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HÍREK

FELÚJÍTÁS
Megszépültek a város óvodái, bölcsődéi

MÁJUS 12.
Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye a korona-
vírus-járvány alatt elvégezte a karbantartásokat, illetve 
felújításokat a bölcsődékben és az óvodákban. A festés, 
mázolás és javítás mellett az udvari játékokat és környé-
küket is rendbe tették. Az intézmények közel 17 millió 
forintból szépültek meg.

BERUHÁZÁS 
Modern korlátot kapott a Várköz lépcsősora

MÁJUS 13.
Közel 10 éves adósságát törlesztette az önkormányzat az 
egriek felé. Egy modern, új korlátot kapott a Várköz lép-
csősora, ahol a kivilágítás rekonstrukciója is folyamatban 
van. A beruházás közel 25 millió forintból valósul meg.

BEJÁRÁS 
Hamarosan a fiatalok is birtokba vehetik a Mozit

MÁJUS 14.
Már a felénél tart az Uránia Mozi felújítása, ami szeptem-

bertől a fiatalok közösségi tereként is szolgálni fog. Ezzel a 
hajdani Ifi Házhoz hasonló komplexum kialakítása a cél.

(fotó: vozáry róbert)

UTOLSÓ SIMÍTÁSOK
Hamarosan megtelhet élettel a Kertvárosi Óvoda

MÁJUS 26.
A Lajosvárosban található intézményben szeptember 1-ére 

tervezik a nyitást, azonban addig még át kell költöztetni a 
Zöldliget, illetve a Farkasvölgyi tagóvodákat. Az új épület-
ben további parkolókat szeretnének, illetve virágosítást is 
terveznek. A TAO-s támogatásnak köszönhetően műfüves 

pályát is kialakítottak. Hasonlót kap majd két felsővárosi 
óvoda is.

EGÉSZSÉGÜGY
Elindultak a szakrendelések

MÁJUS 27.
Elindultak a szakrendelések a Markhot Ferenc Kórházban. 
Eddig a reggeli órákban hosszú sorokban várakoztak az 
emberek az intézmény előtt, a korábban kapott előjegy-
zési időpontokat pedig törölték. Az orvosi vizsgálatokra a 
halaszthatatlan esetek kivételével, kizárólag telefonon, a kar-
tonozó hívásával lehet új előjegyzést kérni. Fontos, hogy a 
betegeknek továbbra is kötelező betartani a szigorú higiénés 
szabályokat, amely feltehetően lassítja az ellátás menetét.

TURIZMUS
Egyre több a foglalás városunkban

MÁJUS 28.
A turisztikailag kedvelt települések közül Eger kiemelt 
helyen szerepel a foglalásokat illetően, amelyek lassú mér-
tékben, de növekedést mutatnak. A statisztikai adatok 
szerint az idelátogatók leginkább a vendégházakat, a villa 
típusú üdülőket, valamint a faházakat keresik. 

STRAND
A kültéri medencéket lehet használni

MÁJUS 28.
A pünkösdi hosszú hétvégén újranyílt az Egri Termálfürdő. 

A belső terek zárva maradnak, az öltözők a megfelelő 
higié niás feltételek mellett használhatók, öt kültéri me-

dence pedig az élményelemek nélkül működik.

ISKOLÁK
Biztosított a lehetőség felzárkóztatásra

MÁJUS 29.
A május 22-én kiadott kormányrendelet szerint, az iskolák-
ban június 2. és 15. között marad a digitális oktatás, amely 

mellett -felzárkóztatási céllal- szervezhető egyéni vagy 
kiscsoportos foglalkozás. Az Egri Tankerületi Központ 

intézményeiben ez a tanulók 3-5 százalékát érinti. 

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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AMIRŐL BESZÉLNEK

KoroNapló: ez történt májusban, Egerben

MÁJUS 6.   Újra megnyitnak a játszóterek
A napokban lekerültek a szalagok a koronavírus-járvány 
miatt hetekig zárva tartó játszóterek kapuiról.  A gyerekek 
védelme érdekében a nyitás előtt többek között a hintá-
kat, a különböző eszközöket, valamint a padokat is védő-
felszerelésben fertőtlenítették az Agria Speciális Mentő 
és Tűzoltó Csoport munkatársai. Ezzel párhuzamosan a 
városgondozás munkatársai a játszóterek környezetének 
rendbetételét és a homokozók felásását is elvégezték.

Az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport – együtt a 
Vitézlő Oskola és az Agria Polgárőr Egyesület tagjaival – a 
veszélyhelyzet kihirdetése óta különféle módon igyekszik 
segíteni a koronavírus-járvány elleni védekezést. Közel 30 
ezer szájmaszkot juttattak el az egri háztartartásokba, fer-
tőtlenítették a hipermarketek bevásárlókocsijait, segítet-
ték az információs pontok önkénteseit és az időseket is.

MÁJUS 7.   A közgyűlés újraindítását kezdeményezte 
a Fidesz-frakció
– Ismét élettel telt meg Eger, így beindulhat a közös mun-
ka is a közgyűlésben – fogalmazott Kovács Cs. Tamás, a Fi-
desz-KDNP képviselője. Az Oroján Sándor frakcióvezetővel 
tartott közös sajtótájékoztatón elhangzott, azt szeretnék, 
ha újra ülésezne a testület és beindulna az egri közélet is. 
A frakció javaslata szerint akár digitálisan is meg lehetne 
valósítani az üléseket, a közös munka érdekében, de a sze-
mélyes közgyűlés visszahozását is támogatják.

A kormányrendelet kötelezettség, nem lehetőség
Mirkóczki Ádám polgármester közleményben reagált az 
elhangzottakra. Mint írta, a közgyűlés szüneteltetése nem 
személyes akarata, hanem törvényi kötelezettsége, amed-
dig a különleges jogrend érvényben van. A polgármester 
úgy fogalmazott, a jelenlegi városvezetés kizárólag a jog-
alkotó által meghozott szabályoknak megfelelően végzi 
munkáját. A közleményben olvasható az a kormányren-

delet, ami igazolja, hogy a jogszabályban foglaltak köte-
lezettségnek minősülnek és nem lehetőségnek. Így Eger 
polgármestere gyakorolja az önkormányzat közgyűlésé-
nek feladat- és hatáskörét veszélyhelyzet ideje alatt. Így 
tehát veszélyhelyzetben a képviselőtestület összehívására 
nincsen joga egyik településpolgármesterének sem.

MÁJUS 11.   Ismét látogatható a vár
Az elmúlt hetekben csak a munkagépek jártak a vár falai 
között, szombattól azonban az egri vitézek is visszatértek 
az 1552-es ostrom helyszínére, hogy fogadják az oda lá-
togatókat. Május 4-től enyhítettek a koronavírus-járvány 
miatt hozott korlátozásokon, így a város kiemelkedő tu-
risztikai attrakciója is megnyithatta kapuit. Habár a kor-
mány intézkedéseinek megfelelően a kiállítások egy ideig 
nem látogathatók és múzeumpedagógiai foglalkozásokat 
sem tartanak, a kisgyermekes családoknak így is tökéletes 
kikapcsolódási lehetőséget biztosít az egri vár. 

Újraindultak a szakrendelések
Szabályozottan és fokozatosan Egerben is újraindulnak a 
szakrendelések – tájékoztatott a Markhot Ferenc Kórház. 
Előre egyeztetett időpontban fogadnak pácienseket az 
egészségügyi intézményben. A sürgős háziorvosi beutaló-

val érkező betegeket a rendelőintézet Knézich utcai be-
járatánál fogadják. Az egészségügyi ellátás előtt nemcsak 
testhőmérsékletet mérnek, hanem kérdéseket is feltesz-
nek, majd a járványügyi kérdőív kitöltése után engedik 
fel az oda érkezőket a megfelelő osztályra. Fontos, hogy 
a betegek szájmaszkban érkezzenek, egymás között pedig 
tartsák a másfél méteres távolságot – hívja fel a figyelmet 
közleményében az intézmény.

MÁJUS 12.   Újra fertőtlenítik a várost
Permetezéssel kezdték újra fertőtleníteni a várost. Az el-
járással a levegőt és a közterületi helyszíneket egyaránt 
tisztították. A vegyszeres vírusirtó az emberi szervezetre 
veszélytelen. Ezt egy kártevőmentesítő kft. ajánlotta fel.
– Mind a vírusirtó anyag, mind pedig a munkadíjuk tel-
jesen ingyenes, vagyis egy 100 százalékban önkéntes fel-
ajánlásról van szó. Amint megvan az első fertőtlenítés és 
a szükség úgy hozza, akkor folytatódik a munka, vagyis 
nem egy egyszeri fertőtlenítésről van szó – fogalmazott 
Mirkóczki Ádám polgármester. 

Fizetésképtelenné vált az Egri Vízilabda Kft.
Az egyik vízilabdás szakportálon lehetett először arról ol-
vasni, hogy fizetésképtelenné vált az Egri Vízilabda Kft., 
az alkalmazottaknak felmondtak, minden játékos szerző-
dését március 31-i dátummal megszüntették. Mint írják, 
ennek oka a korábbi vezetőség által kötött szerződések 
és a minden év április 15-ig beérkezett városi támogatás 
elmaradása. Mirkóczki Ádám polgármester erre reagál-
va kiemelte, mivel az önkormányzat nem tulajdonosa a 
kft-nek, így az ott kialakult anyagi körülményekért sem-
milyen szinten nem tud felelősséget vállalni, mert az az 
irányítóké. Abban viszont érdekelt és meg is tesznek majd 
mindent, hogy az utánpótláskorú sportolóknak és edzőik-
nek biztosítsák a feltételeket a folytatáshoz – olvasható a 
közleményben. Erről a témáról bővebben külön is olvas-
hatnak ebben a lapszámban.

MÁJUS 18.   Maszkokat osztott a Jobbik Egri Alapszer-
vezete
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Egri Alapszervezete 
felnőtt és gyermek maszkokat osztott a Katona téri piacon 
az elmúlt hétvégén. Hamza István a helyi elnök elmondta, 
fontosnak tartják, hogy jelen legyenek a zsúfolt helyeken, 
ahol az emberek a hétvégi nagybevásárlást végzik. Szeret-
nék felhívni a figyelmet továbbá arra, hogy a korlátozások 
enyhítésével a vírushelyzet még nem szűnt meg, ezért 
kérik az egrieket, hogy ügyeljenek az óvatosságra és a jár-
ványügyi szabályok betartására, a saját és mások egészsé-
gének megőrzése érdekében.

MÁJUS 19.   Az összefogás a kulcsa a turizmus újraéle-
désének
A kijárási korlátozás utáni enyhítéseknek köszönhetően, 
május 4-től újra megnyílt a lehetőség Heves megyében is 
arra, hogy fokozatosan újraéledjen a turizmus. Szádeczky 
Kornéla, Eger és Térsége TDM Egyesületének elnöke el-
mondta, ez a foglalások számából is jól látszódik. Pünkösd 
környékén már sok vendég várható térségünkbe. A kiala-
kult helyzetben azonban megnőtt a vendégek igénye a biz-
tonságra, valamint a fokozott tisztaságra. 

MÁJUS 20.   Segítség a megye településeinek – A polgár-
mesterek a Megyeházán vették át a fertőtlenítőszereket
A több mint 11 ezer liternyi kéz- és felületfertőtlenítő két 
kamionnal érkezett a Megyeházára, ahonnan ezeket 47 te-
lepülésre szállították tovább. A megyei önkormányzat se-
gítségével kedvezményesen, a piaci ár mintegy harmadáért 
juthattak hozzá a települések a tisztítószerekhez, emellett 
a szállítási határidőt is a töredékére csökkentették. 

MÁJUS 21.   Mi Hazánk Mozgalom – Közös munkával 
az egriekért!
A katasztrófavédelemről szóló törvény rendelkezései sze-
rint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képvi-
selő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

Folytatjuk a KoroNaplót, ezúttal a májusi eseményekkel
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gyakorolja. A Mi Hazánk Mozgalom azt szeretné, ha Mir-
kóczki Ádám, Eger polgármestere elképzeléseit, terveit 
a közgyűlés tagjaival is megosztaná. A megváltozott kö-
rülmények között is kikérné a pártok véleményét, illetve 
tájékoztatná őket döntéseinek okairól – tette hozzá dr. 
Pápai Ákos.

MÁJUS 22.   Nyitrai: Továbbra is be kell tartani az elő-
írásokat
Az emberek fegyelmezettségének köszönhetően a ko-
ronavírus nem okozott tömeges megbetegedéseket ha-
zánkban – erről beszélt Nyitrai Zsolt Eger és térsége 
országgyűlési képviselője sajtótájékoztatóján, ahol meg-
köszönte a védekezésben résztvevők munkáját. Köztük a 
polgárőrökét, akiknek 100 ezer forintot ajánlott fel tisz-
teletdíjából.

MÁJUS 25.   Elkezdődött a lakosság tömeges tesztelé-
se Egerben
Elkezdődött a lakosság tömeges vizsgálata. Megérkezett 
újabb 1600 darab koronavírus-gyorsteszt, melyet azokon 
használ az egri önkormányzat, akik munkájukból adódóan 
sok emberrel találkoznak. Egy nap alatt 80-90 főt tudnak 
tesztelni a Városháza üvegtermében. Kérik a lakosokat, 
hogy saját belátásuk szerint jelentkezzenek a zöldszámok 
valamelyikén, ugyanis mint elhangzott, az enyhítések ha-
tására most ismét megnő majd a csoportos érintkezések 
száma és emiatt a vírus is tovább terjedhet. Ezért érdemes 
élni az önkormányzat által ingyenesen biztosított teszte-
lés lehetőségével.
Zöldszámok: 80/200-882, 80/496-008, 80/496-009

MÁJUS 26.   Az ombudsmanhoz fordult Komlósi Csaba 
képviselő
Az ombudsmanhoz fordult Komlósi Csaba önkormányza-
ti képviselő. A politikus úgy látja, nincsen összhangban 

az alaptörvénnyel a katasztrófavédelmi törvény azon 
rendelkezése, amely általánosságban a polgármesterek-
re ruházza az önkormányzati testületek hatásköreit, így 
a döntéshozatalból kizárja a közgyűlés tagjait. Szerinte 
a korlátozások enyhítésével ez a gyakorlat már nem in-
dokolt, ezért azt kéri az alapvető jogok biztosától, hogy 
a fennálló helyzetet vizsgálja meg, és szükség szerint te-
gyen javaslatot a probléma megoldására.

MÁJUS 29.   Fidesz: a polgármester visszaélt a veszély-
helyzet adta jogaival
Mirkóczki Ádám polgármester visszaélt a veszélyhely-
zet adta jogával és megcsúfolta a demokráciát Egerben 
– hangzott el az egri Fidesz-KDNP sajtótájékoztatóján. 
Martonné Adler Ildikó egri elnök és Oroján Sándor egri 
frakcióvezető kifogásolta például a városi cégvezetők le-
váltásának módját is. 

JÚNIUS 2.   Mirkóczki Ádám:  „A mai nappal a pártpoli-
tikát befejeztem”
A mai napon lezárul az életemnek egy nagyon fontos 
szakasza – írta közösségi oldalán Mirkóczki Ádám polgár-
mester. – A mai nappal a pártpolitikát befejeztem. Meg-
köszönve közösségemnek az elmúlt évtizedet, a Jobbikból 
kilépek. Döntésemnek egyetlen oka van: városvezető-
ként, felelősséggel tartozva minden egriért és szeretett 
városomért, nem hagyhatom, hogy a pártpolitika bármi-
féle befolyással bírjon döntéseimre vagy Eger sorsára. Pol-
gármesterként kizárólag Egerhez, az egriekhez akarok hű 
lenni, kizárólag értük kívánok a jövőben dolgozni. Dönté-
semnek nincs köze sem politikai, sem személyi ügyekhez, 
ahogy vélt vagy valós konfliktusokhoz sem. A Jobbiknak 
és különösen egykori képviselőtársaimnak sikeres és 
eredményes munkát kívánok!

AMIRŐL BESZÉLNEK

Sokkolta a hazai sport berkeiben járatos szurkolókat, szimpatizán-
sokat, érdeklődőket az Egri Vízilabda Kft. bejelentése, mely szerint 
az alkalmazottaknak felmondtak és minden játékos szerződését 
március 31-i dátummal megszüntették. Okként a korábbi vezető-
ség által kötött előnytelen szerződéseket és a minden év április 15-
ig beérkező városi sporttámogatás elmaradását emelték ki. Szécsi 
Zoltán, az Egri Vízilabda Kft. ügyvezető elnöke érdeklődésünkre 
elmondta, az előző évben 191 millió forint árbevétellel és 68 mil-
lió forintos önkormányzati támogatással számolhattak. Az idei év 
első hónapjaiban a névadó szponzor, ZF Hungária Kft. segítette 
ki a klubot. Mint elhangzott, egy korábbi, május 27-én jogerőre 
emelkedő NAV határozat alapján, az adóhatóság 90 millió forin-
tot inkasszált volna a klubtól. Ilyen helyzetben a felnőtt csapatok 
indulását bármilyen bajnokságban esélytelennek ítélte az ügyveze-
tő. Célként azt határozták meg, hogy az Egri Vízilabda Kft.-t érin-
tő problémák ne legyenek hatással az utánpótlást összefogó és a 
Kft-t 100százalékban tulajdonló Egri Vízilabda Klubra. Mirkóczki 
Ádám polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, azzal tisztában 
van a város, hogy minden profi sportklub nehéz helyzetben van és 
mindenki számít az önkormányzat támogatására, ami nem marad 
el, csak a mértéke lehet kérdéses a februári közgyűlésen elhangzot-
takhoz képest.

– Hogy a klub életében mi és hogyan történik tovább az nyilván 
nem az önkormányzat tiszte és feladata. Nekünk szerintem az a kö-
telességünk, hogy azt a többszáz gyereket, aki az egri vízilabdában 
utánpótlás korúként sportol, számukra és edzőik számára biztosít-
suk a jövőben is a feltételeket és a kereteket. Ezt meg fogjuk tenni. 
Vannak nekem is ötleteim és szerintem másoknak is lesznek ötletei 
– nyilatkozta a polgármester. 

Volt is ötlet a megoldásra, hiszen a klub május 13-i elnökségi 
ülésén arról tájékoztatták a jelenlevőket, hogy felajánlotta segítsé-
gét az EMMI szakállamtitkársága. Mint a Magyar Közlöny május 
21-i számából kiderült, ez a segítség 300 millió forint volt, amit a 
kormány nyújtott a Kft-nek és a klubnak. Szécsi Zoltán elmondta, 
a támogatások közül a cég 245 millió forintot a megerősítésre, a 
NAV által megítélt büntetések kifizetésére használja fel. A klub pe-
dig a kapott 55 millió forintból, a sportszakmai feladatok ellátását, 
a működéséhez szükséges kiadásokat finanszírozza. Május 25-én 
meg is érkezett a pénz a számlára, amit Szabó Tünde, sportért fe-
lelős államtitkár, Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képvi-
selője és Szécsi Zoltán, ügyvezető jelentett be Demjénben, ahol az 
utánpótlás már el is kezdte az edzéseket.

Korábban az addig ki nem fizetett 68 milliós városi támogatás 
miatt (mivel – mint állították – nem tudott elszámolni az előző 
év városi támogatásával a klub) még volt egy politikai adok-ka-
pok a Fidesz-frakció és a polgármester között, amelyben Mirkó-
czki Ádám azt ígérte, hogy soron kívül odaadják a támogatást, 
azzal a feltétellel, ha az elmúlt másfél év minden pénzmozgását, 
dokumentumát az önkormányzat belső ellenőrei, adószakértői és 
könyvvizsgálói ellenőrizhetik. Erre Szécsi Zoltán erre ígéretet is 
tett, hiszen mint mondta, szükségük van az önkormányzati támo-
gatásra, a sikeres és stabil működés érdekében. 

Egy biztos, újra kell kezdeni az építkezést, méghozzá a fiatalok 
bevonásával. A férfiak esetében egy ideig nem lesz reális elvárás a 
legjobb négy közé kerülés. Nem egyedi mindez a hazai sportélet-
ben. Kevesen engedhetik meg most maguknak, hogy idegenlégióst 
vagy máshonnan érkezett hazai klasszist alkalmazzanak. Marad a 
saját bázisra építés. Itt értékelődik majd fel igazán az utánpótlásban 
végzett eredményes munka. Ehhez viszont idő kell…

Vízilabda

Egri Vízilabda Kft.: 
A csőd réme és a megoldás

A Magyar Vízilabda Szövetség május 11-én, hétfőn döntött arról, hogy mi lesz a sorsa az egyes bajnokságoknak a 
2019/20-as szezonban. A vlv.hu vízilabdás szakportál már korábban is tájékozódott az egyes csapatoknál, így éppen 
azon a napon – mintegy „segítségül” a döntéshez – több gyors helyzetértékelés is napvilágot látott. A fővárosi „nagyok” 
(OSC, Vasas, FTC) erősödtek, illetve továbbra is komoly kerettel rendelkeznek. A Debrecen a korábbi hírekkel ellentét-
ben vállalta az OB I-et, a Miskolc „néhányat húzva a nadrágszíjon” szintén a folytatás mellett tette le a voksot. A Szom-
bathely viszont visszalépett és ami sokakat meglepett – nemcsak a hevesi megyeszékhelyen – az Eger csődöt jelentett. 
Ezek után az MVLSZ úgy döntött, törli a 2019/20-as szezont minden korosztályban.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN
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Függőségekről, járványról, gyógyításról Bartók Tibor szakpszichológussal

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Nem gondolom, hogy bárki is vitatná a szakemberek azon megállapítását, hogy a világszerte pusztító koronavírus-jár-
ványnak bizony nagyon súlyos lelki következményei is vannak-lehetnek: a szorongás, a depresszió, az álmatlanság, a 
kimerültség, az ingerlékenység mind-mind betudható a fertőzéstől való félelemnek, a korlátozások miatti stressznek, 
s akkor még meg sem említettük azt a bizonytalanságot, amit a kór ismeretlensége, avagy épp az addig biztosnak 
hitt munkahely váratlan elvesztése okoz. De, hogy miként látja a történteket egy hozzáértő? Találkozásunkkor erről 
beszélgettünk Bartók Tiborral, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet addiktológiai gondozó és drogam-
bulanciájának szakpszichológusával, akit persze, az életpályájáról és a hivatásához fűződő viszonyáról is kérdeztünk. 

– Ha azt nem is feltételezem, hogy már fiatalabb korá-
ban is kifejezetten pszichológusnak készült, azt elkép-
zelhetőnek tartom, hogy az egészségügyben való munka 
megfordult a fejében. Vagy tévednék?

 – Tény és való – mondja Bartók Tibor –, hogy már a 
gimnáziumban felmerült bennem ez a lehetőség, csak ép-
pen időközben beleszerettem a modern, illetve a kortárs 
irodalomba, ezért aztán az érettségit követően a Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán folytattam a tanul-
mányaimat. Igen ám, de amikor – magyar szakos lévén 
– szembe jöttek velem olyasféle tárgyak, mint amilyen a 
hangtörténet vagy a finn nyelv, némileg sokkot kaptam. 
És bár továbbra is gyűrtem becsülettel, egy idő után mégis 
arra jutottam, hogy nem feltétlenül ez az a dolog, amivel 
hátralévő életemben foglalkozni szeretnék. Arról nem is 
beszélve, hogy tanítani nem akartam, az irodalomtudo-
mányt pedig nem tartottam olyan területnek, ami biztos 
megélhetést nyújt.

– Ha jól tippelek, nem fejezte be az egyetemet, hanem 
váltott. Rögtön az egészségügyi vonalra?

– Nem egészen. Adódott egy lehetőség, amelynek révén 
afféle családi összefogással létrehoztunk egy olyan civil 
szervezetet, amely a szociális szférában végzett segítő te-
vékenységet. Ezzel párhuzamosan kezdtem neki újra a ta-
nulásnak: először a szociális területen, ám ahogy ezen az 
úton haladtam előre, egyre inkább formálódott bennem, 
hogy valamiképp tágítani kellene a kört, és akkor ismét 
feltámadt bennem az egészségügy iránti érdeklődés. Így 
aztán átmentem egészségtudományi képzési területre, és 
a pszichológusi diplomámat is ott szereztem.

– De miért épp a pszichológia mellett kötött ki? Hiszen 
az egészségügy ezer és egy lehetőséget kínál…

– Amikor a szociális vonalon dolgoztam, javarészt fo-
gyatékossággal élőket segítettünk, és a legtöbb feladatot 
számunkra a különféle betegségek miatti lelki terhek ke-
zelése jelentette. E tapasztalataim alapján jutottam arra, 
hogy e téren többet is lehetne tenni. Ami pedig konkrétan 
a pszichológiát illeti, egészen gyerekkoromtól hajlamos 
voltam arra, hogy figyeljem, elemezzem magam, már csak 
azért is, mert – és ez nem csupán a pszichológiára érvé-
nyes –, a felszínen megjelenő dolgoknál mindig jobban 
érdekeltek a mélyebb rétegek, az ott zajló folyamatok.

– Itt, az addiktológia gondozó és drogambulancián 
szenvedélybetegekkel foglalkozik. Mindez tudatos vá-
lasztás eredménye?

– Nos, egy rövid ideig Parádon is dolgoztam, ahol ugye, 
szomatikus osztályok vannak. Akkor került jobban képbe 
az egészség-, valamint a klinikai pszichológia, majd pe-
dig a tudomásomra jutott, hogy a Markhot addiktológiai 
gondozójába munkatársat keresnek. Először – ilyen-olyan 
előítéletek miatt – azt mondtam magamban, teljesen 
kizárt, hogy én ide pályázzak, ám huszonnégy óra alatt 
gyökeresen megváltozott a véleményem, s megfogadtam, 
mindent megteszek majd azért, hogy itt dolgozhassak.

– Ami sikerült is. Az azóta eltelt időszak ismeretében 
ugyanígy döntene?

– Igen, mivel egyáltalán nem bántam meg a dolgot, 
sőt…

– Egyébként a szenvedélybetegségek valamennyi faj-
tájával foglalkozik, legyen szó gyógyszer- vagy épp sze-
rencsejáték-függőségről?

– Igen, jóllehet az ezzel foglalkozók között vita tárgyát 
képezi, hogy mit-miket tekintünk függőségnek, addiktív 
jellegű gondnak. De ahogy látom, egyre inkább az a szak-
mai álláspont látszik kikristályosodni, hogy ebbe a körbe 
beletartoznak a viselkedéses függőségek is, így – teszem 
azt – a szerencsejáték-, a testedzés- vagy éppen a vásárlás-
függőség. Ami egyáltalán nem véletlen, ugyanis a mecha-
nizmusok, a lelki háttér az esetek túlnyomó többségében 
rendkívül hasonló.

– Ez azt is jelenti, hogy a kezelésük alapelve, illetve a 
módszerei lényegében ugyanazok?

– Pontosan. Az első és legfontosabb, hogy mindazok, 
akik meg akarnak szabadulni a szenvedélyüktől, meg-
oldandó problémaként tekintsenek arra. Az ugyanis, ha 
nem így kezelik, hogy isznak, drogoznak, temérdek pénzt 
költenek szerencsejátékra, alapvető akadálya a változás-
nak, a gyógyulásnak. 

– Nem tudom, eltöprengett-e már azon, vajon milyen 
tulajdonságok, személyiségjegyek szükségesek a pszi-
chológusi hivatáshoz? Nekem hirtelen a nyitottság, az 
empátia, a kiváló kommunikációs készség jut eszem-
be…

– Ezek mind-mind kellenek, de szerintem a leglénye-
gesebb, hogy az ember a saját adottságait hogyan tudja 
fejleszteni, az előnyére fordítani. De akár úgy is fogalmaz-
hatnám, hogy azok, akik erre a pályára adják a fejüket, 

PORTRÉ

„A szociális bajok kéz a kézben „A szociális bajok kéz a kézben 
járnak a lelki betegségekkel”járnak a lelki betegségekkel”
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hajlandóak-e energiát befektetni az önismereti munkába, 
megpróbálnak-e magukról is reálisabb képet kialakítani. 
Természetesen a pszichológusok között is ezer és egy féle 
ember akad, amivel semmi gond sincsen, feltéve, hogy 
tudjuk, milyenek vagyunk, s hogy ez miféle hatást gyako-
rol a munkánkra, mert ezeknek megfelelően kell tenni a 
dolgunkat.

– Kíváncsi lennék, vajon egy függőkkel foglalkozó 
pszichológus számára mi jelent sikerélményt? Az, ha va-
lakit sikerül lehozni a szerről, megszabadítani az életét 
befolyásoló – hadd ne mondjam: tönkretevő – szenve-
délytől…?

– Igen, akár ez is lehet, ám mivel a függők esetében a 
visszaesés sokkal inkább törvényszerű, semmint kivétel, 
fontos, hogy erre a munkánk során tekintettel legyünk, 
s hogy minderre a hozzánk fordulókat is felkészítsük. 
Egyébként az Ön felvetése számomra is nagyon sokáig 
kérdés volt – sőt, igazából ma is az, bár egy ideje nyug-
vópontra jutott bennem –, hiszen mindenkinek szüksége 
van arra, hogy megélje a saját sikerességét…

– Elnézést, hogy közbevágok, de az a tény, hogy a füg-
gők jelentős része visszaesik, nem frusztráló az Ön szá-
mára?

– Dehogynem. De szerintem ezt fel kell tudni dolgozni. 
Mindenesetre úgy hiszem, ha folyamatosan és megfelelő-
en képzem magam, maximálisan odafigyelek a munkám-

ra, s ha adott pillanatban egy adott páciensért szakmailag 
és emberileg is a tőlem telhető legtöbbet megteszem, az 
igenis sikerélményt jelenthet. Főként, mert tökéletesen 
tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyunk mindenható-
ak, s hogy a kemény munka nagy részét nem nekem-ne-
künk kell elvégeznünk. 

– A közelmúltban olvastam, hogy hazánkban nagy-
ságrendekkel több ember szorulna pszichológusra-pszi-
chiáterre, mint ahányan igénybe vesznek vagy vehetnek 
ilyen segítséget. Osztja ezt a vélekedést? És az is érdekel-
ne, vajon miért van az, hogy míg például az USA-ban az 
emberek úgy keresnek fel egy-egy pszichológust, pszi-
chiátert, mint a fogorvosukat, addig idehaza az ilyesféle 
kezeléseket szégyellni valónak tartják?

– Magam is úgy hiszem, hogy az államilag finanszíro-
zott pszichoterápiás ellátásban csupán a töredéke vesz 
részt mindazoknak, akiknél ez indokolt volna. Ami meg 
azt a kérdést illeti, hogy Magyarországon miért nem ter-
mészetes az emberi lélekkel foglalkozók felkeresése, úgy 
vélem, bár ez a dolog némileg változóban van, az idegen-
kedés napjainkban is jellemző. Ez ellen a magam módján 
rendre próbálok is tenni: például, amikor csak módom van 
erre, elmesélem, hogy egy pszichológusnak is át kell men-
nie önismereti terápiás folyamaton. Lefordítva: mindenki, 
így a pszichológusok életében is vannak olyan időszakok, 
amelyekkel lelki értelemben is foglalkozni kell, s amelyek-
nél bizony segítséget kell igénybe venni. Ez tehát nem a 

gyengeség vagy – ne adj’ isten – a „bolondság” jele, mint 
jó néhányan állítják, hanem sokkal inkább a bölcsességé.

– Nem vitás, hogy a koronavírus-járvány okozta sokk 
miatt sokkalta többen szorulnak ilyen segítségre szerte 
a világban, mint úgymond békeidőben. Ön szerint mit 
okozhat a lelkekben egy olyan helyzet, amelyet a ma 
élők legnagyobb része még soha nem tapasztalt meg?

– Nem kétséges, hogy mindenkire hatással vannak a 
történtek, az viszont erősen egyénfüggő, hogy kit mennyi-
re visel meg a dolog. Ha az alapvető személyiségtípusok-
nál maradunk, azt kell mondanom, egy extrovertált em-
ber lényegesen jobban megsínyli, mint egy introvertált, 
tehát egy befelé forduló, zárkózottabb valaki. És persze, 
egy szorongásos illető is komolyabb megpróbáltatások-
nak van kitéve. De – ismétlem – mindnyájan megszen-
vedjük az eseményeket, ugyanis például a megszokottnál 
jóval nagyobb mértékben vagyunk kénytelenek alkalmaz-
kodni, ami némelyeknél ki is merítheti a pszichés tarta-
lékokat. És ne feledkezzünk meg arról, hogy a koronaví-
rus-járványnak rendkívül súlyos gazdasági hatásai, annak 
„köszönhetően” pedig egzisztenciális következményei 
lehetnek – munkanélküliség és így tovább –, az ugyanis 
tudott, hogy a szociális bajok kéz a kézben járnak a lelki 
betegségekkel.

– Pszichológusok nyilatkozták, hogy a járvány idején 
online próbálnak foglalkozni a pacienseikkel, ami per-
sze, jobb, mint a semmi, de nem pótolhatja a személyes 
találkozást, amikor szemkontaktust lehet felvenni, fi-
gyelni lehet a beteg testbeszédét és még sorolhatnám. 
Ön hogyan vélekedik erről?

– Szerintem jó, hogy vannak e modern lehetőségek, 
amelyek nélkül most semmit sem tudnánk tenni, már-
pedig előfordulhat, hogy ez az egyetlen lehetőség a segít-
ségnyújtásra. Főként olyan körülmények közepette, ami-
kor igyekszünk a magunk és embertársaink egészségét is 
megóvni. Más kérdés, hogy a személyes jelenlétet tényleg 
semmi nem pótolhatja. Mi tagadás, ezek a találkozások 
nekem is nagyon hiányoznak, mert abban, ahogyan két 
ember ül és beszélget egy közös térben, olyasfajta többlet 
van, amit a legfejlettebb csúcstechnika sem képes megte-
remteni. 

– Végezetül kanyarodjunk vissza a pályafutásához… 
Tervei szerint a jövőben is szenvedélybetegekkel foglal-
kozna, vagy más szerepel az elképzelései között?

– Nagyon megszerettem e területet, amiről azt is tudni 
kell, hogy az addiktológiai bajokhoz többnyire más men-
tális, illetve szomatikus betegségek társulnak. Tehát nem 
kizárólag arra kell figyelnünk, hogy az illető iszik, játszik, 
drogozik, hanem arra is, hogy e tevékenységek mit pótol-
nak, miféle űrt töltenek az életében. És ha ezt megtalál-
juk, itt is valamiféle megoldáshoz kell segítenünk a hoz-
zánk fordulókat. Mindezt azért meséltem el, mert nem 
kis részben azt találom vonzónak a jelenlegi munkámban, 
hogy bár sok szempontból valóban nehéz, roppant színes 
és változatos is, ugyanis nincs két egyforma történet. És 
van még egy – számomra különösen lényeges – szem-
pont, nevezetesen, hogy itt, nálunk egy olyan addikto-
lógiai szakmai műhely jött létre és teszi a dolgát napról 
napra, amelynek kifejezetten jó érzés a része lenni. 

NÉVJEGY

Név, foglalkozás: Bartók Tibor, a Markhot Ferenc Ok-
tatókórház és Rendelőintézet addiktológiai gondo-
zó és drog ambulanciájának szakpszichológusa

Születési hely, idő: Eger, 1983. 02. 06
Iskolák: Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium; Miskol-

ci Egyetem bölcsészettudományi kar, magyar szak 
(félbeszakadt); Eszterházy Károly Főiskola (szo-
ciálpedagógia); Debreceni Egyetem: egészségügyi 
szociá lis munkás, később egészségpszichológusi 
diploma, majd klinikai szakpszichológusi szak-
vizsga; jelenleg a tündérhegyi pszichoterapeuta 
szakképzésben készül az újabb szakvizsgára

Család: nőtlen
Hobbi: kertészkedés, főzés, a barátokkal való időtöltés
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HELYI POLITIKA

Bemutatkoznak a képviselők

„A KLASSZIKUS ÉRTELEMBEN 
VETT SZOCIÁLDEMOKRATAKÉNT 

IDENTIFIKÁLOM MAGAM…”
Farkas Attila (Egységben a Városért Egyesület), 4. választókerület

Farkas Attila a Debreceni Egyetemen végzett először szociológiából, majd szociálpolitikából, foglalkoztatáspolitika 
szakirányon. Több társadalomkutatási programban is részt vett, majd a szakmai gyakorlatát a Debreceni Javítóinté-
zetben teljesítette. Ezek után jött haza Egerbe és a Családsegítő Intézetben szociálpolitikai tanácsadóként dolgozott. 
Aktívan szerepet vállalt a város demográfiai helyzetképének feltárásában, az idősügyi koncepció kidolgozásában. Az 
elmúlt években Budapesten élt és a hajléktalanellátással foglalkozott különböző civil szervezeteknél. Az önkormány-
zati választásokat megelőzően egy piackutató cégnél volt elemző. Az Egységben a Városért Egyesület képviselője-
löltjeként – 2019 októbere után képviselőjeként – ezt az állást hagyta ott és költözött ismét haza, Egerbe. Ezek után 
nem volt meglepetés, hogy előbb felkérést kapott a Városi Szociális és Családügyi Bizottság elnöki posztjára, majd a 
koronavírus-járványra tekintettel 2020. május 1-től már alpolgármesterként koordinálja a szociális ügyeket.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Nem is olyan régen, még tavaly augusztusban mutatta be az 
Egységben a Városért Egyesület az önkormányzati választásra 
készülve az egyes választókerületek képviselőjelöltjeit. Köztük ott 
volt Farkas Attila is, aki október 13. óta előbb, mint képviselő, 
majd május óta, mint alpolgármester dolgozik a testületben. Ez 
is jelzi, hogy az elmúlt kilenc hónap alatt nagyon sok minden 
történt. Mielőtt rátérnénk a jelen helyzetre, nézzük egy kicsit a 
múltat. 

– Az egyetem alatt kezdett el jobban foglalkoztatni a közélet. 
Nagyon sok politikával kapcsolatos cikket és könyvet olvastam 
akkoriban, igyekeztem a saját eszmerendszeremet definiálni, 
körülhatárolni. Ugyan hazánkban sokszor sajátosan értelmezik 
a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás fogalmát, én inkább 
a klasszikus értelemben vett szociáldemokrataként identifiká-
lom magam. Szívemen viselem az elesett emberek, a perifériára 
szorult társadalmi csoportok és a kiszolgáltatottak sorsát. 

„Ha egy emberen segítesz, a társadalmon 
segítesz!”

– ez egyfajta életfilozófiaként van jelen a gondolkodásomban. 
A tenni akarás és a köztársaságba vetett hitem öt évvel ezelőtt 
arra ösztönzött, hogy belépjek egy politikai pártba. A MSZP 
egri szervezetében nagyon szívélyesen fogadták az akkori 25 
éves önmagamat, azóta vagyok benne hivatalosan is a politikai 
életben.

– A debreceni egyetemi évek, a szociál- és foglalkoztatás-
politikai szakirány, az ilyen téren szerzett helyi és budapesti 
szakmai gyakorlat „jó belépőnek” tekinthető a mostani, ön-
kormányzati munkájához?

– Tekintve, hogy a szociális szféra széles szegmensével ta-
lálkoztam civil munkáim során, ehhez van megfelelő végzett-
ségem és kompetenciám, meggyőződésem volt, hogy ha meg-
nyerem a választást, ezt a kiemelt területet fogom megkapni 
önkormányzati képviselőként is. Ez így is történt. Polgármester 
úr nem sokkal győzelmünk után felkért a Városi Szociális és 

Családügyi Bizottság elnökének, valamint, hogy koordinál-
jam, hatékonyabbá tegyem a szakszolgálatok és az intézmények 
munkáját. Többé-kevésbé korábbról ismeretem a városi ellá-
tórendszer szereplőit, így nem teljesen ismeretlenül csöppen-
tem a feladatba, tehát a korábbi tapasztalataim és ismereteim 
mindenképpen meghatározóak voltak, hogy már a kezdetektől 
átlássam a rendszer működését.

– Milyen ma Egerben az önkormányzati politika? Mi ér-
vényesül a mindennapok munkájában: pártérdek vagy váro-
si érdek? 

– Az önkormányzati politizálásnak ügyek mentén kell men-
nie, nem azon kellene múlnia, hogy kinek mit diktál a pártve-
zetése Budapestről, azt gondolom, hogy ezt már az elején vi-
lágossá tettük. Sokféle pártból jövünk, különböző szemlélettel 
rendelkező emberek vagyunk, de lefektettünk egy minimumot, 
amihez mindenkinek tartania kell magát. Egy cél van, az egrie-
ket szolgálni és minden döntést abból a perspektívából megkö-
zelíteni, hogy a városnak mi jó. Ami engem illet, nem tudom, 
milyen lehetne ezt más kontextusban csinálni, ugye nekem ez 
az első ciklusom, nem voltam még ilyen helyzetben, de ettől 
függetlenül határozottam tartom magam ahhoz az álláspont-
hoz, hogy 

a város érdekeit szolgálni nem pártpolitikai 
kérdés. 

Szerintem a Fidesz sem gondolja ezt feltétlenül másként, csak 
ugye az ellenzéki szerep, szélesebb teret enged, lehet mondani 
sok mindent, a felelősség mindig a hatalomban lévőket terheli. 
Ilyen a politika természete.

– Az is a politika természete, hogy a közös cél, Eger érde-
kében mindenkivel törekedni kell a jó kapcsolatokra. 

– Alapvetően mindenkivel jó a kapcsolatom, de véleményem 
szerint a városvezetés nem szimpátia vagy barátság kérdése. 

Kedvelhet valakit, úgy az ember, hogy nincsennek közös állás-
ponton vagy netán különböző nézeteket vallanak, ez nyilván 
fordítva is igaz, de ebből a szempontból ez lényegtelen. A vá-
rosvezetésnek véleményen szerint a szakmai kompetenciákon, 
vezetői készségeken és a feladat ellátásához való hozzáálláson, 
alkalmasságon kell múlnia, nem azon, hogy ki kivel milyen vi-
szonyban van. 

– A folytatásban nézzük a 4. választókerületet érintő 
problémákat. Már most több, városilag is kiemelt projektről 
számolhatunk be. 

– Talán első körben a Kertész úti fejlesztést emelném ki, ami 
kulcsfontosságú lesz az elkövetkező időszakban. Városi lépték-
ben is viszonylag nagy beruházásról van szó. Rengeteg kérdést 
kapok ezzel kapcsolatban, nem csak a körzetben élőktől. Je-
lenleg a kivitelező kiválasztására indított közbeszerzési eljárás 
folyamatban van. A közbeszerzőtől kapott tájékoztatás szerint 
az eljárás során a kérdések-válaszok szakasza zajlik. A pályá-
zatok beadásának határideje hamarosan itt van, ezután követ-
kezhet a KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) felülvizs-
gálat, esetleges hiánypótlások. A korábban tervezett nyár végi, 
ősz elejei indításnak szerintem nincs esélye, szerződéskötés ősz 
közepén lehet, ebből következően a téli munkakezdés sokkal 
valószínűbb. A munka időtartamát másfél évre becsüljük, de 
nyilván ez függ az időjárástól és az ilyen munkáknál előforduló 
akadályoktól, pótmunkáktól. Ami viszont biztos, hogy legké-
sőbb 2023-ra be kell fejezni. Amit szintén sokan kérdeznek a 
Kertész úti felújításnál, a tervek tartalmazzák az új fák telepíté-
sét is, valamint az uszoda előtti és a Hadnagy utcai körfogalom 
megépítése is része a projektnek. Az Újsor utca csapadékvíz 
elvezetésének problémájának megoldása, valamint egybefüggő 
járda kialakítása is tervben van. A Hell Miksa utcában szükség 
lenne járdafelújításra, valamint új útburkolati jelek felfestésére. 
A Kodály Zoltán utcában az iskola és az óvoda miatti megnöve-
kedett reggeli és délutáni forgalom problémájára is megoldást 

kell találnunk, valamint a Menház utcában a garázssor mögött 
hiányos szilárd útburkolat is régóta fennálló probléma. Össze-
gezve elmondható, hogy 

feladat van bőven, a tervezhetőség szem-
pontjából prioritási sorrendet állítottunk fel, 

tekintettel a város adta forráslehetőségekre és megnövekedett 
igényekre. A kisebb ad-hoc jellegű lakossági igényekkel napi 
szinten foglalkozok, állok a lakosság rendelkezésére. 

– Fontos és megkerülhetetlen kérdés a május 1-jei alpol-
gármesteri kinevezés. A szakmai háttér alapján nem lehet 
megkérdőjelezni. Ennek ellenére mindenféle magyarázat, 
értelmezés megjelent mostanában ezzel kapcsolatban, hogy 
a kinevezés módja nem volt törvényes. 

– Igen, hivatalosan is a szociális ügyekért felelős alpolgár-
mester vagyok. A kine-
vezéssel indokolatlanul 
sokat foglalkozik az ellen-
zéki sajtó. Eddig az volt a 

Kikapcsolódni nem igazán van időm és nem is lennék fele-
lős vezető, ha most bármi mással foglalkoznék, ami nem a 
válságkezelés része. A napi munka után tökéletesen megfe-
lelő, ha szüleimmel néhány jó szót tudok váltani, valamint 
a párommal tudok lenni. Az ő támogatásuk és szeretetük 
nélkül biztosan nem tudnék helytállni ezekben a rendkívüli 
időkben.

NÉVJEGY
FARKAS ATTILA (Eger, 4. választókerület)
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baj, hogy Mirkóczki Ádám másodunokatestvére az alpolgár-
mester, most meg az, hogy nem. Ez tipikusan a nyuszika és a 
sapka esete, egyszer az a baj, hogy van rajta sapka, máskor meg 
az, hogy nincs. A kinevezés körüli visszhang egy adminisztrá-
ciós hibán alapult, melyet a kormányhivatallal egyeztetve a jog-
szabályoknak megfelelően javítottuk.

– A napi hírekben, a különböző közösségi média felülete-
ken láthattuk, hogy a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan 
nem csak közösen, de egyénileg is igyekeztek a képviselők – 
pl. havi tiszteletdíjak felajánlása –, önkormányzati dolgozók 
segíteni. Hogyan „vizsgázott” ezekben a hónapokban a vá-
ros, a képviselők, a lakosok ebben a különleges helyzetben?

– A koronavírus-járvány miatti helyzet nagy kihívás elé állí-
totta az önkormányzatot, hiszen a kormány minden helyi feladat 
megoldását ránk bízta. Azt azért hozzá kell tennem, hogy ilyen 
helyzetben még senki nem volt, ez teljesen járatlan terep volt az 
önkormányzatoknak és az országnak is. A városvezetés országos 
szinten is elől járt a védekezésben, egyedi és hatékony megoldá-
sokat dolgozott ki, felállítottuk a fertőtlenítő-tájékoztató pon-
tokat, a lakosságnak maszkokat vittünk, teszteket vásároltunk. 
Személy szerint a szociális ügyekért felelek, a járványhelyzet gaz-
dasági következményei sokakat érintettek, napi szinten kapok 
megkereséseket, hogy elvesztették az emberek a munkahelyei-
ket, ezáltal lakhatási és megélhetési problémákkal küzdenek. A 
megnövekedett kapacitással működő szociális ellátórendszerrel 
folyamatos kapcsolatban vagyok, emberfeletti munkát végez-
nek. Ezúton is szeretném külön megköszönni az Egri Szociális 
Szolgáltató, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, valamint 
a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjának az erőfeszítéseit. 
Nélkülük biztosan nem tudnánk kezelni a helyzetet. Fontosnak 
tartom elmondani, hogy szoros kapcsolatot alakítottunk ki kü-
lönböző civil és segélyszervezetekkel. Személyesen szervezem 

és koordinálom az együttműködést. Az általuk biztosított tartós 
élelmiszercsomagok és egyéb adományok, felajánlások kiosztá-
sára kidolgoztunk egy rendszert, melynek keretében igyekszünk 
a legszélesebb körben eljutni a rászorulókhoz. 

– A járvány-helyzet minden korábbi tervet felülírt, kezd-
ve a városi költségvetéssel. Hogyan segíthet a város a nehéz 
helyzetbe kerülő családokon, embereken?

– Tény és való a járvány-helyzet most minden korábbi tervet 
felülírt, a költségvetést újra kell tervezni. A kormányzati megvo-
nások és az adókiesések érzékenyen érintették a város büdzséjét, 
az önként vállalt feladatokból sokat el kell engednünk és 

minden területen meg kell húznunk a 
nadrágszíjat. 

Nyilván a kötelező feladatellátás adott, ezeket továbbra is fenn 
kell tartani, de szinte minden egyéb más területen a takarékos-
ság a legelső szempont. A szociális válság tekintetében azt tu-
dom mondani, hogy ez egy elhúzódó folyamat, az egri járásban 
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szerint 3500 fölé emelkedett 
a munkanélküliek száma, ezek közül nyilván nem mindenki 
egri, de ezt a növekedést igazolja a városi segélyezettek számának 
emelkedése. Több mint másfélszeresére nőtt a vírusmentes hóna-
pokhoz képest az igénylői létszám. A 2020. évi rendelkezésre álló 
segélykeretből több mint 25 millió forintot használtunk fel, ez az 
április végi összesítés szerint a teljes keretösszeg több mint 40%-
a. Véleményem szerint ebben a tekintetben talán az év vége felé, 
jövő év elején mondhatunk megnyugtatóbbat. Kérdés, lesz-e a 
vírusnak második hulláma. A városvezetés, a szakszolgálatok és 
az intézmények megteszik a lehetőségekhez mérten a legtöbbet, 
ez most senkinek nem könnyű időszak.

szerző: szecskó károly

A VÁRÁSATÁSOK 1940–1948 KÖZÖTT 
3. RÉSZ

1940 októberében a várásatások vezetőjét, Pálosi Ervint 
egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezték ki Kolozsvárra. 
Pálosi levelet írt Kálnoky István polgármesternek, melyben 
arra kérte, hogy az egri ásatások vezetésére kérje fel a mun-
kálatok megindítóját, Lénárt János kereskedelmi középis-
kolai tanárt dr. Falubíró Győző ciszterci tanárral együtt. Az 
egri városi közgyűlés 1941. január 25-i ülésén megszavazták 
a változást. Ekkortól a számadásokra vonatkozó iratokban a 
várásatások vezetőjeként már Lénárt János neve szerepel, 
akit katonai behívása, valamint városi légoltalmi parancsno-
ki teendőinek ellátása idején Ignátz Sándor munkafelügyelő 
helyettesített. 

A háborús években már csak állagmegóvásra szorítkoztak, 
nem folyt feltáró munka. 1941-ben oldották meg a Borne-
missza-bástya belső területére eső csapadékvíz elvezetését. 
1942-ben a vár alsó bejáratát kiszélesítették. A város a hábo-
rú végéig évi 500 pengővel járult hozzá a várbeli kiadásokhoz. 

A Magyar Nemzeti Bank egri fiókintézete 1943. október 
18-án levélben kereste meg Lénárt Jánost azzal, hogy a ko-
rábban kiválasztott föld alatti kazamatarészt a bank három 
évre bérbe veszi. A levélben leírtakat Lénárt a várásatások 
vezetősége részéről elfogadta, de válaszlevelében kiemelte, 
hogy a megjelölt helyiségben elhelyezett anyagokban bekö-
vetkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal. 1943. 
november 1-jétől a kazamaták felső emeletén lévő összekötő 
folyosó és az ágyúterem 1945-ig a bank bérleménye lett. 

Időközben a várásatási bizottság egyik tagja, Falubíró Győ-
ző lemondott. Lénárt helyette Bartók Egyed ciszterci rendi 
tanárt javasolta, akit a képviselőtestület kinevezett. 

Lénártot 1943 tavaszától több alkalommal is behívták a 
Honvédelmi Minisztériumba katonai szolgálatra, hadifog-
ságban is volt. Csak 1946 januárjában tért vissza Egerbe. Mi-
után politikailag igazolták, újra átvette a várásatási bizottság 
vezetését, a várral kapcsolatos munkák irányítását.

A háború után a bizottságnak nem volt semmilyen anyagi 
forrása. A kazamatákat ekkor nem lehetett látogatni, mert az 
erődítményben a rendőrség internáló tábort létesített. Ilyen 
helyzetben Bartók Egyed kérte a városvezetést, hogy tegyék 
lehetővé a turisták fogadását, és a Török kert bérleti díját is 
emeljék fel, mert egyre több látogató szerette volna meg-
nézni a várat. Kérésében arra hivatkozott, hogy a katonaság 
gyakorlóterülete és kaszárnyái eddig is el voltak kerítve, s oda 
látogató eddig sem mehetett. A vár látogathatóságára, a vil-
lanyvilágítás helyreállítására 1946 márciusában került sor. 

1946-ban a város az infláció miatt pénzbeli támogatást 
alig tudott adni. Amikor a forintot 1946. augusztus 1-jén be-
vezették, ismét évi 500 forintot utaltak. 1948-ban az utolsó 
jelentős munka a Zárkándy-bástya alatt lévő folyosó feltá-
rása volt. Bár a várat látogatók száma egyre növekedett, de 
további munkára már nem volt lehetőség. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 211 460/1949. VI. 
2. sz. rendelete az egri vármúzeumot közgyűjteménnyé nyilvá-
nította. 1949. október 26-án dr. Nagy Barna igazgató a Magyar 
Nemzeti Múzeum Közgyűjteményének Országos Felügyelősé-
ge nevében dr. Lénárt Jánostól vette át a múzeum anyagát. A 
jegyzőkönyv szerint felsoroljuk a legfontosabbakat: 

– Sötét-kapu: Honfoglaló hősök tetemeinek emlékköve, 
Dobó István sírköve, három emléktábla.

– Kaszárnyaterem: Lapidárium sírkövekkel és a Szent Já-
nos-székesegyház maradványaival.

– Emeleti laktanyaterem: 14 tárlóban különböző típusú 
réz-, vas- és cseréptárgyak. 5 tárló csont és koponya. 2 tárló 
mesterjegy-lenyomat. 3 tárló vasanyag. 1 csontváz. 1 db tö-
rött sírkamra-fedőlap maradványai.

– Emeleti kaszárnyaterem: 10 db török sírkő, 6 db falitárló 
mécsesekkel, korsókkal, fazekakkal, 7 db falitárló pipákkal, 
27 db tárló cseréptöredékekkel, 1 db falitárló, 6 db nem ép 
állapotú korsóval, 1 kamra csont, 18 db tárló cserepekkel, 
csempékkel, pipákkal és egyéb töredékekkel, 5 db tárlóban 
ágyúgolyó-gyűjtemény, 1 db vörösfenyő vízvezetékcső, 5 db 
tárló cseréptöredékkel, 3 db tárló freskómaradványos faltö-
redékkel, 2 db üvegmaradványokkal, 1 db tárló bronz- és vas-
töredékekkel, 1 db mellvért.

– Egy faszerkezetű, emeleti termeket összekötő folyosó.
– Emeleti ágyúterem: 3 db malomkő, 1 db ágyúcső a 19. 

század elejéről.
– Földszinti ágyúterem: 1 db ágyú a 16. század derekáról, 

1 garmada ágyúgolyó.
Ezt követően a Várásatási Bizottság gyakorlatilag meg-

szűnt. A vár bemutatható területének gondozását az egri 
múzeum vette át, amelynek teljes területét a katonai kincstár 
1957-ben az intézmény részére átadta. Ekkor kezdődhetett 
meg a feltárás új szakasza, amely már a várásatásoknak egy 
új fejezete.Kaszárnya a várban (képeslap)
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2019/2020 – A BE NEM FEJEZETT SZEZON 
RÖVID TÖRTÉNETE…

Ezúttal nem háború vagy forradalom, hanem egy járvány miatt nincs hivatalos végeredmény

Még az internet előtti világban – gyerekként – a régi sportlexikonok lapozgatása közben arra lettem figyelmes, hogy voltak 
olyan évek, amikor nem hirdettek hivatalos végeredményt például az egyes labdarúgó-, illetve vízilabda-bajnokságoknak. 
A Nagy Háború idejében (1914–18) különböző serlegmérkőzéseket, hadibajnokságokat rendeztek. A második világhábo-
rúban félbeszakadtak a bajnokságok, mint ahogy az 1956-os évben sem sikerült minden csapatnak lezárnia az adott évet. 
Ezeket a „töréseket” minden esetben egy-egy háborúhoz, forradalomhoz köthettük. Reméltem, hogy ilyenben nekem már 
nem lesz részem. Tévedtem, bár most nem az ember-ember elleni fegyveres és ideológiai harc, hanem egy járvány miatt 
kényszerült térdre a világ – és így Magyarország – sportélete. Nézzük, hogyan zárták ezt a csonka és furcsa szezont az egri 
sportegyesületek felnőtt csapatai. A következő hónapban az egyéni sportágak kerülnek terítékre.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

Az utóbbi években általában az Egri Magazin nyári számai ban mindig közültünk 
egy kis összeállítást, hogy milyen évet zártak az egri sportcsapatok. Ilyenkor már 
véget ért a vízilabda- és a kézilabdaszezon, a labdarúgók utolsó találkozóikat 
játszották, az amerikai focisták pedig – jó esetben – épp a play-off szakaszban 
küzdöttek a minél jobb helyezésért. Ez a visszatekintés most a háborús éveket, az 
1914–18, 1944–45, illetve az 1956-os időszakot idézi. Akkor a fegyveres konflik-
tusok, most a világjárvány (COVID-19) miatt állt a feje tetejére a sportszezon. A 
folytatásról – bár sok helyen már erről is hallani, jót és rosszat is – egyelőre nem 
írunk. Majd…, ha igazán aktuális lesz… 

VÍZILABDA
ZF-Eger 
 Férfi OB I. – Középszakasz, Felsőház 3–4. hely
 LEN Euro-Kupa – Elődöntő
Március közepén, amikor a koronavírus-járvány miatt 
félbeszakadt (akkor még így kommunikálták) a szezon, 
a férfi együttes a bajnokságban és a második számú 
nemzetközi klubsorozatban, a LEN Euro-kupában volt érdekelt. Dabrowski Norbert 
és Petrovai Márton együttese az OB I-ben épp elkezdte a középszakaszt, ahol a két 
„nagy”, vagyis az OSC és a FTC mögött – a Szolnok társaságában – a 3-4. helyen 
állt. Reálisan e két hely valamelyikére volt esélye a csapatnak, mielőtt a Magyar 
Vízilabda Szövetség május 11-i döntésével törölte volna a 2019/20-as szezont. A 
LEN Euro-kupa elődöntőjének első mérkőzésén az olasz Brescia vendégeként – 
még februárban – 9-6-ra kapott ki az Eger. A márciusi visszavágót előbb bizony-
talan időre elhalasztotta a nemzetközi szövetség, majd itt is lezártnak tekintették 
a szezont. Ha a hazai visszavágón sikerült volna a továbbjutást kiharcolni, akkor a 
másik olasz gárda, a szicíliai CC Ortigia várt volna Deckerékre a döntőben. Először 
– és eddig utoljára - 2008-ban jutott be az egri férfi csapat az akkori LEN-kupa 
fináléba, ahol az orosz Sturm Csehov mögött ezüstérmet szereztek.  

Lillafüredi Ásványvíz-ZF-Eger
 Női OB I. – Alapszakasz, 5. hely
 Női OB I/B – Alapszakasz, A-csoport, 2. hely
A nőknél márciusban, amikor félbeszakadt a bajnokság 
még az alapszakasz találkozót játszották a csapatok. A 
táblázat meglehetősen kuszált, hiszen míg a Dunaújvá-
ros 11, az Eger 12 mérkőzést játszott, addig a többség már túl volt 14 találkozón. 
Az viszont az eddigiek alapján leszűrhető volt, hogy a négy nagy (UVSE, FTC, BVSC, 
Dunaújváros) mögött Biros Péter és Szilágyi Péter csapata következett a tábláza-
ton. Néhányszor sikerült lőtávolon belülre kerülni a „nagy négyes” elleni egy-egy 
találkozón (Eger – BVSC 9-9, BVSC – Eger 10-9, Eger – FTC 9-10) vagyis, ha így 
fejlődnek a lányok, sikerülhet az előrelépés. Ezt most, ebben a szezonban nem le-
hetett a medencében bizonyítani, de lesz még erre mód.

Ne feledkezzünk el a második csapatról sem. A Szilágyi Péter vezette fia-
talok – az OB I. mellett – az OB I/B-ben is tapasztalatot szerezhetnek. Itt az 
Alapszakasz 8 mérkőzésén voltak túl a lányok. A rájátszás előtt szakadt félbe 
a szezon.

Eszterházy SC 
 Férfi OB I/B – Alapszakasz, A-csoport, 5. hely
A férfi vízilabda második vonalának számító OB I/B-ben 
hosszabb a téli szünet, itt még júniusban is játszanak. A 
csapatok március közepén még az alapszakasz zárása előtt 
jártak. Az Eszterházy Károly Egyetem együttese a 10 csa-
patos A-csoport 5. helyén állt, amikor idő előtt véget ért 
a bajnoki szezon. Ez a szereplés összesítésben – a két csoport összevetésében – a 
10–14. helyre lett volna jó. Bár nem tudhatjuk, hogyan sikerült volna a folytatás…

Egri Vízmű SC
  Férfi vízilabda OB II. – Középszakasz 1–8. hely, 1. cso-

port, 1. hely
Nagyon belehúztak az „öregfiúk” a honi vízipóló bajnok-
ság harmadik vonalában! Az alapszakaszt a szokásos 
Észak-keleti-csoportban a 2. helyen zárták a Miskolc mö-
gött. Utána a kiírás szerint a középszakaszban az 1–8. helyért játszhatott a csapat. 
Itt kétfelé osztották a felsőházat. Az első, márciusi, szentesi tornán két győzelem-
mel kezdett a Vízmű, így a félbeszakadt bajnokságot saját csoportjuk élén zárták 
Denkék. Ebből még bármi lehetett volna, bár itt  a cél – évek óta – nem a feljebb 
jutás… 

KÉZILABDA
SBS-Eger
 Férfi NB I.  – Alapszakasz 9. hely
Március 13-án, pénteken két mérkőzést játszottak a 
férfi NB I-ben: Eger – Gyöngyös és Vác – Tatabánya 
párosításban. Az előbbi hamarabb kezdődött, így a váci 
meccs lett végül a 2019/20-as szezon utolsó bajnokija, mert másnap felfüg-
gesztette a szezont a szövetség. 

A megyei derbit zárt kapuk előtt, de élőben közvetítette a TV Eger jóvoltá-
ból a klub. A mátraaljaiak nyertek 41-29-re, viszont a 9. Eger így is története 
egyik legjobb eredményével zárta – nem hivatalosan – a bajnokságot. Áp-
rilis 9-én ugyanis jött az MKSZ közleménye: „sem a bajnokságoknak, sem a 
Magyar Kupának, sem a Liga Kupának nincsenek győztesei és helyezettjei a 
2019/2020-as idényben, így nincsenek kieső és feljutó csapatok sem, az euró-
pai kupaindulásra pedig azok a klubok jogosultak, amelyek azt a 2018–19-es 
bajnoki helyezéseikkel kivívták.”

Eszterházy SC
 Női NB I/B. – Keleti-csoport, 1. hely
Mit mondhattak a Magyar Kézilabda Szövetség áprilisi dön-
tésére a női kézilabda NB I/B-ben listavezető eszterházys 
lányok? Itt most a „nincsenek kieső és feljutó csapatok sem” 
mondatrész az érdekes, ugyanis az egri egyetemista lányok 
feljutó helyen álltak a Keleti-csoportban, amikor kijött az MKSZ közleménye! 16 
mérkőzés, 15 győzelem és mindössze 1 vereség volt Debre Viktor lányainak a mér-
lege. Ez a teljes második vonalat (Keleti- és Nyugati-csoport 12-12, vagyis 24 csa-
pat) figyelembe véve a legjobb eredmény volt. Sajnos, bár megvolt a lehetőség, a 
koronavírus-járvány ezt most elvette az Eszterházy SC-től. 

KOSÁRLABDA
EKE-Eger-KOK
 Férfi NB I/B. – Zöld-csoport, 15. hely
Ha a női kézilabdázóknál azt mondtuk, hogy pont rossz-
kor jött a beszüntetett bajnokság, akkor a férfi NB I/B-s 
egyetemistáknál a Magyar Kosárlabdázók Szövetségének 
hasonló döntésére – ami az elsők között foglalt úgy állást, 
hogy befejezettnek tekintik a 2019/20-as szezont – épp az ellentetje igaz. Az Esz-
terházy Károly Egyetem ugyanis a Zöld-csoport – lényegében a harmadik vonal 
– utolsó helyén állt márciusban. Váczi Péter együttese a 15 csapatot felvonultató 
mezőnyben a 4 győzelemmel és 21 vereséggel eléggé le volt maradva a mezőny-
től. Itt sincs kieső és feljutó, ami most pont jól jön a következő szezon előtt. 

LABDARÚGÁS
Eger SE 
 Férfi NB III – Keleti-csoport, 10. hely
 Férfi megyei I. osztály – 12. hely
A labdarúgó NB III-ban a feljutásra pályázó Fü-
zesgyarmat elleni március 14-i hazai derbi volt az 
utolsó tétmérkőzés a 2019/20-as szezonban Sütő Szabolcs gárdájának. Az MLSZ 
úgy döntött, hogy az NB I-et befejezik, az alsóbb osztályokban viszont vége a baj-
nokságoknak. Ellentétben más szövetségekkel a labdarúgóknál – papíron - van-
nak feljutók és kiesők. Az ESE biztosan maradt bent a Keleti-csoportban, de egyfaj-
ta „királycsinálóként” az említett Füzesgyarmat 1-0-s veresége a Békés megyeiek 
feljutási álmait is kerékbe törte. Helyettük ugyanis a Debreceni EAC lett az első, s 
mint ilyen, jogosult az új szezonban az NB II-ben indulni. Persze, a járvány miatti 
helyzet – láthattuk Egerben is – sok egyesület életét teljesen felforgatta. Lehet, 
hogy lesznek visszalépések is. Nem tudjuk. Az viszont biztató, hogy az „egri csonka 
tavaszi hadjárat” eredményes volt.

Az ESE második csapata – a Berg System Eger SE II. – Vitányi László irányítása 
mellett egyre inkább a fiatalokra épít. A 12. helyen záró együttes a jelek szerint 
maradhat a megyei I. osztályban. 

Egri Sportcentrum SE 
 Férfi megyei III. osztály – Keleti-csoport, 7. hely
A megyei III. osztály épp akkor kezdte volna a tavaszi 
szezont, amikor beszüntették a bajnokságokat. Az addig 
megszerzett pontok alapján a Keleti-csoport középme-
zőnyében, a 7. helyen végzett az Egri Sportcentrum. 

ASZTALITENISZ
Egri Városi Sportiskola Pálosi AK
 Férfi NB I. – Keleti-csoport, 7. hely
 Férfi NB III. – Észak-Magyarország B-csoport, 4. hely
 Megyei I. osztály – 2. hely
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége még márci-
usban döntött úgy, hogy előbb bizonytalan időre felfüg-
geszti a bajnokságokat, majd május 14-én kijött az újabb határozat, hogy az NB-s 
bajnokságokat (I-II-III. osztály) eredményhirdetés nélkül lezárják. Az Egri Városi 
Sportiskola Pálosi Asztalitenisz Klub két mindkét NB-s együttese a középmezőny-
ben végzett. A megyei I. osztályban érdekelt együttes – hármas holtversenyben a 
Visontával és a Besenyőtelekkel – az első 10 meccs után a 2. helyen állt. 

TEKE
VILATI Eger SE 
 Férfi NB I. – Keleti-csoport, 4. hely
A Magyar Teke Szakági Szövetség – a többi sportszerve-
zethez hasonlóan – márciusban függesztette fel a baj-
noki küzdelmeket. Május 15-én döntöttek úgy, hogy itt 
is befejezettnek nyilvánítják és nem hirdetnek hivatalos 
végeredményt a bajnokságok egyes osztályaiban. Ennek értelmében nincsenek 
feljutók és kiesők. A második vonalnak számító (a tekében az Extraliga az első osz-
tály) NB I-ben, a Keleti-csoportban szerepelt a VILATI Eger SE együttese. Az egri 
Tősi Pál tekecsarnokban a 17. fordulóban a Nyergesújfalu 7-1-re tudott nyerni. Ez-
zel pontszámban csak megközelíteni tudta a Komárom-Esztergom megyei csapat 
a VILATI-t. Az egriek – egy meccsel kevesebbet játszva - a 12 csapat közül ekkor a 
6. helyen álltak.  

Széchenyi SC Eger 
 Férfi NB II. – Keleti-csoport, 10. hely
Az NB II-es – vagyis a harmadik vonalban 
szereplő – Széchenyi SC Eger ebben a bi-
zonyos 17. fordulóban, szintén a Tősi Pál 
tekecsarnokban, nagy csatában nyert a 
Fővárosi Vízművek ellen. Mayer Árpádék ezzel a sikerrel feljöttek a 8. helyre. 
A két különböző osztályban szereplő egri csapat külön utat járt be: jobban sikerült 
a VILATI-nak az ősz, míg a Széchenyi a végén kezdte gyűjtögetni a pontokat. A – 
nem hivatalos – végelszámolásnál ez a középmezőnyt jelentette a csapatoknak.

AMERIKAI FOCI
Eger Heroes
 Divízió I. – ?
 Divízió II. – ?
Nem, ez nem a cikk nyers változata! A Heroes valóban két 
csapatot indít a 2020-as szezonban – sok a fiatal, akik a 
második együttesben kapnak játéklehetőséget – és mivel 
március 21-én lett volna az első meccsük, ezért az országosan bevezetett korlátozá-
sok miatt nincs még eredményük az idei szezonban! Jó hír viszont, hogy a Magyar 
Amerikai Futball Szövetség úgy tervezi, hogy az eredetinél rövidebb lesz a bajnokság 
és augusztus 20-án – végre - indulhat az idény. Vagyis most ősszel lesznek a meccsek. 
A Divízió I-ben (második vonal, a HFL számít az első osztálynak) 3-3 idegenbeli és 
hazai mérkőzéssel számoltak az alapszakaszban. Utána jöhet a rájátszás. 

A Divízió II. (harmadik vonal) ezúttal a tehetséges újoncok terepe lesz, kiegé-
szülve néhány rutinosabb játékossal. Itt földrajzi alapon kettéosztották a mezőnyt. 
A Keleti-csoportban 5 meccs után jöhet a rájátszás.
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– Kezdjük talán onnan, hogy bár Gyöngyösön született, 
egy egri középiskolában, a jelenlegi Andrássy György Kato-
likus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnáziumban tanult 
tovább, ami azzal is együtt járt, hogy nem a családjával la-
kott, hanem a Dobó téri Szent Hedvig Kollégiumban. Miért 
így választott?

– Elsősorban azért – mondja Zaja Barbara –, mert az volt 
az elképzelésem, hogy valamilyen gazdasági területen tanulok 
majd tovább. Amikor ez kiderült, az osztályfőnököm javasolta 
nekem az Andrássyt, amelynek aztán el is mentem a nyílt nap-
jára. És mivel megtetszett, amit láttam, oda jelentkeztem. De az 
sem titok, hogy a döntésemben Eger szépsége, barátságossága 
is nagy szerepet játszott.

– Ahogy látom, nem is ábrándult ki a gazdaságból, lévén 
az Eszterházy Károly Egyetemen gazdálkodás és menedzs-
ment, illetve kereskedelem és marketing szakon tanult, illet-
ve tanul… 

– Így igaz, a középiskola csak megerősítette bennem azt az 
elhatározást, hogy nekem valami ilyennel kell majd foglalkoz-
nom. Mivel mindig is közel állt hozzám a matematika, így az 
ilyen-olyan számítások még akkor sem okoznak túl nagy prob-
lémát, ha itt azért jóval magasabb szinten kell művelni ezt, mint 
a középiskolában. Úgy tűnik, eddig sikerült megbirkóznom a 
követelményekkel.

– Esetleg azon is töprengett már, hogy ha végez, szíve sze-
rint hol helyezkedne el?

– Gondolkodni gondolkodtam, de határozott elképzelésem 
még nincsen, hiszen meglehetősen széles az érdeklődési kö-
röm. Pillanatnyilag az sem biztos, hogy majdan pénzügyi vo-
nalon dolgoznék, ugyanis nagy kedvem lenne többek között a 
rendezvényszervezéshez is, vagy például ahhoz, hogy tréner-
ként tartsak különböző képzéseket.

– Már az Andrássyban is részt vett az iskola közéletében, 
vállalva plusz feladatokat, avagy ezt a fajta tenni akarást csak 
az egyetemi évek alatt tapasztalta meg?

– Ennek a kezdetei még csak nem is az Andrássyig nyúlnak 
vissza, hiszen már általános iskolásként is bekapcsolódtam a di-
ákéletbe, ami később sem változott. Középiskolában nem csu-
pán az osztályomat igyekeztem segíteni, de a diákönkormány-
zatban is szerepet vállaltam. Olyannyira, hogy később aztán 
engem választottak meg diákelnöknek. Szóval volt előzménye 
mindannak, ami az egyetemen történt.

– Nos, ha már amúgy is az Eszterházy került szóba… Itt 
mikortól vett részt a hallgatói önkormányzat munkájában?

– Rögtön a legeslegelején, hiszen már a tanulmányaim meg-
kezdését követő első hónapban hallgatói segítőként vettem 
részt több rendezvényen, majd a tavaszi választásokon hivata-
losan is jelentkeztem az önkormányzatba képviselőnek.

– Most, negyedéves hallgatóként pedig eljutott a szerve-
zet csúcsára, ugyanis az idei év elején – ha az emlékezetem 
nem csal, február 4-én – elnökké választották. Említene né-
hány lényegesebb pontot a programjából?

– A legfontosabbnak a minél hatékonyabb érdekképviseleti 
munkát gondolom, azt, hogy a hallgatók érezzék: az önkor-
mányzatra mindig és mindenben számíthatnak. Amennyiben 
ez így lesz, azt a célt is sikerül elérnünk, hogy a társaink még 
közelebb kerüljenek az önkormányzatunkhoz. Most, a járvány 

Örülni sem volt ideje új tisztségének, 
máris jött a világjárvány

Zaja Barbara az első nő az Eszterházy egyetem hallgatói önkormányzata élén

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

közepette amúgy erre még inkább szükség volt, a HÖK pedig 
igyekezett is, hogy segítsen a felmerülő, nem kevés nehézség 
megoldásában. De a programomban fontos volt az is, hogy 
az intézményünkben tanuló külföldi, illetve magyar hallgatók 
közelebb kerüljenek egymáshoz, ami egy sereg szempontból – 
nyelvtanulás, egymás kultúrájának megismerése, stb. – lenne 
hasznos. És persze, azt is szeretném, ha a korábbinál is változa-
tosabb, sokszínűbb szabadidős programokat hoznánk tető alá. 

– A megválasztását követően azt nyilatkozta az egyetem 
honlapjának, hogy nőként különösen nehéz dolga volt el-
nyernie az elnöki tisztséget. Ezt hogyan értsük?

– Nem kell különösebb dologra gondolni, de tény, hogy még 
manapság sem mindenki tartja magától természetesnek, hogy 
egy nő egy első számú vezetői posztot céloz meg. Jómagam is hal-
lottam olyan megjegyzéseket, miszerint nem biztos, hogy képes 
leszek majd megfelelően irányítani ezt a csapatot. Én ezt másként 
látom, mert bár még csak néhány hónap óta vagyok elnök, ezt 
megelőzően általános elnökhelyettesként szerintem sikerült meg-
állnom a helyemet, s úgy hiszem, a mostani tisztségemben sem 
okozok majd csalódást azoknak, akik bíztak és bíznak bennem.

– Az előbb már utalt a koronavírus-járványra, ami bi-
zony alaposan megbolygatta az egyetemi életet, legyen szó 
az oktatásról, a lakhatásról vagy éppen a szabadidős progra-
mokról. Ráadásul a krach nem sokkal azt követően ütött be, 
hogy átvette a hallgatói önkormányzat vezetését. Feltétele-
zem, teljesen mást és máshogyan kell csinálniuk, mint annak 
előtte…

– Ez tökéletesen így van. Korábban például – legyen szó 
hallgatókról, tanárokról, az önkormányzatunk tagjairól – sze-
mélyesen tudtuk megbeszélni a dolgainkat, ám a járvány miatt 
bevezetett intézkedések után minderre nem volt mód. Aztán le 
kellett mondanunk szinte valamennyi programunkat, ami nem 
tesz túlságosan jót a közösségi életnek. Természetesen igyekez-
tünk bizonyos eseményeket a virtuális térbe áthelyezni, de ez 
azért nem az igazi. Mindenesetre – ha online formában is – 
tartottuk-tartjuk a kapcsolatot mind a hallgatókkal, mind az 
egyetem vezetésével.

– A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
végzett a járvány idején végzett egy felmérést a felsőoktatás-
ban tanulók körében. Mint ebből kiderült, a hallgatók közel 
kétharmada (65 százaléka) az online, illetve a hagyományos 
oktatás közül egyértelműen az utóbbi mellett foglalt állást. 
Hasonló véleményeket hallott az Eszterházyra járóktól is?

– Nekünk is volt ilyesfajta kérdőívünk, s mi is azt tapasztal-
tuk, hogy a hallgatók többsége – különösen az első hetekben – 
sokkal szívesebben járt volna a megszokott módon órákra. Ami 
szerintem érthető is, mert jobban el lehet sajátítani az anya-
got személyes találkozások során, mint egy laptop előtt ülve. 
Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a negyedik-ötödik hét 
után már lényegesen jobb véleménnyel voltak a távoktatásról, 
köszönhetően annak, hogy mind ők, mind pedig a tanárok 
gördülékenyebben használták az eszközöket, ráérezve ennek a 
módszernek a sajátosságaira. Meggyőződésem szerint az online 
oktatás rávilágított arra is, hogy lehetnek olyan területek – nagy 
hirtelen a levelezős hallgatók jutnak eszembe –, ahol ez a forma 
a jövőben elsődleges szerepet játszhat.

– Maradva még egy pillanatra az imént említett felmé-
résnél… A koronavírusnak betudhatóan minden harmadik 

Ez év februárjában Zaja Barbara 
személyében új elnököt választot-

tak az Eszterházy Károly Egyetem 
hallgatói önkormányzatának élére. 

Önmagában természetesen ez az 
esemény legfeljebb egy rövidke hírt 

érne meg, de a szokványosnak tűnő 
történetet legalább két dolog érdekes-
sé teszi. Egyrészt, hogy az intézmény 

életében most első alkalommal fordul 
elő, hogy e hallgatói érdekképviseleti 

szervezetet egy ifjú hölgy irányít-
ja, aki ráadásul Heves megyében, 

Gyöngyösön született, és középiskolás 
kora óta Egerben él. Másfelől, hogy a 
koronavírus-járványnak „köszönhe-

tően” egy olyan időszakban vette át 
a hallgatói önkormányzat vezetését, 

ami fenekestől felforgatta a nagyvilág 
mindennapjait, és amelyben egyik 

napról a másikra alapjaiban válto-
zott meg az egyetemi élet, különös 

tekintettel az oktatás addig megszo-
kott rendjére, formájára. Úgyhogy, 
amikor beszélgettünk vele, igazán 

volt miről szót váltani.
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szerző: szecskó károly

KOVÁCS BÉLA
(1932–2009)

Kovács Béla régész, levéltáros Dormándon 
született 1932. december 31-én. Édesapja 
vasúti segédtiszt, édesanyja háztartásbeli 
volt. Apja szolgálati beosztása szerint a la-
kóhelyük többször változott: Vecsés, Vác, 
Nagyvárad, majd a háború végén Egerbe köl-
töztek. Középiskolai tanulmányait a nagyvá-
radi premontrei gimnáziumban kezdte el, s a 
Ciszterci Rend Szent Bernát Gimnáziumában, 
Egerben folytatta. A rend felszámolása után 
magánúton érettségizett le Budapesten. 

1951–52-ben a Magyar Állam Vasutaknál 
szerelőként dolgozott, 1952–1954 között 
sorkatona volt. Leszerelése után 1955 őszé-
től a Pétervásárai Járási Tanács népművelési 
előadója, majd a Füzesabonyi Járási Művelő-
dési Ház igazgatója lett. 1958 márciusától 1972 
tavaszáig az egri Dobó István Vármúzeumban dolgozott hivatal-
segédi, tárlatvezetői, majd régész-muzeológusi beosztásban. 
Munka mellett 1957-től az ELTE Bölcsészettudományi Kara ma-
gyar–történelem szakán tanult, és vendéghallgatóként régésze-
ti tanulmányokat folytatott. Diplomáját 1963-ban szerezte meg. 

1972. március 16-án a Heves Megyei Tanács Végrehajtó Bi-
zottsága Művelődésügyi Osztálya a Heves Megyei Levéltárba 
helyezte át, ahol – a kiváló levéltáros szakember Sós Imre nyug-
díjba vonulása után –, 1973 októberében őt nevezték ki a levéltár 
igazgatójának. Nyugalmazásáig, 1993-ig vezette az intézményt. 

Az a tény, hogy ilyen hosszú ideig teljes megelégedésre ve-
zette a levéltárat számos személyes jó tulajdonságának volt 
köszönhető, amelyek közül az alábbiakat emelném ki: széles 
körű műveltség, kivételes munkabírás, optimizmus, ember-
ismeret, kiváló kapcsolattartó képesség, humorérzék. Nyi-
tott volt az új dolgok, a technika vívmányainak felhasználása 
iránt, többek között 1985-től megteremtette a számítógépes 
adatfeldolgozás feltételeit az intézményben. Az általa szor-
galmazott új módszerek országosan elterjedtek, bár időn-
ként megdöbbenést kelthettek. 

Határozott, de emberséges vezető volt, aki munkatársaira 
partnerként tekintett. Meggyőződése szerint csak az lehetett 
jó levéltáros, aki maga is művelte a történettudomány legalább 
egy területét. Elvárta a pontos munkavégzést, a határidők betar-
tását, mindezt úgy, hogy maga is kötelességének érezte ezeket. 

Tudományos pályáján középkori régészként indult, s az eb-
ben eltöltött egy évtized alatt a megye területén több ásatás 
vezetője, résztvevője volt. Többek között a váraszói román 
kori templom, a gyöngyöspatai templom, a siroki vár, a tar-
naszentmáriai középkori templom feltárása.

Történeti munkái közül kettőt feltétlenül ki kell emelnünk, 
a Nemzetségfői és ispánsági székelyek kutatási problémái 
Észak-kelet Magyarországon, a Kabarok és palócok, a töröktől 

visszafoglalt Eger újjáépítésének első évei című 
publikációit. Egyháztörténeti munkái közül a 
legjelentősebb az Egri Egyházmegye története 
1596-ig (Eger, 1987) című kötete. Az Egri Egy-
házmegye történetének forrásai sorozat 1997-
ben kezdeményezésére indult el, amelynek 
szerkesztője is volt. Három falu (Bélapátfalva, 
Noszvaj, Sarud) önálló monográfiáját is elké-
szítette, és két másik (Heves, Kápolna) meg-
írásában közreműködött. 

Időnként a korábban elfogadott tudomá-
nyos véleménytől eltérő nézeteket vallott, 
amit munkáiban is megfogalmazott. Régé-
szeti, történeti, egyháztörténeti dolgozatait 
az alábbi orgánumokban tette közzé: Arc-
heológiai Értesítő, Archívum, Egri Múzeum Év-
könyvei, Egri Vár Híradója, Hevesi Művelődés, 

Hevesi Szemle, Magyar Herold, Magyar Nyelv, Művészettörté-
neti Értesítő, Levéltári Szemle, Miskolci Herman Ottó Múzeum 
közleményei, Régészeti Füzetek, Soproni Szemle, Új Hevesi 
Napló, Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 

Igazgatósága idején, az 1980-as évek végére készült el a 
Heves Megyei Levéltár komplex épületegyüttese. A teljes át-
költözés 1989-re fejeződött be.

A Heves Megyei Levéltárat elismert kutatóhellyé fejlesz-
tette. Négy levéltári kiadványt indított útjára, illetve szer-
kesztett: Archívum; A Heves Megyei Levéltár Közleményei; a 
Heves Megyei Levéltár forráskiadványai; a Heves Megyei Le-
véltár segédletei; Tanulmányok Heves megye történetéből.

Levéltári szaktudását országos szinten is elismerték. 1974-
től három cikluson keresztül volt tagja a Levéltári Tanácsnak, 
majd 1980-tól több mint egy évtizedig levéltári szakfelügye-
lőként is dolgozott. A Magyar Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Bizottságában az 1980-as évek közepén egy 
ciklusban a levéltári szakterület képviselője lett. 1986 decem-
berétől a Magyar Levéltárosok Egyesülete alelnökévé, 1989-
ben pedig ügyvezető elnökké választotta. 

Kollégái 70. születésnapjára egy kötettel lepték meg, His-
toria est… – Írások Kovács Béla köszöntésére (Eger, 2002) cím-
mel, amelybe a köszöntőt Kubinyi András – az MTA levelező 
tagja, az ELTE professor emeritusa – írta.

Elismerései: Heves Megye Művelődéséért díj (1868), Heves 
Megyei Tanács közművelődési díja (1975), Heves megyéért díj 
(1983), Szabó Ervin díj (1983), Széchenyi Ferenc díj (2002). 

Rövid betegség után 2009. augusztus 26-án Egerben hunyt 
el. A lajosvárosi temetőben nyugszik.

A hazai középkori régészetben, a történettudományban 
maradandót alkotott. Gazdag életműve a levéltáros szakma 
megkerülhetetlen része. Emlékét ápolnunk kell, hogy sokáig 
megőrződjék az utókor számára!

„Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében”
(Edgar Allan Poe)

hallgató elveszítette a részmunkaidős állását, amit valaki 
nem szórakozásból vállal, hanem, mert ebből fedezi a ta-
nulmányai és/vagy a megélhetése költségeit. Nekik tudnak 
valahogy segíteni?

– Mindez – sajnos – itt is jellemző. Sokan például azért vol-
tak kénytelenek felhagyni a pénzkeresettel, mert a kollégium-
ban nem maradhattak, s mivel egy egri albérletet nem tudtak 
volna fizetni, el kellett menniük a városból, haza kellett költöz-
niük. Mások esetében pedig a munkáltató került olyan nehéz, 
netán kilátástalan helyzetbe, hogy el kellett küldenie az addig 
neki dolgozó egyetemistát. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy 
az önkormányzatunk képes-e valamit tenni a keresetüket el-
vesztőkért…, nos, sajnos, nem sokat, hiszen a munkáltatókkal 
nem állunk kapcsolatban. Lényegesen jobb a helyzetük a duális 
képzésben résztvevőknek, hiszen a partnercégek igyekeznek a 
lehető legrugalmasabbak lenni, a legtöbbet segíteni az érintett 
hallgatóknak.

– Az Önnel kapcsolatos tényekből nem maradhat ki az 
sem, hogy az egyetem cheerleader csapatának a kapitánya. El-
mesélné, hogy hol és mikor ismerkedett meg ezzel a sporttal?

– Tudni kell, hogy a felsőoktatási tanulmányaim megkezdé-
se előtt tizenkét évig akrobatikus rock and rollt táncoltam. Mi-
vel a mindennapi mozgást nagyon-nagyon fontosnak tartom, 
az egyetemre kerülve elkezdtem töprengeni azon, hogy itt mi-
féle olyan sportot űzhetnék, ami a tánc iránti szenvedélyemet is 
kielégíti. Így jutott eszembe a cheerleading. És bár azelőtt job-
bára én is csak filmekben láttam ilyet, úgy gondoltam, miért 
ne lehetne az Eszterházynak is egy ilyen gárdája. Ezért aztán 
három társammal összefogva létrehoztuk a csapatot, a többi 
pedig már történelem. De annyit azért elmondanék, hogy az 

idők során egyre szebb és szebb eredményeket értünk el a ver-
senyeken. Arról nem beszélve, hogy nem csupán egyetemisták 
körében sikerült népszerűvé tennünk ezt a táncos mozgásfor-
mát, ugyanis például a tavalyi táborunkban egy csomó korosz-
tály tagjai ott voltak, a legkisebbektől kezdve egészen a végzős 
középiskolásokig.

– A végére egy kérdés a jövőjére vonatkozóan… Jóllehet 
már elmondta, hogy az egyetem befejezése után milyen ter-
vei vannak, kíváncsi lennék, vajon nem kacérkodik-e azzal 
a gondolattal, hogy politikai pályára lép. Már csak azért is, 
merthogy az idők során nem egy és nem is két hallgatói ön-
kormányzati elnök tett így…

– Engem egyáltalán nem hoz lázba egy ilyen lehetőség. 
Azért aztán nagyon valószínűtlennek tartom, hogy amikor az 
önkormányzat élén végzett munkám véget ér, bármilyen szin-
ten is tevékeny részese legyek a hazai politikai életnek.

NÉVJEGY

Név, foglalkozás: Zaja Barbara, az Eszterházy Károly 
Egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke

Születési hely, idő: Gyöngyös, 1994. 06. 16.
Iskolák: egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági 

Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium, Eszterházy 
Károly Egyetem gazdálkodási és menedzsment (Bsc), 
illetve kereskedelem és marketing szak

Család: szülei a Bosch hatvani gyárában dolgoznak
Hobbi: cheerleading
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A kiállítás célja, hogy a dizájn eszköztárával, a művészi lá-
tásmóddal felhívjuk a figyelmet az absztrakció és az analó-
giás gondolkodás gyakorlati alkalmazásának fontosságára. 
Ez a pályázat elsősorban a dizájnereknek, azon belül is az 
öltözék- és formatervezéssel foglalkozó iparművészeknek 
lett meghirdetve. Kepes György képzőművész szellemi 
hagyatékára építve kértünk fel iparművészeket, hogy hoz-
zanak létre új alkotásokat – avatott be Bulla Márta.

Az Egy öltés kifejezés utal a textilművészek összetarto-
zására és arra a gondolati egységre, ami összeköti az alko-
tásokat Kepes munkáival akár közvetlen, akár közvetett 
módon.

– Milyen koncepció alapján rendezték be a termeket?
Bulla Márta: – Hat teremben, dr. Lipp Mónika művé-

szettörténész javaslatára, négy téma köré építettük fel a 
kiállítást. Az egyik szobában a természetközeliség hatja át 
a munkákat, amik kifejezetten az organikus művészethez 
kapcsolódnak. Azt az érzést sejteti velünk, hogy az ember 
nemcsak önmagában létező, hanem része a természet-
nek. A textilképek jelentései transzcendens léptékűek. 
A természetközeli hangulat az anyagok használatában is 
megjelenik, mint például a gyapjú, a pamut vagy a selyem 
feldolgozásában. 

Kepes György számtalan műfajban és technikával alkotott. Munkáinak többségét áthatotta az ökologikus gondol-
kodás, a fénnyel való játék, az élőlények és a biológiai környezet kapcsolatának vizsgálata. Az EGY-ÖLTÉS című 
kiállítás mottója Kepes György szavaival: „A tudós agyával, a költő szívével és a festő szemével…” – A tárlatra Bulla 
Márta kurátor segítségével tekinthettünk be.

SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

EGY-ÖLTÉS
Textilművészet, összetartozás, gondolati egység, Kepes György

Az öltözékek többségénél Kepes György festményei 
voltak az ihletők, melyeknek egy része nemezeléssel ké-
szült. A kézi festésű gyapjút festői módon alkalmazták. 
Lévai Nóra gyönyörű képén viszont, már egy misztikus 
táj jelenik meg, vékony cérnaszálakból, finoman meghí-
mezve. Ahol a szálak összesűrűsödnek ott jelennek meg a 
formák, amikbe mi magunk is beleképzelhetjük azt, amit 
látni szeretnénk. A művésznő számára az alkotási folya-
mat egy hihetetlen meditatív, elmélyült dolog lehetett. 

– Haladva a termek között, diakereteket és farmer-
anyagból készült öltözékeket is láthatunk. Melyik téma-
körhöz kapcsolódnak ezek?

– Az organikus művészet terem után, itt például olyan 
munkák találhatók, melyek újrahasznosított anyagokból 
készültek. Ezek az alkotások már Kepesnek az ökologikus 
gondolkodásával rokoníthatók. Ez ugyan az 1950-es évek-
ben még mást jelentett. Kepes ebben a szemléletében 
igyekezett közelebb hozni a természethez a nagyvárosi 
környezetben élő, elidegenedett embert. A 21. század-
ban ez már a környezet és a természet védelméről szól. 
Az „újrahasznosítás” termében találunk Kepes György fo-
tóművészetére, a makro- és mikroszkopikus felvételeinek 
világára építő öltözékeket és tértextilt is. 

Itt két művész munkáját emelném ki. Mindketten Ke-
pes fotogramjaiból indultak ki, ezeket használták fel ru-
háikhoz. Somodi Beáta úgy készített öltözéket, hogy egy 
négyzetcentiméter hulladékanyag sem született, ami arra 
emlékeztet, amikor gyerekkorunkban szabásminták nél-
kül próbáltunk felöltöztetni egy babát, a kiegészítőket 
pedig diakeretek „újrahasznosításából” valósította meg. 
Horváth Ildikó már használta a transzparencia lehetősé-
gét, emellett ő is igyekezett olyan egyszerű szabászati for-
mákat választani, hogy a lehető legkevesebb legyen a hul-
ladékanyag. Nagyon gyakran a művészek az otthon talált 
textiljeikből építkeznek, ezzel kifejezetten az ökologikus 
szemlélet megvalósítására törekednek.

– Kepes György alkotásiban központi szerepet kapott 
a fény. A fény és transzparencia teremben ez mennyiben 
jelenik meg? 

– Kepes kiemelten foglalkozott fotográfiával, azon belül 
kísérleti fotók és egyedi fotogramok készítésével. A fény 
transzcendens megjelenítése elsődlegesen a festményein 
mutatkozik meg. A tértextilek is kapcsolódnak a fényhez, 
egyfajta misztikus kapcsolatot teremtenek az ember és a 
fény között. 

Hernádi Kinga és testvére Barbara Láthatatlan erő című 
öltözék- és ékszeregyüttesén jól látható ez a kettősség. A 
művészek narrációkat is fűztek munkáikhoz. Az alkotó-
páros érdekesen közelíti meg műveit: a női minőség lé-
nyegét igyekeztek megfogalmazni: a széttöredezett, apró 
részletekből álló öltözékekkel utalnak a női lélek és sze-
repkörök sokrétegűségére. 

– A nagyteremből még három helyiséget láthatunk. 
Ezeknek mi a koncepciója?

– Ezekben a terekben geometrikus struktúrákkal ta-
lálkozhatunk. A geometrikus alakzatok több művészeti 
irányzat főszereplői voltak – akár az op-artra is gondol-
hatunk – az 1950-es éveket követően. A tárlaton ezek a 
textilformákban és mintázatokban jelennek meg. Tetten 
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érhetők Páll Katalin Anna és Vinkler Zsuzsanna textilpá-
ros Hexameter című alkotásán. A kompozíció egy olyan 
hatszögre épül, amely a természeti képződményeknek is 
az alapját képezi. Egy kristályszerkezetű ábráról van szó, 
amit spirituális értelemben is szimbólumként használt 
az emberiség. Két különböző minőségű textilanyaggal 
dolgoztak. Az egyiknél a selyem maratásával elvettek az 
anyagból, a másiknál pedig a festékek, a pigmentek hoz-
záadásával gazdagították a textilt. A két anyag egymásra 
vetüléséből jön létre a kompozíció. Itt is a tudományos 
gondolkodáson van a hangsúly, valamint azon, hogy ma-
gát a munkafolyamatot is lépésről lépésre átgondolták.

 
A „geometrikus” teremben Mitter Anna Rózától látha-

tunk öltözékeket. A kabátokon megjelenő absztrakt, tér-
beli formák különlegesek. Sikerült olyan alapanyagot ta-
lálnia, amit bele tudott varrni az anyagba és hajtogatásos 
technikával létre tudott hozni kristályos szerkezeteket, 
melyeken gyönyörűen jelenik meg a fény, mint jelenség. 

Emellett Réti Ágnesnek egy konceptuális alkotását 
láthatjuk. Egyszerű pólóanyagokra grafikus megoldás-
sal nyomtatott mintákat, amik arról szólnak, hogy a mai 
modern világunkban az egyszerű öltözékek is rendelkez-
hetnek olyan üzenethordozó szereppel, amik a jövő szem-
pontjából figyelemfelkeltők és előremutatók. 

A Kepes Intézetben az alkotások között Bulla Márta ipar-
művész és kurátor munkái is megtalálhatók, emellett 38 alko-
tótól, közel 100 műtárgy tekinthető meg a tárlatban – köztük 
három egri alkotó: Erdős Júlia textil művész, Varró Gabriella 
selyemfestő és Füzi Réka ékszertervező művei.

A film legelején egy baleset mozaikdarabkái láthatók, majd az ehhez vezető eseményeket egy kéz kalandjain ke-
resztül követhetjük nyomon, ahogy „járja” a várost. A testrész önálló életre kel, és egy idő után a rendező eléri, 
hogy az elsőre morbid, kicsit az Addams Family Izéjére hajazó kézért izguljon, sőt szorongjon a néző.

SZERZŐ: VERES PETRA

A MAGÁNY SZIMFÓNIÁJA  
avagy a kéz, amely érintésre vágyik

Animációhoz képest erős felütés-
sel indul a film: egy vérben to-
csogó jelenet után fekete-fehér-
be vált a kép, és flashbackeken 
keresztül nyerünk bepillantást a 
kéz múltbéli emlékeibe, magával 
a „használójával”, tulajdonosával 
pedig csak később ismerkedünk 
meg. A leszakadt végtag hűtőbe 
csomagolt látványa okozta sokk 
után a múltjára visszagondoló 
kéz első tapasztalatait, érintéseit 
láthatjuk, amely közben viszony-
lag gyorsan elfogadjuk a történet 
főhőseként. 

A filmben nagy hangsúlyt kap a 
törődés, annak hiánya és elkese-
redett keresése. A gondoskodást 
pici adagokban kapja a kéz, amely 
annyira vágyik a tapintás örömé-
re, hogy már-már szívszorító a pil-
lanat, amikor egy kisbaba megszo-

rítja az ujját. A boldogság azonban 
egy szempillantás alatt elillan, és 
talán a ritkasága mutatja az érté-
két, amit jól példáznak az ellenté-
tező képek, mint a végtagra mért 
ütések, az ujjából kibuggyanó vér 
vagy éppen a küzdelme a patká-
nyokkal. És hogy mennyire lehet 
együttérezni egy kézzel, azt kife-
jezi, ahogy féltjük a metrószerel-
vénytől, és drukkolunk neki, hogy 
sikerüljön észrevétlenül kilopóza 
a kutya szájából.

A párhuzamos vágás segítsé-
gével a „tulajdonos” fiú sorsa is 
kirajzolódik, a küzdelmes élete, 
amelyet a kéz kalandjai hol félbe-
szakítanak, hol továbbmesélnek, 
vagy éppen megmagyaráznak. 
Közben egy szerelmi történet is 
kibontakozik, illetve mivel a srác 
a hőn szeretett lány nagybátyjá-
nál kezd el dolgozni asztalosinas-

ként, a fa megmunkálásával, a kétkezi munka örömével 
is megismerkedik. Így a két főszereplő összeér, és a kéz 
tapasztalata az alkotásban nyer értelmet.

A film annak ellenére, hogy mozgalmas, és kalandok-
kal teli, a magány, sőt a csöndes eltűnés története. A cím 
is azt közelíti meg, hogy nem a fiú veszítette el a kezét, 
hanem a kéz a testét – ennek fájdalmas felismerése és fel-
dolgozása az animáció.

Keresem a testem (I lost my body)
francia animációs film, 81 perc, 2019
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Ahogy arról már egy régebbi cikkünkben is beszámol-
tunk (2019 szeptemberében), a Dobó István Vármúzeum 
munkatársai egy városi beruházás kapcsán tavaly nyáron 
kezdték a több ütemben zajló megelőző feltárást. Már ko-
rábban előkerült a település 16. század végén épült külső 
városfalának egy kisebb része, majd azonosították annak 
közel negyven méteres szakaszát.

– Az 1560-as években Verancsics Antal egri püspök 
sokat panaszkodott arra, hogy a település északi része (a 
mostani Széchenyi, Malom, illetve Mária utca környéke) 
teljesen védtelen, amely egy újabb török ostrom esetén 
nagyon veszélyes lehet, emiatt szerette volna megerődíte-
ni a várost – fogalmazott Vadné Bognár Katalin a Dobó Ist-

Befejeződött a régészeti feltárás a volt Egrixnél
Egy késő középkori pincerészre, a 16. század végén épült külső városfal mintegy negyven méteres szakaszára, il-
letve egy 18. századi egyszerű lakóház oldalfalának egy részére bukkantak a Dobó István Vármúzeum munkatársai 
a volt Egrix felújításának régészeti feltárásán. A területen egy sportolásra alkalmas közösségi park valósul meg; a 
beruházást megelőző kutatómunkát április 15-én fejezték be.

SZERZŐ ÉS FOTÓ: VERES PETRA

Bal szélen a pillér és a pincerész A távolabbi a 40 méteres falrész, a közelebbi pedig a lakóház fala

Lakóház falrésze felismerhető környezettel

18. századi lakóház falmaradványa

amelyet beépítettek a belső városfalba. Az újabb védelem 
biztosítására létrehozták a külső részt, amelyet azonosí-
tottak a régészek. Mint kiderült, a koraújkori városfal köz-
vetlenül a vaskori rétegsorra épült.

– Ez egyedülállónak tekinthető egy városi ásatáson, 
hiszen minden olyan rétegsor hiányzik, amely a közép-
korra, az Árpád-korra, esetleg a népvándorláskorra utal-
na – emelte ki Vadné Bognár Katalin. Ezek alapján az fel-
tételezhető, hogy amikor az 1560-as években elkezdték 
a városfal építését, komoly tereprendezésbe kezdtek, és 
eltüntettek minden olyan réteget, ami a vaskor, illetve az 
1560-as évek között Eger múltjáról tanúskodna – egészí-
tette ki a szakember. 

A másik megtalált falrész jól jellemzi a 18. századi Eger 
fejlődését és változását, ugyanis erre az időszakra a vá-
rosfal mint védelmi erőmű, elvesztette a funkcióját és 
jelentőségét. Ebből kifolyólag, illetve költséges fenntar-
tása miatt elkezdték elbontani, a köveit elhordták, illet-
ve beépítették, így lehetett például egy egyszerű lakóház 
oldalfala. 

– Emellett egy jóval korábbi, 15. század végi épület ma-
radványaira is rábukkantak, amely valószínűleg egy késő 
középkori lakóház pincéjét képezte – mondta Vadné Bog-
nár Katalin. Bár a fal alig negyven centiméter, a nyugati 
részén történt sérülés (beomló falrész) miatt egy vastag, 
közel hatvan cm-es köpennyel erősítették meg, hogy to-
vább használhassák – részletezte. A pince egyik legna-
gyobb jelentősége, hogy cáfolja azt a korábbi elképzelést, 
miszerint a 15. századi városszerkezetet megőrizték a kora 
újkorban, hiszen a pincét kettévágta az 1560-as években 
épülő külső városfal – tette hozzá.

A volt Egrix felújításához kapcsolódó, 590 millió forint-
ból megvalósuló beruházás során a történelmi emlékeket 
egy információs táblával a térburkolatban fogják bemu-
tatni.

ván Vármúzeum munkatársa. Mint mondta, ekkor kezd-
ték kiépíteni Eger védelmi rendszerét, amely soha nem 
készült el teljesen, mert elfogyott a pénz. De azt tudni 
lehet, hogy az 1580-as évekre nagyjából már állt a várost 
körülölelő fal – tette hozzá az ásatásvezető régész. 

A feltáráson egy pillért is találtak, amely a közel negy-
ven méteres falszakasszal egy időben készülhetett, hogy a 
természetes szintkülönbség miatt megerősítsék a város-
falat. A területen volt megtalálható az egykori Rác-kapu, 
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KÖNYV

MARGARET ATWOOD: AZ EHETŐ NŐ
463 oldal, 2020
Marian nem akar mást, csak normális életet, és ehhez szin-
te mindene meg is van: állása egy piackutató cégnél, barát-
nőjével közösen bérelt lakás, és Peter, aki kissé unalmas, ám 
megbízható társ. Amikor a férfi megkéri a kezét, Marian csa-
ládja és ismerősei 
legnagyobb örömé-
re engedelmesen 
igent mond. De az 
eljegyzést követő-
en a lányt különös 
gondolatok kerítik 
hatalmukba. Úgy 
érzi, mintha belső 
énje és a teste lassan 
elválna egymástól, 
és képtelen enni, hi-
szen ő maga is csak 
egy felfalni való 
áru…
Margaret Atwood 
első regényében 
már ott találjuk 
a kanadai szerző 
egész életművének 
kulcsmotívumát és 
központi témáját: 
a nők társadalmi 
helyzetének és lehetőségeinek együttérző vizsgálatát és értő 
kritikáját. Az 1969-ben megjelent történet sok tekintetben az-
óta sem vesztett aktualitásából. Az ehető nőt, az észak-ameri-
kai feminista próza egyik megalapozó művét végre magyarul 
is kézbe vehetik az olvasók.

AJÁNLÓ
FILM

TYLER RAKE: A KIMENEKÍTÉS  
(EXTRACTION)

amerikai akciófilm  116 perc, 2020
A címszereplő zsoldost alakító Chris Hemsworth (Thor, 
Bosszúállók, Hajsza a győzelemért) egy drogbáró elrabolt fiát 
próbálja életben tartani, és kimenekíteni Bangladesből. A fe-
szesen vágott, pörgős akciófilmben a hős az ellenségei mellett 
az őt kísértő múltjával is leszámol. Amerre jár, ropognak a 
fegyverek és hullanak a „rosszfiúk”.

SOROZAT

HALOTT VAGY (DEAD TO ME)
amerikai vígjátéksorozat, fekete komédia, pszichológiai thril-
ler  indulás: 2019, 2 évad, részenként ~30 perc
A főhőst Christina Applegate (Egy rém rendes család, Túlél-
ni a karácsonyt, Nem ér a nevem, Rossz anyák) alakítja, aki 
férje halálos balesete után próbálja összetartani a családját, 
nem is sejtve, hogy magát a gyilkost fogadta bizalmába és 
a házába. Kettejük kapcsolata hamar barátsággá alakul, 
amit elsősorban a gyász, a szükség és a lelkiismeret-furda-
lás fűz szorosra. Míg egyikük a társát veszítette el, a másik 
többszöri vetélésen ment keresztül, így osztoznak a fájdal-
mukon és támaszt/lakhatást/gyerekfelügyeletet nyújtanak 
egymásnak, miközben alkoholba fojtják bánatuk. Ahogy a 
cselekményben minden, így a gyászfeldolgozásuk is sajátos 
módon történik. A sorozat váratlan fordulatait zseniális 
dialógusok kötik össze, a fekete humora pedig némiképp a 
Sírhant Műveket idézi. Májustól pedig már a második évad 
is elérhető.

KULTÚRA




