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Kiemelt céges kedvezmény egyetlen autóra is
FIX 0% THM NHP Hajrá finanszírozással*

Új Renault MASTER  
és TRAFIC 
Testreszabott megoldások

*A finanszírozási ajánlat kizárólag nem fogyasztók által, 2020.06.01. után megkötött finanszírozási szerződésekre érvényes, valamennyi Renault haszongépjármű esetén, visszavonásig. 
A finanszírozás keretében zárt végű pénzügyi lízing vehető igénybe, forintalapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: minimum 35%, 
futamidő: 24–48 hónap, a finanszírozás minimum összege: 1 000 000 Ft, a kamat a teljes futamidőre 0%. A THM meghatározása a finanszírozási feltételek figyelembevételével, a teljes 
hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010 Korm. rendelet alapján történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A finanszírozó 
a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi 
hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor 
hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a http://www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A programban a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint vállalkozásnak minősülő azon jogalanyok vehetnek részt, amelyek megfelelnek a Magyar Nemzeti Bank 
Növekedési Hitelprogram Hajrá keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló mindenkor hatályos terméktájékoztatóban meghatározott 
feltételeknek. A mindenkor hatályos terméktájékoztató megtalálható a http://www.mnb.hu/monetaris-politika/novekedesi-hitelprogram-nhp weboldalon. A jelen hirdetésben közölt 
adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok 
és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A képek illusztrációk.

A Renault ajánlásával renault.hu
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Egy július végi reggelen Csernus Imre önismereti tré-
ningje volt az első hír, amellyel találkoztam. Hogyan 
őrizzük meg a gerincünket? Megtudhatjuk, igaz, ára 
van. Csernusnál épp úgy, mint az életben. Ára van az 
egyenes tartásnak és a szabad sajtónak is. Az Index 
munkatársai mindkettőt megfizették. Pedig a mun-
kanélküli újságírókra manapság nem vár jó világ. S 
hogy hiteles hírportált gyászoltak-e, vagy csupán 

nem láttak ki az ellenzék dühtől párás szemüvege 
mögül? Nem fontos. Ami lényeges, hogy vannak kö-
zöttünk emberek, akik tesznek a fűtött kutyaólra, ha 
lánc is járhat mellé. Jobboldaliak, baloldaliak – ugyan 
már, elsősorban magyarok vagyunk! Ez köt össze 
bennünket, nem a szavazatunk. Emberek vagyunk, 
akiknek alaptartozéka a gerinc.
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Hogyan lett építész?
Nagyon szerettem rajzolni, mert ez az elfoglaltság 
lenyugtatott, és el tudott varázsolni. Amikor 
dön tenem kellett a továbbtanulásról, az építészet 
mellett nagyon vonzott a tanári pálya. Az utóbbi 
azért, mert a tudásvágy mellett mindig is megvolt 
bennem az a motiváció, hogy tudást adhassak át 
másoknak is. Nagyon hálás vagyok a szüleimnek 
azért, hogy szabadon dönthettem. Amikor felvettek 
a Budapesti Műszaki Egyetemre, nem volt bennem 
egyértelműen az a hivatástudat, hogy épületeket 
szeretnék tervezni. A szépség iránti vonzalom és a 
rajzolás szeretete hajtott.

Hogyan indult a pályája, és mi volt az első igazán 
nagy munka, amelyben részt vett?
Már az egyetem alatt is bedolgoztam Huszárik 
Krisztiánnak, akit – noha nem tanított engem az 
egyetemen – lényegében a mentoromnak tekintek. 
Sok közös munkánk is volt. 
Első körben családi házakat terveztünk. Műszakilag 
és jogilag is nagyon felkészült szakember, akire 
nagyo n felnéztem már akkor is. Nagyon jól kifürkészi 
a megrendelők azon vágyait, amelyekről ők sokszor 
nem is tudnak, és amelyek azok az igények, amiket 
le lehet vágni. Minden szakmai kérdésben kikérte a 
véleményemet. A biatorbágyi Sándor-Metternich 
kastély iskolabővítése egy fontos közös munkánk 
volt. Ebben a munkafolyamatban már projektveze-
tőként dolgoztam. Itt már minden kérdésben szabad 
kezet kaptam. 
Mégis nagyon megnyugtató volt, hogy ott állt 
mögöttem, és segített. Sohasem konkrét megol-
dásokat adott, hanem irányba állított. A biator-
bágyi projekt meghatározó szakmai tapasztalat volt 
számomra, ugyanis ez kíválóan meg lett tervezve, át 
lett gondolva, és meg is lett valósítva. 

Sok építészen ül az az átok, hogy a 
fióknak tervez. Ön azonban egé szen 
fiatalon megtalálta azokat a lehe-
tőségeket, ahol maximálisan tudott 
fejlődni. 
Ez így van, éppen ezért nagyon 
szerencsésnek érzem magam, hogy 
ebben a biatorbágyi projektben 
részt vehettem, és ez az épület elké-
szülhetett. Azért adott ez sok önbi-
zalmat, mert azt láttam, hogy alaposan 
felkészülve bonyolult kérdések is 
megoldhatóak, és miközben megva-
lósul, számos új kérdés is felmerül, 
amelyre nem számítunk, azonban, 
ha alapos a tervdokumentáció, és mi 
is felkészültek vagyunk, akkor ezek 
a feladatok megoldhatóak. 2017-től 
a Bánáti+Hartvig Építész irodánál 
dolgozom, ahol a biatorbágyi munka-
tapasztalataimat nagyon jól tudtam 
kamatoztatni. 

2010-ben részt vett az Észak-Indiában 
– Dzsamu és Kasmír tartomány, 
Ladakh régióban található – Zangla 
palota felújításában a Csoma Szobája 
Alapítvány munkatársaként. A Kőrösi 
Csoma lakhelyéül szolgáló palota 
rehabilitációja után 2016-tól már műve-
zető, projekt koordinátorként felelt 
számos helyi közösségnek, valamint 
apácakolostornak épített napiskola 
munkafolyamataiért. Milyen tapaszta-
latokat szerzett a Himalájában?
Úgy mentem ki Indiába, hogy ez egy 
jó kaland lesz. Ám ott azonnal talál-
koztam azokkal a határokkal, amikkel 
európai környezetben esélyem sincs. 
Kintlétünk alatt 3500 méter alá nem 
mentünk másfél hónapig. Magas 
emberként engem nagyon megviselt 
az oxigénhiányos környezet. Ráadásul 

mivel én nem igazán figyelek arra, 
hogy elég vizet fogyasszak, pillanatok 
alatt besűrűsödött a vérem, és komoly 
problémákat okozott az oxigénhiány. 
Mindezzel máris elvesztettem a fizikai 
teljesítőképességem egy jelentős 
részét. 

Indiában egészen mások az étkezési 
szokások is. Ezzel sem lehetett 
könnyű megbirkózni.
Bizony, itt egészen más ételekhez lehet 
hozzájutni. Rizst ettünk zöldséggel, 
miközben én húsimádó vagyok.  Egyik 
napról a másikra kellett gyakorlatilag 
vegán étrendre áttérnem. Nagyjából 
12 kilogrammot fogytam másfél hónap 
alatt. Emellett egészen más beteg-
ségek is vannak kint. Összességében 
ez egy nagyon komoly fizikai teher-
tételt jelentett számunkra, miközben 
fizikai munkát végeztünk. Azt a fela-
datot, amit itthon hatékonyan el tudok 
végezni, kint keserves megpróbálta-
tást jelentett. 

Mit okoztak Önben pszichésen az 
Indiában átélt megpróbáltatások?
Mindez alázatra nevelt, és szeren-
csésnek érzem magam, hogy mindezt 
fiatalon átélhettem. Ha ezt vallási szem-
pontból tekintünk erre az időszakra, 
akkor én ott elvonultam, kimentem a 
természetbe. A Himalája egy kősivatag, 
ahol csak a szél van, a kövek, a hegy-
csúcsok, a gyönyörű kék ég és a folyó 
zúgása. Ez az ingerszegény környezet 
szépen lassan kitisztítja az emberi 
agyból a felesleges gondolatokat. 
Lecsupaszodik a gondolkodásunk.
Noha nem ezzel a céllal mentem ki, 
hiszen nagyon sokat dolgoztam, de ez 
a pár hónap – a kényszerű böjttel kiegé-
szülve – lényegében egy lelkigyakorlat 

Még le sem tette a tollat Eger új főépítésze munkaszerződése aláírásakor, 
máris a megáradt Szala-patak völgyébe sietett, hogy felmérje a június végi 
esőzés okozta károkat, és meglátogassa a bajba jutottakat. Kacsó János 
részben a biatorbágyi Sándor–Metternich kastély iskola kibővítésekor 
végzett projektvezetői munkájakor alapozta meg szaktudását, emellett 
Csoma Sándor nyomdokain járva a himalájai Zanglában több indiai 
napiskola építésében, illetve rehabilitációjában is részt vett.

INTERJÚ EGER ÚJ FŐÉPÍTÉSZÉVEL

KACSÓ JÁNOSSAL
Úgy tudjuk a legjobban gondozni az épületeket, 
ha tiszteljük és szeretjük őket
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is jelentett számomra. Az utolsó utak 
alkalmával természetesen már igen 
rutinos voltam,  és négy-öt kilogramm 
hússal mentem ki. 

Hogyan jött a napiskolák építése? 
Mennyire tudtak összedolgozni az 
ott élőkkel?
Egy szóval tudnám jellemezni: közös-
ségi építészet. Évek óta jelen volt a 
Csoma Szobája Alapítvány Zanglában. 
Ez a pár száz fős kis falucska a 
Ladakh régióban, Jammu és Kasmír 
tartományban az India, Kína és 

Pakisztán határvidékén található. 
Ebből adódóan nagyon vegyes a kultú-
rája. Ez a térség a mai napig katonailag 
megszállt övezetnek számít. 
Télen itt nagyon hideg van, átlagosan 
mínusz 30 Celsius–fokot lehet mérni. 
Emiatt a téli oktatás nehezen oldható 
meg. Noha nagyon jó képességű 
emberek élnek itt, ebből a hátrá-
nyos helyzetből adódóan az itt 
tanulók értelemszerűen lemaradásban 
vannak India többi részéhez képest. 
Lényegében a téli oktatás megoldá-
sára kívántunk választ találni.

Önök vitték az ötleteiket és a megva-
lósítási javaslatokat Zanglába, a 
helyiek pedig segítettek a konkrét 
megvalósulásban. 
Így van. Mi felismertük azt, hogy a 
téli oktatásra egy olyan épületet kell 
csinálni, ami nem igényel mester-
séges fűtést. Noha a globális felme-
legedés miatt már a Himalájába is 
felér a monszun, a magas hegyek 
miatt az év jelentős részében tiszta a 
levegő. A Napenergia transzmissziós 
hatása kiválóan használható. Semmi 
mást nem csináltunk, csak egy déli 
és keleti tájolású ablak mögé beren-
dezett teret hoztunk létre a helyi, 
hagyományos építészeti lehetőségek 
felhasználásával.

Milyen módon és mikor jelent meg 
ebben a térségben a modernizáció és 
a globalizáció? Milyen következmé-
nyekkel járt ez?

Az 1970-es évekig ez a terület hermetikusan el volt 
zárva a külvilágtól. A határok megnyitásával azonban 
özönlött be minden újdonság. A helyiek pedig 
óhatatlanul követni kívánták az új trendeket.  Az 
építészetben ez a monolit vasbeton megjelenését 
jelentette. Ez egy nagyon jó építési anyag, amely 
ugyan sok helyen jó megoldás, de a Himalája térsé-
gében a nem feltétlenül. 

Világlátott emberként, széleskörű szakmai tapasz-
talatok birtokában, mégis viszonylag fiatalként 
nem volt Önben valamilyen félelem, hogy elvállalja 
az egri főépítészi kinevezést?
Természetesen volt, és van, ám azt látom, hogy a 
félelem abból fakad, hogy nem szeretnék szakma-
ilag hibázni. Úgy gondolom, hogy majdnem minden 
építész maximalista, és bizony ezzel némileg megke-
serítjük a saját életünket, de ez egyben motiváló is. 
Érzem ennek a feladatnak a súlyát, és úgy gondolom, 
hogy ha az ezzel járó félelem a felelősség tudatból 
fakad, amely mindig józanságra sarkall, és arra, hogy 
nagyon figyeljek arra, amit csinálok.

Ugyancsak természetes félelem lehet az is, hogy 
egy teljesen ismeretlen környezetbe került.
Így van. A főépítészi tevékenység egy közösségi 
munka. Éppen ezért nagyon megnyugtató volt azt 
tapasztalni, hogy a kollégáim segítőkészek és szak-
mailag felkészültek. Bízom benne, hogy támogatni 
fognak. Azért jöttem Egerbe dolgozni, hogy az itt 
élőkkel dolgozhassak. Eger attól ilyen különleges 
és szép város, hogy a lakói azzá tették, és folyama-
tosan dolgoznak a benne rejlő értékek megőrzésén. 
Ebből adódóan számomra hatalmas megtiszteltetés, 
hogy szakmai tudásommal ebben tevékenyen részt 
vállalhatok.

Milyen volt az első munkanapja Egerben?
Mi fogadta itt?
Jó volt ide megérkezni. Aláírtam a munkaszerződé-
semet, és még le sem tettem a tollat az asztalra, már 
mentem ki a Szala-patak völgyébe az áradás miatt. 
Azokat az embereket látogattam meg, akiket kár ért. 
Ezt követte egy nagyon izgalmas szakmai megbe-
szélés, ahol arról egyeztettünk, hogy mi legyen ezzel 
a károsultakkal. A mai (július 6.) az első igazi munka-
napom, és ma találkoztam először a beruházói 
oldallal. Úgy gondolom, rutinosan mozgok ezen a 
területen. Ugyanis amióta dolgozom, a beruházói 
oldalt is képviselem. A munkámmal igyekszem támo-
gatni azokat a beruházásokat, amelyek Eger javát 
szolgálják. Számomra fontos, hogy az egriek minél 

Mi azt akartuk megmutatni a helyieknek, 
hogy az ő hagyományos építészetük is 
jó, és éljenek a benne rejlő lehetőségek-
kel. Főépítészként is elsősorban irányo-
kat szeretnék mutatni, és javaslatokat 
kívánok tenni. Szeretettel és kíváncsian 
várom ezekre az ötletekre és tervekre a 
megoldást, vagy ellenjavaslatot. Ez ter-
mészetesen egy jól működő szakmai 
kommunikációt eredményezhet. Ko-
moly párhuzamot látok az egri főépí-
tészi pozícióm és az indiai falucskában 
betöltött szerepem között.
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több munkalehetőség közül választ-
hassanak. Egy város piacképességét 
azért kell növelni, mert az az adott 
mikrotársadalom rugalmasságát is 
fokozza, és reményt ad a társadalmi 
különbségek csökkentésére.

Miként valósul meg a gyakorlatban? 
Úgy, hogy lehetőséget teremtünk 
a különböző társadalmi rétegeknek 
arra, hogy szorgalommal és kitartással 
előrébb lépjenek, egyben meg tudják 
tartani azt az életszínvonalat, amit 
szeretnének. Erre tanított meg minket a 

gazdasági világválság. Ugyanis, ha nincs 
munka, és nem tud dolgozni valaki, 
az egzisztenciálisan és pszichésen is 
meglehetősen káros. 

Szakmai szemmel bizonyára igen 
komplexen tekint a városszerkezetre. 
Mi az a keret, amelyben Eger főépíté-
szeként gondolkodik?
Egerben nagyon összetett közte-
rületi viszonyok vannak, amelybe 
legalább annyira beletartozik a 
közműhálózat, az autópálya– és vasút-
kapcsolat, mint a természetvédelem, a 

domborzati adottságok, vagy éppen a közműhálózat. 
Főépítészként tehát nem csupán magukkal a középü-
letekkel és terekkel kell foglalkoznunk. 

Milyen értékrend mentén képzeli el az esetleges 
városszerkezeti módosításokat? 
Eger abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
nagyon sok műemlék épülete van. Úgy gondolom, 
hogy

Idővel lényegében az épületek is ráncosak lesznek, 
és olykor rendbe kell őket hozni. Azért szeretjük 
a műemléki épületeket, mert szépen öregszenek. 
Ezzel együtt természetesen időről időre foglalkoz-
nunk kell velük. Úgy tudjuk a legjobban gondozni az 
épületeket, ha tiszteljük és szeretjük őket. 

Milyen épületek várnak felújításra?
Természetesen idővel ki fog alakulni egy fontossági 
sorrend, hogy mihez kell hozzányúlni, és mihez 
nem. Egy műemléki épület gondozása és rehabilitá-
ciója jóval több pénzbe kerül, mint ahogy azt elsőre 
gondoljuk. A felújításon kívül lényeges a neki szánt 
funkció. Ezek az épületek egy másik kor értékrendje 
szerint és technológiájával készültek, ebből adódóan 
körültekintéssel kell a 21. századi igényekbe integrálni 
őket.

az épületek alkotják a mi harmadik 
bőrünket, amellyel törődünk kell. 

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN

A FOTÓKAT A CSOMA SZOBÁJA ALAPÍTVÁNY
JÓVOLTÁBÓL ADHATTUK KÖZZÉ.

FOTÓ: SZABÓ DORKA
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564 millió forint értékű beruházás indítását 
jelentették be a demjéni gombatermesztő 
vállalkozásnál, amelyhez a kormány 282 millió forint 
támogatást nyújt. Az országos versenyképesség-
növelő program célja, hogy segítséget nyújtson 
a koronavírus által hátrányosan érintett kis- és 
nagyvállalkozásoknak, amennyiben azok vállalják 
alkalmazottaik megtartását, valamint új beruházások 
létrehozását – jelentette ki Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter a szerződésátadási 
ünnepségen. Heves megyében összesen 28 vállalat 
kötelezte el magát a támogatási programban. A 
13,5 milliárd forint értékű beruházásokat 6,4 milliárd 
forinttal támogatja a kormány. Szijjártó Péter a 
TV Eger Rendkívüli Fogadóóra című műsorában is 
tiszteletét tette, ahol beszámolt az ország és a térség 
gazdasági helyzetéről.

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
Segítség a kis- és  nagyvállalkozásoknak

Véget ért a Farkasverem feltárása, amely az egri 
vár rekonstrukciójához kapcsolódott. A megelőző 
régészeti ásatás már tavaly elkezdődött. Először a 
Varkocs-kapun belüli ágyúdomb feltárását végezték 
el, ezt követte a Farkasverem. Később az egykor 
ezen működő felvonóhidat is szeretnék bemutatni 
a látogatóknak, amely a tervek szerint a kapu 
helyreállításával párhuzamosan fog elkészülni.

FARKASVEREM
Befejeződött a régészeti 
feltárás

ELISMERÉS
Díszpolgári címet kapott
vitéz, lovag Dömötör Zoltán

Díszpolgári címet kapott vitéz, lovag Dömötör Zoltán az 1956-os Magyar 
Nemzetőrség vezérezredese. A forradalom egri harcosa Mirkóczki Ádám 
polgármestertől vehette át az elismerést a rendkívüli közgyűlés előtt.

VIRÁGOSÍTÁS 
Mintegy 75 ezer növény
díszíti a várost

Az idei nyárra több mint 90 fajta egynyári növényt 
telepítettek idén nyáron Eger különböző pontjaira a 
Városgondozás munkatársai. A virágosítási programba 
ezúttal két új helyszínt is bevontak, így a Pyrker János 
téren, valamint az Érseki Palota előtt is gyönyörködhetnek a 
növénykompozíciókban a járókelők.

BERUHÁZÁS 
Átadták a helyreállított
Zárkándy-bástyát 
Újabb attrakcióval bővült az egri vár, ugyanis átadták a 
helyreállított Zárkándy-bástyát. A beruházás 2018-ban indult 
a Modern Városok Programhoz kapcsolódva. A felújítás 
eredményeként többek között 150 méterrel bővült a 
földalatti folyosók rendszere a várban.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Okostelefon-applikáció küld
értesítést az időpontokról 
Okostelefon-applikációt hozott létre az Egri 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft azzal a céllal., 
hogy az egriek időben értesüljenek a szemétszállítási 
időpontokról. Az új alkalmazással az illegális 
hulladéklerakás is könnyedén bejelenthetővé válik.

KÓRHÁZ
290 munkavállaló bérét
érintette a legutóbbi emelés 
Idén is emelték az egészségügyi munkatársak fizetését 
a Markhot Ferenc Kórházban. A bérek növelése 290 
dolgozót (helyett alkalmazottat írnék) érint, havonta 
összesen bruttó ötmillió forint értékben, amelyet a 
kórház az elmúlt évekhez hasonlóan, a saját bevétele 
terhére valósított meg.

VÉGSŐ BÚCSÚ 
Eltemették
dr. Ringelhann Györgyöt
A Bazilikában vettek végső búcsút Eger első szabadon 
választott polgármesterétől, dr. Ringelhann Györgytől. 
A megemlékezésen elhangzott: személye, tehetsége, 
eltökéltsége áldást jelentett a város számára. A 
fáradhatatlan egri polgár példás vezető és barát volt, 
aki mindig a település fejlesztéséért, valamint az itt 
élők érdekeiért dolgozott.

EGYSÉGBEN A VÁROSÉRT EGYESÜLET
Földvári Győző lett a frakció
új vezetője 

Földvári Győzőt választotta vezetőjének az Egységben a Városért Egyesület frak-
ciója. A képviselőcsoport célja, hogy minél több területen segítse az egrieket; szo-
ciális, valamint társadalmi kérdésekben egyaránt képviselje érdekeiket.

KÖZLEKEDÉSI MOBILJEGYEK 
Augusztus elsejétől egyszerűbb

és gyorsabb lesz az ellenőrzés

Egy QR-kód leolvasásával lehet igazolni az utazási jogosultságot augusztus elsejétől 
a Volánbusz járatain. A közlekedési társaság kétdimenziós pontkódot tartalmazó 
matricákat helyez ki az autóbuszokra, amelyeket a Közlekedési Mobiljeggyel 
utazóknak kell leolvasniuk a mobilkészülékükkel.
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Jóllehet a vele készített interjú óta nem találkoz-
tam a férjével, megdöbbentett, ami történt, mert 
ugyan sokan tisztában voltunk a súlyos betegsé-
gével, valahogy mégsem lehetett számítani ilyen 
drámai fordulatra…
Meglehetősen váratlan volt a halála – mondja 
dr. Ringelhann Györgyné –, mert bár a mozgásában 
már jó ideje erősen korlátozott volt, Gyuri az utolsó 
napokig tevékeny és minőségi életet élt idehaza. 
Persze, a helyváltoztatás csakis támogatással ment 
neki, legyen szó ebédelésről, tisztálkodásról vagy 
bármiről, de egy pillanatig sem volt egy, az ágyában 
tehetetlenül fekvő valaki. Mindezért örökre hálás 
vagyok azoknak a képzett szakembereknek, akik 
mind itthon, mind pedig a kórházban eltöltött, 

Noha magam is tudtam, hogy dr. Ringelhann 
György, Eger első szabadon választott 
polgármestere jó ideje betegeskedik, mégis 
váratlanul ért a halálhíre. Különösen, mert 
amikor legutoljára találkoztunk, egy kifeje-
zetten jó hangulatú, kellemes kora délutánt 
töltöttünk együtt, amelynek során végigvet-
tük életútja szinte minden fontos állomását, 
legyen szó a családi háttérről, a sportról, a 
gyógyításról, vagy éppen a szülővárosa irányí-
tásával eltöltött évekről. És persze, az olyan, 
nehezen megélt történésekről is, mint amilyen 
a polgármesteri székből való távozása volt, kü-
lönösen pedig a betegsége, ami oly sok eszten-
dőn keresztül székbe kényszerítette. De vajon 
hogy látta ezeket az eseményeket az a valaki, 
aki az évtizedek folyamán mindig is a legköze-
lebb állt hozzá? Dr. Ringelhann Györgynével 
beszélgettünk.

STANGA ISTVÁN INTERJÚJA

DR. RINGELHANN GYÖRGYNÉVEL

végső napok során segítséget nyúj-
tottak nekünk, hiszen nem kis részben 
nekik köszönhető, hogy a férjem ideha-
za is emberhez méltó módon élhetett, 
majd ugyanígy távozhatott. 

Kicsit kanyarodjunk vissza a régmúlt-
ba… A férje nem pusztán egy ismert, 
tősgyökeres egri dinasztia tagja volt, 
de ismert és kedvelt gyerekorvos 
is. Vajon minek volt betudható a 
népszerűsége az emberek és a mun-
katársai körében?
Úgy gondolom, többek között a 
képzettségének. Amikor például az 
„átkosban” kimentünk Afrikába, hogy 
ott gyógyítson, lett valutánk, ami 
idehaza nem volt sokakról elmondha-
tó. Nos, amikor nyugaton jártunk, az 
első utunk mindig a könyvesboltokba 
vezetett, ahol megvette azt a szakiro-
dalmat, amihez itthon nem lehetett 
hozzájutni. Napjainkban az internet 
révén szinte minden tudományos ered-
mény rögtön „házhoz jön”, de a ’70-es, 
’80-as években ez még korántsem volt 
így. Amikor pedig elolvasott egy-egy 
munkát, betette az orvosi könyvtárba, 
hogy mások is forgathassák. De nem 
félt megosztani a tudását, a tapaszta-
latait a fiatalabb nemzedékek tagjaival 
sem. Sőt, amikor mindezt az egyik 
kollégája szóvá tette, mondván, a 
későbbi vetélytársait neveli ki, azokat, 
akik egyszer majd meghaladják őt, azt 
felelte: éppen ez a cél. A fiatal orvosok 
ezért is tisztelték őt. 

A gyógyítás mellett sportolóként 
is közismert volt: eredményes 
gyorsúszóként indult, majd – az apai 
örökséget folytatva – átnyergelt a 
vízilabdára. Feltételezem, ezért is 
volt a szívügye a jelenlegi Bitskey 
Aladár uszoda megépítése, amelynek 
a létrehozását óriási viták övezték. 
Mindezt hogyan élte meg?
 Az igazság az, hogy ez a történet jóval 
messzebbről indul. Nagyon jól em-
lékszem, hogy Gyuri már a régi fedett 
uszoda felrobbantása után is többször 
bement a városi tanácsra, hogy egy új 
létesítmény mellett lobbizzon. Azzal 
érvelt, hogy Eger olyan nagyszerű 
úszó- és vízilabdamúlttal rendelkezik, 
hogy egyszerűen nem maradhat 
fedett uszoda nélkül, nem is beszélve 
a városbeli úszásoktatásról, amely az 
iskolákban tanuló fiatalok esetében is 
nélkülözhetetlen lenne. Ami pedig a 
későbbi időszakot illeti, tökéletesen 
tisztában volt azzal, hogy az úgyneve-
zett „Makovecz-uszodáért” meg kell 
majd küzdenie. Ám az igazi traumát az 
jelentette számára, amikor az 1998-as 
önkormányzati választásokat követő-
en az új polgármester szinte azonnal 
leállította az építkezést. Mindez lénye-
gesen jobban fájt neki, mint a tisztsége 
elvesztése, ráadásul rendkívüli mérték-
ben megviselte az egészségét is. Csak 
én tudom, hány és hány éjszakát járkált 
idehaza föl és alá, azon töprengve, 
vajon mit lehetne tenni, hogy ne egy 
torzó maradjon egy nagy álomból.

„GYURI AZ UTOLSÓ
NAPOKIG TEVÉKENY ÉS 
MINŐSÉGI ÉLETET ÉLT”

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

ÉLETRŐL ÉS HALÁLRÓL,
SZÉP ÉS FÁJÓ EMLÉKEKRŐL...

Az bizonyára komoly elégtételt jelen-
tett, amikor – hogy Önt idézzem – a 
nagy álomból valóság lett…
Igen, de korántsem hiúsági okokból, 
hanem mert ő tényleg vallotta azt az 
ókori bölcsességet, hogy ép testben 
ép lélek, s úgy gondolta, egy iskolavá-
rosban mindez különösen érvényes. 

Az előbb részint már érintettük a 
politikát, amelynek 1990-től ő is a 
részese lett. Ám ahogyan azt a vele 
készült interjúban elmesélte, nagyon 
nehezen adta be a derekát. Miért?
Először azzal keresték meg, hogy 
legyen országgyűlési képviselő, de 
nem vállalta, mivel úgy vélte, az teljes 
embert kíván, márpedig ő továbbra 
is szeretett volna gyógyítani. Később 
viszont arra kérték fel, hogy akkor 
legyen polgármesterjelölt. Nagyon 
sokáig gondolkodott, mert eszébe 
jutottak mindazok a szörnyűségek, 
amiket a családjával tettek, ennek 
kapcsán pedig az édesapja tanácsa, 
hogy mindenkor tartsa magát távol 
a politikától. Ennek tudható be aztán 
az is, hogy nem jogászi pályára ment, 
hanem az orvoslást választotta. De 
végül meggyőzték, hogy őt Egerben 
mindenki elfogadja, hiteles embernek 
tartja, aki ráadásul nemcsak egy ismert, 
de egy köztiszteletben álló családból 
is származik. És – tették hozzá – első 
szabadon választott polgármesterként 
egy olyan úttörő munkát végezhet, ami 

a majdani követőknek megmutathatja, 
miként is kell egy várost becsületesen 
irányítani. Ezek az érvek hatottak, így 
aztán elvállalta a feladatot, noha azt 
hitte – ma már nyugodtan kijelent-
hetjük: fölöttébb naivan –, hogy a pol-
gármesterség mellett is folytathatja a 
gyermekek gyógyítását.

Ha ez nem is sikerült neki, az minden-
esetre kiderült, hogy szerette csinálni 
a polgármesterkedést, ami nemcsak 
felejthetetlen találkozások egész 
sorát adta, de sikerélményeket is: 
így – a már említett fedett uszodán 
túl – a legfontosabb eredmények 
közé sorolta az ipari park létrehozá-
sát, a ZF cégnek a városba csábítását, 
avagy épp a szennyvíztelep rekon-
strukcióját. Úgy gondolom, ezek után 
rendkívül nehezen élhette meg, hogy 
1998-ban át kell adnia a székét…
Igen, és ez a tény jócskán felerősí-
tette a már meglévő betegségét is. 
Az természetesen más kérdés, hogy 
eredménye nem érte őt teljesen várat-
lanul, mivel tisztában volt azzal, hogy a 
városnak vannak olyan területei, ame-
lyeknek a lakói nem igazán értik, látják 
át, miért is fontos egy olyan projekt, 
mint amilyen például a fedett uszoda 
létrehozása volt. És hát, igaza is lett, 
mert utóbb jól látszott, hogy az akkori 
ellenzék hol tudott olyan előnyre szert 
tenni, amelynek révén néhány száz 
szavazattal le tudták győzni őt. De 

az vitathatatlan – és ezt ő is így érezte –, hogy a 
választási sikertelenség, nem különben az azt követő 
tépelődés hihetetlenül sokat rontott az állapotán. 
És ezt nálam jobban senki nem tudja, mivel én a nap 
huszonnégy órájában vele voltam. 

Ha már a betegségénél tartunk… Számomra nagyon 
meglepő volt, hogy milyen nyíltsággal beszélt a 
Parkinson-kórról – amiről orvosként ráadásul a vilá-
gon mindent tudott –, mert tapasztalataim szerint 
az emberek döntő többsége nem szívesen vallja 
be, milyen egészségügyi gondokkal küszködik…
Ez az alapállás egyfelől betudható volt az intelligen-
ciájának. Másfelől tényleg minden apró részletét 
ismerte ennek a betegségnek, hiszen az interneten 
olyan információknak is utánanézett, amelyekről 
esetleg addig nem hallott. Eleinte egy asztali számí-
tógépet használt a világhálón való keresgéléshez, 
később viszont – ahogyan a helyváltoztatás egyre 
nehezebbé és nehezebbé vált számára – egy laptop 
segítségével követte, mi is történik hazánkban és a 
nagyvilágban. Ezért is mondtam korábban, hogy a 
súlyos betegség ellenére is tevékeny, minőségi éle-
tet élt, mivel az internet mellett állandóan olvasott 
is, legyen szó valamilyen könyvről, netán a legújabb 
orvosi szaklapról, amiket például élete legvégén is az 
első betűtől az utolsóig elolvasott. 

Számomra elég sokat elárul, hogy a városban min-
denkinek, aki csak egy kicsit is közelebbről ismerte 
őt, nem „polgármester úr”, de még csak nem is 
„Ringelhann György” volt, hanem „Ringelhann 
Gyuri” vagy „Ringelhann Gyurka”. Elgondolkodott 
már azon, hogy ez a közvetlenség miből fakadt? 
A családja ismertségéből? A sportolóként és 
gyermekorvosként szerzett népszerűségből? A 
személyiségéből?
Ez mind-mind közrejátszhatott a dologban, de 
meggyőződésem szerint főleg az egyéniségének 
volt köszönhető.  Nem egyszer és nem kétszer 
tapasztaltam meg, hogy neki valóban volt egyfajta 
aurája, erős kisugárzása. Bebizonyosodott ez például 
az afrikai tartózkodásunk során is, mert noha ott sen-
kit sem ismertünk – arról már nem is beszélve, hogy 
egy, az európai kultúrkörtől merőben eltérő világba 
csöppentünk –, kis idő múltán már mindenhová 
hívtak bennünket vendégnek, ami egyértelműen 
az ő kifogástalan megjelenésének, kedvességének, 
intelligenciájának, mosolygós lényének volt betud-
ható. Rengeteget tanultam tőle jómagam is: például 
türelmet, aztán, hogy mindenkit csakis a teljesítmé-
nye alapján szabad és kell megítélni, illetve, hogy 
miként tud az ember valakinek bántás nélkül, ám 
mégis határozottan nemet mondani. Úgy hiszem, 
mindennél többet elárulnak róla Márai Sándor azon 
sorai, amiket Gyuri az ars poeticájának tartott, és 
amelyek így hangzanak: „Életem legszebb, igaz és 
emberi, európai emlékeit annak a magyar végvárosi, 
polgári kultúrának köszönhetem, melynél különbet 
aztán a világban sem találtam”.

Végezetül engedjen meg egy, talán az eddigieknél 
is személyesebb kérdést: igaz, hogy jövőre egy 
szép, kerek évfordulót ünnepeltek volna?
Valóban, hiszen 2021-ben lett volna pontosan fél 
évszázada annak, hogy összeházasodtunk. Mind a 
ketten nagyon készültünk erre a nem mindennapi 
eseményre, ám a sors közbeszólt.
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Mennyire reprezentatív, hogy egy 55000 fős 
városban 2000 lakos véleményét kérik ki a helyi 
vezetésről?
Egyértelműen az. Egy módszertani kísérletet 
végeztünk, ahol ügyeltünk arra, hogy valamennyi 
korosztályt és társadalmi réteget bevonjunk. Kétszer 
ezer fős blokkban dolgoztunk. 

Az új városvezető munkájával kapcsolatban a 
megkérdezettek 54%-a vélekedik pozitívan, a 
válaszadók kevesebb mint negyede tartózkodott, 
mindössze 8% nem elégedett, és 13% a bizonyta-
lanok aránya. Miben áll a polgármester sikeressége?
Mirkóczki Ádám megítéléséhez vissza kell menni 
öt-hat évet az időben. Azok a politikusok lehetnek 
sikeresek, akik az apró, mindennapi helyi munkát 
lelkiismeretesen elvégzik. Ennek fontos része, hogy 
a közösséget érintő kérdéseket és eredményeket el 
tudják juttatni az összes célcsoporhoz. Máshogy kell 
elmesélni ugyanazt a fiataloknak és az időseknek. 
Mirkóczki Ádám ebben a számok szerint kiváló 
munkát végez. Ne feledjük, 2014-ben is indult Eger 
polgármesterjelöltjeként, és noha messze volt a 
győzelemtől, de a lehetőségekhez képest már akkor is 
jó eredményt ért el. 2018-ban az országgyűlési válasz-
tásokon egyéniben megnyerte Egert. A megyei jogú 
városban nem volt 40%-os jobbikos szavazótábor, 

de Mirkóczki egyesíteni tudta a 
különböző ellenzéki pártok taktikai 
szavazóit egyéniben, míg listán a 
szavazók a saját pártjukra voksoltak. 
Ez a választási eredmény előrevetí-
tette azt, amely másfél évvel később 
történt. Az látszik, hogy a polgárok 
ma sem elsősorban pártpolitikusként 
tekintenek rá, hanem olyan integratív 
személyiségként, aki a különböző 
világnézetű vagy pártpreferenciájú 
szavazót is tudja képviselni. A felmé-
résekből az is kiderül, hogy még a 
fideszes szavazók 61%-a is elégedett 
volt Mirkóczki Ádám válságkezelés 
nyújtotta teljesítményével. Az ellen-
zékiek 80-90%-os arányban elégedett, 
vagy nagyon elégedett választ adtak.

A felmérés alapján az egriek elég jól 
informáltak Mirkóczki Ádám polgár-
mesteri tevékenységéről. Milyen 
körülmények befolyásolták a város-
vezető elmúlt félévés munkáját?
A polgármesterré válását követően egy 
olyan tényfeltáró munkába kezdett 
bele, ahol az előző városvezetés 
ügyeit vizsgálta meg. Végig vette, 
hogy milyen előnytelen beruházások 
és esetleges pazarlások történtek 
az elmúlt években. Korábban a kellő 
felület nélkül mindezt nem tudta volna 
ismertetni a polgárokkal. Ezt az elmúlt 
félévben egy másik pozícióból tehette 
meg, amelyet az egriek honoráltak. 
Kutatásunk részeként számos helyi 
témával (szemétszállítás, egészségügy, 
utak és járdák állapota, stb.) kapcso-
latban tettünk fel kérdéseket, és azt 
tapasztaltuk, hogy az ötödik legmaga-
sabb pontszámot – az összes értékelés 
közül – a polgármesteri tájékoztatás 
minősége kapta. Ebből az derül ki, hogy
 

Több ellenzéki polgármesterre 
jellemző – azok közül, akik most 
kerültek hatalomra –, hogy nagyon 
aktívan tartják a kapcsolatot városuk 
polgáraival. Kérdéses, hogy lendületük 

Az Iránytű Intézet 2020. júniusban készített 
egy közvéleménykutatást Egerben – 2000 fő 
bevonásával – az új városvezetés megítélésével 
kapcsolatban. A megkérdezettek 43%-a 
vélekedik úgy, hogy a városban jól haladnak 
a dolgok. Mindössze 11% szerint rossz 
irányba tartanak, 38% semleges választ 
adott, és 6% válaszolt úgy, hogy nem tudja. 
Mirkóczki Ádám polgármesteri munkájával 
kapcsolatban a megkérdezettek több mint 
fele pozitívan vélekedik, és mindössze 8% az 
elégedetlenek aránya. A felmérés részleteiről 
Ember Zoltán Leventével, az Iránytű Intézet 
munkatársával beszélgettünk. 

kommunikáció szempont-
jából a jelenlegi városve-
zetés egyértelműen többet 
nyújt, mint a korábbi.
Országosan elmondható, 
hogy a lokális kormánykö-
zeli médiában jellemzően 
az előző rendszerből ma-
radt reflexek működnek: 
noha nagy hangsúlyt fek-
tetnek az információ át-
adására, a célcsoportokat 
nem igazán vonják be. Nem 
alakulhat ki párbeszéd.

AZOK A POLITIKUSOK
LEHETNEK SIKERESEK,
akik a mindennapi helyi munkát
lelkiismeretesen elvégzik

EMBER ZOLTÁN LEVENTE
kutatásvezető, Iránytű Intézet
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meddig tart, és hosszú távon mennyire 
kivitelezhető ez az aktivitás. Ráadásul 
idővel csökken a választók figyelme is. 

Általában az adott önkormányzat 
ismeri a lokális problémákat, és 
rendelkezik kellő helyismerettel, 
ugyanakkor sok szempontból az 
államon múlik, hogy mennyi pénzből 
gazdálkodhat egy település. Milyen 
mértékben van joga beleszólni a 
kormánynak a helyi városvezetés 
pénzügyeibe, illetve abba, hogy 
miként kezeljenek olyan válsághely-
zetet, amelybe tavasszal kerültünk?
Egy ideális világban nem biztos, 
hogy ilyen mértékben az állam 
dönt a pénz felett. Magyarországon 
az önkormányzatiság 1990 körül 
megálmodott rendszere eleve csonka 
volt. Általánosságban akkor sem 
voltak igazán függetlenek. Azóta 
pedig romlott a helyzetük, és mára 
eljutottak szinte a teljes függésig. 
Egyrészt a kormány alapvető attitűdje, 
hogy minden tőle jöjjön: a jó és a rossz 
is. Ebből következően törekszik arra, 
hogy amit eljuttat az önkormányza-
tokhoz, adományként jelenjen meg. 
Emellett szeretnék megfékezni azt, 
hogy azok, akik ellenzéki sikert értek 
el 2019 őszén, bázist tudjanak maguk 
körül kiépíteni. 

Eger nagyjából 1-2 milliárdos bevé-
telkieséssel számolhat az idén. 
Mirkóczki Ádám nyilatkozataiban is 
kiemelte, hogy a költségvetés stabi-
lizálása kulcsfontosságú feladat, 
amely értelemszerűen áldozatokkal 
jár majd. Minden idők második 
legnagyobb egyhavi hiánya alakult 
ki júniusban a magyar központi 
költségvetésben. 
Noha Eger viszonylag szerencsés 
gazdasági helyzetből indult, azonban 
erre jöttek rá az állami megszorítások 

és a csökkenő bevételek. Az önkor-
mányzatokat súlyos állami szankciók 
érték indokolatlanul.  A magyar állam 
sokkal fájdalommentesebben tudna 
saját magán szorítani. A legtöbb 
országban (Amerikai Egyesült Államok, 
Nyugat-Európa) úgy működik a 
válságkezelés, hogy a nemzeti bankok 
jelentős mennyiségű államkötvényt 
vásárolnak, és ezzel finanszírozzák 
meg a kormányok költekezését. Sok 
fejlett országról elmondható, hogy 
az államok nem szégyellnek komoly 
lyukakat ütni a saját költségvetésükön. 
Azzal, hogy pénzt öntenek ki a piacra 
és az emberekhez, minimalizálni tudják 
azt a negyedéves leállást, amely az 
elmúlt hónapokban történt a gazda-
ságban. A Magyar Nemzeti Bankon 
látszott, hogy hajlana ebbe az irányba, 
azonban a kormány valamiért megle-
hetősen óvatos. Nem lenne szükség 
az önkormányzatok megszorítására, 
azonban a kormány politikai és egyéb 
megfontolásból mégis ezt teszi.
A helyi önkormányzat ebben a 
helyzetben úgy tud pénzt megtakarí-
tani, hogy ha még inkább racionalizálja 
kiadásait. Eger esetében érzékelhető 
ez a törekvés.

A FIDESZES SZAVAZÓK 61%-A ELÉGEDETT 
VOLT MIRKÓCZKI ÁDÁM VÁLSÁGKEZELÉS

NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNYÉVEL.
AZ ELLENZÉKIEK 80-90%-OS

ARÁNYBAN ELÉGEDETT VAGY
NAGYON ELÉGEDETT VÁLASZT ADTAK.

Összességében jelentős az elégedettek aránya, 
mind a városvezetést, mind pedig a válságkezelést 
illetően, mégis látható egy tartózkodó réteget. 
Ennek mi az oka, és ők hova húznak?
Egerben a megkérdezettek negyede nem rendelke-
zett pártpreferenciával, ötödük pedig titkolta azt. 
A bizonytalanokról elmondható, hogy ők inkább 
kormánykritikusak. A bizonytalanság egyik oka, 
hogy ez a csoport nem annyira figyeli a közéletet. 
Ugyanakkor egy kettősség érzékelhető esetükben. 
Alapvetően ellenzéki attitűddel rendelkeznek, 
de azokhoz a rétegekhez, akiknek a köre kevésbé 
tájékozódik a politika felől, inkább a kormánypárt tud 
elérni. Egyértelmű, hogy ők az ellenzék szempont-
jából kulcsfontosságú csoport.

Mindez az országos politikára igaz. A helyi politika ezt 
gyakran felülírja, és nagyjából ezt láthatjuk Egerben. 
A fideszes szavazók egy része is elégedett lehet 
Mirkóczki Ádám polgármesteri tevékenységével, és 
bizonyára van olyan ellenzéki, aki nem. 

Hogyan tud az új vezetés bizalmat kiépíteni, amivel 
a bizonytalanokat elérheti?
Számos településen ellenzéki polgármestert válasz-
tottak meg 2019. őszén. Országosan érzékelhető, 
hogy gyorsan váltak az új városvezetők párt-
politikusokból helyi döntéshozóvá. Mirkóczki Ádám 
is alapvetően az egri politikára koncentrál, és nem 
arra, hogy a bizonytalan szavazók miként válhatnak 
idővel  ellenzékivé. 
Abban az esetben, ha Mirkóczki Ádám országos 
pártpolitikával szeretne foglalkozni, az számára 
kockázatot jelentene, hiszen több pártból áll az egri 
közgyűlés, és meglehetősen heterogén szavazótá-
borral rendelkezik, amelyben egyébként fideszesek is 
vannak. Úgy látom, hogy inkább az országos pártköz-
pontokra hárul a feladat, hogy az országos politikát 
illetően reális jövőképet és valóságmagyarázatokat 
adjanak a mindennapokban. Jelenleg ezt elsősorban 
a kormánypárt tudja megtenni, hiszen a közpénzből 
bőven telik a médiára, illetve szűkítik az ellenzék 
lehetőségeit. Az ellenzéknek ezzel szemben 
meglehetősen szerények a lehetőségei. Mirkóczki 
Ádám elsősorban Eger érdekeit képviseli. 

Ellenzéki választási győzelem 
anélkül, hogy a bizonytalanokat meg 
tudják szólítani, elképzelhetetlen. 
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BEMUTATKOZNAK
A HELYI KÉPVISELŐK
KOVÁCS CS. TAMÁS (FIDESZ-KDNP)
EGER, 5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

Kovács Cs. Tamás egri családból származik. 
Édesapja nyugdíjas, ám jelenleg is az 
Eger Termál Kft.-nél dolgozik. Édesanyja, 
Pálos Rita 40 éve az egri Markhot Ferenc 
Kórházban dolgozik, az Újszülött Osztály 
főnővére. A képviselő az Eszterházy Károly 
Főiskolán 2014-ben kiváló eredménnyel szer-
zett mesterszakos történész végzettséget. 
Ugyanebben az évben az 5. számú választó-
körzetben egyéni mandátumot szerzett, és 
ez által tagja lett Eger Megyei Jogú Város 
képviselő testületének. Ekkor megbízták a 
Városképi és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöki teendőinek ellátásával, valamint a 
Városimázs Bizottság tagjaként is bizalmat 
kapott. Nevéhez köthető többek között a Sas 
út megújítása, a Kutyabarát Eger Program, 
az 1552 fa program, valamint a Gólya utcai 
Napozó hölgy szobor és szökőkút felújítása. 
Közéleti tevékenységének részeként Nyitrai 
Zsolt országgyűlési képviselő kabinetjének 
munkáját segíti. Négy éves kora óta 
aktívan sportol, és ma is aktív szereplője a 
vízilabdaéletnek.

Immáron nyolc éve aktívan részt vesz a közéletben. 
Hogyan indult a pályája?
Politikával és közélettel már azt megelőzően is 
foglalkoztam, amikor 2012-ben elkezdtem dolgozni 
a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalban alelnöki 
asszisztensként. Innentől kezdve napi szinten részt 
vettem a közéletben. Két évvel később kaptam azt 
a megtisztelő felkérést, hogy Eger 5. számú választó-
körzetben induljak képviselőjelöltként, 2014-ben, 
majd 2019-ben is bizalmat szavaztak nekem a 
polgárok, amelyet ezúton is szeretnék megköszönni. 
Képviselőként az előző ciklusban a Városképi és 
Környezetvédelmi Bizottságot vezettem. Számos 
jelentős eredményt el tudtunk érni a körzetemben 
és városi szinten is. Remélhetőleg a megkezdett 
fejlesztések folytatódnak. 

Melyek ezek az eredmények, és milyen kihívásokkal 
kellett szembenézniük az elmúlt időszakban?
Azt gondolom, hogy az előző ciklus legjelentősebb 
infrastrukturális eredménye kétségtelenül a Sas út és 
a Stadion utca megújítása volt, amellyel a környéken 
élők több évtizedes álma valósult meg. Előbbivel 
kapcsolatban az egriek valamennyien jól tudják, hogy 
itt korábban egy meglehetősen leromlott állapotú 
utcakép fogadta őket nap mint nap, ahol egy funkció 
nélküli nyílt, hatalmas, hulladékkal teli árok táton-
gott. Mindezt sikerült eltávolítani, és a helyén egy 

új kerékpárutat alakítottunk ki. Ennek 
részeként elindult egy járdafelújítási 
program is, amelyet a veszélyességi 
szintnek megfelelő fontossági sorrend 
szerint szakaszonként szeretnénk 
beütemezni. Bízom benne, hogy ezt 
a munkát tudjuk folytatni a jelenlegi 
ciklusban is. 

Milyen szerkezeti és társadalmi 
sajátos ságok jellemzik Eger 5. számú 
választókörzetét?
Meglehetősen összetett választó-
körzet, ugyanis van kertvárosi része, 
a Csákó, Maklári út, Kertész út egy 
szakasza, de panelházas övezetet is 
magába foglal. Abból adódóan, hogy 
ennyire vegyes a kép, az igények is 
eltérőek. A kertvárosi részen például 
nagyobb hangsúlyt kap a zöldhulladék 
kérdése. 

Milyen pozitív eredményeket értek 
el a szelektív hulladékgyűjtés 
tekintetében a városban az elmúlt 
évek alatt?
Sok még a teendő, de egyértel-
műen szép fejlődési ívet tudhatunk 
magunk mögött, ugyanis 2014 előtt 
a zöldhulladék kupacok, az illegális 
hulladék lerakások nemcsak a Csákó 
városrészben, hanem városszerte 
okoztak problémát. Volt egy kezde-
ményezés, amellyel egy zöldhulladék 
tiltó, illetve hulladéklerakó táblát 
helyeztünk ki, bevezettük a zöldzsákos 
elszállítást. Azt tapasztaljuk, hogy ez 
jelentős visszatartó erővel bír. Szintén 
nagy eredmény, hogy a városban 
16.000 szelektív hulladékgyűjtésre 
alkalmas kukát tudtunk kiosztani a 
háztartásoknak díjmentesen Az itt élők 
összességében örömmel fogadták 
a kezdeményezést, és azt látjuk, 
hogy alapvetően közreműködőek. 
Mindezzel számos hulladékszigetet 
tudtunk együttes erővel felszámolni 
Egerben. 

Munkánk része volt, hogy 
egy hulladék szi get hez 
ka  me rát helyez tünk ki 
azért, hogy nyomon 
kövessük az illegális hulla-
déklerakást.  Tapasztalat, 

hogy ez sem hat vissza-
tartó erővel, az illegális 
szemétlerakás nem szűnt 
meg. A korábbi években évi 
10 millió forintot kellett az 
önkormányzatnak az ille-
gális hulladék elszállítására 
szánni a költségvetésből.  
Jó lenne azt látni, ha ezt az 
összeget másra fordíthat-
nánk. Összességében elin-
dult egy pozitív folyamat, 
de ez komolyabb mentali-
tásbeli változást igényel a 
lakosság részéről.

Melyek a föbb pontjai az Ön által 
kezdeményezett Kutyabarát Eger és 
1552 fa Programoknak?
Előbbi egy nagyon komplex program, 
amelyből talán a leglátványosabb, 
hogy két új kutyafuttató létesült váro-
sunkban. A vendéglátóipari egysé-
geket is arra biztatjuk, hogy amennyire 
a lehetőségeik engedik, váljanak kutya-
barát szolgáltatókká. Büszke vagyok, 
hogy elindult az „1552 fa” elnevezésű 
fásítási program is. Bízom benne, 
hogy ez a projekt is folytatódhat, 
mert fontosnak tartom, és úgy látom, 
hogy az itt élőknek van erre igénye. 
Magánszemélyek és intézmények 
részéről a mai napig számos megkere-
sést kapok ezzel kapcsolatban. 

Mennyire kezelte jól a városvezetés 
a világjárvány okozta helyzetet, és 
Ön milyen formában vette ki részét 
képviselőként a feladatokból?

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Természetesen egy meglehetősen 
speciális időszakon vagyunk túl, és tisz-
tában vagyok azzal, hogy a rendkívüli 
törvényhelyzet milyen lehetőségeket 
biztosított a város vezetés számára. 
Mégis azt tapasztaltam, hogy számos 
kérdésben nem történt kellő tájékoz-
tatás és egyeztetés a körzeti képvise-
lők kel. Részt vettem a fertőtlenítési 
pontok munkájában, a szájmaszkok 
szétosztásában, valamint számos, a 
körzetemben élő idős ember bevá-
sárlását intéztem el, felkerestem őket 
telefonon az esetleges segítségnyújtás 
felajánlva. Úgy gondolom, hogy ez nem 
csupán képviselői feladat, hanem alap-
vető állampolgári kötelesség is egy 
ilyen időszakban. 
Az elmúlt hónapokban azt ta pasz-
taltam, hogy az itt élők fegyelmezetten 
viselkedtek, és betartották a hatósá-
gilag előírt szabályokat. 

Milyen előnyöket jelent Eger számára, 
hogy júliusban átadták az M25-ös 
autóutat?
Egy több évtizedes álom valósult meg 
az Egert az ország gyorsforgalmi háló-
zatába közvetlenül bekötő út létre-
jöttével a Modern Városok Program 
részeként. A fejlesztés számos pozitív 
gazdasági hatása mellett lehetővé 
teszi, hogy biztonságosabban és 
rövidebb idő alatt elérjük a fővárost. 
Nemcsak Eger, hanem a térségben lévő 
kistelepülések közlekedési lehetőségei 
javultak. Sok pozitív visszajelzést 
kaptunk azzal kapcsolatban, hogy első 
ütemben elkészült az andornaktályai 
elkerülő, és közvetlen kapcsolatot 
kapott a maklári déli iparterület, 

amelynek eredményeként jelentősen 
csökkent a forgalom. 

Vízilabda játékvezető nemzetközi és 
hazai szinten is. Milyen mindennapi 
feladatokat lát el jelenleg a 
csapatsportban?
A honi és a nemzetközi vízilabdás 
életben is ténykedem mint játékvezető. 
Örülök, hogy kezd éledezni a hazai 
pólós élet. Az Eszterházy Károly SC 
(Sportklub) férfi vízilabda csapatának 
vagyok tagja, és technikai vezetője is.

Alapvetően azt vallom, 
hogy én abban találom 
meg legjobban önmagam, 
ha többféle területen is 
dolgozhatok. Ebből termé-
szetesen a legjelentősebb a 
közéleti tevékenység.

A politika iránti érdeklődésének 
jelentős tárgyi tudást, és szemléletet 
nyújthatnak tanulmányai. Jut ideje 
a kutatómunkára is szerteágazó 
feladatai mellett?
A történelem mesterszak befejezése 
után két évvel PhD hallgató lettem az 
Eszterházy Károly Egyetemen.  Azt a 
minőséget, amelyet saját magammal 
szemben szerettem volna elvárni, 
sajnos nem tudtam garantálni. 
A közéleti és sportban végzett 
feladataim mellett ez a tevékenység 
hatalmas kutatómunkát igényel. Ebből 
adódóan egyelőre szüneteltetem 
tanulmányaimat. 

NÉVJEGY
KOVÁCS CS. TAMÁS (Eger, 5. választókerület) 
SZERVEZET: Fidesz-KDNP egri frakció

TISZTSÉGEK: 
• 2014-től képviselő (Fidesz-KDNP) Eger

5. számú választókerületében
• Az Eger Sikeréért Egyesület alapítótagja
• 2014-2019 között a Városképi és

Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság és
a Városimázs Bizottság tagja
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Bizottság tagja
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Nonprofit Kft. tanácsadója
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borász részvételével egyöntetűen az 
augusztus 20-23-i hétvége mellett 
döntöttünk. A rendezvény megvalósu-
lásá hoz bruttó ötmillió forinttal járult 
hozzá az önkormányzat.

Mi a fesztivál fő profilja?
Azon borászok vehetnek részt, 
akiknek egri csillaggal ellátott bora 
van.   Az összes kiállító maga választ 
egy éttermet, amelynek ételeivel 
leginkább harmonizál a bora. Ezek a 
párosok zömében a hétköznapokban 
is együttműködnek.

Mennyire teremt közösséget a 
rendezvény? Minden korosztályra 
gondolnak a szervezők?

Nem kizárólag egy adott korcsoportot 
és társadalmi réteget szeretnénk elérni, 
hanem valamennyi korosztályt és társa-
dalmi réteget. Ebbe természetesen 
beletartoznak a családok, a fiatalok 
és a nyugdíjasok is. Azt tapasztaljuk, 
hogy ez utóbbi réteg nagyon aktívan 
részt vesz a rendezvényen. A fesztivál 
színvonalát az is mutatja, hogy sokan 
jönnek Miskolcról, Nyíregyházáról, 
Debrecenből, de akár Győrből is. Sőt, 
Lengyelországból is gyakran érkeznek 
hozzánk szívesen látott vendégek.

Milyen foglalkozásokkal és zenei 
programokkal várják a látogatókat? 
Gondolnak a gyermekekre is?
Az Egri Csillag színpadon számos 
interaktív gyerekprogramot, rajzolást, 
ügyességi játékot  tartunk. Ezen a szín-
padon lépnek fel azok a zenekarok is, 
amelyek elsősorban a fiatalabb korosz-
tály igényeit elégítik ki. Az elmúlt 
években nagyon sok egri zenekar 
– Cabaret Band, Endless Project – itt 
mutatkozott be, idén pedig már a nagy-
színpadon lépnek fel.  Összességében 

igyekeztünk olyan programkínálatot 
összeállítani, ahol mindenki megtalálja 
a maga zenei ízlését. 

Ugyancsak különleges produkció lesz 
csütörtök este az Egri Szimfonikus 
Zenekar fellépése is. 

Mennyi látogatót várnak?
Tavaly több mint 50 ezren vettek 
részt a négynapos fesztiválon. Bízunk 
benne, hogy lehetőségünk lesz idén 
is legalább ennyi látogatót fogadni 
majd az eseményen. Vélhetően ebben 
az évben is a Dobó téren tartják majd 
az augusztus 20-i városi díjátadó 
ünnepséget, amelyről szintén át 
szoktak jönni érdeklődők.

Mennyire számít borversenynek az 
esemény?
Az Egri Bikavér Lovagrend, amelynek 
én is tagja vagyok, nemcsak 
borlovagokat avat szombaton, hanem 
a borünnep legjobb bikavérét is 
kiválasztja és kihirdeti. A lovagrend egy 
15-20 fős szakmai grémiumból áll, de 

Hogyan lett az Egri Bikavér Ünnep főszervezője?
2005. április 1-e óta hegybíróként dolgozom. A hegy-
községnek van egy nonprofit kft-je, amely rendez-
vényeket is szervez. 1996-ban tartották az első Egri 
Bikavér Ünnepet. A kilencediket már én rendeztem. 
Az elmúlt időszakban számtalan, főleg a turizmushoz 
kapcsolódó kiskereskedő keresett meg minket azzal, 
hogy gyakorlatilag hónapokra leállt a piac, így az 
esemény nonprofit jellegéből adódóan idén elsőd-
leges célunk az volt, hogy segítsünk a termelőknek 
abban, hogy értékesíteni tudják termékeiket. 

Mikor és hogyan alakult ki a rendezvény dátuma? 
Idén sem szerettünk volna kapkodni, és nem volt 
célunk, hogy minden áron megtartsuk az ünnepet. 
Egy ilyen rendezvény megszervezéséhez több 
hónap szükséges, rendkívül alapos és körültekintő 
munkát igényel, így a járvány miatt kialakult helyzet 
következményeként számoltunk azzal is, hogy idén 
elmarad a fesztivál.

Azt a legkésőbbi időpontot kerestük, amely még 
nem esik egybe az őszi iskolakezdés napjaival, 
ugyanakkor nem szerettük volna azt sem, hogy 
a valamikori Bormustrával egy időben legyen. 
Végül tartottunk egy megbeszélést a Városházán, 
ahol valamennyi rendezvényszervező, szőlész és 

TARSOLY JÓZSEF:
Még soha nem vártuk ennyire
az Egri Bikavér Ünnepet

Ebben a négy napban egy 
olyan miliőt kívánunk létre-
hozni, amely alkalmas arra, 
hogy a mindennapok mó-
kuskerekéből kizökkenve 
az idelátogatók egy kicsit 
elengedjék magukat és be-
szélgessenek egymással.

Noha ezen a fesztiválon a 
gasztronómiáé a főszerep, 
elképzelhetetlen nagyobb 
fellépők nélkül. Szom-
bat este várhatóan Szulák 
Andrea és Majsai Gábor a 
Stúdió 11 Ensemble-vel 
élő koncertet ad.

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
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Eger és térsége évtizedes álma valósult 
meg – mondta Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter az M25-ös gyorsforgalmi 
út átadóján. Mint fogalmazott, Eger 
turisztikai szempontból is kiemelt város, 
éppen ezért mérvadó a gyors és bizton-
ságos elérése. 
„Rendkívül fontos, hogy olyan új út–
hálózatok jelenjenek meg az országban, 
amelyek egyrészt segítik és hozzá-
járulnak a gazdasági fejlődéshez, az 
emberek biztonságos és gyors közleke-
déséhez, másrészt szolgálja a lakosság, 
a térség minden sajátosságát” – emelte 
ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár az átadón elmondta, 
2015-ben született megállapodás Eger és 
a kormányzat között, miszerint a Modern 
Városok Program keretében a megye-
székhelyet egy gyorsforgalmi út kösse 
össze az M3-as autópályával. Ami akkor 
csak terv volt, most végre elkészült – 
tette hozzá.

„A közúti közlekedésfejlesztési 
terveket a 2016-ban elindított összesen 
3200 milliárd forintos program összegzi. 
A forrásmennyiség nagyobbik felét 
képesek vagyunk a magyar költség–
vetés terhére fedezni. Az elindításának 
idején 14 megyei jogú várost lehetett 
elérni négysávon úton, majd Salgó-
tarján, Szombathely és Veszprém bekö-
tésével a tavalyi év végére sikerült 17-re 
növeltük ezt a számot” – hangsúlyozta 
dr. Mosóczi László.

Gyorsabb és biztonságosabb közlekedés
EGER ÉS BUDAPEST KÖZÖTT

vannak benne olyanok is, akiknek nincs 
ilyen végzettségük, mégis kiválóan 
bírálnak. A kiállítók közötti legnagyobb 
versengés természetesen a fogyasztók 
elismeréséért zajlik. 

Mit gondol az egri bikavérről, milyen 
szempontok szerint ítéli meg a 
borokat?

Régóta bírálok borokat, és úgy 
gondolom, hogy jelentősen befo-
lyásol ják az adott ital milyenségét a 
körülmények. Teljesen más például 
zárt helyen és szabad téren borokat 
kóstolni. Az is meghatározó, hogy a 
bor és mellé felszolgált étel mennyire 
harmonizál az adott borral.

Az átadón elhangzott, a tervek szerint 
2025-re Magyarország megyei jogú városai 
mind elérhetővé válnak négysávos úton. 
Eger becsatlakozásával idén 18-ra emelke-
dett ez a szám. 
„Az úton lévők, a családok mától nagyobb 
biztonságban utazhatnak majd, mint 
korábban. Az M25-ös út emellett időt is 
spórol majd nekünk: Eger és Budapest 
távolsága lerövidül, és míg az óvatosabbak 
számára 15, a kicsit bátrabbaknak akár 20 
perccel is csökkenhet a menetidő a nemzet 
fővárosa és a megyeszékhely között” – 
mondta el Nyitrai Zsolt.

Mint fogalmazott, a Füzesabonyt, Maklárt, 
Nagytályát, Andornaktályát és Egert érintő 
19 km hosszú útszakasz csökkenti az öt 
település forgalmát, emellett a turizmus és a 
gazdaság fellendülésében is bíznak. A képvi-
selő egy új cél elérését tűzte ki, és ígéretet 
tett az Egert elkerülő út megvalósítására, 
amely tehermentesíti a megyeszékhelyet.

A beszédeket követően dr. Ternyák Csaba 
egri érsekmegáldotta az új útszakaszt, majd 
az érintett települések polgármesterei és a 
beruházásban résztvevők közösen vágták 
át a szalagot. Az autósok ezt követően 
vehették birtokba a régóta várt M25-ös 
gyorsforgalmi utat.

„Reméljük, hogy az M25-ös gyorsforgalmi 
út sok munkahely-teremtő beruházást 
fog Egerbe vonzani.” –  Mirkóczki Ádám, 
Eger polgármestere bízik abban is, hogy 
az összekötő szakasz a turizmus további 
fejlődését eredményezi.

(EM)

MÁR HASZNÁLHATJÁK AZ AUTÓSOK
AZ M25-ÖS GYORSFORGALMI AUTÓUTAT

Július 20-án vehették először birtokba a gépjárművezetők az M25-ös 
gyorsforgalmi autóutat, ugyanis aznap délelőtt tartották az ünnepi átadót. 
Az eseményen elhangzott, a közel 50 milliárd forintból megvalósuló 
beruházással biztonságosabbá és gyorsabbá vált az Eger és Budapest közötti 
közlekedés, a megyeszékhely bekapcsolódott az országos úthálózatba, 
valamint csökkent az öt érintett település forgalma.

Elsődlegesen a borhar-
móniát keresem. Amikor 
egy testes bikavér magas 
pontokat kap, nem feltét-
lenül jó ivású bor.  A jó bor 
olyan, mint egy több lábú 
szék: ha túl savas és magas 
az alkohol–, vagy a tannin-
tartalma, akkor valamelyik 
irányba elbillen, és nem 
lehet harmonikus.
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Ez a szakma olyan,
akár egy izgalmas

nyomozás
RÁKÓCZI GERGELYT,

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM 
RÉGÉSZ TECHNIKUSÁT KÉRDEZTÜK

Jóllehet az élénkebb – vagy mondjuk azt: 
regényesebb – fantáziával megáldott gyere-
k ek közül mindig is nagyon-nagyon sokan 
ábrándoz  tak arról, hogy egyszer majd régészek 
lesznek, Hollywood az elmúlt évek-évtizedek 
során mindent megtett azért, hogy még 
inkább felkeltse az érdeklődést e foglalkozás 
iránt, amelyet a lehető legkalandosabbnak, 
legizgalmasabbnak mutatott be. És bár a 
filmekben látott világ köszönőviszonyban 
sincs a valósággal, ez nem jelenti azt, hogy 
a régészek munkája ne tartogatna váratlan 
eseményeket, meglepetéseket, esetleg, hogy 
abban ne lenne benne egy-egy szenzációs, 
sőt, világraszóló felfedezés lehetősége. De 
hogy miként is néz ki ez egy gyakorló szak-
ember szemszögéből? Erről beszélgettünk 
Rákóczi Gergellyel, a Dobó István Vármúzeum 
régész technikusával, akit természetesen a 
várbeli feltárásokról is kérdeztünk.

Induljunk el azzal, hogy egy régész technikusnak 
milyen feladatai vannak, ezt ugyanis aligha tudják 
az átlagemberek...
Természetesen ott dolgozom az ásatásokon, ahol 
dokumentálom a feltárt területeket, nem különben 
az előkerült leleteket. Utóbbiakat fotózom, rajzolom  
is, s persze, bekapcsolódom a tudományos munkába, 
a leletek feldolgozásába is.

Gondolom, nem tévedek túl nagyot, ha azt feltéte-
lezem, hogy az általános, illetve a középiskolában 
a történelem ott volt a legkedvesebb tantárgyai 
között…
Ez pontosan így van, hiszen a történelem már az 
általánosban is a legközelebb állt a szívemhez, s ez 
mindvégig megmaradt. Viszont a magyar irodalmat 
is nagyon-nagyon szerettem és szeretem most is, 
legyen szó prózáról vagy épp líráról. Legjelesebb 

költőink – Petőfi, Arany, Ady és még 
nagyon hosszan sorolhatnám – szinte 
valamennyi versét elolvastam. De a 
középpontban mindig is a história állt, 
azon belül is elsősorban a magyar és 
az egyetemes középkor. Mindezektől 
függetlenül az ókor eseményei 
is lekötnek – főként, ha a római 
birodalomról van szó –, az utóbbi 
időben pedig az őskor is felkeltette a 
figyelmemet.  

Mindez valamelyest előrevetítette 
a későbbi pályaválasztást, bár a 
gyerekek nagy része kacérkodik 
azzal a gondolattal, hogy egyszer 
híres régész lesz, aki olyan csodá-
latos leletekre bukkan majd, mint a 
Tutanhamon sírját megtaláló Howard 
Carter. Más kérdés, hogy azután a 
többség útja másfelé visz. Önben 
mikor és minek a hatására támadt fel 
az érdeklődés e pálya iránt?
Ahogy az előbb említettem, a törté-
nelemmel szívesen foglalkoztam. Ez 
később odáig vezetett, hogy már nem 
csupán a tananyagot olvastam el, 
hanem történelmi témájú könyveket 
is, sőt, gyakorta az is előfordult, hogy 
a gimnáziumi a történelem tanárunk 
engem kért meg, hogy egy-egy 
témában tartsak kiselőadást az osztály-
társaimnak. Emlékszem, ilyen volt 
például a keresztes hadjáratok kora, 
amikor is három alkalommal szere-
peltem a többiek előtt. Tény ugyan-
akkor, hogy eleinte nem a régészet 
volt az elsődleges cél, hanem a 
történet tudomány. Mint az közismert, 
e kettőt az egyetemi képzési rend-
szer is megkülönbözteti. A történészi 

hivatás irányába vitt volna továbbá a 
latin nyelv iránti rajongásom is – úgy 
terveztem, hogy ezt is tanulom majd 
–, ami azt vetítette előre, hogy majdan 
levéltári kutatások, az írott források 
tanulmányozása lesz a feladatom. 
Később aztán, úgy a gimnáziumi éveim 
vége táján, elkezdett foglalkoztatni a 
régészet…

Csak úgy, vagy valami élmény, 
esemény hatására?
Nyilván nem egyik pillanatról a másikra 
érett meg bennem ez az elhatározás, de 
komoly hatást tett rám, hogy módom 
volt látni régészeti feltárásokat, azt, 
hogy mennyi minden rejtőzik a föld 
alatt. Egy alkalommal pedig a tanúja 
lehettem egy XVI. századi pénzérme 
kiásásának is, amely esemény izgalma 
szintén megérintett, sőt, megfogott.  
És hát, az sem csekély szerepet játszott 
a későbbi döntésemben, hogy a 
régészet sokkalta gyakorlatiasabb 
szakterülete a történet tudománynak, 
utóvégre ki kell menni a terepre ásni. 
Arról már nem is beszélve, hogy bár az 
írott források kutatásakor is rálelhet az 
ember még feldolgozatlan anyagokra, 
de ott talán kevésbé remélhetünk 
újdonságokat, mint egy-egy feltárás 
során..

Most, hogy már jó ideje a gyakor-
lat ban is műveli a régészetet, meg 
tudná fogalmazni, miért érdekes a 
foglalkozása?
Ez a szakma olyan, akár egy izgalmas 
nyomozás. Csak míg a rendőrök a 
bűntény helyszínén talált dolgok 
– eszközök, ujjlenyomatok, stb. 

FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

– alapján igyekeznek kideríteni, mi 
is történt pontosan, addig mi a föld 
mélyéről előkerült leletek segítsé-
gével próbáljuk meg rekonstruálni 
a múltat. De gondoljon csak bele, 
milyen nagyszerű érzés az is, amikor 
valaki a kezében tart olyan különleges-
ségeket – egy I. Ferdinánd korából 
származó ezüst dénárt, vagy épp 
XVI. századi, aranyból készült pénz-
érméket –, amilyenek az egri várban 
folyó ásatások során kerültek elő, és 
amelyek évszázadokon át várták, hogy 
rájuk leljenek. Ilyenkor az ember lelki 
szemei előtt szabályosan meg eleve-
nedik a múlt.

Számomra kicsit olyan az egész, mint 
a kincskeresés, mivel az ember az 
esetek zömében nem igazán tudja, 
hogy fölöslegesen ás-e, netán valami 
hallatlanul értékesre talál. Ettől is 
izgalmas az egész…
Így van, bár én a régészettel kapcso-
latban nem nagyon szeretem a 
„kincskeresés” kifejezést, hiszen míg 
egy átlagember számára ez annyit 
tesz, hogy valaki például arany-
érmékre, netán régi ékszerekre lel, 
addig számunkra egy cserépdarab is 
ugyanolyan értéket képviselhet. De 
ami az egyes ásatásokat illeti, azok 
kétségkívül izgalmasak.

Ha már itt tartunk… Érdekelne, 
hogy véleménye szerint egy-egy 
szenzációs lelet minek köszönhető: 
a tudományos felkészültségnek, a 
szerencsének, vagy is-is? Kérdezem 
ez azért is, mert a már említett Carter 
és a vitatott személyiségű, ám a Trója 
megtalálójaként világhírűvé vált 
Heinrich Schliemann is amatőr régé-
szek, úgymond dilettánsok voltak…
Természetesen szükség van szeren-
csére is, ami nem ritkán ahhoz kell, 
hogy a kérdéses lelőhely még ne 
legyen kifosztva, vagy ne legyen a 
földművelés áldozata, mire odaérünk. 
De a tudomány szerepe is vitat-
hatatlan. Annál is inkább, mert ma 
például már nem vaktában keresgél 
senki, hanem előzetesen olyan 

készülékekkel vizsgálják át az adott 
területet – többek között talajradarral 
–, amelyek segítsége nélkülözhetetlen. 
Az így kapott eredmények birtokában 
már cél irányosan lehet ásni.

Azon feltárások közül, amelyeken 
részt vett, melyik volt Ön számára a 
legemlékezetesebb?
Talán az, amikor egy magyar régészeti 
expedíció tagjaként kiutazhattam 
Kazahsztánba, ahol egy földvárat 
ástunk. Ez nem csak azért, mert távoli, 
egzotikus országról van szó, hanem 
mert olyan tárgyakat is találtunk, 
amilyeneket idehaza nem lehet.

Arról nem nagyon hallottam semmit, 
hogy miként került a Dobó István 
Vármúzeumba…
Egy volt kollégám hívott ide, aki 
akkor már Egerben volt, és akivel 
annak idején közösen dolgoztunk 
Budakalászon a Kálvária domb fel-
tárásán. De ugyanilyen invitálást 
kap tam egy másik ismerősöm től is, aki 
ugyancsak a vár múzeum munkatársa 
volt. Eljöttem, itt is maradtam, ami jó 
döntés volt, mindmáig nem bántam 
meg.   

Miután irodalomkedvelő is, valószí-
nű leg az átlagosnál is jobban ismeri 
az egyik leghíresebb magyar kötelező 
irodalmat, az Egri csillagokat. Annak 
fényében, amit napjainkra tudunk 
a várról, mennyire tekinthetjük 
hitelesnek Gárdonyi leírását?
Gárdonyi idején nyilván jóval ke ve-
seb bet lehetett tudni a várról, de 
ahogy én látom, ő maximálisan 
törekedett a hitelességre még úgy 
is, hogy nem régészeknek, történé-
szek nek írt. De attól függetlenül, hogy 
napjainkban például már tudjuk, az a 
kazamatarendszer, ami a regényben 
szerepel, Dobó István idején még nem 
volt meg, Gárdonyi rendkívül alapos és 
hasznos kutatómunkát végzett. Hogy 
mást ne is említsek, ott van a várvédő 
hősök névsora… Úgyhogy le a kalappal 
előtte.

Most kérdezek egy nagyon szakszerűtlent: az egri 
vár hány százaléka van már feltárva?
Erre azért nem lehet pontosan felelni, mert vannak 
olyan részek, amelyeken korábban már voltak 
ásatások, ami nem azt jelenti, hogy teljes mélységig 
feltárták volna őket. Szóval vannak részlegesen 
feltárt területek, aztán olyanok is, amelyek hitelesítő 
feltárásra szorulnak, mert nem egyértelműek az ered-
mények, például a dokumentáció hiányossága miatt. 
Én azt mondanám, hogy a feltárások 70-80 százaléka 
nem érte el azt a mélységet – tehát az Árpád-kori 
járószintet –, amelynél azt mondhatnánk, hogy itt 
már nincs mit tovább keresni.

Az, hogy mikor és hol tudnak ásni, mitől függ? 
Pénzkérdés?
Nem kizárólag, hiszen a legtöbbször ahhoz vagyunk 
kötve, hogy hol zajlik majd valamely beruházás. 
Ilyenkor a hatóság eldönti – például annak függvé-
nyében, hogy milyen mélységig mennek le –, hogy 
hol van szükség megelőző feltárásra.

Olyan nem is nagyon fordul elő, hogy beruházástól 
függetlenül ásnak valahol?
Az egri vár esetében én például csupán egyetlen ilyen 
esetre emlékszem, nevezetesen, amikor a székes-
egyház nyugati előterénél dolgoztunk. Megjegyzem, 
ott is rendkívül érdekes dolgok kerültek elő: még 
feltáratlan Árpád-kori sírok, holott közismert, hogy 
Kozák Károly régész ott már ásott, ám ezeket nem 
érte el.

Még egy pillanatig maradjunk a várnál… Nézete 
szerint melyik az a része, ami akár meglepetéseket 
is tartogathat a régészek számára?
Úgy gondolom, hogy a mostani felső várudvar, azaz 
a gótikus püspöki palota előtti rész lehet ilyen, ahol 
sokszor tartanak nagyobb rendezvényeket, s amely 
jórészt még feltáratlan. Ez még fehér foltnak számít, és 
noha hadmérnöki felmérésekből tudjuk, hogy milyen 
épületek lehettek ott, egy viszonylag érintetlen 
területről beszélünk. Az imént már említett Kozák 
Károlynak is csak egyszer volt lehetősége egy régé-
szeti megfigyelésre, amikor a gázvezetéket fektették 
le ott. Mivel rengeteg falat talált, joggal feltételez-
hetjük, hogy izgalmas dolgokat rejthet a föld.

Amennyiben jól tudom, a minaret rekonstruk-
ciójánál végzett régészeti szakfelügyeletet is 
nagyon fontosnak tartja…
Igen, mert ennek révén – jóllehet csak régészeti 
megfigyelésről beszélhetünk – hozzávetőlegesen 
sikerült tisztázni a minaret építési korszakát, ami 
mindenképpen komoly eredménynek számít.

Végezetül kíváncsi lennék, hogyan is gondol vissza 
arra, amikor a mederben leltek rá az Eger patak 
valamikori hídjára… 
Különleges élményként maradt meg bennem, mivel 
ott szó sem volt, szó sem lehetett a feltárások 
hagyományos formájáról, módjáról. Hogy más példát 
ne mondjak, nem pusztán fölöttébb szokatlan, de 
meglehetősen izgalmas is volt, amikor kézifűrésszel 
próbáltuk meg kivágni azokat a fadarabokat az 
egykori hídból, amelyeket aztán tovább lehetett 
vizsgálni. Úgy hiszem, ezt a munkát sohasem felejtem 
majd el.

AZ EMBER LELKI SZEMEI ELŐTT
MEGELEVENEDIK A MÚLT.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
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Az egész életem a cukrászatról szólt,
el sem tudtam volna mást képzelni

Szinte nincs olyan hazai és nemzetközi díj, 
amelyet az elmúlt évtizedekben ne kapott 
volna meg a világ- és olimpiai bajnok, Oscar-, 
illetve Venesz-díjas, Guinness rekorder 
mestercukrász, Kopcsik Lajos, Eger, valamint 
Sajószentpéter díszpolgára, aki ebben a 
hónapban lesz 79 esztendős. 2006-ban 
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztjét. A 2005-ben megnyílt Kopcsik 
Marcipánia névadójával és vezető művészével 
beszélgettünk pályájáról a múzeumban. Az 
egriek méltán lehetnek büszkék arra, hogy 
a város szívében található állandó tárlatra a 
világ minden tájáról érkeznek látogatók. 

A mai fiatalok számára talán elképzelhetetlen, 
hogy valaki gyerekként választ egy szakmát, és 
abban évtizedeken át fáradhatatlanul és lelkesen 
dolgozik. Milyen háttérrel indult?
Édesapám bányász, édesanyám háztartásbeli volt. 
Ugyanakkor például a zene szeretete abból fakad, 
hogy édesapám csodálatosan harmonikázott, 
egy barátja pedig hegedűn játszott, és gyakran 
muzsikáltak együtt. 
Gyengécske, betegségekre hajlamos gyerek voltam. 
Egy alkalommal szülővárosom (Sajószentpéter) 
főutcáján sétáltunk édesanyámmal, és megálltunk 
Schmida Pál cukrászmester üzlete előtt, amelynek 
ablakára ez volt írva: Rendes fiút tanulónak felveszek. 
Édesanyám egyből mondta, hogy jelentkezzek. 
1955-ben, 14 évesen így kerültem a szakmába. Az 
első pillanattól kezdve tudtam, hogy ez az utam. 
Meg csináltam mindent, amit kértek: a betanulás 
része volt, hogy takarítottam, bevásároltam.  Ám 
rövid időn belül bevonták az iparengedélyt és egyik 
napról a másikra befalazták Pali bácsi üzletének 
ajtaját. 

1956-ban került a Borsodi Vendéglátó Vállalathoz, 
ahol Csányi László lett a mestere. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt Laci 
bácsi rám bízta üzemét miskolci elfoglaltságai miatt. 
Ez nekem nagyon sok önbizalmat adott. Három évvel 
később kitüntetéssel végeztem tanulmányaimat, 
és megkaptam a Belkereskedelem Kiváló Tanulója 
címet. Ennek köszönhetően utazhattam a fővárosba 
gyakorlatra. Az I. és XII. Kerületi Vendéglátó 
Vállalat Roham utcai fagylaltkészítő és süteményes 
üzemében (ma Déryné Bisztró) dolgoztam, amelyet 
Malatinszky Károly irányított. Itt együtt dolgoztam 
Szamos Mátyással, aki a mindennapi műhelymunka 

mellett sorra nyerte meg az országos 
szintű cukrászati versenyeket. Rend-
kívül sokat tanultam tőle, és a mai 
napig megvan az a kis notesz, amelybe 
innentől kezdve jegyzeteltem a külön-
böző szakmai fortélyokat. 

Nem csábította maradásra a főváros?
Maradhattam volna, ám jól döntöttem, 
hogy hazamentem, mert ennek 
köszönhetően ismertem meg a 
szomszédos Holdfény cukrászdában 
dolgozó Margót, aki immáron 59 éve 
a feleségem és a mai napig kitartó 
társam. Ő mindig is olyan hátteret 
biztosított nekem, hogy nélküle 

sehol sem lennék.  Talán külsőség, de 
kollégáim és később a versenyeken 
résztvevő társaim például mindig 
irigykedtek rám, hogy milyen szépen 
vasalt ingekben dolgozom. Két évvel 
a házasság kötésünk után 1963-ban 
sikeres mestervizsgát tettem, 1964-től 
pedig vezető lettem a Borsodi Vendég-
látóipari Vállalat cukrászüzeménél 
Kazincbarcikán. 1977-ben szereztem 
meg a vendéglátóipari szakérettségit. 

A mindennapos munka mellett 
1960-tól részt vett az összes jelentős 
megyei és országos szakmai 
versenyen, majd az 1970-es évektől 
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jöttek sorra a nemzetközi megméret-
tetések.  Szinte minden alkalommal 
első díjjal jutalmazta alkotásait a 
zsűri. Mi lehet a titka?
Talán a munka végtelen szeretete. 
Világéletemben boldog ember voltam, 
mert a szakma rengeteg örömet 
adott. Mindig is hajtott a tudásszomj, 
hogy újabb és újabb technikákat, 
illetve eljárásokat ismerjek meg, és 
alkalmazzam is azokat. Sohasem 
éreztem lemondásnak, hogy gyakor-
latilag nem ismertem a hétvégi 
pihenőnapok fogalmát.
A nyugat-európai városok – Bécs, 
Frankfurt, Karlsruhe, Bázel, Prága, 
Luxemburg – valamennyi szakmai 
versenyén aranyérmet kaptam. 
1977-ben a Salon Culinaire Mondial 
bázeli világkiállításon például cukor-
tésztából készítettem egy Zsolnay 
díszítésű vázát, s abba karamellből 
kardvirágokat. Itt is aranyérmet 
nyertem, és a munkáimról készült 
fotók bekerültek a svájci szakmai 
“Aranykönyv”-be.
1988-ban költöztem Egerbe, ahol a 
Panoráma Szálloda és Vendéglátó 
Vállalat cukrászüzem vezetője lettem, 

majd a Marcipán Cukrászda, később 
a Kopcsik cukrászdát vezettem. Az 
1996-os berlini olimpiára például nem 
önszántamból mentem, hanem előző 
évben felkértek, hogy egy Szegeden 
megrendezésre kerülő szakmai verse-
nyen legyek a zsűri elnöke. Emellett 
kérték, hogy vigyem el tíz munkámat, 
mert szeretnének tartani egy alkalmi 
kiállítást a verseny részeként. A válo-
gatott ekkor már készült a szakácsok 
és cukrászok következő olimpiájára, 
és a kollégáim látva az alkotásaimat, 
javasolták, hogy a cukrász artisztika 
kategóriában indulnom kellene. Bene-
veztem azzal a tíz munkával, amit 
éppen kiállítottam. A német fővá-
rosban 10 aranyérmet akasztottak a 
nyakamba, amely addig nem fordult 
elő az olimpiák történetében. 

Évtizedek óta foglalkozik cukrászati 
artisztikával, és 2005 nyarán nyílt 
meg a Kopcsik Marcipánia. Mitől 
őrzik meg alkotásai állagukat? 
A cukor legnagyobb ellensége a por 
és a nedvesség. A marcipán alapvető 
tulajdonsága, hogy – a benne lévő 
mandula magas zsírtartalma miatt 

– avasodik, éppen ezért munkáimnak nem ez az 
alapanyaga. A két főbb anyag, amellyel dolgozom, 
a cukortészta (porcukor és zselatin), valamint a 
glazúr, amely tojásfehérjéből és porcukorból van 
kikeverve.  A zselatint először fel kell főzni, majd 
lehűtve, tésztát lehet gyúrni az anyagból. Gyorsan 
kell vele dolgozni, mert hamar olyan keményre 
szárad, mint a porcelán. Ebből adódóan kiválóan 
lehet csiszolni. A meg formázott anyag fehér, amelyet 
a csiszolást követően temperával lehet úgy színesre 
festeni, hogy a színek se fakuljanak ki. Időről időre 
olyan cukrászati alapanyagokat szereztem be, és 
olyan módszerekkel kezdtem el dolgozni, amelyek 
segítségével alkotásaim hosszú évekig változatlanul 
megőrzik eredeti állapotukat. Nem volt szakirodalma 
annak, amit csináltam. Természetesen a versenyek 
alkalmával előfordultak apróbb törések, részben 
ezért a legtöbb esetben két példányt készítettem 
mindenből ezekre az alkalmakra.

Kik hatottak még Önre?
A szintén Egerben élő festő- és grafikusművész, 
Herczeg István és Sebők Sándor (sógorom), cukor-
csiszoló mester számtalan munkám megalkotásában 
vett részt. Mind a hárman Sajószentpéteren 
születtünk. Több mint 40 évig foglalkoztam kortárs 
képzőművészettel, és sok elismert alkotóval – Kass 
János, Hincz Gyula, Duschanek János, Lóránt János 
Demeter – álltam baráti kapcsolatban. 

2008-ra készült el a Marcipániában egy régen dédel-
getett álma, a Barokk szoba, ahol a parkettától a 
csillárig cukorból van minden. Kikről mintázta a 
helyiségben lévő alakokat?
Amikor megcsinálták nekem a 15 négyzetmé-
teres helyiséget, szépen lassan összeállt, hogy 
hol lesz a kályha, a heverő, a tükör és az asztal. Az 
unokáim fotójáról mintázott cukor képek is helyet 
kaptak a szobában. A feleségemről és magamról is 
készítettem egy portrét barokk hajviseletben.  A 
fésülködő asztalon minden megtalálható. Kitaláltam 
egy történetet, hogy a szobácskában lakik egy kis 
hölgy, aki hegedűn játszik. 

Mi foglalkoztatja most?
Nagyon sok fotóm van, amelyek a kiállításokon, vagy 
éppen munka közben készültek. Mostanában ezeket 
pakolgatom és rendszerezem. Szeretném, ha a képek 
megmaradnának, és a fiatalabb generációk tagjai is 
megismerhetnék az alkotásaimat. 

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
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Barokk szoba cukortésztából és glazurból
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A HŐSÖK ADNAK ERŐT
AZ ÚJRAKEZDÉSHEZ!

Hazánk legnagyobb létszámú hivatásos 
néptáncegyüttese, a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes Egerbe látogat! A szépasszony-
völgyi Márai Szabadtéri Színpadon két 
fergeteges mesedarabot, a Csipkerózsikát 
és a Sárkánymesét mutatják be 2020. 
augusztus 9-én. A látványos produkciókról 
a társulat igazgatójával, művészeti vezető-
jével, Zsuráfszky  Zoltánnal beszélgettünk. 
Kossuth-díjas koreográfusunk vallja, hogy 
hiába vesztettünk csatákat történelmünk 
során, a művészetben, így a táncban is mindig 
hőseinkből, valamint azokból a mártírokból 
indulunk ki, akik olyan emléket hagytak ránk, 
hogy legyen erőnk az újrakezdéshez.

Milyen produkcióra számíthatnak azok, akik 
Egerben megnézik a Csipkerózsika és Sárkánymese 
c. darabot a Márai Szabadtéri Színpadon?
Nagyon örülök, hogy Egerbe is elvihetjük a 
Csipkerózsika c. alkotásunkat, amelyet már számtalan 
alkalommal nagy sikerrel játszottuk országszerte. 
Rendkívül mozgalmas és lendületes – nagyjából 
50 perces – darab, ahol a táncosok varázslatos 

jelmezekben egy egyszerű díszleten 
lépnek fel, amely enek köszönhetően 
adódóan bárhol könnyen felállítható. 
A Grimm fivérek által írt történet adja 
a produkció vázát, amelyet mi úgy 
dolgoztunk fel, hogy minden tánc, 
ráolvasás, mondóka, zenei anyagok és 
motívum magyar nyelvű. A táncosok 
olyan életet visznek a 19. századi törté-
netbe, hogy szinte valósággá válik a 
csodaszép királylány és királyfi törté-
nete. A díszlet részeként színre visszük 
például a csipkével benőtt palotát is. 
A Sárkánymese c. darabban is szintén 
magyar mesei elemeket táncolnak el 
a társulat táncosai. Mindkét mesét 
Zs. Vincze Zsuzsa, feleségem írta át 
táncra. Utóbbi esetébe kértem, hogy 
legyen sárkány. A darab alaptörté-
nete, hogy szerencsét próbál a három 
testvér, akiknek mindeközben külön-
böző kihívásokkal kell szembenézniük.  
Egy asztaloshoz szegődnek, akitől 
különböző ajándékot kapnak. Ám az 
intelmek ellenére csak bemennek a 
kocsmába, ahol a kocsmáros ellopja 
kis asztalkájukat, valamint a magából 
aranypénzt kipergető szamarukat. 
A legfiatalabb testvér kiszabadítja a 
királykisasszonyt, de színre visszük 
azt is, hogy éjszakánként miként 
lopja a fáról a titokzatos boszorkány 
a szalonnát. Ugyancsak izgalmasan 
jelenik meg az is, ahogy a testvérek 
legyőzik a boszorkányt és a sárká-
nyokat. Végül a királyfi egybekel a 
királykisasszonnyal, és apjától meg-
kapja az egész királyságot. 

Mikor és milyen darabbal jönnek az 
Egri Gárdonyi Géza Színházba az őszi 
évadban?
Topolánszky Tamás, tánckoreográfus 
- az Egri Gárdonyi Géza Színház táncta-
gozat vezetője - meghívására visszük a 

teátrumba Tenkes kapitánya c. előadá-
sunkat két alkalommal. Az elsőt szep-
tember 25-én (péntek) tartjuk. 

Mit jelentenek Önnek az alkotá-
sokban megformált hős karakterek? 
A magyar történelemben és iroda-
lomban is fontosnak tartjuk a forra-
dalmi hősiességet.

Benyovszky Móric alakjáról például 
egész estés programot készítettünk. 
Ugyancsak készült darab Dózsa 
Györgyről, a Kiegyezésről, a Rákóczi-
szabadságharcról, az 1848-as honvé-
dekről, vagy a világháborús hősi halot-
takról is. 
Koreográfiáinkat úgy készítjük el, hogy 
hőseink, akikkel azonosulni tudunk és 
szeretjük őket, hitelesen jelenjenek 
meg az alkotásokban. Mindezt a 
néptánc formanyelvével próbáljuk kife-
jezni. A munkák megalkotásakor olyan 
zeneszerzőket és zenei párhuzamokat 
keresünk, hogy a hősies elemeket ki 
tudjuk emelni. 

Milyen emlékek fűzik Egerhez?
A Borsod-Abaúj Zemplén megyei 
Szikszón születtem. Gyermekkoromban 
sokszor jártam Egerben, az iskolai 
kirándulások alkalmával pedig gyakran 
látogattuk meg az Egri Várat, vagy a 

Hiába vesztettünk csatá-
kat történelmünk alatt, a 
művészetben, így a tánc-
ban is mindig a hőseinkből 
és azokból a mártírokból 
indulunk ki, akik olyan em-
léket hagytak ránk, hogy 
legyen erőnk az újrakez-
déshez.

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
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Minaretet. Dobó István alakja és az 
Egri Csillagok kultusza végigkísérte 
az egész életemet. A Várkonyi-
féle film hőseit gyerekkoromban 
nagyon szerettem. Csaknem 20 éve 
koreográfus voltam a Béres Attila és 
Várkonyi Mátyás-féle Egri Csillagok 
produkcióban, Vidnyánszky Attilával 
az elmúlt években újra színpadra vittük 
az alkotást. 

Vidnyánszky Attilával már számos 
nagy volumenű, egész estés darabot 
készített, amelyek a Nemzeti Színház 
repertoárjában a mai napig nagy 
sikerrel szerepelnek. 
Így van. Ilyen volt a Csíksomlyói passió, 
a Körhinta és az említett Egri Csillagok. 
Mind a három darabban a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes közreműködik. 
Ezekhez az előadásokhoz nemcsak én 
adom táncosokat, hanem társrendező-
ként is tevékenykedem. Nagyon örülök 
annak, hogy Vidnyánszky Attila a tánc 
dramaturgiában hisz.  Attilával azonos 
világnézettel rendelkezünk, és nagyon 
jól kiegészítjük egymást a munkában. 
Amikor feleségem, a Körhinta c. – 
1956-ban készült – emblematikus 
film szövegét, annak 60. évfordulója 
alkalmából átírta, odaadtuk Attilának, 
hogy olvassa el. Azonnal megragadta 
a fantáziáját, és ifj. Vidnyánszky 
Attilával színpadra állítottuk. Később 
Vidnyánszky Attila tervei alapján 

megcsináltuk, ugyancsak közösen a 
Csíksomlyói passiót, amelyet elvittünk 
Csíksomlyóra, Esztergomba és nagyon 
remélem, hogy szabadtéri műsorként 
2020. augusztus 23-án Debrecenben a 
nagytemplom előtt fogjuk játszani. 
Az Egri Csillagok esetében igen monu-
mentális, amikor 40 táncos megjelenik 
a színpadon, és ők alakítják a törö-
köket, a magyar hősöket, várvédő 
katonákat és a tömeget is. 
Ezek a darabok nagyon népszerűek, 
és sokan szeretnék megnézni őket. 
Az Egri Csillagokra például több ezres 
előjegyzés van a fővárosi teátrumban.
A Nemzeti Színház mellett termé-
szetesen játszunk a Nemzeti Tánc-
színház ban, a Müpában,  és számos 
alkalommal fellépünk vidéken is. 

Milyen darabok szerepelnek még a 
társulat repertoárjában?
A Magyar hősök, csaták és szerelmek 
c. produkciónk mellett vannak folk-
lór-összeállításunk is, a Kárpátok 
visszhangja és a Táncrapszódia. 
„Élő Tánc-Archívum” c. sorozatunk 
részeként akadémiai anyagokat, vala-
mint eredeti archív filmekről, bizo-
nyos dialektus területeket tanultunk 
vissza. Élő Tánc-Archívum címmel, 
eredeti folklórt táncolva, egy-egy 
mélyfúrást mutatunk be Kalotaszegről, 
Szatmárról, Mezőségről, Gyimesről. 
Szeptembertől a Kalotaszeg c. részt 

játsszuk majd a Nemzeti Táncszínházban, illetve a 
tervek szerint Keszthelyre visszük a Bonchida és a 
Kalotaszeg c. műsort.

Hogyan befolyásolta a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes munkáját az elmúlt időszak?
Ahogy valamennyi társulatnak, a mi programjaink 
és bemutatóink is csúsztak. Részt vettünk volna a 
budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
nyitó előadásának megszervezésében, amelyben a 
Magyar Nemzeti Táncegyüttes mellett hagyomány-
őrzők és amatőr táncosok is részt vettek volna. 
Erre azonban várhatóan csak 2021 szeptemberében 
kerül sor.  Áprilisra volt tervezve Hűtlen feleség 
címmel egy nagy összművészeti előadásunk ősbe-
mutatója a Müpában – Káel Csaba felkérésére –, 
amelyet szintén a járványhelyzet miatt nem lehe-
tett megtartani.  Ennek is egy évet csúszik a bemu-
tatója. A Művészetek Völgyébe vittünk volna folklór 
műsorokat. Reméljük, a Nemzeti Színházban az őszi 
évadban Vidnyánszky Attilával színpadra tudunk 
állítani egy Trianon-műsort.

Hogyan oldották meg a karantén alatt időszakban 
a próbákat?
Nem állt le a csapat. Két és fél hónapig mindenki 
otthonról dolgozott, és folyamatosan végezte 
azokat a feladatokat, amelyeket rendszeresen 
kiadtam nekik. Online bejelentkezve kellett hétről 
hétre bemutatniuk a megtanult gyakorlatokat. Június 
elején tartottunk két hét szünetet, és június 15-e óta 
újra együtt, a rendes kerékvágásban dolgozhatunk. 
Hamarosan például megyünk a Szarvasi Vízi 
Színházba. Már alig várja csapatunk, hogy a 
színpadon a nézők előtt játszhasson. 
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Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Sárkánymese



Az utóbbi időben számos bejelentés 
érkezett a belvárosi vendéglátó-
helyektől, hogy feltételez hető en ká bí tó-
szer ha tása alatt álló személyek zavarják 
a vendégek és a lakók nyugalmát, 
amelyről a közösségi médiában több, 
felháborodást ki vál tó video felvétel is 
megjelent. A társadalom biztonságának 
növelése érdekében nélkülözhetetlen a 
helyi rendvédelmi szervek bevonása. 

Ennek jegyében az önkormányzat 
már egyeztetett a helyi szervezetek 
vezetőivel. Erőszakos, garázda, má  sokat 
meg botránkoztató, ön magára vagy 
másokra nézve veszélyt jelentő 
viselkedés esetén indokolt a rend-
őrség értesítése. A 112-es ingyenes 
segélyhívószámon kell segítséget 
kérni, ha az utcán és a köztereken 
rossz állapotban lévő eszméletlen, 
adott esetben vélhetően valamilyen 
legális, vagy illegális szer hatása alatt 
álló személy van a közvetlen környeze-
tünkben. Mindez azért is fontos, mert 
első ránézésre nem lehet eldönteni, 
hogy mi okozta a rosszullétet.

A KEF a drogproblémával foglalkozó 
helyi rendvédelmi, egészségügyi, 
szociális és a fenntartó képviseletével 
a köznevelési intézményeket fogja 
össze, feladata a drogprobléma keze-
lésének koordinációja a városban. Az 
ülésen résztvevők mind egyetértettek 
abban, hogy a probléma rendészeti 

kezelésén kívül elengedhetetlen 
a jelenség társadalmi, szociális, 
mentálhigiénés és gyermekvédelmi 
szempontból történő megközelítése is.

A kábítószerfogyasztás, ahogy a 
drogprobléma is évtizedek óta jelen 
van a városban, amelynek okai össze-
tettek, ezért a fogyasztók büntetése 
és bűnelkövetőként való kezelése 
önmagában mindössze átmeneti 
megoldásként a probléma tüneti 
kezelésére szolgálhat. 

A helyzet megoldásához 
széleskörű társadalmi össze-
fogásra van szükség. A drog-
probléma hosszú távú kezelé-
séhez ugyanis önmagában nem 
elegendő a rendészeti fellépés 
és a terjesztők elfogása. Ennek 
érdekében a KEF még az új 
nemzeti drogstratégia megje-
lenése előtt megkezdi a városi 
droghelyzet feltérképezését.

A városi stratégia elkészítésekor 
nagy hangsúlyt szeretnének fektetni 
a lakossági tapasztalatokra és észre-
vételekre, valamint a drogfogyasztás 
szempont jából leginkább veszélyezte-
tett csoportok – fiatalok, mélyszegény-
ségben élők, pszichiátriai betegek, 
hajléktalanok – szükségleteire.

A KEF rendkívül fontosnak tartja, hogy 
az egriek megismerjék a drogprobléma 
összetettségét, valamint azokat az intéz-
ményeket, amelyekhez fordulhatnak, ha 
ezzel, vagy valamilyen más függőséggel 
találkoznak a környezetükben. Ennek 
fontos lépése volt a kábítószerfogyasztás 
elleni küzdelem világnapja alkalmából 
kiadott szóróanyag, amelyet az Egri 
Magazin júliusi számában találhattak 
meg az itt élők. 

Idén ugyancsak ebből az alkalomból készült el 
KEF honlapja és ismertető kiadványa, amelyből az 
érdeklődők bővebb tájékoztatást kaphatnak. 

(EM)

Segítséget kérni, szakemberhez 
fordulni nem szégyen

www.kefeger.webnode.hu

Közös feladatunk
a drogprobléma
kezelése
Rendkívüli ülést tartott az Egri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) a városi kábítószerhelyzetről Tóth Róbert elnök és Farkas 
Attila társelnök – alpolgármester – vezetésével 2020. július 20-án. 
A drogfogyasztás, ahogy a drogprobléma is régóta jelen van a 
városban, amelynek okai összetettek, éppen ezért kezelésük is 
komplex, folyamatos összehangolt megoldást igényel.
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Valódi közösséget teremtünk azzal,

HA EGYÜTT FŐZÜNK

Mikor tanult meg főzni, és mit 
jelent önnek a gasztronómia?
A főzési technikámat tizenévesen 
kezdtem kialakítani. Részben azért 
van kiemelt szerepe az életemben 
a sütésnek és a főzésnek, mert 
26 évig kórházban dolgoztam, 
és az ott kínált kosztot ettem. 
Másrészt van két vérszerinti 
gyermekem a házasságomból – a 
férjem elhunyt –, és élettársam 
által van kettő nevelt gyermekem 
is. Gáborral 1986 óta alkotunk egy 
párt, így amíg a gyerekek ki nem 
repültek, hatunkra főztem napi 
rendszerességgel.

Örülök, hogy a gyere-
keink is megtanulták, 
hogy miként kell elké-
szíteni a hagyomá-
nyos ételeket, mert 
én ezt láttam otthon. 
Fontosnak tartottam 
azt is, hogy megta-
nulják, hogy a tészta 
nem a boltban ’terem’, 
hanem kellenek hozzá 
alapanyagok, türelem 
és alázat.

Mi jellemzi az egri konyhát?
Itt mindig is domináltak a húsos 
ételek. Eger belvárosában az 
1960-as évektől kezdve önálló 
– hal, csirke, sertés – húsüzletek 
voltak. A mai napig működik a város 
piaca, ahova a környező falvakban 
élő termelők hozták be a friss (liba, 
kacsa, stb.) portékát. Mi mindig 
is nagyon ragaszkodtunk ahhoz, 
hogy ugyanazoktól szerezzük be a 
húst. Én például nagyon szeretem 

a vadhúsokat. Már nem él a sógor-
nőm, de ő szakács volt, és ezeknek 
az elkészítését tőle tanultam meg. 
A környező falunapok és főző-
versenyek alkalmával is gyakori, 
hogy vagy vadpörköltet főztünk 
galuskával, vagy vadmalac-levest, 
hiszen mindkettő nagyon tartal-
mas és gazdag egytálétel. A 
zsűritől a kiemelt elismerés még 
sohasem maradt el.

Nemcsak Ön, hanem élettársa, 
Horváth Gábor is aktívan részt 
vesz a Dobó Katica Nyugdíjas 
Szervezet életében.
Így van, mindkettőnknek fontos 
a közösség. Gábor hat eszten-
dős kora óta zongorázik, és ő 
szervezi a zenés műsorokat, 
készíti a zenei alapokat, valamint 
aktívan részt vesz az egyéb prog-
ramok összeállításá ban, és azok 
hangosításában. A szervezetnek 
van egy elnöke, és két alelnöke. 

Milyen programokat szerveznek 
a 250 fős közösségnek? Miben áll 
a sikerességük?
Kirándulásokat, főzéseket szer-
vezünk, valamint olykor közösen 
megyünk el nyaralni. Emellett 
tartunk táncos-zenés eseménye-
ket is. Hét évvel ezelőtt 90 fővel 
vettük át a szervezetet, amelynek 
létszáma folyamatosan növekszik. 
Természetes, hogy a fiatalabbak-
hoz hasonlóan a nyugdíjas 
korosztály is keresi a program-
lehetőségeket, és szeretne 
egy közösséghez tartozni, ahol 
aktívan töltheti el a szabad-
idejét. Korábban hetente voltak 
programjaink az Egri Kulturális és 
Művészeti Központ Bartakovics 

Prokaj Lászlóné Juhász Magdolna  
tősgyökeres egri, aki lány kora óta kiválóan süt és főz. 
Nyugdíjas, ám hét éve alelnöke az egri Dobó Katica Nyugdíjas 
Szervezetnek. A civil közösség célja, hogy az idősebb nemze-
déknek lehetőséget teremtsen a szabadidő hasznos eltöltésé-
re, a kulturális hagyományok őrzésére és tovább adására. Ennek 
részeként nagyon szeretnek közösen főzni. Így Magdolnával 
nem csupán a szervezetről, hanem a hagyományos gasztronó-
miáról is beszélgettünk. A gulyásleves vagy éppen a pogácsa a 
hazai konyha két alapvető ételspecialitásának számít. Nincs ez 
másként Egerben sem, ám nem mindegy, miként készítjük el… 

Béla Közösségi Házban, ám amikor az épületet felújították, 
minden civil szervezet kitelepült onnan. Olyan helyet kellett 
találnunk, ahol az (akkor nagyjából) 200 fős közösség 
befér. Az EKVI étterem minden szempontból megfelelő a 
foglalkozásainknak. 
Jelenleg kéthetente tartunk tematikus összejöveteleket, 
ahol mindig van egy meghívott előadó, szakértő, orvos, 
író, aki egy adott témáról tart előadást. Várhatóan augusz-
tus 31-én jön hozzánk Bakacsi Ernő, író, aki a nemrégiben 
megjelent Árpád álma (A 907-es pozsonyi csata) c. legújabb 
könyvét mutatja majd be. 

Az egyik legnépszerűbb esemény, amikor a szervezet 
tagjai együtt főznek. 
Úgy gondolom, hatalmas közösségteremtő ereje van annak, 
amikor majdnem 200 ember eljön Felsőtárkányba, és együtt 
készít gulyást vagy babgulyást. Egy ilyen alkalom komoly 
előkészítést igényel. Megvásároljuk, és együtt megpucoljuk 
a zöldségeket. Ezt követően felvágjuk a húsokat, és a 
helyszínre kivisszük az üstöket, ahol fával tüzelünk.

A jó gulyásleves titka, ha szívvel-lélekkel 
és sokáig készítjük. 

Mit főz közösen a szervezet legközelebb?
A városban idén is megrendezik a 25. Eger Civil Ünnepet a 
Szépasszonyvölgyben. Ezen az ünnepen természetesen 
főz a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet is. Ebben az évben 
szarvasból fogunk vadpörköltet készíteni, amelyhez igazi 
magyaros galuska lesz a köret.
A főzésen kívül már 22 éve hagyomány, hogy szervezetünk 
tagjai saját készítésű pogácsát is mindig hoznak erre az 
eseményre. Ilyenkor ahányan sütünk – sokszor 20-30 fő –, 
annyiféle pogácsával kínáljuk meg a résztvevőket, hiszen 
nincs két egyforma recept.

KÖ
ZÖ

SS
ÉG

 É
S 

FŐ
ZÉ

S

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN

FO
TÓ

: V
O

ZÁ
RY

 R
Ó

BE
RT

EGRI MAGAZIN / 27

RECEPTEK,
AHOGY PROKAJ LÁSZLÓNÉ KÉSZÍTIGulyásleves A kockára vágott vörös-

hagymát zsíron üvegesre 
megpirítom, majd rá te-
szem a pi rospaprikát és a 
kockára darabolt húsokat.
A vizet főzéssel elpá-
rologtatom a húsról, 
és rádobom a karikára 
vágott zöldségeket, majd 
azt megforgatom és 
fel ön töm kb. 3 liter vízzel. 
Ezt követően így fűsze-
rezem: só + bors + szeg-

fűbors + zeller zöld + 
zöldség zöld + tv-paprika. 
Ezután lassú tűzön főzöm 
nagyjából 2 órán át. 
(Amennyiben szükséges, 
a kóstolások után még 
lehet pótolni a fűszereket 
tetszés szerint.) 

A végén, amikor a hús már 
majdnem puha, az apró 
kockákra vágott krump-
lit is beleteszem, majd 
főzöm 20 percig.

A langyos tejjel a cukrot, valamint az élesztőt 
összekeverem és megkelesztem.
A lisztet, a zsírt és az áttört krumplit kis sóval 
összeállítom, illetve külön a megkelt élesztős 
tejbe belekeverek egy darab tojást. Ezután 
az összeállított tésztába öntöm az élesztős 
tejet. Jól összedolgozom, kidagasztom a 
krumplis tésztát és duplájára kelesztem egy 
kelesztő tálban.
Amikor megkelt, kinyújtom és 15 percenként 
háromszor hajtogatom.  Az utolsó nyújtás-

nak ujjnyi vastagságunka kell lennie. A tészta 
tetejét késsel vékonyan, rácsosan bevag-
dosom, majd kör-pogácsaszaggatóval formá-
kat készítek. Ezt követően tepsibe helyezem, 
és 30 percig még kelesztem.
A tetejét megkenem egy tojás, kevés tej és 
egy kis darab piros paprika keverékével, majd 
megszórom reszelt sajttal. 
Ezután 200 Celsius-fokon sütöm 30 percig. 
Vigyázni kell, hogy ne barnuljon meg a teteje, 
mert attól keserű lesz a pogácsa.

Krumplis pogácsa

TŰZTORONY JÁTSZÓHÁZ ÉS JÁTSZÓPARK
Eger, Tűzoltó tér (belső udvar) Szülinapi zsúr külső és belső helyszínnel is foglalható!

Nyitva:  nyáron mindennap 10–20 óra között  télen mindennap 10–18 óra között

Infó és időpontfoglalás:  (+36 30) 437 5374

 www.facebook.com/jatszohaztuztorony



Szóval a lányokkal könnyebb – gondoltam én. De 
még nem tudtam mire vállalkoztam, amikor három 
kislánynak szerettem volna megmondani, milyen 
ruha darabokban induljanak útnak első tanóráikra.

Az egri bevásárlóközpont üzleteit járva hiába 
mutattam nekik az egyébként felnőttek körében 
is divatosnak számító ruhadarabokat, az állat-
mintás, a pöttyös és farmer különlegességeket, 

SULIBA – MENŐ!

Az iskolakezdés nem könnyű – de milyen 
izgalmas! Bár többen tartanak tőle, hogy a 
koronavírus-járvány újra közbeszól, mi bízunk 
a legjobbakban, és felkutattuk azokat a ruhá-
kat és tanszereket az Egri Magazin olvasóinak, 
amelyeknek birtokában a gyerekek már au-
gusztus során szeptemberre hangolódhatnak. 
Pontosabban a kislányok, ugyanis rá kellett 
döbbennünk, hogy férfiembereket már kisko-
rukban sem könnyű shoppingolásra bírni. És 
ez csak az első felismerés volt…

bebizonyosodott, hogy a gyerekek 
körében továbbra is a tüll, a csillogós, a 
mesefigurás, a feltűnő, ugyanakkor ké-
nyelmes darabok számítanak menőnek.  

Ezért az elképzeléseimet félretéve, a 
leendő kisiskolásokkal és szüleikkel 
közösen álmodtunk meg egy olyan 
megjelenést, amelyet végül mindenki 
elégedett mosollyal nyugtázott.

A próbafülkében töltött végtelen 
órákat követően kényelmes cseresz-
nye min tás kisruha, ujjatlan kockás ing, 
hímzett farmernadrág, tüll szoknya 
és flitteres rövid ujjú felső került a 
kosarunkba.

Ezután az iskolakezdés egyik leg-
fontosabb kelléke, mégpedig a töké-
letes iskolatáska kiválasztására vál-
lalkoztunk, amelyeket a papírboltban 
találtunk meg. Itt már egyszerűbb volt 

a választás: lovas, kaktuszos és virágos 
mintás hátizsákok rabolták el a lányok 
szívét. De mindezeket meg is kellett 
ám tölteni. Előkerült a lista, amelyet 
a leendő osztályfőnök küldött el a 
kicsiknek.

Színes ceruzák, füzetek, mappák, toll-
tartók széles választéka sorakozott a 
polcokon. Nem egyszerű döntés, de 
a sláger megint csak a kisállatos és 
Disney hősös darabok.

LOVÁSZ GABRIELLA ÖSSZEÁLLÍTÁSA

FOTÓK: BILKU KRISZTIÁN
Országos Méh-Ész Logikai Verseny 

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola szervezésében immár harmadik alkalommal került 
megrendezésre az óvodás és alsó tagozatos gyermekek számára meghirdetett Országos Méh-Ész 
Logikai Verseny. A kezdeményezés sikerességét jól mutatja, hogy az idén több mint 1900 résztvevő 
kapcsolódott be a verseny online fordulóiba, többen közülük a határon túlról. Ebben az évben a 
megvalósításhoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által meghirdetett „Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-
medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása” 
(NTP-TMV-19) című pályázaton, 750 000 Ft támogatásban részesült az intézmény. 
 

A verseny honlapja: https://beebotverseny.hu/ 

MERKÚR PAPÍRBOLT

14.900 FT

PEPCO - 3
590 FT

C&A - 2
995 FT

C&A - 1
195 FT

C&A - 4
995 FT

C&A - 1
195 FT

JÁTÉKPÉNZ

EGY KIS SEGÍTSÉG A BEVÁSÁRLÁSHOZ:

PÁR DIVATOS
DARAB TŐLEM
AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ:
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„Ferrarik egy golfkocsi motorjával”
AVAGY NÉHÁNY GAZDAG FICSÚR

A KAMPÁNYIDŐSZAK ELŐTT, KÖZBEN ÉS UTÁN
„Színlelj, amíg bele nem jössz!”, lehetne A politikus című 
amerikai sorozat mottója, ahol a középiskolai diákelnöki 
poszt és az ahhoz járó manipulatív közeg egyfajta 
ugródeszkaként használható a neves egyetemekre, majd 
egy gyors léptekkel felfelé ívelő kirakati közéleti pályához. 
Az eddig két évadot megélt történet főhőse Payton 
Hobart, akinek szerénynek kicsit sem nevezhető ambíciói 
között gyerekkora óta szerepel, hogy egyszer betölti az 
amerikai elnöki posztot, amire tudatosan készül.

A középiskolai diákelnöki választások gyerekcipőben mutatják be a 
hatalomért folytatott mesterkedést, a gerinctelen játszmákat, ahol 
csak azért nem csalnak az indulók, mert tartanak attól, hogy később 
előáshatják a szennyest a politikai ellenfeleik. A lelepleződéstől 
való félelem becsület elé helyezése pedig csupán a kezdet. 

A legelképesztőbb ígéretekkel és ötletekkel előrukkoló kampányok-
hoz csak egy helyes arc kell, aki könnyebben lenyomja a kihirdetett 
téveszméket a szavazók torkán. A törtető jólfésült jelölt pedig hiába 
indult eredetileg átgondolt, segítő szándékkal, hogy jobbá tegye az 
emberek életét, ebben a lélektelen útvesztőben csak kevesek képe-
sek hűek maradni önmagukhoz, és szinte elkerülhetetlen a torzulás, 
amely későbbi végeredményét az illető fiatal énje legszívesebben 
csak szembeköpné a tükörben.

A sorozatban mind a demokraták, mind a republikánusok kapnak 
kisebb-nagyobb pofonokat, de a méretesebbeket azért az utóbbiak 
zsebelik be. Azonban a liberális eszméket is pellengérre állítják, és 
leginkább az alelnökök kiválasztásánál kerülnek görbe tükör elé 
a leendő diákelnökök, akik azért versengenek, hogy ki tud minél 
hátrányosabb alelnökkel előrukkolni. Így kerülhet szembe egymás-
sal a gendersemleges, meleg, afroamerikai és egy szegényebb 
családból származó, árva, rákos lány, akik nyerő párosa éppen csak 
„kiütötte a nyeregből” a fekete mozgássérült fiút. Ami kívülről már 
túl szolidáris, és próbál nagyon egyenlő lenni, a felszín alatt, valójá-
ban csak manipuláció és a kisebbségek kihasználása. 

De kapnak az arcukra a betegségükből, vagy a hozzátartozójuk 
gyengeségéből profitálók, a környezetszennyezők, és persze azok 
is, akik túlságosan figyelnek az ökológiai lábnyomukra. A történet 
nagyjából igazságosan tapossa a földbe az összes nézői réteget. A 
politika iránt túlontúl érdeklődőkön kívül pedig azokat is bemutat-
ja, akiket teljes mértékben hidegen hagy egy-egy szavazás, mivel 
„úgysem számít a véleményük”, hiszen a középiskolást, vagyis a 
nagybetűs szavazót egészen más foglalkoztat, és maximálisan 
kitölti minden gondolatát a pornó-videójáték-haverok sérthetetlen 
szentháromsága. Így az ő részvételüket nehezebb növelni a közéleti 
ügyekben, mint a kőgazdag liberálisokat és gyerekeiket, akik „addig 
lelkesek, amíg a tárcájukba nem kell nyúlniuk”.

A valódi, őszinte, mélyebb párbeszédekre már rég képtelen, az 
életüket az interneten élő fiatalok mellett az idősebbek sem 
kerülhetik el a sorozat fájóan pontos ökölcsapásait, akik bár 
elképesztően hitelesen akarják megélni a létezésük minden pillana-
tát, rá kell, hogy döbbenjenek, hogy lassan, de biztosan „kihalnak az 
idősebb szavazók”, a fiatalok pedig a fiatalokra szavaznak.

A nyitottság és modern eszmék paródiáját akkor járatja csúcsra a 
történet, amikor elérkezik annak az ideje, hogy a kampány szoros 
időszakában a heteroszexuális, monogám párkapcsolat helyett 
inkább az egyébként már felbomlott édeshármasát vallja be a jelölt 
a szimpátiaszavazatok reményében.

Összességében kicsit lebutítva, színes mázzal bevonva mutatkozik 
be az amerikai POLITIKA, néha-néha fel-felböffentve az átlag 
szavazókat, akiket tényleg igazán őszintén nem érdekel az egész. 
A politikus sokszor feszegeti a nézők határait, megtanítva, hogy a 
túlzott hiúság és a keserű utóíz nem elválasztható egymástól, így 
ez az arcpirítóan szemtelen, brutálisan őszinte, zseniálisan prosztó 
és elképesztően szórakoztató sorozat is csak azoknak élvezhető, 
akik nem feszülnek be a verbális gyepálástól, helyette inkább kicsit 
lazábban veszi a levegőt.

A POLITIKUS/THE POLITICIAN
AMERIKAI SOROZAT, FEKETE KOMÉDIA, DRAMEDY

RÉSZENKÉNT ~42 PERC
2019, 2 ÉVAD

SZERZŐ: VERES PETRA FILMAJÁNLÓK

„MÁR TÚL IDŐS GYEREKNEK,
DE MÉG TÚL FIATAL FÉRFINAK”
AZ ELMÚLÁS ÉS HALANDÓSÁG ELFOGADÁSA EGY KISFIÚ SZEMÉVEL
A Szólít a szörny című film a közelgő halál és annak feldolgozásának allegorikus kifejezése. A főhős, Connor beteg 
édesanyjával él egy kisvárosban, ahol a családi problémák mellett a visszahúzódó fiút az iskolában is folyamatos nyomás 
alatt tartják, és zaklatják az osztálytársai. A srác az egyetlen kiutat és boldogságot a művészetben leli; rajzaival új 
dimenziókat nyit az életében.

Miként lehet feldolgozni egy édesanya súlyos betegségét, 
elvesztését, nyújthat-e támaszt a gazdag képzeletvilág, és fel 
lehet-e dolgozni a képzőművészet segítségével a gyászt, vagy 
könnyebb egyszerűen elmenekülni előle, és beletemetkezni egy 
kreált világba. Erre keresi a választ Juan Antonio Bayona rendezése, 
a Patrick Ness regénye alapján készült Szólít a szörny. A film képi 
világa erősen magán hordozza az alkotó korábbi, 2007-es Árvaház 
című mexikói-spanyol horrorjának hangulatát, illetve Guillermo 
del Toro A faun labirintusának tónusai is vissza-visszaköszönnek. 
Közben pedig egy másik „szörnynek” is emléket állít a mű, méghozzá 
az 1933-as King Kongnak.

Míg a fiú édesanyját Felicity Jones (A mindenség elmélete, 
Zsivány Egyes - Egy Star Wars történet), a nagymamát pedig 
Sigourney Weaver (Alien-filmek) alakítja, a szörnynek Liam Neeson 
(Elrabolva-filmek) kölcsönzi a hangját.

A filmben a nehézségek és a gyász feldolgozatlansága a szörnyön 
keresztül manifesztálódik, aki mindvégig az elfogadás felé űzi, 
tereli a fiút. Connor képzeletében a félelmetes óriás a karácsony 
szelleméhez hasonlóan jelenik meg, és három történetet mesél 
a főhősnek. Azonban az elbeszélésekben a jó nem nyeri el méltó 
jutalmát, és nem élnek a szereplők boldogan, amíg meg nem… 
Ehelyett hasztalan és értelmetlen halált halnak, árulás, csalás vagy 
manipuláció áldozataivá válnak, és bár a fiú eleinte nem érti, miért 
kell megismerkednie a számára legkevésbé sem szimpatikus anti-
hősökkel, lassan megtanulja, miként állhat ki magáért, és miért 
fontos, hogy minden helyzetben megvédje az igazát. Emellett rá 
kell döbbennie, hogy az áldozatkészségnek is megvan a maga helye 
és ideje, az önzetlen lemondást pedig értékelni kell és elfogadni.

Bár minden porcikájával tiltakozik, végül a címszereplő szólításának 
eleget téve, a negyedik történetet Connornak kell elmesélnie, ezzel 
beletörődve és realizálva a közelgő jövőjét, vagyis szeretett édes-
anyja elvesztését. Közben pedig olyan igazi szörnyekkel vív harcot, 

mint a harag, ami először agresszióként tör a felszínre, a bűntudat, 
illetve a tettei és azok következményeinek vállalása. Utóbbi lehet, 
hogy nehéz, de elkerülhetetlen és szükséges a továbblépéshez. 
Mert a jogos, megérdemelt büntetés elmaradása legalább annyira 
meglepő, mint egy jogtalan szankció vagy egy gyanútlan öklös az 
iskola mögötti sikátorban. 

SZÓLÍT A SZÖRNY (VÁRATLAN JÓBARÁT)
A MONSTER CALLS
AMERIKAI-SPANYOL FANTASY-FILMDRÁMA
109 PERC, 2016
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