díj kifizetése alól.



10 / EGRI MAGAZIN EGRI MAGAZIN / 11

AMIRŐL BESZÉLNEK

 ÁPRILIS 30. 
Online búcsúztató
A járványhelyzet miatt országszerte elmaradnak a hétvé-

gi ballagások. Csütörtök délelőtt az Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium online műsorral búcsúztatta végzős diákjait, de 
hasonló módon köszönt el a Gárdonyi Géza Ciszterci Gim-
názium is az érettségi előtt álló diákjaitól. 

EGRI MAGAZIN / 11

szerző: szecskó károly

A VÁRÁSATÁSOK 1925−1932 KÖZÖTT 
2. RÉSZ

Az egri várásatás folytatásához 1925. július 24-én Lénárt Já-
nos középiskolai tanár és Pálosi Ervin jogakadémiai tanár a 
Polgármesteri Hivatal anyagi támogatását kérte, a 294. sz. 
Eszterházy Károly Cserkészcsapat nevében. A hivatal a mun-
kálatokhoz minden segítséget megadott. 1926. június 29-én 
az Egri Népújságban már vezércikk jelent meg a várról: „A vár 
mint rom, – költségtétel; – a restaurált vár azonban egy olyan 
bevételi forrását fogja jelenteni a városnak s polgárainak az ide-
genforgalom növekedése révén, mely egyelőre felbecsülhetet-
len… Régi kutatók feljegyzései szerint bámulatos felfedezésekre 
lehet számítani a helyreállítás kapcsán, melyek a közérdeklődés 
megfelelő országos felkeltése mellett országos segélyforrásokat 
is meg fognak nyitni Egerért.”

1926. augusztus 29-én megérkezett a honvédelmi miniszter 
engedélye. A diákok feltáró munkája során egyre több folyosó 
vált szabaddá, amelyeket szeptember 25-én megnyitottak a 
nagyközönség előtt. Az Egri Népújság folyamatosan tudósí-
tott a feltárásokról. Az első télen a feltárt rész látogatása és a 
munka szünetelt. A feltárásba tavasszal a diákok mellett a ka-
tonaság is bekapcsolódott, s március végétől újra megtekint-
hető volt a folyosórendszer. Az idegenvezető a Bolyki-bástya 
északkeleti sarkánál lakó Piffkó Lajos volt. 1926 második felé-
ben és 1927 folyamán feltárták a Bebek- és a Zárkándy-bás-
tyákat.

Eger város vezetői csakhamar felismerték, hogy a várromok 
feltárása rendkívül nagy idegenforgalmi vonzerőt jelenthet, s 
erre a célra évente 500 pengő támogatást szavaztak meg.

Az újabb eredményekről az Egri Népújság 1927. augusz-
tus 7-i száma tudósított. A kazamatákból előkerült törmelék 
elszállításához segítséget kértek a Magyar Királyi Államva-
sutak osztálymérnökségétől. A Bolyki-bástyát levágó vas-
útvonalhoz pedig terveztek egy iparvágányt. Az elszállított 
földet a nagyállomás bővítésénél a talaj feltöltésére hasz-
nálták fel. Megindult a vasútépítés, amelynek építésében 
a városban állomásozó katonaság segített. Az elkészült 
vágányokon naponta 5-6 vagon földet lehetett elszállítani. 
Amikor a kazamaták teljesen járhatókká váltak, a termek 
beomlott mennyezetei, az 
ágyútermek és a kaszár-
nyatermek renoválása kö-
vetkezett. 

A kincstár 5000 pengője 
mellé a város is növelte a tá-
mogatás összegét, először 
1000, később pedig 2000 
pengő volt az állandó évi se-
gély. Pálosi kérte a hivatalt 
arra, hogy a kazamatákba 
vezessék be a villanyt, s 
egyben bejelentette, hogy a 
kazamaták járható folyosóit 
a látogatók rendelkezésére 
bocsátják. 

1927-től az Árpád-kori székesegyház romjait s ezzel egy 
időben a Tömlöc- és a Sándor-bástyákat tárták fel. A román 
stílusban épült Szent János-székesegyházban először a szen-
télyt találták meg. A szentély belső oldalán láthatóvá vált az 
Árpád-kori falfestés mintegy két négyzetméter nagyságú da-
rabja. A templom háromhajós volt, s a déli főfal 1240–1260 
közötti időszakból való, a tatárjárás után újjáépítették. A gó-
tikus székesegyházból ép volt az a pillér, amelyen Szent István 
szobra áll, és rossz állapotban előkerült még öt pillércsonk. A 
szentély falai majdnem két méter magasságig megmaradtak 
a külső lábazati párkánnyal, amely kemény homokkőbe volt 
faragva, és szépsége magára vonta a figyelmet. A szentély 
belső falán látható csavart oszlopdíszek a késő gótikusak. A 
gótikus templombelső falai és pillérei festetlenek, és a szín-
hatást a különböző színű terméskövek alkalmazásával érték 
el. A faragványok gazdagsága, pompája és finom kidolgo-
zottsága ámulatba ejtette az építészeket. 

A város vezetői a növekvő idegenforgalom érdekében 
egyre nagyobb összeget áldoztak. 1929-ben már 6000 ven-
dég láthatta a kazamatákat, melynek lejáratát áthelyezték a 
Setét-kapuhoz. Az időközben megszervezett Idegenforgal-
mi Hivatal propagandamunkája nyomán az ország minden 
részéről megindultak Egerbe a hétvégi úgynevezett „filléres 
vonatok”, s a város élete felpezsdült.

Trak Géza polgármester 1929-ben a balatonfüredi idegen-
forgalmi kongresszuson már így fogalmazott: „Eger történel-
mi múltja, barokk műemlékei, fekvése, egészséges levegője, a 
Bükk hegység déli nyúlványai, kies kirándulóhelyei, várromjai 
méltóan felkelthetik az idegen érdeklődését.” Sajnos, a gazda-
sági világválság miatt már nem tudták biztosítani az anyagi 
fedezetet, így az ásatásokat átmenetileg szüneteltették. 

1932 elején így nyilatkozott Trak polgármester: „Tekintet-
tel az uralkodó nehéz pénzügyi viszonyokra, az 1932. évre a 
város idegenforgalmának növelése tekintetében semmiféle 
különösebb programot nem készítettünk. Csakis az képezhe-
ti igyekezetünket, hogy a megindult propagandát folytassuk 
a rendelkezésre álló anyagi eszközök keretén belül, hogy a 

várható javulás esetén ké-
szen álljunk az ismételten 
meginduló, nagyobb méretű 
idegenforgalom lebonyolítá-
sára.”

A látványos kazamaták 
szerencsére továbbra is le-
hetővé tették, hogy a gaz-
dasági konszolidációval pár-
huzamosan ismét nőjön a 
látogatók száma. Az iskolák 
ide szervezték osztálykirán-
dulásaikat, hogy a diákok 
megismerhessék az Egri 
csillagok című regény leg-
fontosabb színhelyét. Kazamata (1950 körül)

 MÁJUS 4. 

Egerben is enyhítenek a korlátozásokon
A kormányzati intézkedésekhez igazodva, Egerben is eny-

hítenek a korábban bevezetett korlátozásokon – mondta 
Mirkóczki Ádám hétfői sajtótájékoztatóján. A polgármester 
hangsúlyozta, több egri létesítmény is kinyitja kapuit, bár 
nem ért egyet a könnyítéssel. Kinyit többek között a strand 
kinti területe, a sportlétesítmények közül a Szentmarjay 
Tibor Városi Stadion, a Felsővárosi Sporttelep, illetve a Bá-
rány uszoda. Május 9-én reggeltől az egri vár szabadtéri ré-
sze is újra látogatható lesz.

– Ezek mellett zárva marad továbbra is a két színház, 
vagyis a Gárdonyi és a Harlekin, a mozi és a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár, illetve a Bitskey Aladár uszoda 
is. Ezt azt jelenti, hogy ami zárt terű intézmény és saját ha-
táskörben dönthetek róla, az zárva marad. Ami viszont sza-
badtéri, azt a kormány határozata értelmében megnyitjuk 
– pontosította a döntést Mirkóczki Ádám, polgármester.

A higiéniai felkészülést követően várhatóan legkésőbb a 
hét végére minden intézmény újra látogatható lesz. Mint 
elhangzott, amennyiben a járványhelyzet súlyosbodik vá-
rosunkban, úgy ismét bezárnak ezek az intézmények. 

 MÁJUS 1. 

Farkas Attila a város új alpolgármestere
Mirkóczki Ádám polgármester április elején tartott tá-

jékoztatóján jelentette be, hogy a járványhelyzet miatt 
esetlegesen kialakuló szociális problémák kezelése új al-
polgármestert kíván. Farkas Attila az elmúlt időszakban a 
Városi Szociális és Családügyi Bizottság elnökeként és ön-
kormányzati képviselőként is a szociális krízis kezelésén 
dolgozott. Május 1-jén tette le alpolgármesteri esküjét, így 
Mirkóczki Zitát váltotta ebben a státuszban.

– Az ellátórendszerünk jól vizsgázik, de a jövőben szükség 
van az intézmények és a szakszolgálatok finomhangolására, 
hogy minden rászorulóhoz eljussunk, aki a járványhelyzet 
gazdasági következményeinek az áldozata – nyilatkozta az 
újonnan beiktatott alpolgármester.

TANÁCSOK A FERTŐZÉS MEGELŐZÉSÉHEZ

VISELJ MASZKOT!

NE NYÚLJ AZ ARCODHOZ, HA 
NEM MOSTÁL ELŐTTE KEZET!

KERÜLD A SZEMÉLYES 
TALÁLKOZÁST BETEG EMBEREKKEL!

TAKARÍTÁSKOR HASZNÁLJ 
FERTŐTLENÍTŐSZERT!

RENDSZERESEN ÉS ALAPOSAN 
MOSS KEZET!

HA KÖHÖGNÖD KELL,
A KÖNYÖKHAJLATODDAL

TAKARD EL AZ ARCOD!
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– Noha ma már főállásban irányítja az ebrendészeti te-
lepet, sem a tanulmányai, sem pedig a korábbi munkahe-
lyei nem igazán vetítették előre ezt a feladatkört…

– Tény – mondja Társy Diána –, hogy a Gárdonyi gimnázi-
um és Eszterházy Károly Főiskola elvégzését követően előbb 
a versenyszférában, később pedig a Heves Megyei Kormány-
hivatalban helyezkedtem el, ugyanakkor szerintem voltak 
jelei annak, ahogy folytatódott a pályám. A középiskolában 
például a történelem, a magyar nyelv és irodalom, továbbá 
a nyelvek mellett a biológia is a kedves tantárgyaim közé 
tartozott, nem beszélve arról a megmagyarázhatatlan, kü-
lönleges kötődésről, amelyet mindig is éreztem az állatok 
iránt, függetlenül attól, hogy valamely emlősről, madárról 
vagy – teszem azt – egy hüllőről van-e szó. És hogy miért 
neveztem megmagyarázhatatlannak e kötődést? Nos, mert 
mindezt valami zsigeri szeretet motiválja. 

– Egyébként gyerekkorában is tartott állatokat? És mit 
szóltak ehhez a szülei? Merthogy nem minden családban 
örülnek a csemeték ilyesféle szenvedélyének…

– Nálunk ez másként alakult, ugyanis a szüleimnek sem-
mi kifogásuk sem volt az ilyen-olyan élőlények ellen, noha 
voltak halaink, madaraink, teknősbékánk, sőt, egy Hugó 
névre hallgató fehér egerünk is. Édesapámék is, én is egy-
formán szerettük mindet.

– Visszaemlékszik még arra, milyen körülményeknek 
köszönhetően került közel az állatvédelemhez?

– Természetesen. Tizenhárom éve, az első kutyusom, Vir-
gács kapcsán találkoztam néhány, akkoriban állatvédőnek 
mondott hölggyel egy boltban, ahol különböző tápokat és 
jutalomfalatokat vásároltam. Aztán, amikor később beszéd-
be elegyedtem az eladókkal, rádöbbentem, hogy magam 
is nem csupán tudnék, de szeretnék is segíteni rászoruló 
kutyusoknak. Kezdetben adományokkal támogattam ezt a 
munkát, valamint a gazdákhoz való fuvarozásban vállaltam 

„Minden állat 
megérdemli a 
szeretetet, a 
gondoskodást”

Beszélgetés Társy Diánával, az 
Állatokat Védjük Együtt Alapítvány 
elnökével

Bár a hazai állatvédők tevékenysége többnyire akkor 
kerül a figyelem középpontjába, amikor egy-egy, a jobb 
érzésű embereket felháborító, ne adj’ isten törvényelle-
nes cselekménnyel szemben fejezik ki a tiltakozásukat, 
vagy épp lépnek fel az események aktív részeseiként, 
azért e szervezetek munkatársai a hétköznapok során 
is teszik a dolgukat, még ha az netán nem is olyan lát-
ványos, mint mondjuk egy demonstráció. Hogy mit is 
jelent mindez a gyakorlatban? Találkozásunkkor er-
ről beszélgettünk Társy Diánával, az Állatokat Védjük 
Együtt Alapítvány által működtetett egri menhely, il-
letve üzemeltetett ebrendészeti telep vezetőjével, akit 
eddigi életútjáról is kérdeztünk, s persze, arról, hogy a 
hazánkat is sújtó koronavírus-járvány hogyan befolyá-
solja az állatok védelmével foglalatoskodók mindennapi 
munkáját.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

szerepet, ám egyre inkább azt gondoltam, ennél sokkal töb-
bet is tehetnék. Mindmáig nem felejtettem el az első men-
tésemet, aminek az alanya egy nem túl örömteli állapotban 
lévő kifejlett fiú kutya volt, aki utóbb a Bájos nevet kapta, s 
akire egy bányatelepen találtam rá, majd helyeztem el egy 
kutyapanzióban, mivel akkoriban semmilyen egyéb lehető-
ség nem volt. A történet teljes happy enddel zárult, ugyanis 
a kutyus egy csodálatos gazdához, egy Németországból né-
hány hónapra idetelepült tanítóhoz került, aki később sem 
felejtett el tudatni velem, hogy miként érzi magát Bájos. Tu-
lajdonképpen e pillanatokért éri meg csinálni ezt az egészet.

– Miután az alapítvány tisztségviselői felkérték Önt 
e poszt betöltésére, 2014. december 8-tól vezeti a men-
helyet. Elmesélné, hogy mi minden tartozik a feladataik 
közé?

– Kezdeném onnan, hogy öten végezzük ezt a munkát, 
mindnyájan nők: egy személy az alapítványnál közfoglal-
koztatott, a többiek önkéntesek. A menhely – amelyet az 
Állatokat Védjük Együtt Alapítvány működtet – egy Heves 
megyei telephellyel nyilvántartásba vett állatotthon, ami 
óriási terhet ró ránk. Jelenleg 272 állatnak – 234 kutyának 
és 38 cicusnak – nyújtunk biztonságos átmeneti, netán vég-
leges otthont. A róluk való gondoskodás nem pusztán fizi-
kailag és érzelmileg, de anyagilag nagyon megterhelő a szá-
munkra, viszont azzal is tisztában vagyunk, hogy számukra 
mi jelentjük az életet. Az adó 1 százalékából hozzánk jutó 
összeg nagyjából öt hónap működési költségeit fedezi, így 
az év többi részére szóló pénzt lényegében a semmiből kell 
előteremtenünk. Sajnos, az emberek zömében élnek kü-
lönféle tévhitek a menhelyeket illetően: így például, hogy 
valamennyi településen – de legalábbis a városokban – lé-
teznek ilyen létesítmények, továbbá, hogy ezeknek el kell 
tudniuk helyezni az összes, bajba jutott állatot. Ezért aztán 
elég gyakran előfordul, hogy némelyek nem is kérésként 
fogalmazzák meg, mit szeretnének tőlünk, hanem követe-
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lésként. Egyébiránt az is nehezíti a helyzetünket, hogy itt, 
a megyében nagyon-nagyon kevés az olyan állatvédő szer-
vezet, amely ténylegesen tevékenykedik is, így a valóban 
dolgozó szervezetekre aránytalanul sok mentés jut. Termé-
szetesen mi is számítunk az ideiglenes befogadókra, noha 
helyben csak néhány családdal kapcsolatban vannak jó ta-
pasztalataink. Ezeknél jelenleg is vannak mentett állataink.

– Előbb említette a macskákat. Ami azért érdekes, mert 
cicamenhelyük nincsen, ám védenceik igen…

– Így van. Tapasztalataink szerint ezen az állatok sokszor 
még kevésbé fontosak a gazdáiknak, mint a kutyák, ezért 
az ivartalanításuk, születésszabályozásuk még a gondolat 
szintjén sem merül fel, miből következően csak születnek 

és születnek, hogy aztán kiszoruljanak az otthonokból, s 
váljanak az utcán kóborló hajléktalanokká. Más kérdés, 
hogy esetükben némileg nagyobb az ideiglenes befogadói 
kedv, talán, mert nem kell őket sétáltatni, és mert a gaz-
da nélkül is kibírják a napot megfelelő mennyiségű tiszta 
alommal.

– Ha már az ivartalanítást említette, úgy tudom, egy sor 
egészségügyi tennivaló is akad a menhelyen lévő véden-
ceikkel…

– Minthogy nagy hangsúlyt fektetünk a betegségek meg-
előzésére, mind a kutyáknál, mind a cicáknál végrehajtunk 
egy oltási programot. Emellett ügyelünk a belső és külső pa-
razitamentesítésre, illetve a hat hónapos kort elérő állatok 
ivartalanítására, nemtől függetlenül. Ha valamely balesetet 
elszenvedő állat kerül hozzánk, megvizsgáltatjuk, majd ke-
zeltetjük, sőt, amennyiben szükséges, meg is műttetjük. So-
kat mondó adat, hogy az állatorvosi költségeink évente több 
millió forintra rúgnak.

– Apropó, költségek… Nem egészen négy éve az egri 
önkormányzat egy 4400 négyzetméteres, körbekerített 
területet biztosított az Önök számára a korábbi, csu-
pán 495 négyzetméteres menhely helyett. Feltételezem, 
mindez a kiadásaikat is jócskán megnövelte.

– Az új hely egészen a mai napig új kihívásokat is jelent 
számunkra, ugyanis folyamatos fejlesztéseket igényel. Leg-
utóbb például – elkerülendő az óriási sarat – egy 850 négy-
zetméteres részt betonoztunk a menhely területén belül, de 
szükségessé vált saját áramforrás kiépítése, víz elvezető árok 
kialakítása is, hogy a kennelek árnyékolókkal való ellátásá-
ról és kutyaházak vásárlásáról már ne is beszéljek. És akkor 
ott vannak még a menhely fenntartásának állandó költsé-
gei, így az áram- és vízdíj, a védencek fuvarozása, a men-
tésre szorulókhoz való kiszállás, a speciá lis tápokat igénylő 
állatok, illetve a kölykök élelmezése, az állandó betegséggel 
küzdő kutyák és macskák gyógykezelése és gyógyszerelése, 
aztán a hulladékszállítás, és még hosszasan sorolhatnám. 
Ezért is vagyunk rendkívül hálásak azon cégeknek és ma-
gánszemélyeknek, akik bármilyen módon – akár pénzzel, 
akár tárgyi felajánlások formájában – támogatják a mun-
kánkat, és akiknek a segítségére a jövőben is nagyon-na-
gyon számítunk.  

– 2018. július 1-jétől Önök üzemeltetik Eger város eb-
rendészeti telepét is. Itt mik a legfőbb teendőik?

– Hivatalosan megfogalmazva a következő: az önkor-
mányzattal kötött közszolgáltatási szerződésnek megfele-
lően alapítványunk feladata Eger közigazgatási területén a 
gyepmesteri tennivalók ellátása az érvényben lévő jogsza-
bályok, a köz-, illetve állategészségügyi, állatvédelmi és ha-
tósági előírások, nem különben a polgármesteri hivatal és a 
hatósági állatorvos utasításai alapján. 

– Amikor ezt a találkozást terveztem, idehaza még csak 
szóba sem került a koronavírus-járvány, ám azóta az élet 
alaposan átírta a mindennapjainkat, így – gondolom – az 
Önökét is. Hogyan változtatta meg a munkájukat a vírus 
okozta fertőzés terjedése?

– Sajnos, március 16-tól kénytelenek voltunk látogatási 
tilalmat elrendelni a menhelyen, óvva ezzel a munkatársa-
inkat is, ha ugyanis ötünk közül akár csak egy is lebeteged-

ne, már komoly nehézségekbe ütközne a gondozott állatok 
ellátása. Emellett átmenetileg szünetel a kutyasétáltatás, az 
önkéntes munkaerő fogadása, a menhelyen való körbeve-
zetés és az 50 órás közösségi szolgálat biztosítása is. Örök-
befogadási szándék esetén pedig arra kérjük az érintetteket, 
hogy telefonon vegyék fel velünk a kapcsolatot. Ami pedig 
az ebrendészeti telepet illeti, felhívtuk a polgárok figyelmét, 
hogy az oda való ellátogatást próbálják meg elkerülni. Tele-
fonon természetesen állunk mindenki rendelkezésére.

– És ha valaki netán segítségére szorul? Például karan-
ténban van, így nem tudja sétáltatni a kutyáját, vagy kór-
házba került, s nincs, aki gondoskodjon a kedvencéről… 
Ők fordulhatnak Önökhöz?

– A jogszabályok szerint a menhely felelőssége csakis a 
már a gondozásában lévő állatokra terjed ki. Ami nem je-
lenti azt, hogy azoknak, akik az említett okok miatt nem 
képesek ellátni a kutyusukat vagy a cicájukat, ne próbál-
nánk meg segítséget adni például úgy, hogy keresünk olyan 
magánszemélyeket, akik adott ideig átvállalják a négylábú 
társak ellátását.

– Azt gondolom, településenként más és más az álla-
tokhoz való viszonyulás. E tekintetben milyennek ítéli 
meg az egri helyzetet? Úgy is kérdezhetném: tapasztalatai 
szerint Eger az állatbarát városok közé sorolható-e?

– Városunk önkormányzata 2016-ban kutyabarát prog-
ramot hirdetett meg, amely jó néhány elemet tartalmaz, a 
kutyafuttatók építésétől elkezdve, a felelős állattartásra való 
oktatáson és nevelésen át egészen a kutyaürülék elhelyezé-
sére szolgáló gyűjtőedények kihelyezéséig.

– Jóllehet az állatvédelmi törvény az idők során sokat 
szigorodott, állatvédők szerint még mindig nem optimális, 

mert a legdurvább állatkínzók is csak elvétve kapnak pél-
dául letöltendő szabadságvesztést. Ön hogy látja mindezt?

– Nem bonyolódnék bele ebbe a kérdésbe, hiszen a tör-
vénykezés a jogalkotó feladata. Nekünk, mint jogkövető 
állampolgároknak, mindenkor a hatályos jogszabályok be-
tartása és betartatása a dolgunk.

– Az imént szó esett a költségeikről, nem különben ar-
ról, hogy a személyi jövedelemadóból befolyó felajánlások 
öt hónapra fedezik a költségeiket. Vagyis ez egy kiemelke-
dően fontos bevételi forrásuk…

– Ez vitathatatlan. Ebben az évben is közel ötmillió ma-
gyar állampolgárnak van lehetősége arra, hogy rendelkez-
zen adója 1 százalékának felajánlásáról valamely civil szer-
vezet részére. Ha minden adózó élne ezzel, úgy 15 milliárd 
forinttal támogathatnák meg azokat a civileket, akiknek a 
legkisebb pénzek is óriási segítséget jelentenek, sőt, sokszor 
az életben maradásukat biztosítják.

– Úgy hallottam, kilenc saját kutyája is van. Árulja már 
el, hogyan marad rájuk ideje-energiája, hiszen a napjai 
amúgy is az állatok körül forognak…

– Szerintem a titok két szóban rejlik: szervezettség és 
ütemezés. Bár a menhelyen élő 272 állat napi életének 
megszervezése valóban embert próbáló feladat, úgy hiszem, 
a kilenc otthoni, ivartalanított kutyusom felelősségteljes el-
látását is sikerült megoldanom. 

– Utoljára, de nagyon nem utolsó sorban arra lennék 
kíváncsi, vajon megfogalmazta-e már legalább a saját 
maga számára, hogy miért érdemes ezt a munkát csinálni?

– Miután meggyőződésem, hogy minden állat megér-
demli a szeretetet, a gondoskodást, úgy érzem, őket segíte-
ni, velük foglalkozni megtiszteltetés.

NÉVJEGY

Név, foglakozás: Társy Diána, az egri állatmenhely, 
illetve az ebrendészeti telep vezetője
Születési hely, idő: Budapest, 1978. 08. 13.
Iskolák: egri Gárdonyi gimnázium, Eszterházy Ká-
roly Főiskola
Család: párkapcsolatban
Hobbi: beszélgetés a barátokkal
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Bemutatkoznak a képviselők

AKI BELESZÜLETETT A POLITIKÁBA…
Sós Tamás (Egységben a Városért Egyesület), 3. választókerület

A címben megfogalmazott kitétel abszolút illik a 3. választókerület újonnan választott képviselőjére, hiszen az ifjabbik 
Sós Tamást az első és mindvégig meghatározó impulzusok édesapjától, dr. Sós Tamástól (megyei közgyűlés elnöke, or-
szággyűlési képviselő) érték, de mint mondta, nagyon sokat tanult dr. Nagy Imrétől (korábbi egri polgármester) is az 
önkormányzatiságról, az együttműködésről. Sós Tamás most az első ciklusát tölti az közgyűlésben. Korábban kétszer 
(2010, 2014) indult a helyi választásokon a 3., illetve a 11. választókerület jelöltjeként, de akkor nem sikerült bejutni 
a testületbe. Ettől függetlenül a bizottsági munkában már van tapasztalata, hiszen 2007-2010 között a TV Eger, míg 
2010-2014 között a Városgondozás Kft. felügyelő bizottságának volt a tagja.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT, GÁL GÁBOR

Sós Tamás civilben 24 éve dolgozik üzletkötőként és cégképvi-
selőként Heves megye legnagyobb élelmiszer nagykereskedelmi 
cégénél. Az itt szerzett tapasztalat a képviselői munkában is jól 
kamatoztatható.

– Szerencsés vagyok, hiszen a civil foglalkozás terén és 
képviselőként is a munka és a siker alapja az emberekkel való 
kapcsolattartás és együttműködés. A munkámban szerzett ta-
pasztalataimat nagy mértékben tudom használni, mert napi 
szinten 20-30 céggel, emberrel kell a kapcsolatot tartanom. 
Az egyesületen belüli képviselőkkel jó a kapcsolatom. Van-
nak, akikkel már 10–30 évre nyúlik vissza az ismeretségünk, 
barátságunk, de vannak olyanok is, akikkel a kampány során 
ismerkedtünk meg és folyamatosan csiszolódunk össze. Mára 
megtanultuk, hogy képviselőnek lenni elsősorban csapat-
munka és bár vannak körzeteink, mégis mi együtt vagyunk 
felelősek Egerért. Fura, de talán a mostani válsághelyzet a 
legjobb „csapatépítő tréning” számunkra. Az ellenzékkel is az 
együttműködésre törekszem, amit főleg a Városgazdálkodási 
Bizottság elnökeként tudok erősíteni azzal, hogy a döntéseket 
konszenzussal igyekszem elfogadtatni. A jobbító szándékú 
módosító javaslatokat meghallgatom és nagy többséggel el is 
szoktuk fogadni, attól függetlenül, hogy melyik oldal képvi-
selője javasolja. 

– Mennyivel másabb úgy politizálni, hogy most lényegé-
ben felül kell emelkedni a pártpolitikai nézeteken, hiszen 
helyben az Egységben a Városért Egyesület tagjaként lett 
képviselő, de az MSZP városi elnökségi tagja maradt. Ho-
gyan működik ez a felállás?

– Talán egy elemző mondta azt 2019 októbere után, hogy 
„ellenzéki szavazó született”, és Egerben is ők szavaztak bizal-
mat az Egységben a Városért Egyesület képviselőjelöltjeinek 
azért, hogy másképp vezessük a várost, mint tette azt eddig a 
Fidesz. Nekünk pedig úgy kell dolgoznunk, hogy megfeleljünk 
ennek a megelőlegezett bizalomnak. Pontosan most, a veszély-
helyzetben tett kormányzati elvonások is azt mutatják, hogy 
mindent meg kell tennünk a 2022-es kormányváltásért. Ezt 
csak azért bocsátom előre, hogy bár Eger városáért szeretnék 
tenni és elsősorban a várospolitika érdekel, de nem úgy, hogy 
beülök a képviselői székbe és másnap elfelejtem, hogy ezt kik-
nek köszönhetem. Tehát: igen, a szocialista párt tagja vagyok, 
és mindent meg kell tennem az ellenzéki együttműködés sike-
réért, a 2022-es győzelemért. És igen: az Egységben a Városért 
Egyesület tagja és képviselője vagyok, és mindent meg kell ten-
nem Eger sikeréért. Az a szép, hogy a két kijelentés nem zárja 
ki egymást. Röviden pedig: baloldali lokálpatrióta érzelmű em-
bernek aposztrofálnám magam.

– Az általános áttekintés után térjünk rá a saját választó-
kerületre. Hogyan látja, a jelenlegi helyzetben milyen terve-
ket lehet megvalósítani? 

– A 3. választókerületben az elmúlt időszakban segítőim-
mel nagyon sok munkát végeztünk el. A lakossági észrevételek 
alapján iszaptalanítottuk a Szövetkezet és Berzsenyi Dániel ut-
cákban a megjelölt árokrészeket. Prio ritást élvez a körzetem-
ben a folyamatos fásítás, zöldítés, de fontos a meglévő állomány 
kezelése, gallyazása is. Közlekedési tükröt helyeztünk ki a Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskola hátsó bejáratánál, a Brassói ut-
cában – ezt 6 éve kérték folyamatosan a szülők. A Mátyás király 
út 11–35. között a kültéri padok javítása megtörtént. Ez alatt a 
néhány hónap alatt eddig jutottunk, de folyamatosan járom a 
körzetemet, beszélgetek a lakókkal, így a terveim között szere-
pel a Lajosvárosi Lidl-nél buszmegálló létesítése, illetve tovább 
folytatnám fedett buszmegállók létesítését. Kezdeményeztem a 
Köztársaság téren egy nagyobb gyógyszertár kialakítását is, ami 
kapcsolódna az itt befejezésre váró egészségügyi központhoz. 
Remélem, hamarosan birtokba vehetik a gyerekek és a szülők 
az új lajosvárosi kertvárosi óvodát. Jól halad a Puky Miklós 
úton a vízvezeték hálózat felújítása, cseréje. Remélem, hogy 

még az idén megtörténik a Sas utca – Mátyás király út közötti 
terület felújítása. Fontos feladatunk a Lajosvárosi temető bőví-
tése is. Nemcsak az itt lakók, de az egész város számára nagy 
jelentőségű a Vasútállomás környékének kulturált rendezése. 
Bízunk benne, hogy a korábban megígért intermodális csomó-
pont projekt forrásai megmaradnak, és egyszer az egész terület 
egységes rendezéséhez is eljutunk.

– A választókerület után nézzük a várost! A koronaví-
rus-járvány miatt kialakult országos helyzet nem igazán 
kedvez a vidéki nagyberuházásoknak. Igény természetesen 
lenne rá, ellenben a források egyre szűkösebbnek tűnnek, il-
letve sok esetben más lett a prioritás. Milyen jövőképe lehet 
így a városnak? 

– Sajnos, jelen esetben a koronavírus körül kialakult hely-
zet és a kormányzati elvonások miatt az önkormányzat nagyon 
nehéz anyagi helyzetbe került. Ez a különböző projektek finan-
szírozását megakadályozhatja. A Városgazdálkodási Bizott-
ság elnökeként is a legfontosabbnak tartom, hogy a városban 
megmaradjanak a munkahelyek és ebben – a lehetőségeinkhez 
mérten – az önkormányzat mindenben támogassa az itteni 

Szájmaszkok kézbesítése a Berze Nagy János utcában

Nagyadózók fogadása (2019)

vállalkozásokat. Most az azonnali cselekvések ideje van: én is 
segítetek gyógyszert, élelmiszert bevásárolni az időseknek. 
Képviselői tiszteletdíjam egy jelentős részéből a rászorulókat 
segítem: élelmiszercsomagot vásároltunk több képviselőtár-
sammal együtt, illetve maszkot, gumikesztyűt, fertőtlenítőszert 
biztosítottam az azt kérő embereknek, többek közt a lajosvárosi 
fertőtlenítőponton is. Az elmúlt 1,5 hónapban a képviselői te-
vékenységem jelentős része a koronavírussal kapcsolatos ano-
máliák megoldására korlátozódik. 

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a járvánnyal a ne-
hézségek nem múlnak el, utána is jelentős feladatok hárulnak 
majd az önkormányzatra. Mivel úgy tűnik, hogy a kormány 
nem akarja az álláskeresési támogatást 3 hónapról felemelni, 
azoknak, akik ez idő alatt sem tudnak elhelyezkedni, már csak 
az önkormányzati szociális támogatás marad, ami jelentős ter-
het ró majd a megnyirbált költségvetésünkre. Mindent meg 
kell tennünk, hogy a saját intézményeink, cégeink dolgozóit 
megtartsuk. Külön is foglalkoznunk kell a kulturális területen a 
közalkalmazotti státusz megszüntetése nyomán kialakuló hely-
zettel. 

Bizottsági elnökként korábban kezdeményeztem az üres ön-
kormányzati lakások felújítását, ezt reményeim szerint folytatni 
tudjuk. Szeretném itt is megköszöni a szak appará tus, a városi 
cégek munkatársainak munkáját.

Egyelőre nem látszik, hogy mikor tud majd újra indulni a 
turizmus, de örömmel látjuk a vállalkozói összefogást, amit a 
városnak is támogatnia kell: nagyon sok egri megélhetését biz-
tosítja, de a város intézményei is sokban függnek ettől, elég csak 
a Várra gondolnunk.

Hosszan sorolhatnám még a feladatokat, de mindenki tudja, 
látja, hogy komoly nehézségekkel kell megküzdenünk az előt-
tünk álló időszakban. Azt gondolom, hogy kemény munkával, 
összefogással sikerülhet 
az életet újra olyanná 
tenni Egerben, ahogyan 
mindannyian szeretjük.

„Kikapcsolódásként szőlőtermesztéssel foglalkozom. A fi-
zikai munka kikapcsol, szeretem a metszést, a kötözést, 
illetve amikor a végeredményt meg tudom kóstolni, az is 
örömmel tölt el. Munka, közélet, hobbi – de egyikben sem 
lehetnék sikeres anélkül a szerető családi támogatás nélkül, 
amit a feleségem, a gyermekeim és a szüleim biztosítanak 
a számomra.”

NÉVJEGY

SÓS TAMÁS (Eger, 3. választókerület)

Szervezet: Egységben a Városért Egyesület
Tisztségek:
  A Városgazdálkodási Bizottság elnöke
  A Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja 
  A Közbeszerzési Döntőbizottság tagja

Születési hely, idő: Eger, 1974. szeptember 30.
Képviselőség kezdete: 2019. október 13-tól, 1 ciklus  
E-mail: Sos.Tamas@ph.eger.hu
Fogadóóra: előre egyeztetett helyen és időpontban

3. VK
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Miután leemelték a festményeket, illetve díszkereteiket a Bazili-
ka falairól, megkezdődött ezek tisztítása. A restaurátorművészek 
többek között arra is figyeltek, hogy hozzányúltak-e már korábban 
a művehez, ha igen, milyen mértékben, valamint, hogy milyen 
anyagokat használtak a tisztításra.

„Két Kracker-kép kivételével a klasszicista időben épült baziliká-
ban lévő festmények nagyjából ugyanakkor készültek. A 19. és 20. 
század fordulóján ezeket a 170-180 éves képeket már restaurálták, 
esetleg lakklevétel is történt. A mi feladatunk, hogy eltávolítsuk a 
belenyúlásokat, illetve javítgatásokat” – fogalmazott Győri Lajos 
okleveles festőrestaurátor-művész.

Egy-egy kép helyreállítása 2–5 hónapot is igénybe vehet, attól 
függően, hogy milyen nehézségű problémák merülnek fel munka 
közben. Ilyenek lehetnek például a korábbi szakadások, dublíro-
zások, vagyis, ha megtámasztották a képet egy másik vászonnal, 
valamint ezek elválása egymástól.

„A két Kracker-festmény a korábbi, barokk építésű bazilikából 
valók. Ezek kemény, fatáblákra kasírozott vászonképek, amelyek 
sok helyen elváltak a merev hordozóról. A festményeket le kell ró-
luk választani, majd ismét megtámasztjuk” – mondta Győri Lajos.

Az olajfestményeket a lakkréteg védi, így az idő múlásával ez 
öregedik, nem pedig maga az alkotás. Enélkül egy idő után sokkal 
sötétebbé válna a mű.

„Az elöregedett, elsárgult lakkréteg más színezetet ad a képnek, 
ezáltal esztétikailag hátrább sorolódik a festmény. Viszont ameny-
nyiben ezt levesszük, és újralakkozzuk, a kép nem sötétedik el, a 
lakk pedig újabb 70–100 évig védi. Enélkül mindenféle sugárzás 
érné, például UV, ami tönkretenné a festékben lévő olajat, és elsár-
gulna a kép” – tette hozzá a festőrestaurátor-művész.

Míg a festményeket a Jézus szíve kápolnában, a freskókat a hely-
színen, vagyis az állványozás után kezdik restaurálni, tisztítani, 
konzerválni és retusálni.

A Bazilika belső terét már felállványozták. Ezután 
kezdődhet meg a freskók restaurálása. Emellett még 
zajlanak a közműbekötések, elvégzik a csapadékel-
vezetést, illetve a gázvezetékkiváltást. Az oszlopok 
lábazatát darabokban fogják cserélni, a belső térben 
találhatókat pedig műmárvánnyal szeretnék ellátni. 
Az elvégzendő feladatok között szerepel továbbá az 
altemplom párátlanítása. 
A tervek szerint a felújított Bazilikát 2022 szeptem-
berében adják át.

RESTAURÁLJÁK A BAZILIKA 
FESTMÉNYEIT
Tavaly szeptemberben kezdődött a Bazilika felújítása. A külső, illetve belső megújítás az egri főszékesegyház fest-
ményeit is érinti, amelyeket még az aljzatbetonozás előtt levettek az oltárokról, a Jézus szíve kápolnát pedig ideig-
lenesen restaurátorműhelyként használják.

SZERZŐ ÉS FOTÓ: VERES PETRA
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PORTRÉ

Vadűzés és 
erdőzúgás volt 
az élete
Hivatásról, trófeákról és izgalmas vadász-
kalandokról Kakuk „Pestuka” Jánossal 

Bár magam soha nem voltam szerelmese a vadászatnak, 
Szécsényi Zsigmond közismert bölcsessége („A vadászat: 
vadűzés és erdőzúgás; de több erdőzúgás.”), nem külön-
ben izgalmas és irigylésre méltó stílusban megírt köny-
vei révén nemcsak tökéletesen képes vagyok megérteni 
mindazokat, akiket egy életre „megfertőzött” e szenve-
dély, de nagyon szívesen is hallgatom azokat a története-
ket, amelyek az emberiség talán legősibb tevékenységé-
ről szólnak. Éppen ezért örültem annak, amikor módón 
volt találkozni és beszélgetni Kakuk „Pestuka” Jánossal, 
aki 45 éven keresztül volt az EGERERDŐ Erdészeti Zrt. és 
jogelődjeinek alkalmazottja, és aki tényleg elmondhatja 
magáról, hogy az erdő és a vadászat az élete.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Önt a legtöbben itt, a lakóhelyén, Felsőtárkányban 
nem Kakuk, hanem Pestuka Jánosként ismerik és em-
legetik. Kíváncsi lennék, vajon honnan ered a Pestuka 
ragadványnév?

– Akármennyire furcsa is – kezdi Kakuk János –, nem tu-
dom megmondani, ám mivel Felsőtárkányban szép számmal 
élnek Kakukok, ez a megnevezés nyilván a családunk meg-
különböztetésére szolgált. 

– Úgy tudom, hogy – a gyakorlati idejét is beszámítva 
– négy és fél évtizedet húzott le az EGERERDŐ Zrt.-nél 
és jogelődjeinél. Sőt, ahogy hallottam, csak 22 eszten-
dős volt, amikor a felsőtárkányi erdészet kerületvezető 
erdésze lett…

– Így igaz. Huszonkét évig az erdészi hivatást űztem, azt 
követően pedig még több mint két évtizedet dolgoztam a va-
dászati vonalon, egészen a 2002-es nyugdíjba vonulásomig.

– És miért lett erdész? Családi indíttatásból?
– Igen, csakhogy nem az édesapám révén. Volt néhány 

hold földünk, ami eltartotta a családunkat, ő kizárólag az-
zal foglalkozott, télen pedig, amikor nem igazán volt mező-
gazdasági munka, fuvarozott az erdészet számára. Viszont 
a sógorom – ő igazából a nagybátyám, mivel az édesanyám 
testvérét vette el, ám én csak a sógoromként emlegetem – 
erdészként tevékenykedett, és minthogy nekik nem volt 
gyerekük, szívesen vették, ha náluk időzök, s így nagyon 
sokat voltam náluk. Vitt magával mindenfelé, én meg en-
nek során valósággal beleszerettem ebbe a munkába, ezért 
aztán később nem volt kérdés, hogy erdészeti középiskolába 
megyek. Ő egyébként egy ízig-vérig becsületes, igaz ember 
volt, aki egy alkalommal azt a tanácsot adta nekem, hogy úgy 
becsüljem meg a munkahelyemet, mintha a sajátom volna. 
Amikor pedig már az is eldőlt, hogy belőlem is erdész lesz, 
azt mondta, egy ilyen helyen, ahol jószerivel nem figyel sen-
ki, rendkívül könnyű kísértésbe esni, de bármilyen nehéz is 
becsületesen élni, higgyem el, megéri. Na, én ezt az alapigaz-
ságot nemhogy nem felejtettem el, de egész életem során 
szem előtt tartottam.

– Mivel a szavaiból kiviláglik, hogy milyen szívesen vé-
gezte az erdészeti feladatokat, érdekelne, hogy miért vál-
tott a vadászati területre…

– Amikor mindez történt, külföldről már a korábbiaknál 
könnyebben lehetett Magyarországra jönni, így egyre több 
és több vadászni szándékozó nyugati vendég is érkezett, 
akiknek ez a hobbija ráadásul hatalmas bevételt hozott az ál-
lamnak. És miután én úgy ismertem a Bükköt, mint a tenye-
remet, egy ízben megkérdezték tőlem a központban, hogy 
nem volna-e kedvem a vadászati területen dolgozni. És bár 
az erdészi munka közel állt a szívemhez – ma is büszke va-
gyok azokra az erdőrészekre, amiket még az irányításommal 
telepítettek –, igent mondtam. Innentől kezdve a feladataim 
közé tartozott – többek között – a vadászatok szervezése, a 
vendégek kísérése. Mindezt úgy, hogy az ország anyagilag is 
minél többet profitáljon ebből a tevékenységből.

– Egy történet szerint, amit Önről meséltek nekem, 
csupán 13 esztendős volt, amikor az első vadat – ráadásul 
nem is akármilyet – elejtette. Vagy ez csak legenda?

– Nem, ez tényleg így esett. Akkor is a sógoroméknál vol-
tam, akik az erdészház kertjében különböző dolgokat termel-

tek, így például kukoricát is, amelyekre szívesen járt rá a vad, 
elég nagy kárt csinálva. Na, egyszer a sógoromék bementek a 
faluba vásárolni, ám engem otthon hagytak, hogy vigyázzak 
a házra. Kezdett esteledni, én meg az épület sarkáról meg-
láttam, hogy bejött a kertbe egy szarvasbika, majd elkezdte 
dézsmálni a kukoricát. Mivel akkoriban még nem zárták el a 
fegyvereket, hanem csak felakasztották a falra vagy a fogas-
ra, besiettem a sógorom golyós puskájáért, amelyben benne 
volt a megtöltött tár is, aztán megint kimentem az udvarra. 
Lőni akkoriban már tudtam, ugyanis a sógorom megtanított: 
előbb kispuskával, később meg a golyóssal is. Érdekes, hogy 
bár a szarvasbika, amely egy kukoricacsövet tartott a szájá-
ban, észrevett, mégsem nem futott el, csak nézett felém nagy 
flegmán. Mivel keresztben állt, igen jó célpontot nyújtott. Én 
pedig megcéloztam – miközben természetesen a torkomban 
dobogott a szívem –, aztán lőttem. Futott úgy ötven métert, 
majd elkezdett imbolyogni, végül összerogyott. 

– Gondolom, majd kiugrott a bőréből örömében…
– Á, dehogy. Rögtön tudtam ugyanis, hogy ebből nagy 

baj, lesz, ezért gyorsan le is feküdtem. Amikor a sógoromék 

NÉVJEGY

Név: Kakuk „Pestuka” János ny. erdész
Születési hely, idő: Felsőtárkány, 1940. 03. 24.
Iskolák: ásotthalmi erdészeti szakiskola (jelenlegi 
nevén: Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium)
Család: nős, két lányuk és négy unokájuk van
Hobbi: vadászat, horgászat
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szerző: szecskó károly

MARTUS FERENC
(1907–1998)

A természet iránti érdeklődés évszáza-
dok óta megfigyelhető, de a természet-
járás csak a 19. században kezdődött. 
Döller Antal 1873. augusztus 10-én meg-
alakította Ótátrafüreden a Magyaror-
szági Kárpát Egyesületet, majd Hanák 
Kolos (1851–1923) ügyvéd 1887. május 
15-én az egyesület Mátra Osztályát. 
1891. július 6-án Egerben is megalakult 
a Magyarországi Kárpát Egyesület Egri 
Bükk Osztálya Kállay Zoltán főispán el-
nökletével. Az alapító tagok között ta-
láljuk a város ismert polgárait: Bartalos 
Gyulát, Glósz Kálmánt, Grónay Sándort, 
Kandra Kabost, Maczky Valért, Ringel-
hann Imrét, Zalár Józsefet .

A 20. század elejére a természet-
járás mozgalommá vált. Az egri ter-
mészetjárók aktív tagjai voltak, akik a 
természetjárásért sokat tettek: Divi-
aczky Gyula (1922–1980), Gyulai István 
(1923–2008), Hortobágyi Ernő (1919–2003), Kolacskovsz-
ky Lajos (1891–1954), Dr. Lénárt János (1896–1971), Lovász 
József (1921–2001), Martus Ferenc (1907–1998), Dr. Mihá-
lyi János (1909–1993), Reskovits Miklós (1891–1964), Sós 
Sándor (1926–2004), Ürge László (1922–2009), Vida Gyula 
(1914–1975), Zbiskó Ernő (1921–1967). 1910-ben a munkás 
természetbarátok önálIó egyesületet hoztak létre, a Termé-
szetbarátok Turista Egyesülete néven. Egyre-másra alakultak 
a vidéki csoportok, így a TTE egri egyesülete 1912-ben alakult 
meg. Közülük most az egri TTE doyenjére, Martus Ferencre 
emlékezünk, akivel még e cikk szerzője is sok szép túrát tett. 

Martus Ferenc kőművesmester, a Heves megyei túramoz-
galom meghatározó személyisége Egerben született 1907. 
január 7-én. 1948-ig kisiparosként szakmájában dolgozott, 
majd a Heves Megyei Magasépítő Vállalatnál helyezkedett el. 
Munkáját odaadóan, nagy szakértelemmel végezte, így mű-
vezető beosztást kapott. Tevékeny, feladatait maximálisan 
ellátó, szakmáját szerető ember volt. Barátságos, kedves, 
készséges személyisége népszerűvé tette, egyedül a dicsé-
rettel fukarkodott. 

Vérbeli agglegény, a Bükk szerelmese volt, családja pedig 
a természetjárók, túratársak csapata. „Ez csak kezdetben 
hobbi, idővel szenvedély lesz belőle, igazi, nemes szenvedély. 
Megmondjam, hogy a leghosszabb »túrám« mi volt? Amikor 
a Don-kanyarból gyalogosan jöttem haza. Hogy túléltem, az 
állóképességemnek, a természetjárásnak köszönhetem” – nyi-
latkozta 90 esztendős korában. A háborúból 1946 májusában 
tért haza Egerbe, s felvette a kapcsolatot volt sporttársaival, 
de a túrák csak 1948 körül kezdődtek el. 

Felsorolni is lehetetlen, hogy Martus 
Ferenc mi mindent tett a természet-
védelemért, a turistákért. 1962-ben a 
megyei szövetség elnöksége technikai 
bizottságának vezetőjévé választották. 
Kellő szakértelemmel irányította az 
útjelzések és a forrásfoglalások ügyét. 
1965-től a Társadalmi Erdei Szolgálat 
tagja, majd a megyei Kéktúra Bizottság 
vezetője lett. Heves megyében ő volt a 
tájékozódási versenyek egyik megho-
nosítója. Nevéhez fűződik 1971-ben a 
Hereg-réten a Lénárt-forrás építése. Az 
1970-es évek elejétől az 1980-as évek 
közepéig a Mátrában és a Bükkben több 
mint 1000 km turistaút felújítója volt.

Martus Ferenc az Egri Spartacus Sport 
Egyesület természetjáró szakosztályában 
tevékenykedett. Szakmai tudásával aktí-
van közreműködött a Várkúti Turistaház 
megmentésén, amely óriási feladatot 

jelentett. Eger vár ostromának 400. évfordulója tiszteletére 
1952-ben ő rendezte meg az első Dobó István emlékversenyt, 
amelyet azóta is évente megtartanak. A Heves Megyei Termé-
szetbarát Szövetség Hevesi Tájak című kiadványában a bükki 
történelmi helyeket rendszeresen ismertette. 

Martus Ferenc 1927-től haláláig 71 évet töltött természet-
járással, s ez alatt az idő alatt végzett kiemelkedő munká-
jáért számos elismerést kapott: Erdők Védelmezője jelvény 
(1966), Országos Testnevelési és Sporthivatal (OTSH) – Ki-
váló Társadalmi Munkáért oklevél (1984), OTSH Kitüntető 
jelvény (1985), Magyar Természetjárók Szövetsége – 50 éves 
Aranykoszorús jelvény, Természetvédelmi Szolgálat – 25 
éves Törzsgárda jelvény (1990), Magyar Természetjáró Szö-
vetség – Czárán Gyula Emlékérem (1994).

Martus Ferenc 1998. március 24-én Egerben hunyt el. Az 
egri Kisboldogasszony (Kisasszony) temetőben helyezték 
örök nyugalomra. Tiszteletére minden év március elején a 
Heves Megyei Temészetbarát Szövetség „Martus Ferenc em-
léktúrát” szervez Felsőtárkány – Peskő-völgy – Peskő-ház – 
Őrkő-rét – Őrkő-ház – Bélapátfalva útvonalon.

2005 októberében, a Lombhullási ünnepség keretében, az 
Egerhez közeli Várkúton Francia István kezdeményezésére – 
akinek ezúton is köszönetet mondok a cikkhez nyújtott se-
gítségéért – faragott emlékoszlopot állíttattak, amelyen 53 
olyan név szerepel, akik sokat tettek a természet védelméért, 
a természetjárásért. Martus Feri bácsi neve is közöttük van, 
aki örökre bevéste nevét a turistamozgalom aranykönyvébe. 

Befejezésként ismét őt idézem: „A túrán csak akkor érezhetjük 
jól magunkat, ha mindennapos gondjainkat otthon tudjuk felejteni.” 

„Az éjszaka nem azért következik, hogy feketébben lássuk a világot, 
hanem azért, hogy annak múltával még szebben ragyogjon a NAP!” 

(Novák Ildikó)

hazajöttek, azonnal feltűnt nekik a csendességem, s kérdez-
gették is, hogy nem vagyok-e beteg. Végül elmeséltem nekik 
mindent. Egy kis ideig töprengett, hogy mi tévők legyünk, 
aztán fogta a viharlámpát, majd szólt nekem, hogy hozzam 
ki a baltát a fészerből. Odamentünk a bikához, ő pedig a balta 
fokával odaütött egy jókorát az állat térdére. Másnap telefo-
nált az erdészet vezetőjének, akinek azt mondta, hogy egy 
sánta bika bejött a kertbe, ám a kutyák megfogták, úgyhogy 
nem volt mit tenni, le kellett lőni. Hát, így történt. A bika 
agancsát ma is itt láthatja a falunkon.

– Ez volt tehát az első vad. Készített arról valamiféle sta-
tisztikát, hogy mindmáig – hiszen még most is vadászik, 
noha egy rosszul sikerült kórházi kezelés nyomán mankó-
val kénytelen járni –, hány vadat ejtett el?

– Ezt lehetetlen megmondani, pedig egy jó darabig pró-
báltam számolni. Miután 1975 és 1985 között Heves megye 
vadászmestere voltam – amikor is szűkebb hazánkban 42 
vadásztársaság volt, köztük az egri Gárdonyi, amelynek a 
tagja voltam –, rengeteg helyre meghívtak vadászni, így egy 
idő után nehéz volt vezetni, hol és mit lőttem. De van egy 
elég beszédes adat: a 2002-es nyugdíjba vonulásomig 1700 
vaddisznót ejtettem el. Ennek alapján azt mondhatom, ösz-
szesen több ezer vadról lehet szó.

– Ráadásul nemcsak idehaza vadászott, hanem Kanadá-
ban és Afrikában is. Ezekről a helyekről milyen trófeák kal 
tért haza?

– Kanadában például négy fekete medvét sikerült lőnöm, 
míg Afrikában – többek között – különböző antilopfajtákat, 
így impalát és oryxot, valamint varacskos disznó kanokat, 
amelyek egyike a maga 35 centiméteres agyarával aranyér-
mes trófea lett. 

– És került ijesztő helyzetbe a vadászatai során?
– Tudja, mitől ijedtem meg életemben a legjobban? Egy 

mókustól… Épp a kanadai vadonban voltam, ahol ezernyi 
állat előfordul, többek között kojot, farkas, és persze, puma, 
amelyről tudtam, hogy igen gyakran a magasból, a fákról 
támad. Na, szóval kiszórtam a magasles elé vagy százmé-
ternyire füstölt szalonnát – mert bármilyen furcsa, a fekete 
medve azt szereti a legjobban –, aztán csendben vártam a 
zsákmányra, csak a szél zúgott a hatalmas feny vesben. Az-
tán nagy hirtelen valami a fejemre ugrott, ami akkorát ütött, 
hogy biztos voltam benne, egy puma vetette magát rám. 
Bevallom, kivert a hideg veríték, mígnem megláttam, hogy 
egy mókus volt a tettes. Ez most viccesen hangzik, de ott és 
akkor nem volt az.

– És olyan, amikor valóban veszélyben volt?
– Ilyen is volt. Dél-Afrikában vadásztam, egy Zambiához 

közel eső területen. Minthogy varacskos kant akartam lőni, 
készítettek nekem egy leskunyhót egy kisebb tó partján, aho-
vá az állatok gyakran jártak inni. A kis építmény bejáratát el-
takarták fákkal, s csak egy 30-szor 50 centis ablakocska volt 
kihagyva, hogy lőhessek. Egy szép kant sikerült is elejtenem, 
de miután egy másikat is szerettem volna, a fekete kísérőm-
mel visszamentünk a kunyhóba, aztán ott ücsörögtünk egy-
más mellett. Egyszer csak látom, hogy a kísérőm úgy ugrik 
ki azon a kicsinyke lyukon, hogy az oldalaihoz szinte hozzá 
sem ér, miközben azt ordítja, hogy én is menjek. Fogalmam 
se volt, hogy honnan leselkedik rám veszély, néztem jobbra, 

néztem balra, míg végül megláttam egy fekete mambát, ami 
felém csúszott a földön.  Megpróbáltam a késemmel kitágí-
tani a rést, majd ki akartam mászni, de az istennek se sike-
rült. És a fekete társam is hiába akart kiráncigálni. Úgyhogy 
tényleg csak a kígyón múlt, hogy nem mart meg.

– Ezek örök élmények. Az ilyenek adják a vadászat szép-
ségét?

– Az ilyenek is, hiszen szerintem az élményt nem a trófea 
nagysága határozza meg. De számomra az a legizgalmasabb, 
hogy miként tudok túljárni a vad eszén, mert az is nagyon 
ügyel mindenre, elvégre az élete múlik azon, képes-e elme-
nekülni a rá leselkedő veszélyek elől. Amúgy pedig a vadász-
szenvedély azon ősi dolgok egyike, amely ott van az ember 
zsigereiben. 

– Feltételezem, hogy a hosszú évek során rengeteg kül-
földi vadászt kísért. Vannak olyanok, akik máig megma-
radtak az emlékezetében?

– Hogyne. Volt például a németországi báró, akit évtize-
dekig én kísértem, és mivel igen gazdag ember volt, mindig 
ragaszkodott hozzá, hogy a legnagyobb bakot lőhesse meg, 
kerül, amibe kerül. Szintúgy visszatérő vendégem volt egy 
világhírű svájci agysebész, aki megint csak a legnagyobb ba-
kot szerette volna elejteni. Úgyhogy volt közöttük versen-
gés, amikor egyszerre voltak nálunk. 

– Evezzünk kicsit más vizekre… Kíváncsi lennék, vajon 
a felesége mennyire viselte jól, hogy a vadászat miatt sokat 
nincs otthon?

– A feleségem közgazdász, s egy valami egészen bizonyos: 
ha ő nem áll mindvégig mögöttem, ha nem teremti meg a 
nyugodt hátországot, aligha juthattam volna előre. 

– Ha már a család… Van olyan, aki megörökölte a vadá-
szat iránti szenvedélyt?

– Az egyik unokám. Ő most 30 éves, gépészmérnök. Igen 
gyakran elkísért a vadászatokra, szeretett ott lenni. Annak 
idején azt mondtam neki, amikor megszerzi a diplomáját, 
választhat egyet a puskáim közül. Aztán, amikor megkapta 
az oklevelet, megkérdezte tőlem, emlékszem-e még az ígé-
retemre. Azt feleltem, hogy persze, de vizsgázzon le mind-
abból, ami a fegyvertartási engedélyhez kell. És noha ez meg 
is történt, manapság – ahogyan az egy fiatalemberhez illik 
– inkább a lányok becserkészésével foglalkozik, semmint a 
vadakéval. A nagyobbik lányom is mutatott érdeklődést a 
vadászat iránt, de ő elkerült tőlünk, külföldön él.

– Jó is, hogy ezt szóba hozta, ugyanis a beszélgetésünk 
zárásaként éppen azt akartam megjegyezni, hogy az egyik 
lánya révén egy Nobel-békedíjas is elég gyakran megfordul 
Felsőtárkányban…

– Igen, a vejemről van szó. Ők az ausztriai Kismarton-
ban élnek, és míg a lányom Sopronban dolgozik biológia–
kémia szakos tanárnőként, a férje a bécsi székhelyű Nem-
zetközi Atomenergia-ügynökség alkalmazottja, amely 
csapat 2005-ben elnyerte a Nobel-békedíjat, ezért ő is e 
rangos elismerés egyik tulajdonosának mondhatja magát. 
Itt is van nálam az a dokumentum, ami tanúsítja mind-
ezt. De nem csak erre vagyok büszke, hanem arra is, hogy 
a díjjal járó pénzt felajánlották az UNICEF-nek, vagyis az 
ENSZ gyermekalapjának. 
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Elöljáróban egy kis idei történet. Április elején, húsvét 
előtt még nem voltak olyan szigorúak a hétvégi kijárási 
korlátozások, mint néhány héttel később. Akkor is azt 
hangsúlyozták minden elérhető fórumon, hogy kirándul-
ni szabad, bizonyos megkötésekkel. Mit tesz ilyenkor az 
egyszeri egri vagy Eger környéki ember? 

– Jó! Kiránduljunk! De hová? Hm…, menjünk mondjuk 
a tárkányi tóhoz!

A probléma ezzel csak az volt, hogy nagyon sokan gon-
dolkodtak így! Vagyis „adtunk egy jó nagy pofont” az 
egyébként nem is olyan rossz elgondolásnak. Ember-em-
ber hátán, az újonnan kihelyezett padok zsúfolásig meg-
töltve. A sétányon nemhogy másfél méter, még 10 centi 
sem volt az emberek között, vagyis amikor egyszerre so-
kan gondolják ugyanazt és igyekeznek a legkisebb energi-
abefektetés árán azt kivitelezni, abból nem sül ki jó!

Ezek után finomodtak azok a kijelentések, hogy hogyan 
és merre érdemes kirándulni, ha már a hétközi karantén 
fáradalmait a természetben kívánjuk valahogyan kipihen-
ni. Mert bár mindenütt látjuk, olvassuk a #maradjotthon 
kifejezést, azért jó kimozdulni, meg kell is az ember lelké-
nek és testének ez a felüdülés.

Az erdészetek honlapján, de az erdei utak mentén is, 
egyre több tájékoztató jelenik meg a koronavírus-járvány 
idején bevezetett „erdei etikettről”. Az egyik személyes 
kedvencem a Vérteserdő plakátja, ami az erdei követési tá-
volságot 5 sünben (1,5 méter) állapítja meg és arra is buz-
dít, hogy túrázás közben ezt az 5 sünnyi távolságot tartsuk 
is meg egymás között. 

Az Aktív Magyarország infografikája is közérthető mó-
don meséli el, mire vigyázzunk, ha most az erdőben tú-
rázunk. Az alapdolgok (vidd magaddal a szemeted, legyen 
elsősegély-felszerelés nálad, kerüld a közösségi bútorokat 
és ivókutakat, legyen nálad élelmiszer és innivaló) mellett 
most inkább egyedül vagy lakótársaiddal együtt indulj út-
nak, ismert útvonalakat válassz, lehetőség szerint kerüld 
a tömegközlekedést és tarts távolságot a többi túrázótól. 
Ebből egyébként létezik kerékpáros verzió is. 

A másik probléma a helyszín megválasztása, hogy mer-
re kiránduljunk. Ami könnyen elérhető és első, második 
vagy éppen harmadik gondolatra előjön, az szinte biztos, 
hogy nem jó választás, mert másoknak is az az első (má-
sodik, harmadik) gondolata. Jó példa erre a felsőtárkányi, 

Túrázás

Mindenhol vannak szabályok, még 
az erdőkben is!
Személyes tapasztalatok alapján úgy érzem, érdemes néhány gondolatot most megosztani azokkal, akik a koronaví-
rus-járvány miatt erdőjárásra adták a fejüket. Vannak, akiknek ez nem újdonság, hiszen korábban is sokszor kirándultak, 
de azt is látni, hogy sokan a karanténból való szó szerinti kitörésként fogják fel azt a lehetőséget, hogy „az erdőkben, 
külterületeken, egészségmegőrzési céllal szabad sétálni, sportolni”. Valóban. Lehet, de ennek is vannak szabályai, amit a 
saját és mások testi épsége – és egészsége – érdekében érdemes betartani. Ezekből szemezgetek most néhányat. Remé-
lem, megfogadják, mert nagy valószínűség szerint még sokáig be kell majd tartani ezeket a rendelkezéseket, ajánlásokat.

SZERZŐ ÉS FOTÓ: TURAY ZOLTÁN

illetve a síkfőkúti tó. Ennél ritkábban látogatott hely kell. 
Olyan, ami saját autóval, netán gyalogosan könnyen meg-
közelíthető. Ehhez jó hátteret nyújtanak a különböző tú-
rázással kapcsolatos telefonos applikációk, weboldalak. 

https://www.termeszetjaro.hu
https://turistautak.openstreetmap.hu
https://www.strava.com/

Ezek segítségével – némi otthoni gyakorlást követően 
– bárki kilométerre, a szintemelkedéseket is belekalku-
lálva, akár időre pontosan megtervezheti az ilyen hétvégi 
kiruccanásokat. Szerencsére, Eger környékén nagyon sok 
jelzett turistaút megy, így csak egy jó kiindulópontot kell 
találni, aztán pedig mehet a körtúra, adott célhoz terve-

zett séta, netán komo-
lyabb teljesítménytúra, 
aminek a végén mond-
juk telefonos egyeztetést 
követően a család többi 
tagja autóval begyűjti 
az erdei vándorokat. Az 
elmúlt hetekben mind-
egyiket kipróbáltam. A 
Bükk nyugati részén és 
a Bükkalján több helyen 
is jártam egy, a Heves 
Megyei Természetbarát 
Szövetség által kiírt, 13 
túrát tartalmazó jelvény-
szerző túramozgalomnak 
(Az egri Bükk nagyjai) 

köszönhetően. Az elmúlt hétvégén éppen a Martus Fe-
rencről (Lásd: Szecskó Károlynak az ebben az újságban 
Feri bácsiról megjelent írását!) elnevezett 20 km-es túrát 
teljesítettem Felsőtárkány és Bélapátfalva között.

A másik, ami probléma lehet, a városkörnyéki külterü-
leti utak. A kijárási korlátozásk miatt sokan csak az Eger 
környéki dűlőutakra jutnak el. Nincs ezzel baj, itt is jókat 
lehet sétálni, de fontos, hogy betartsuk az erre vonatkozó 
szabályokat. Ezek az utak és területek sokszor magántu-
lajdonban vannak vagy mezőgazdasági hasznosítás alatt 
állnak. Itt is azok a szabályok érvényesek, mint az erdők-
ben: nem szabad letérni ezekről az utakról és a kutyasé-
táltatás is csak pórázon történhet. Utóbbi azért is javasolt, 
mert itt sokszor botlunk – szó szerint – vaddisznókba, ami 
veszélyes lehet. 

Egyébként úgy tűnik, még így is kevesebb az erdőkre jutó 
terhelés. Ezt talán abból lehet a legjobban lemérni, hogy a 
fák között sétálva most sokkal több állattal lehet találkozni, 
mint korábban. Példaként felhozhatom, hogy egy nap 20 
körüli foltos szalamandrát észleltem a Bükkben, vaddisznó 
ugrott fel tőlem kb. 10 lépés távolságra, szarvasok keresz-
tezték a turistaösvényt vagy éppen egy kiadós muflon-csa-
pat görgette felém a sziklákról a köveket. Felejthetetlen 
élmények. Ilyet kívánok mindenkinek! Jó túrázást – a ko-
ronavírus-járvány idején is!  
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– Mióta foglalkozol tánccal, és mikortól érezted azt, 
hogy szakmaként szeretnél rá tekinteni?

Törteli Nadin: – Hétévesen kezdtem mazsorettezni 
egy dunaföldvári egyesületnél. Imádtam, és minden idő-
met ezzel töltöttem, kilenc évig a nap 24 órája erről szólt 
számomra. Mikor iskolát kellett választani, édesanyám 
a Pécsi Művészeti Szakgimnáziumot javasolta. És bár a 
nyílt napon nem tudtam, hogy mit csinálnak, hogy ez 
valakinek a hivatása lehet, ahogy azt sem, hogy vannak 
társulatok, ahol a táncosok ezzel foglalkoznak, de már az 
iskola illata és a légkör is tetszett. Éreztem, hogy ez na-
gyon más világ. Előtte hatosztályos gimnáziumba jártam, 
ahhoz képest egy művészeti szakközépiskola ég és föld. 
Akkor eldöntöttem, ha fölvesznek, mindenképpen el fo-
gom végezni. Aztán második osztályos voltam, a Csárdás-
királynőt néztem a Pécsi Nemzeti Színházban, és abban 
a pillanatban, amikor elhúzták a vörös bársonyfüggöny, 
tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Nem feltétlenül a tán-
cos szakmába szerettem bele, inkább a színházba, amit az 
egy nézőnek adni tud.

– Pécsről hogy kerültél Egerbe?
– Ötödéves voltam, mikor a koncertvizsgára készül-

tünk, az OKJ-s képesítés záróvizsgájára, és szerencsére 
több koreográfiában is rész vehettem, sok lehetőséget 
kaptam arra, hogy kibontakozhassak. Akkor már nagyon 
szerettem azt, amit csinálok, és mikor két próbatánc után 
Topolánszky Tamás elhívott Egerbe, akkor indultam el 
azon az úton, amin megtanultam, hogy mit jelent napi 
nyolc órában táncosként dolgozni. Amióta itt vagyok, az-
óta gondolok a munkámra hivatásszerűen.

– Idén a negyedik évadodat töltöd a GG Tánc Egernél, 
hogyan értékelnéd az elmúlt éveket?

– Nem évadkezdésre érkeztem, így nehéz volt becsatla-
kozni a már futó előadásokba, fölvenni a tempót, amely-
ben a társulat és a színház dolgozott, de szerintem elég 
hamar sikerült. Alapvetően nagyon jól érzem magam eb-
ben a miliőben, amiben dolgozunk. Elképzelhető, hogy 
egy kicsit túlvállaltam magam, mikor elkezdtem az egye-
temet a színház mellett, mert nagyon nehéz párhuzamo-

Egri siker

Törteli Nadint 
választották az 
évad legjobb női 
táncművészének
Április 29-e a táncművészet világnapja, ilyenkor adja 
át szakmai díjait a Táncművészek Szövetsége. Idén a 
Gárdonyi Géza Színház tagozatának egyik tagja, Törteli 
Nadin kapott országos elismerést. 

san teljesíteni, sok az elvárás, és sokszor nehéz megtalálni 
azt a szűk keresztmetszetet, ami mindenkinek megfelel. 
Én mindent megtettem, remélem beértem a finishbe, és 
sikerül lediplomáznom – akár nyáron, akár ősszel, ezt saj-
nos még senki nem tudja.

– Mi az erőssége az egri tánctagozatnak?
– Az összetettsége, hiszen a táncprodukciók mellett 

színházi darabokban is részt veszünk. Ez nagyon sok 
munkát és feladatot jelent mindenkinek. Úgy gondolom, 
hogy az a rendszer, amiben dolgozunk, nagyon stabil, és 
ez Topolánszky Tamásnak köszönhető, aki egyben tartja 
az egészet. Az Eger Csillaga-díjjal például arra kaptunk 
visszajelzést, hogy a város szereti a társulatot.

– Melyik előadást emelnéd ki az elmúlt évekből? Mi 
áll a legközelebb hozzád?

– Nagyon szerettem az In_Time című előadást (ko-
reográfus: Frenák Pál). De egyúttal furcsa is ezt mon-
danom, mert egy nagyon nehéz és megterhelő szerepet 
játszottam benne. Amikor a premier után megkérdezték, 
hogy éreztem magam, csak azt tudtam mondani, hogy 
szörnyen, mert ebben a darabban szörnyen kellett érez-
nem magam. Persze visszagondolva nagyon jól sikerült, 
és imádtam csinálni, de akkor, abban a pillanatban nem 
tudtam azt mondani, hogy jól éreztem benne magam. Vi-
szont megugrottam egy olyan önmagammal szemben állí-
tott lépcsőt, amit már régóta szerettem volna, azért pedig, 
hogy ez sikerült, nagy köszönettel tartozunk Vasas Eriká-
nak (koreográfus asszisztens), aki kihozta a maximumot 
a társulatból.

Emellett nagyon szerettem a Bolerot is, soha nem kap-
tam még ilyen kitüntetett szerepet, nagy feladatot és ki-

hívást jelentett, fizikailag is leterhelt, sok sérülés történt 
a társulatban, így nehéz volt próbálni, közben pedig sok 
gátlást kellett levetkőznöm, hogy meg tudjam csinálni. 

– Hogyan segít ebben a tánc?
– Alapvetően antiszociális ember vagyok, úgy gondo-

lom legalábbis, hogy nehezen teremtek kontaktust, nehe-
zen tudom megértetni magam másokkal, de mikor a szín-
padon vagyok, táncolnom kell, és tudom, mi a feladatom, 
mit kell elmondanom, akkor annyira egyszerűnek, tisz-
tának tűnik az egész, nincsenek kérdések, sem kételyek, 
olyankor minden adott. A tánc önkifejezés, önismeret és 
önmegfejtés számomra, egy olyan út, ahol keresem ön-
magam és tanulok önmagamról.

Törteli Nadint választották az évad legjobb női táncművészé-
nek – színházi tánc kategóriában. A Táncművészek Szövetsége 
minden évben április 29-én adja át szakmai díjait Budapes-
ten, idén azonban a gálát később tartják a koronavírus-jár-
vány miatt. A Gárdonyi Géza Színház táncegyüttesének mű-
vésze négy éve tagja az egri társulatnak, legutóbb a Bolero 
című ökobalett főszerepében láthatta a közönség.

SZERZŐ: VERES PETRA FOTÓ: GÁL GÁBOR
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A TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJA
1982 óta ünneplik világszerte április 29-én a táncművészetet, 1727-ben ugyanis ezen a napon született Jean Georges 
Noverre francia balett-táncos. Rá emlékezve és előtte tisztelegve, ezen a napon a színházakban egy-egy neves alkotó 
üzenetét tolmácsolják a közönségnek. Idén egri táncművészeket kértünk erre.

Törteli Nadin táncművész, GG Tánc Eger: 
A nézőknek azt üzenném, hogy a tánc 
nemcsak a mi szakmánk, ezt bárki űzhe-
ti a saját boldogságáért. Önmagunk miatt 
is dolgozunk, mert szeretünk táncolni, de 
ezt a hétköznapi ember is legalább annyira 
szeretheti, úgyhogy mindenki bátran kap-
csolja be a zenét, bömböltesse a magnót, 
akár a kórházi dolgozókért, akár a családjá-
ért, és táncoljanak otthon közösen!
A szakmában dolgozóknak pedig csak ki-
tartást kívánok és sok energiát, hogy ön-
magukat tudják képezni ebben a nehéz 
helyzetben. Most mindenki alkalmat 
kap arra, hogy egy kicsit utolérje magát 
azokban a feladatokban, amelyekben ed-
dig nem sikerült.

Tóth Karolina táncművész, GG Tánc 
Eger: Ami nagyon aktuális és minden-
kire vonatkozik ebben a helyzetben, az 
Ohad Naharin izraeli táncos-koreográfus 
gondolata: „Táncolni annyit tesz, mint a 
jelenben lenni.” Szerintem ennél aktuá-
lisabb üzenet most nincs sem a művé-
szek, sem a nézők felé, akik most főként 
az online tartalmakra korlátozódtak a 
kultúra területén.

Topolánszky Tamás koreográfus, mű-
vészeti vezető, GG Tánc Eger: Ha sokáig 
nem kapunk meg valamit, akkor még in-
kább vágyunk rá. Abban bízom, hogy ez a 
mostani helyzetre is igaz, és a nézők már 
alig várják, hogy újra találkozhassanak a 
táncosokkal. Persze próbáljuk pótolni a 
hiányt online formában, ahol lehet, ott 
digitálisan megjelenünk a közönségünk-
nek – gyerekeknek, felnőtteknek egya-
ránt. De nagyon boldog lennék, ha az a 
forgatókönyv következne be, hogy ami-
kor újra látogathatók lesznek a színhá-
zak, akkor alig bírjuk majd visszatartani 
a közönséget a kapuknál.

A mi szakmánk nagyon speciális, ezért 
addig is mindenki készül, egyéni trénin-
geket tartunk. Ez olyan, mint a sport, nem 
lehet kihagyni pár hónapot, mert abban az 

esetben nagyon furcsa utána az indulás. A táncművészek részéről éppen 
ezért elengedhetetlen, hogy mindenki a saját környezetében várja, hogy 
újra közösségként működjünk, mert amikor valóban ott kell lenni, fon-
tos, hogy olyan kondícióban legyünk, hogy az ne okozzon problémát.

(fotó: gál gábor)
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Felesége új társra talált, gyermekei pedig alig emlékeznek rá. 
Az őrmestert a fogság rendkívül megviselte, de nem tudni 
pontosan, mi történt vele. Úgy tűnik, sok titkolnivalója van 
és egyáltalán nem segítőkész. A megszállott és rögeszmés 
CIA-elemző, Carrie Anderson (Claire Danes) a frissiben sza-
badult és hősként tisztelt Brodyt árulónak bélyegzi, és min-
dent elkövet, hogy bebizonyítsa Brody a belső ellenség.
#CIA #kém #terrorelhárítás #USA #Közel-Kelet
Rendező: Michael Cuesta. Forrás: port.hu

KÖNYV

A KÉPZELET KOCKÁZATA – SYLVIA PLATH ÉLETMŰVE, 
ÉLETTÖRTÉNETE ÉS BETEGSÉGE

Szerkesztette: Gerevich József
Sylvia Plath, amerikai költő és prózaíró sze-
mélye Az üvegbura című, önéletrajzi ihleté-
sű kultuszregénye és tragikus öngyilkossága 
okán vált világszerte ismertté. Ám az, hogy 
milyen összefüggések voltak a költőnő kettős-
ségekkel jellemzett személyisége, magánéleté-
nek részletei és irodalmi munkássága között, 
eddig csak kevesek előtt tárult fel. Ki volt valójában Sylvia Plath; a 
nő, az alkotó, az anya, a gyermek, a páciens? Jelen kötet számára 
szerkesztője, Gerevich József pszichiáter olyan, interdiszcipliná-
ris nézőpontokat ötvöző tanulmányokat válogatott, amelyekből 
egyedülálló pszichobiográfiai keresztmetszet körvonalazódik.
Az elemzések kitérnek a költőnő személyes dilemmáira, küz-
delmes alkotói karrierjére, miközben pszichiátriai betegségéről, 
annak tüneteiről és kezeléséről adnak hiteles részleteket. Van-e 
összefüggés kreativitás és öngyilkossági hajlam közt? Volt-e Plath 
írói tevékenységének terápiás hatása? Miért nem volt felhőtlen 
kapcsolata szüleivel és férjével, Ted Hughes brit költővel? Hogy 
jelent meg mindez Plath mindennapi életében és milyen lenyo-
mata fedezhető fel a művekben? A kérdésekre választ keresve 
arra is fény derülhet, mi vezethetett el végül a fiatal nő öngyil-
kosságához.
Noran Libro Kiadó, 399 oldal, 2019

CSEPELLA OLIVÉR: NYUGAT 
+ ZOMBIK 

„Az agyatlan élőhalottak és a 
reménytelenül széplelkűek har-
cában sosem volt irgalom, de 
most patakokban folyik a vér és 
a tinta, reped a csont, szakad a 
merített papír. Íme Babits Mihály és Quentin Tarantino talál-
kozása a boncasztalon: három év feszült várakozás után kéz-
hez vehetik a rajongók Csepella Olivér már megjelenése előtt 
kultikus képregényét. Sikerülhet-e a magaskultúra legkifino-
multabb képviselőinek, a Nyugat szerzőinek megállítaniuk a 
tömegkultúra legfélelmetesebb teremtményeit, a zombikat? 
Lehetséges-e jambussal vagy szonettkoszorúval felvenni a 
harcot a halálos harapással? És egyáltalán: vehetjük-e a bá-
torságot, hogy viccet, sőt horrort csináljunk az iskolában fel-
szentelt irodalmi kánonból? Nagyon remélem, hogy a válasz 
mindhárom kérdésre igen.” (Nyáry Krisztián)
Corvina Kiadó, 264 oldal, 2019
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AJÁNLÓ
FILM

BÉKEIDŐ
magyar filmdráma, 92 perc, 2020
A Békeidő egy filmantológia, több, egymásba 
kapcsolódó történettel. Különböző emberi 
viszonyokban járja körül a dominancia és ki-
szolgáltatottság kérdését, képzelet és valóság 
határán, legyen szó párkapcsolatról, barát-
ságról, szülő és gyerek, állam és polgár viszonyáról.
A cselekmény egy éjszaka alatt zajlik, és több fő történetszálat 
ötvöz, melyek újabb történetek és karakterek felé ágaznak el: 
egy protestáns pap és családja közötti konfliktus; egy politi-
kai aktivista nő tizenéves lányának kalandjai; egy középko-
rú színész és a felesége házassági válsága, valamint egy híres 
színházrendező és fiatal pártfogoltjának története.
Rendező: Hajdu Szabolcs. Főbb szereplők: Sárosdi Lilla, Sza-
bó Domonkos, Hajdu Lujza, Hajdu Szabolcs, Schilling Ár-
pád, Török-Illyés Orsolya. Bemutató: április 23-tól elérhető 
online. forrás: port.hu

HÁZASSÁGI TÖRTÉNET (MARRIAGE STORY)
amerikai filmdráma, 136 perc, 2019
Noah Baumbach kíméletlen, de 
egyben szívmelengető képet fest 
a nézőknek egy házasság szét-
hullásáról és egy család összetar-
tásáról. Rendező: Noah Baum-
bach. Főbb szereplők: Scarlett 
Johansson, Adam Driver, Laura 
Dern. forrás: port.hu

SOROZAT

SÖTÉTSÉG (DARK)
német–amerikai misztikus krimisorozat, 
2017 – 2 évad, részenként ~40-50 perc
Egy gyermek eltűnik és négy család in-
dul kétségbeesett kutatásra, miközben 
egy három generációt érintő elképesztő 
rejtélyre derítenek fényt.
#időutazás #posztapokaliptikus #kira-
kós #időcsavar 
Rendező: Baran bo Odar. Forrás: port.hu

HOMELAND: A BELSŐ ELLENSÉG 
amerikai filmsorozat, bűnügyi dráma, 2011 – 8 évad, részen-
ként ~50 perc
A többszörösen díjnyertes amerikai 
sorozatban Nicholas Brody (Damian 
Lewis) iraki szolgálata idején az ellen-
ség fogságába esik, azonban egy sike-
res mentőakcióban kiszabadítják, így 
8 év elteltével hazatérhet feleségéhez 
és gyermekeihez. Eltűnése és váratlan 
visszatérése szinte sokkolja családját. 

A Cukorbetegek Egri Egyesülete 
tisztelettel kéri, hogy ajánlják fel 
az SZJA 1%-át betegségmegelőző, 
betegoktató rendezvényeink és 
szűrőprogram jaink támogatására. 
Adószámunk: 18582145-1-10 
Köszönjük segítségüket!

TV EGER
 www.tveger.hu
 tveger@tveger.hu
 facebook.com/tveger
 youtube.com/user/VTVEger

Színészek, bábművészek, ismert egriek se-
gítségével indít új sorozatot televíziónk. A 
műsor célja, megszólítani a legkisebbeket, 
és felhívni a szülők figyelmét a minden-
napos meseolvasás fontosságára. Emel-
lett egy pályázatot is hirdetünk, amelyre 
május 24-ig várjuk a gyerekek alkotásait, 
elsősorban a Grimm-testvérek történe-
tei témában. Az elkészült művek közül a 
legjobbakat adásunkban láthatják viszont 
készítőik.
A rajzokat, festményeket, kollázsokat 
elektronikusan a tveger@tveger.hu címre, 
illetve postai úton szerkesztőségünkben, a 
Törvényház utca 15. sz. alatt várjuk.

Új sorozatot indít a TV Eger
Minden napra egy mese címmel indít új sorozatot a TV Eger. Az egyes részekben a Gárdonyi Géza Színház, a Harlekin 
Bábszínház, illetve a Babszem Jankó Gyermekszínház művészei olvasnak a gyerekeknek. A tervek szerint május 25-től 
minden hétköznap a 18 órási HírAdás után jelentkezünk.
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