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MEGÚJULT A TV EGER!
RÓLUNK, NEKÜNK



Transformers a csoda autó

King kong az óriás gorilla
Cirkusz porondon előszőr kerül bemutatásra:

Különleges kutyaidomítás, játokos macskák, légtornászok, akrobaták,
nevettetés mestere JONNY bohóc!

2 órás, nívós szórakozást garantál a CIRCO MASSIMO!!!

EGER
A KISASSZONY PIAC TERÜLETÉN

Szeptember 10-13.
csütörtökön és pénteken: 18.00 órakor

szombaton: 15.00 és 18.00 órakor
vasárnap: 15.00 órakor

Csütörtök akciós nap: 1500Ft/fő 
A többi napokon, minden jegy árából

500ft kedvezmény!!!
Kedveszmények a szórólap, kupon felmutatása 

esetén érvényesek! (egy kupon, egy személyre 
érvényes! Csak a lelátokra)

infóvonal: 06/20 5957077

Nevelni, tájékoztatni, szórakoztatni! A BBC 
céljait tűztük zászlónkra, amikor a TV Eger adását 
újragondoltuk. Kevesebb politika, több város-
ról, városnak szóló tartalom. „Rólunk, nekünk” 
lett a szlogen, és belevágtunk A mi történetünk 
című napi magazinműsorba, amely reményeink 
szerint éppúgy informatív, mint szórakoztató. 
A kulisszák mögött elképesztő munka zajlik, de 
hát ilyen, amikor egy kis televízió nagy álmo-
kat dédelget... A visszajelzések pedig elkezdtek 
csordogálni: „Nem is tudtuk, hogy ennyi minden 
van Egerben.” – talán ez volt a legnagyobb bók, 
amelyet stábunk kaphatott. Hát mutassunk még 
több értéket! Osszák meg velünk történeteiket, 

beszéljük ki együtt a problémákat, vonjuk le 
közösen a tanulságokat, keressünk megvaló-
sítható karitatív célokat, tegyünk egymásért! 
Nehéz hónapok után, s még nehezebbek árnyé-
kában az összefogás elengedhetetlen, a pozi-
tív gondolkodás pedig a levegőt jelentheti. Az 
élet nemcsak a legizgalmasabb, de a legkiszá-
míthatatlanabb forgatókönyvíró. Ám ha van 
egy fórum, ahol megbeszélhetjük a „filmünket”, 
máris sokkal jobb lesz minden. Ha lehet egy 
kérésem, tartsanak velünk! Ha pedig egy kíván-
ságom is, akkor jó egészséget mindenkinek!

SCROB ANDREA

AUGUSZTUS 20.
EGER ÜNNEPELT

XXV. EGER CIVIL ÜNNEPE

5G - ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK

KOVÁCS JÓZSEF 
RENDŐRKAPITÁNY

GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

MEGÚJULT
A TV EGER

KISHÍREK

SPORTHÍREK

DIVAT

STOPCSOMAGOLÁS!

MIRKÓCZKI ÁDÁM
SZENT
ISTVÁNRÓL

SZEPTEMBERI PROGRAMOK 
A SZÉPASSZONYVÖLGYBEN

BESZÉLGETÉS DR. PÓCS ALFRÉDDAL

SZABÁLYKÖVETÉSSEL ÉS 
KÖRÜLTEKINTÉSSEL A 
LEGTÖBB BALESET

ELKERÜLHETŐ

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK AZ EGRI 
TEÁTRUM ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

A MI TÖRTÉNETÜNK

VÁLOGATÁS AUGUSZTUS
ESEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AUGUSZTUS
SPORTESEMÉNYEIBŐL

LOVÁSZ GABI
TRENDELŐJE A

TV EGER MŰSORÁN

CSOMAGOLÁSMENTES 
BOLT NYÍLT EGERBEN

2-5.
20-21.

22-23.

19.

16-17.

6-7.

12-13.

28-29.

24-25.

8-11.

#ROSEALLDAY
MEGHÓDÍTOTTA
A ROZÉ AZ
INSTRAGRAMOT 

26.
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SEMMI SEM EMEL FEL, 
CSAKIS AZ ALÁZAT
AUGUSZTUS 20.

Augusztus 20-a Szent István királyunk ünnepe, állam-
alapításunk ünnepe, Magyarország születésnapjának 
ünnepe. Az ünnepi szentmisén az evangéliumban 
egy példabeszédet hallhattunk Jézus szavaiból, 
az okos emberről, aki sziklára, és a balga emberről, 
aki homokra építette a házát. Ha körbenézünk, 
pontosan tudjuk, hogy Szent István királyunk sziklára 
építette államát. Akár épített környezetünket, akár 
hitünket, kultúránkat, hagyományainkat, tradíci-
óinkat tekintve, a gyökerek minden esetben ezer 
évvel ezelőttre vezetnek, Szent István király munkás-
ságához, aki egy fontos és sikeres kísérletet tett arra, 
hogy a legkeletibb nyugati népből a legnyugatibb 
keleti népet hozza létre.

Ezért ő megharcolt, megküzdött mind nyugaton, 
mind keleten, a harcait végigjárta, a kompromisszu-
mait megkötötte, s hogy sikeres volt-e számára ez a 
küldetés, azt gondolom, ezer év ad rá választ a mai 
napon. A történelem legkegyetlenebb viharainak 
ellenében egy sikeres országban élhetünk. Minden 
sikertelenség, minden kudarc, minden nehézség és 
minden hiányosság vagy gyengeség ellenére, mégis-
csak több mint ezer éve él a Kárpát-medencében 
a magyarság, és ennek legfőbb letéteményese 
Szent István király volt. Államalkotó és nemzetépítő 
munkája szellemében, örömteli és boldog esemény, 
hogy kitüntetettjeink, ha kicsiben is, de ezt az alkotó, 
nevelő, építő munkát végzik nap mint nap, s nekünk 
ilyenkor megadatik, hogy ezt, ha szerény mértékben 
is, méltassuk, kitüntessük. István király nemcsak egy 

népnek alapított államot, hanem sok 
népből egy nemzetet kovácsolt, és 
annak adott egy olyan otthont, amely 
kiállta a történelem és az idő próbáját. 
Ezer év erre a bizonyíték. S hogy 
talán a szentírásból még egy idézetet 
hozzak, ha röviden össze kellene 
foglalni István király munkásságát, 
életútját, akkor én azt gondolom, hogy 
számomra Szent Pál szavai a legkifeje-
zőbbek: „A jó harcot megharcoltam, a 
pályát végigfutottam, a hitet megtar-
tottam.” Szent István királyunk nem 
csupán megtartotta, hanem megtar-
tatta, és ma főleg itt, Egerben ennek 
egy érseki megyeszékhely is ékes 
bizonyítéka, hogy országunk továbbra 
is ezen értékrend alapján működik. 
Napjainkban, amikor az élet minden 
szegmensében sok-sok türelmet-
lenség, sok-sok indulat, sok-sok heves 
vita során olykor komoly sérelmeket 
szenvedünk és okozunk is egymásnak, 
akkor a következő intelmet idézném 
első nagy királyunktól: „Tartsd mindig 
eszedben, hogy minden ember azonos 
állapotban születik, és hogy semmi 
sem emel fel, csakis az alázat, és 
semmi sem taszít le, csakis a gőg és a 
gyűlölség.” Én azt gondolom, ha ezt az 
egy intelmet nap mint nap sikeresen 

tartanánk észben, sikeresen próbál-
nánk ennek megfelelően dolgozni, 
cselekedni, tanulni és tanítani, akkor 
egy még sikeresebb, még boldogabb, 
hitében még erősebb ország lennénk. 
A mi feladatunk az, hogy ezen ünnepi 
alkalom során felhívjuk a figyelmet 
erre az üzenetre, erre az értékrendre, 
és bíztassunk mindenkit, hogy soha 
ne ingjon meg a hitünk! Ha az Árpád-
házi királyok egykor kételkedtek volna, 
nem biztos, hogy a korszak legerő-
sebb államaként tekintenénk vissza 
Magyarországra, és nem biztos, hogy 
ma Magyarország létezne. Legyen 
zsinórmértékünk Szent István király 
munkássága és szellemi öröksége, 
vigyázzunk rá!

Kívánom, hogy mindenkinek legyen 
ünnep a mai nap, kívánom, hogy ebből 
az örökségből mindenki megmerítkez-
hessen, ültesse át saját életébe, s azt 
örökségként adja tovább!

MIRKÓCZKI ÁDÁM
Eger polgármestere

AUGUSZTUS 20-I DÍJAZOTTAK:
Eger Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a nevelés, oktatás területén 
kiemelkedő és tartósan magas szín-
vonalú tevékenységéért „Pro Agria” 
szakmai díjat adományoz Csontosné 
Mészáros Katalin, az Egri Dobó István 
Gimnázium címzetes igazgatójának. 
A díjazott 1999 óta vett részt az Egri 
Dobó István Gimnázium vezetésében, 
először igazgatóhelyettesként, majd 
2005 óta intézményvezetőként. 

Az egészségügy területén végzett kimagasló tevékenységéért Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Pro Agria” szak-
mai díjat adományoz Dr. Udvarhelyi Mária fogorvosnak. A díjazott 
1970-ben szerzett fogorvosi diplomát a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Fogorvosi Karán, és még ugyanez év őszén kezdte 
meg pályáját Egerben. 1983-ban a városban működő gyermek- és 
iskolafogászati rendelés vezetője, egyben főorvosa lett. Részt vesz 
a Magyar Orvosi Kamara munkájában, annak alapító tagja, és a 
Fogorvosi tagozaton több tisztséget is betöltött. Ebben az évben 
van 50 éve a pályán, mely aranydiplomás fogorvosi rangot jelent.

Eger Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a nevelés, oktatás területén kiemel-
kedő és tartósan magas színvonalú 
tevékenységéért „Pro Agria” szakmai 
díjat adományoz Kocsis Emese intéz-
ményvezető-helyettesnek. A díjazott 
30 éve dolgozik a pedagógus pályán 
matematika-kémia-informatika szakos 
tanárként. A digitális technika, és az 
ehhez kapcsolt oktatási módszerek 
kiváló ismerője és alkalmazója, példát 
adva a pedagógus kollégáinak. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a nevelés, oktatás területén 
kiemelkedő és tartósan magas színvo-
nalú tevékenységéért „Pro Agria” szak-
mai díjat adományoz Kovács István 
intézményvezető-helyettesnek. A díja-
zott az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola 
klarinét-furulyatanára, intézményve-
zető-helyettese. Az 1988-ban alakult 
Musica Aulica Régizene Együttes 
alapító tagja, elnöke, művészeti veze-
tője. Az Észak-magyarországi Filhar-
mónia kulturális szervezője. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelés, oktatás terüle-
tén végzett kimagasló eredményéért, példaadó szakmai munkája 
elismeréseként „Eger Kiváló Pedagógusa” kitüntetést adományoz 
Bárány János középiskolai tanárnak. A díjazott 1987 óta dolgozik 
a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégiumban, 
illetve annak jogelődjében a Gép- és Műszeripari Szakközépiskolá-
ban matematika és kémia szakos tanárként. Emellett rendszeresen 
részt vesz intézményi pályázatok szakmai megvalósításában szak-
tanárként és szakmai mentorként.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelés, oktatás terüle-
tén végzett kimagasló eredményéért, példaadó szakmai munkája 
elismeréseként „Eger Kiváló Pedagógusa” kitüntetést adomá-
nyoz Barnáné Uri Szilvia tanítónak. A díjazott a Miskolci Egyetem 
Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán, Sárospatakon 2002-ben 
szerzett tanítói oklevelet, majd 2009-ben az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest Gyógypedagógus, Tanu-
lásban akadályozottak pedagógiája szakirányán végzett. 2013–ban 
inkluzív nevelés okleveles tanára szakképzettséget szerzett Eger-
ben, s bekapcsolódott az Eszterházy Károly Egyetem gyógypeda-
gógus hallgatóinak képzésébe is. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelés, oktatás terüle-
tén végzett kimagasló eredményéért, példaadó szakmai munkája 
elismeréseként „Eger Kiváló Pedagógusa” kitüntetést adomá-
nyoz Sipos Zsoltné középiskolai tanárnak. A díjazott az Eszterházy 
Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Pedagógiai Intézet egyik leginnovatívabb pedagógusa. 22 
éve tanít általános iskolai és gimnáziumi osztályokat. Magyar nyelv 
és irodalomból az egyetemi hallgatók szakvezetője, módszertani 
oktatója is egyben. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a nevelés, oktatás területén 
végzett kimagasló eredményéért, 
példaadó szakmai munkája elisme-
réseként „Eger Kiváló Pedagógusa” 
kitüntetést adományoz Kecskésné 
Pálfi Csilla általános iskolai tanárnak. 
A díjazott mindig, mindenhol jelen 
van, ahol az Egri Lenkey János Általá-
nos Iskoláért, a nevelés színvonalának 
emeléséért, a szakmán belüli megúju-
lásért tenni lehet. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a nevelés, oktatás területén 
végzett kimagasló eredményéért, 
példaadó szakmai munkája elismerése-
ként „Eger Kiváló Pedagógusa” kitün-
tetést adományoz Varga Istvánné 
óvodapedagógusnak. A díjazott szilárd 
neveléselméleti tudása, hivatástudata 
és folyamatos önképzése alapozta 
meg magas színvonalú szakmai 
tevékenységét. Munkaközösség-veze-
tőként segítette a Szivárvány Óvoda 
Katica Tagóvodájában a minőségfej-
lesztési feladatok ellátását. 2015-től az 
óvodapedagógus hallgatók gyakorlati 
képzésének mentora lett.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a városért 
végzett magas színvonalú tevékenységéért „Dobó Kardja” kitün-
tetést adományoz Tarsoly József hegybírónak. A díjazott a Szent 
István Egyetemen végzett szőlész-borász szakmérnökként, szakmai 
tapasztalatait egyebek között a Gecse-borászatban, a Rai-Vini Kft.-
nél, a Gál-, illetve a Simon-pincészetben szerezte, de megfordult 
Toscanában is. 31 esztendősen választották meg Eger város hegybí-
rójának 2005. április 1-jén. 2014-ben az Egri Fertálymesteri Testület 
tagjává választották. A város egyik legnépszerűbb idegenforgalmi 
jelentőségű rendezvénye, az Egri Bikavér Ünnep főszervezője. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyűlése Eger városáért nyúj-
tott civil-, egészség- és környezetvédő 
tevékenységéért „Pro Agria” szakmai 
díjat adományoz Varga Miklósné, az 
Egri Jóga Klub vezetője részére. A 
díjazott, közismert nevén Jóga Marika, 
arra tette fel életét, hogy segítsen 
embertársain. 1996 óta az Egri Jógaklub 
vezetője, okleveles jógaoktató. A 
nyolcvanadik életéve felé járva is aktív 
tagja Eger civil közösségének.  

Eger Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyűlése „Eger Kiváló Orvosa” 
kitüntetést adományoz Dr. Róth 
Péter osztályvezető főorvos részére. 
A díjazott 1962-ben Marosvásárhe-
lyen született, orvosi diplomáját is ott 
vette át 1987-ben. 1990-ben az Egri 
Kórházban szakmai pályát, életutat is 
talált. Ortopédiából 1994-ben, trauma-
tológiából 1997-ben tett szakvizsgát. 
A kórház 2008. évi krízisét követően 
aktív szerepe volt az ortopédiai osztály 
megújulásában, 2011. december 23-óta 
az ortopédiai profil megbízott vezető-
jeként dolgozik. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Eger Kiváló 
Tűzoltója” kitüntetést adományoz Máté János címzetes tűzoltó 
zászlósnak. A díjazott 1997. február 1-jén szerelt fel a Keszthelyi tűzol-
tósághoz. 2002. márciusában áthelyezéssel került az Egri Önkormány-
zati Tűzoltóság állományába. 2015. július 1-jén különleges szerkeze-
lői beosztásba, zászlósi rendfokozattal nevezte ki a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése eddig végzett 
orvosi munkássága elismeréseként „Hibay Károly Emlékgyűrű” 
kitüntetést adományoz Dr. Ádám István szakorvosnak. A díja-
zott a középiskolát Beregszászon végezte, orvosi diplomáját 2014. 
decemberében szerezte a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, 
cum laude minősítéssel. 2015. januárjától a Markhot Ferenc Oktató-
kórház és Rendelőintézet Radiológiai osztályának szakorvosjelöltje, 
jelenleg szakvizsga előtt áll. Speciális új vizsgáló módszer bevezeté-
sében is aktívan részt vesz, többek között a máj szöveti rugalmas-
ságával kapcsolatos vizsgálatok gyakorlati alkalmazója.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Eger Kiváló 
Rendőre” kitüntetést adományoz Rékási Sándor rendőr őrnagy-
nak. A díjazott 1992. szeptember 1-től lát el hivatalos szolgálatot a 
Heves Megyei Rendőrkapitányság állományában. Kezdetben a Hevesi 
Rendőrkapitányságon teljesített szolgálatot, majd 1999-ben az Egri 
Rendőrkapitányág állományába került. 2013 és 2016 között a Heves 
Megyei Rendőrkapitányság Tevékenység-irányítási Központjában 
ügyeletesként látta el a szolgálatot, irányította a megye rendőreinek 
napi munkavégzését. 2016. szeptemberétől az Egri Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztály Felderítő Alosztályának alosztályvezetője lett. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Kiváló 
Munkáért” kitüntetést adományoz Kókai Zsuzsannának, az Agria 
Speciális Mentő és Tűzoltó csoport tagjának.  A díjazott 1969. 
december 27-én született Győrben. 2012-ben önkéntes segítőként 
került az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoporthoz, 2018 óta 
rendes tagként vesz részt a munkában, s a gazdasági ügyekért is 
felel. Részt vesz a tűzoltásokban, kármentesítésekben, állatmenté-
sekben, rendszeresen segít mozgássérültek segítésében, mozgatá-
sában, illetve rendezvények biztosításában. Példamutató teljesít-
ményt nyújtott az elmúlt időszak járványügyi védekezésében.

A szociális gondoskodás területén végzett munkájáért Eger Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Pro Agria” szakmai díjat 
adományoz Rozsnakiné Jakab Erzsébet bölcsődevezetőnek. A 
díjazott 2012-ben az Eszterházy Károly Főiskola csecsemő és kisgyer-
meknevelő szakán diplomázott. Jelenleg a Gyermekjóléti és Bölcsődei 
Igazgatóság Dobó Katica Bölcsődéjének vezetője. Több mint negyven 
éves pályafutását augusztus 31-én fejezi be, nyugdíjba vonul.
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HIRDETÉS

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
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EGRI CSILLAG WEEKEND 
ÉTELEK, BOROK ÉS KONCERTEK 
NÉGY NAPON ÁT

BABA BUMM  
NŐTT A SZÜLETÉSEK 
SZÁMA A MARKHOT 
FERENC KÓRHÁZBAN

ÁTADÓ
ÚJ JÁTSZÓTÉR VÁRJA A GYEREKEKET A SZÉPASSZONYVÖLGYBEN

MEGÚJULT A TV EGER MŰSORA 
ÚJ KÖRNYEZETBEN, ÚJ MŰSORRAL JELENTKEZIK A TELEVÍZIÓ

FOLK-KALANDOK 
KÉT MESEDARABOT HOZOTT EGERBE A MAGYAR 
NEMZETI TÁNCEGYÜTTES

14 borászat, 15 street food-os és koncertek 
várták az Egri Csillag Weekendre érkezőket. 
Az esemény megnyitóján átadták az idei 
év Magisztrátus Bora címeket. 2020-ban a 
Tarjányi Borászaté és a Besenyei Borházé lett 
az elismerés.

Augusztus harmadikán mind-
össze 24 óra alatt 11 kisbaba 
jött a világra a Markhot Ferenc 
Kórházban. A tavalyi év ugyan-
ezen időszakához képest nőtt 
a születések száma, ugyanis 
idén 105-tel több gyermek látta 
meg a napvilágot Egerben.

Átadták Eger legújabb játszóterét a Szépasszonyvölgyben. A CLLD pályázatnak köszönhetően 
közel 8 millió forintból alakították ki a parkot, a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete 
kezdeményezésére.

Augusztus 17-től új műsorstruktúrával jelentkezik a TV Eger. A Híradást követően este fél héttől 
megújult környezetben, új arcokkal kiegészülve, sokszínű témákkal várja a nézőket A mi törté-
netünk című műsor.

Augusztus 9-én két mesedarabot láthatott a közönség a Márai Aktív Turisztikai 
Látogatóközpont szabadtéri színpadán. Magyarország egyik legnagyobb 
létszámú hivatásos néptáncegyüttese, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a 
Csipkerózsika és a Sárkánymese című előadásokkal érkezett Egerbe.

GÁRDONYI GÉZA
157 ÉVE SZÜLETETT
AZ ÍRÓ
1863. augusztus 3-án született Gárdonyi 
Géza. A tiszteletére a kevésbé ismert 
műveit olvasták fel egykori egri ottho-
nában, és tortával, valamint kedvenc 
borával ünnepeltek.

SIKLÓERNYŐS
BAJNOKSÁG 
EGERBEN RENDEZTÉK MEG A 
MAGYAR NEMZETI VERSENYT
Egerben rendezték meg a Siklóernyős 
Magyar Nemzeti Bajnokságot, amely 
augusztus 8-án kezdődött. A hatnapos 
rendezvényen a versenyzők a Nagy-Eged 
hegyről startoltak, és számos települést 
érintettek, több mint két kilométeres 
magasságból.

EGRI TALÁLKÁK 
HAVONTA JELENTKEZNEK ÚJABB
PROGRAMOKKAL

Az ismeretterjesztés, a közösségépítés és a 
szórakoztatás a célja az Egri Találkák című 
programsorozatnak. A szervezők először a Dobó-
bástyán egy reggeli köredzésen izzasztották a 
jelentkezőket, legközelebb pedig szeptember 
12-én egy Egedre vezető túra vár az érdeklődőre.

PARLAGFŰ 
HELIKOPTERREL DERÍTIK FEL AZ ÉRINTETT TERÜLETEKET
Helikopterrel derítik fel a parlagfűvel fertőzött területeket térségünkben. A Heves 
Megyei Kormányhivatal szakemberei a Pipis-hegyi repülőtéren számoltak be arról, 
hogy ez az ellenőrzési forma a leghatékonyabb módja a gyomnövényes termőterüle-
tek felkutatásának, hiszen így közel 150 ezer hektárt tudnak átvizsgálni.

BORKOSTOLÓ  
AZ ESZTERHÁZY SZŐLŐBIRTOK
KÍNÁLATÁT ÍZLELHETIK MEG A VA-
RÁZSTORONYBA ÉRKEZŐK

A színes programkínálat és a kémiai 
kísérletek mellett mostantól borkóstoló is 
várja a Varázstoronyba érkezőket. A Líceum 
teraszán egy pohár Egri Csillag kíséretében 
csodálhatják meg az érdeklődők a 
megyeszékhely panorámáját.

SZOBORRONGÁLÁS
ELFOGTÁK AZ ELKÖVETŐT
Elfogták az egri rendőrök azt a 16 éves 
fiút, akit azzal gyanúsítanak, hogy 
augusztus 8-án reggel, az egri Dobó 
utcában az Pasa Sátránál található Török-
Magyar Testvériség szobrát ledöntötte 
a talapzatáról, amely ennek következté-
ben összetört. Az Egri Rendőrkapitányság 
garázdaság miatt indított eljárást a fiatal 
ellen, aki beismerő vallomást tett a kihall-
gatásakor. Rostás Bea alkotása, Evlija 
Cselebi szobra a tervek szerint bronzból 
készül el újra.

FÁKLYÁS KIRÁLYKÖSZÖNTŐ 
A DOBÓ TÉRRŐL INDULT A MENET A VÁRBA
Idén is megrendezte a hagyományos Szent István-naphoz 
kapcsolódó Fáklyás királyköszöntőt az Egri Lokálpatrióta 
Egylet. Augusztus 19-én a Minorita templomban kezdődött 
a program, majd a menet a várba indult.

SZENT ISTVÁN ÜNNEP 
A NEMZEDÉKEK TERÉN IS 
MEGEMLÉKEZTEK AZ
URALKODÓRÓL ÉS AZ
ÁLLAMALAPÍTÁSRÓL

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE 
ÁTADTÁK AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI ELISMERÉSEKET

Szent István királyra és a keresztény 
magyar állam megalapítására emlékez-
tek a Nemzedékek terén. Ailer Gellért 
plébános megszentelte az új kenyeret, 
majd népzenei dalcsokrok és táncok 
következtek.

Deák Csilla az M25-ös gyorsforgalmi út megépítésében közreműködő Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. projektvezetője és dr. Horváth Tibor a Markhot Ferenc Kórház Sebészeti 
osztályának vezető főorvosa részesült képviselői elismerésben augusztus 20-án. Az állam-
alapítás ünnepe alkalmából Nyitrai Zsolt Eger és térsége országgyűlési képviselője online 
közvetítésében adta át a kitüntetéseket, majd kiemelte, a díjjal azokat a térséghez kötődő 
személyeket ismeri el, akik munkájuk által sokat tettek a közösségért.
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MEGÚJULT A TV EGER
A MI TÖRTÉNETÜNK – RÓLUNK, NEKÜNK
Augusztus 17-e óta új műsorstruktúrával jelentkezik a TV Eger. A Híradást követően este fél 
héttől megújult környezetben, új arcokkal kiegészülve, sokrétű, izgalmas  témakínálattal várja 
a nézőket A mi történetünk című magazinműsor, amely attól válik igazán izgalmassá, hogy a 

csapat Fekete Borbála népdalénekessel, valamint a Gárdonyi Géza Színház két színmű-
vészével, Tóth Leventével és Radvánszki Szabolccsal bővült ki.

Velük, illetve a TV Eger három állandó műsorvezetőjével, dr. Somogyi Kingával, Tóth 
Beával és Veres Petrával az augusztusi próbák alatt beszélgettünk az újításokról, a 
városi televízió elmúlt éveiről, valamint arról, hogy kinek mit jelent Eger. 

Mit jelent Önnek Eger városa? 
Egerben születtem, és az anyai nagymamám családja 
már az 1800-as évek óta itt élt. A Balkay-Böck család 
neve a régi egrieknek talán még mond valamit. 
Budapesti tanulmányaim után visszavágytam, és 
férjemmel Felsőtárkányban telepedtünk le. Mindig 
megdobban a szívem, ha meglátom városunk látké-
pét, úgy érzem itthon vagyok. 

Hogy látja, a hamarosan induló A mi történetünk 
című műsor milyen szerepet tölt majd be a TV 
Eger palettáján?
Az új magazin teljesen átalakítja a TV Eger műsorszer-
kezetét, amely egy újfajta szemléletet kíván. Jelentős 
kihívás lesz ez mindannyiunk számára, ám reméljük, 
tetszik majd a nézőknek. Fontos számunkra, hogy 
bekapcsolódjanak, hozzá tudjanak szólni, és véle-
ményt nyilváníthassanak.   

Milyen kihívásokkal kell szembenéznie?
Műsorvezetője és társszerkesztője is leszek az 
új műsornak. A szövegkönyv elkészítése sosem 
egyszerű. Veres Petra kolléganőmmel készítjük elő a 
műsort. A tartalmi feladatok mellett rengeteg időt és 
energiát igényelnek a szervezési munkák is.  

Milyenek voltak a műsor előkészületei?
Egy több napos szakmai tréningen vettünk részt, 
amelyet nem más, mint a jelentős televíziós 

Mikor került először képernyőre?
Eleinte előadóművészként hívtak be különböző 
kulturális műsorokba. Több zenekarommal – például 
Dobroda – is kerültem már a Kívánságkosár, vagy 
éppen a Családbarát című műsor adásába. Kezdettől 
fogva tetszett a média világa, ám akkor az előadómű-
vészet volt a legfontosabb számomra. 

A Liszt Ferenc Egyetemen népi ének előadóművész 
szakon végeztem, és a Fölszállott a páva népzenei és 
néptáncos tehetségkutató műsor adásai vittek újra 
közel a médiához. Háromszor is szerepeltem a soro-
zatban. Ezt követően kerültem a Dankó Rádióhoz, 
ahol csaknem egy évig voltam gyakornok zenei 
műsorszerkesztőként. 

Hogyan fogadta a TV Eger felkérését?
Itt születtem, és mindig fontos volt számomra a 
város. Ebből adódóan örömmel fogadtam a felkérést. 
Tévében ugyan még nem dolgoztam, de mindig is 
vonzott ez a terület. Nagyszerű lehetőségnek tartom, 
hogy a szülővárosomban népszerűsíthetem a népze-
nét. Korábban is bennem volt a vágy, hogy ezt csinál-
jam, és szerencsésnek érzem magam, hogy az élet 
egy ilyen lehetőséget sodort elém. 

Milyen helyet foglal el A mi történetünk című új 
műsor a TV Eger programkínálatában?
Ebben a magazinműsorban minden olyan téma teret 
kap, amely Egerről és annak környékéről szól, és az 
itt élőknek fontos. Kommunikatív vagyok, és szere-
tek beszélgetni az emberekkel. A műsor könnyed, 
oldott hangulatú beszélgetésekre ad lehetőséget, 
ahol önmagunkat adhatjuk, és nagyon sok izgalmas, 
és hasznos információt tudhatunk meg.

múlttal rendelkező Borsa Miklós tartott 
nekünk. Nagyon sokat tanulhattunk 
tőle azáltal, hogy rávilágított erőssé-
geinkre, és javította gyengeségeinket. 
Közvetlensége és humora élvezetessé 
tette az elsajátítandó ismereteket.

A próbákon együtt nevettünk és néha 
sírtunk. Még sokat kell tennünk, hogy 
A mi történetünk új korszakot nyisson 
az egri tévézés történetében. Rajtam 
nem fog múlni!

Régóta a szerkesztőség tagja. Miben 
újul meg a Híradás című műsor? 
Noha vannak kollégáim, akik nálam 
is régebb óta erősítik a csapatot, 
furcsa belegondolni abba, hogy már 
9 éve dolgozom a televíziónál. Az új 
műsorstruktúra jegyében a híradóban 
egy közérdekű témát minden nap 

kibontunk, és a vendégek segítségével 
a műsor második felében bővebben 
körbejárjuk azt. Igyekszünk a szerve-
zett eseményeken túl megragadni a 
kevésbé ismert történéseket és érde-
kességeket. A változáshoz hozzátar-
tozik, hogy kicsit átcsoportosultak a 
témák, amelyek közül sok már A mi 

  DR. SOMOGYI KINGA
 SZERKESZTŐ, MŰSORVEZETŐ

 ÚJ KORSZAK A VÁROSI MÉDIÁBAN

FEKETE BORBÁLA 
NÉPDALÉNEKES

ÚJ ÉS IZGALMAS LEHETŐSÉG
A NÉPMŰVÉSZET SZOLGÁLATÁRA

TÓTH BEÁTA
FELELŐS SZERKESZTŐ, MŰSORVEZETŐ

10 ÉV RUTINNAL
A VÁLTOZÁSOK MELLETT

történetünk című magazinműsorban 
kap helyet.

Szerkesztője és műsorvezetője is a 
Híradásnak. Mit jelent a hírérték Ön 
szerint? 
Úgy gondolom, az az igazán hírértékű 
– főleg egy ilyen kisvárosban, mint 
Eger –, ami foglalkoztatja az itt élőket. 
Minél többeket érint, annál fontosabb, 
hogy tudósítsunk az adott témáról. A 
mai digitális világban – ahol minden 
szinte azonnal elérhetővé válik az 
okostelefonunkon – egy televízió-
nak nehéz dolga van. Ugyanakkor, ha 
nem is "mi" vagyunk a leggyorsabbak 
a hírközlésben, de a képileg alátámasz-
tott, hosszabban kifejtett és hitelesen 
bemutatott témákat talán a televízió 
tudja a legjobban visszaadni.

Milyen technikákat vettek át az 
augusztusi szakmai tréningen?
Többek között beszédtechnikát, hírírást 
és a kamera előtti kommunikációt, 
valamint a megjelenést vettük át 
Borsa Miklós, televíziós szakemberrel. 
Profitól tanulni mindig nagy lehetőség 
és öröm. Mindegy, hogy ki hány éve 
dolgozik ebben a szakmában, tanulni 
mindig lehet és kell is. Az, aki erre nem 
képes, mert esetleg nehezen viseli a 
kritikát, nem fog úgy fejlődni, ahogyan 
szeretne. Tekintve, hogy én a média 

több területén tevékenykedtem már, 
számomra a legfontosabb a kamera 
előtti beszéd javítása volt.  Rengeteget 
tanultunk Miklóstól, és bízom benne, 
lesz még alkalmunk hasonló tréningre. 
Az évek alatt szerzett helytelen berög-
ződésekre is fény derülhet ilyenkor, 
amelyet egy "kis" odafigyeléssel ki 
lehet javítani.

Milyennek tartja a szerkesztőség 
jelenlegi összetételét? 
Sokan dolgoztak már a TV Egernél, 
és a csapat mindig is nagyszerű volt. 
Számos volt kollégánkkal tartjuk a 
kapcsolatot. Nem ritka, hogy meglá-
togatnak minket a szerkesztőségben, 
vagy találkozunk akár egy kutyasétál-
tatás, vagy éppen közös futás erejéig. 
Volt, aki azt mondta nekem egyszer, 
hogy ő számos televízió szerkesztősé-
gében megfordult már, ám valahogy 
a mi közösségünkre emlékezik vissza 
a legszívesebben. Természetesen, 
ahogy valamennyi munkahelyen, 
nálunk is előfordulnak súrlódások. 
Összességében jó a hangulat a szer-
kesztőségben, hiszen emberileg és 
szakmailag is elismerjük egymást. A 
rendszeres kemény munkánknak csak 
kis szelete az, amit a nézőink látnak. 
A hozzánk érkező új kollégákat pedig 
mindig szívesen fogadjuk!
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Vannak félelmei a műsorvezetői feladattal 
kapcsolatban?
Az a fajta színész vagyok, aki alapvetően jól bele 
tud bújni mások bőrébe. Ebből adódóan könnyen 
játszom karakterszerepeket. Mielőtt belehelyezke-
dem az adott alakba, elkezdem tanulmányozni annak 
gesztusait, mozdulatait, tehát az egész lényét.
Ebből adódóan a műsorvezetés egy teljesen új és 
érdekes feladat lesz, hiszen itt magamat kell adnom. 
Akkor tudok elmélyülni az adott karakterben, ha már 
a fejemben van a szöveg. Általában gyorsan megta-
nulom azt a terjedelemtől függetlenül is. Igazi kihívás 
lesz számomra az is, hogy van egy kis diszlexiám. 

A színpad nyilván megköveteli, hogy tudjon 
improvizálni is, ha kell. 
Színpadon általában ez jól működik. Amikor például 
a kollégák közül valaki elfelejti a produkció közben 
a szöveget, a legtöbb esetben meg tudom menteni 
az adott helyzetet. Remélem, a képernyőn is ehhez 
hasonlóan képes leszek kezelni az ilyen szituációkat. 
Könnyebbséget jelent majd, hogy A mi történetünk 
nem élő adás lesz. 

Mit jelent Önnek Eger?
Nyíregyházáról származom, és 2008-ban végeztem 
a Pesti Magyar Színiakadémián. 2009-ben szerződ-
tem az egri Harlekin Bábszínházba, majd 2010-ben 
Budapestre kerültem. Ezt követően fél évet dolgoz-
tam Veszprémben. Végül 2011-ben jöttem a Gárdonyi 
Géza Színházba, és azóta is itt élek a városban, 
amelyre már otthonomként tekintek. 

Milyen benyomások érték a televízió szerkesztő-
ségébe csöppenve? 
A szakmai tréning mellett a csapatépítés része volt 
az is, hogy együtt elmentünk kosárlabdázni a műsor-
vezetőkkel. Azt érzem, hogy egy kiváló közös együtt-
működés lehet ebből. 

Önnek van már műsorvezetői 
tapasztalata?
Egy kisebb rádióban valóban dolgoz-
tam már műsorvezetőként, ám 
egészen más lesz képernyőn szerepelni. 
Visszagondolva is belátom, a reggel hat 
órai kezdés nem színésznek való. Ezen a 
nyáron minden reggel fél tízig dolgoz-
tunk a stúdióban, utána mentem a szín-
házba próbálni, majd egy kis délutáni 
sziesztát követően esténként fellép-
tünk a színpadon. A televíziózás egy 
új szegmense az életemnek, ám abból 
adódóan, hogy szeretem a kihíváso-
kat, nagy örömmel mondtam igent a 
felkérésre. 

Mennyi ideje volt belerázódni a 
feladatba?
Egy csütörtöki napon egyeztettünk 
a televíziós szerepléssel kapcsolat-
ban. Következő hétfőn pedig már élő 
adásba kerültem Somogyi Kinga kollé-
ganővel az Agria Parkban a véradás 
kapcsán. Ahogy a színészethez, sok 
esetben a műsorvezetéshez sem igazán 
társítják azt, hogy ez valós foglalkozás. 
Pedig nagyon sok háttérmunka előzi 
meg. Azt persze be kell ismernem, hogy 
mind a színészetet, mind a műsorveze-
tést szórakozásként fogom fel, hiszen 
a színpadon vagy a stúdióban töltött 
percek számomra örömet jelentenek. 

Hány éve tagja a Gárdonyi Géza 
Színháznak?
Igazi egyszínházas színész vagyok, 
ugyanis 23 éve dolgozom az egri teát-
rumnál. Szegedről származom, ahonnan 
hamar elkerültem Szentesre a Horváth 
Mihály Gimnáziumba. Ebben az intéz-
ményben már akkor is a művészeti és 
a színházi tanulmányokra helyeztek 
nagy hangsúlyt. Nem volt kérdés, hogy 
merre induljak el. Kétszer felvételiztem 
a színművészeti főiskolára, végül – a 
mai OKJ-s képzésnek megfelelő 4 éves 
iskolában – a Teátrum Színiakadémián 
sajátítottam el a mesterséget.
Aztán elkezdtünk színházakhoz jelent-
kezni, és hamar fel is vettek Egerbe. Így 
kerültem egészen fiatalon a városba. 
Akkor azt gondoltam, hogy 1-2 évig 
tanulom itt a szakmát, és megyek 
tovább. Ám jött egy egri lány, aki rabul 
ejtette a szívem, és ennek hála Egerben 
maradtam. 

Miként látja magát A mi történetünk 
című műsorban?
Szeretném azt a fajta könnyedséget 
és szellemiséget vinni a műsorba, 
amelyet a hétköznapokban is képvi-
selek. Alapvetően vidám természetű 
ember vagyok, és szeretném ezt a 
képernyőn is átadni.

TÓTH LEVENTE 
SZÍNMŰVÉSZ 

KÍVÁNCSI KÖNNYEDSÉG A 
KÉPERNYŐN KERESZTÜL  

VERES PETRA 
FELELŐS SZERKESZTŐ, MŰSORVEZETŐ 

TŐSGYÖKERES EGRIKÉNT 
A VÁROSÉRT 

RADVÁNSZKI SZABOLCS 
SZÍNMŰVÉSZ 

CSAPATÉPÍTŐ KOSÁRLABDÁZÁS 
A KIHÍVÁS SÚLYA ELLEN

Milyen csapatmunkával készül az új 
műsor?
Somogyi Kinga is besegít majd A mi 
történetünk című műsor munkájá-
ban, hiszen amellett, hogy vezeti azt, 
társszerkesztője is lesz. Több kollégá-
mat is kiemelhetném, mert összetartó 
csapat vagyunk. Tősgyökeres egriként 
vallom, hogy a város lakói is legalább 
ennyire egységesek – nekik, róluk, azaz 
nekünk, rólunk szeretnénk egy infor-
matív és egyben szórakoztató műsort 
készíteni. 

Mennyire tekinti kihívásnak, hogy 
egy ennyire széles spektrumú 
műsort szerkeszt majd, mint A mi 
történetünk?
Eddig elsősorban kulturális tartalmak-
kal foglalkoztam, ezért mindenképpen 
kihívás lesz. Ugyanakkor, az elmúlt 

7-8 évben a Híradásba kerülő vegyes 
témák szerkesztése kellő rutint adott 
az előttem álló új feladatkörhöz. Úgy 
gondolom, hogy a közös erővel létre-
hozott új műsor színvonalas és tartal-
mas lesz. 

A műsor szerkesztésében szabad 
kezet kap?
A műsort közösen szeretnénk szer-
keszteni a nézőkkel, közösen Eger 
lakosaival. Szem előtt tartom majd, 
hogy minél több olyan terület - kultúra, 
sport, közélet, stb. – is bekerüljön a 
műsorba, amely érdekli az itt élőket. 
Természetesen nyitott vagyok a kollé-
gák ötleteire is. A hétköznap estén-
ként adásba kerülő műsor mindig egy 
csapatmunka eredménye lesz.

PATAKPARTI KACSA PARTI 
A JÓTÉKONYSÁG JEGYÉBEN 
ÁLLTAK RAJTHOZ A KACSÁK

Másodjára rendezett adománygyűjtést és 
kacsaversenyt az Eger-patak Árva köz és 
Végvári vitézek tere közötti szakaszán az Egri 
Rotary Club. Az akció célja, hogy elkészülhessen 
a Kertész úti óvoda sószobája.

TV EGER 
VÁLTOZNAK A FÖLDFELSZÍNI 

SUGÁRZÁS ADATAI
Változnak a TV Eger digitális földfeszíni sugárzá-
sának elérhetőségei. Augusztus 25-től az 50-esről 
a 42-es csatornára költözünk. Akik az interneten 
keresztül vagy a különböző kábelszolgáltatók 
műsorcsomagjait igénybe véve nézik adásun-
kat, nincs további teendőjük. Azok viszont, akik 
antennával fogják műsorainkat, át kell hangol-
niuk készülékeiket.

NEMZETKÖZI 
KUTYAKIÁLLÍTÁS 

KÖZEL HATEZER NÉGYLÁBÚ 
MÉRETTETTE MEG MAGÁT 

A küllemi megjelenés értékelése mellett a kutyás 
sportok is előtérbe kerültek a Nemzetközi 
Kutyakiállításon Szilvásváradon. Több száz fajta 
legszebbjeit díjazzák, emellett agility-bajnokság 
és dog dancing is várt a résztvevőkre. Európa 
legszebb és legjelentősebb nyílt téri kiállítá-
sát immár 10. alkalommal rendezték meg, ám a 
koronavírus-járvány miatt most nem képvisel-
hette magát minden ország.
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EGER SPORT 
LUCÁVAL
Óvodások, seniorok, amatőrök és profi 
sportolók bizonyítják, hogy Eger egy 
sportos város. Számos egyesület és 
sportág közül lehet választani. Aki pedig 
segít a döntésben, az Tiszlavicz Luca, a 
TV Eger sportriportere, aki megmutatja a 
klubélet kulisszatitkait „A mi történetünk” 
c. magazinműsorban, péntekenként 18:30-
tól.  www.tveger.hu

Idén februárban a XV. Uszonyosúszó 
Világkupa–sorozat nyitó fordulójának 
ismét Eger adott otthont, melyet 
kilencedik alkalommal rendeztek meg a 
városban. Varga Krisztina még kaposvári 
színekben 4 érmet szerezett akkor a 
versenyen. Elmondta, mindig szívesen tér 
vissza Egerbe. Hogy mennyire? Annyira, 

hogy 17 év után a kaposvári Adorján SE 
együttesétől az egri Búvár és Vízisport 
Klubhoz igazolt a Világjátékokon ezüst-, 
és bronzérmes, világ-és Európa- bajnoki 
dobogós. Első versenyén, az augusztusi 
Dobó–Kupán, 1 arany–, 2 ezüst– és 1 
bronzérmet szerzett a Bitskey Aladár 
Uszodában.

A tréningek után a női NB I/B-s Eszterházy 
SC és a férfi NB I-es SBS-Eger kézilabdacsa-
patok is edzőmérkőzésekkel készülnek a 
szeptemberben induló 2020/21-es szezonra.

1. FORDULÓ
TVSE Vízilabda Kft - ZF-Eger 2-13

2. FORDULÓ
HUNGERIT SZENTES - ZF-Eger 11-14

3. FORDULÓ
ZF-Eger - FTC Telekom Waterpolo 15-14

4. FORDULÓ
UVSE Hunguest Hotels - ZF-Eger 17-10

6. FORDULÓ
ZF-Eger - TVSE Vízilabda Kft 15-10

7. FORDULÓ
ZF-Eger - HUNGERIT SZENTES 11-9

8. FORDULÓ
FTC Telekom Waterpolo - ZF-Eger 12-6

Különleges eseményre várták az 
érdeklődőket a Bárány Uszodába 
augusztus 4-én, hiszen felújítása után 
először játszottak felnőtt első osztá-
lyú találkozót a létesítményben. A 
női Magyar Kupa harmadik fordulójá-
ban a ZF-Eger csapata a Ferencvárost 
fogadta. A vendégek indították jól a 
találkozót, végig szoros és küzdel-
mes mérkőzést láthatott a közönség, 
hiszen 2 gólnál több különbség nem 
volt a két együttes között. Végül 
15-14-re sikerült győznie az Egernek 
a Fradi ellen.

USZONYOSÚSZÁS:
EGERBE IGAZOLT VARGA KRISZTINA

NŐI VÍZILABDA MAGYAR KUPA:
ZF-EGER GYŐZELMEK HAZAI PÁLYÁN IS

KÉZILABDA:
EDZŐMÉRKŐZÉSEKKEL
INDULT A FELKÉSZÜLÉS

Augusztus 2-án, vasárnap kezdődött 
az NB III-as labdarúgó–bajnokság 
2020/21-es szezonja. Az Eger SE az 
első fordulóban az újonc Mezőkövesd 
Zsóry II. csapatát fogadta a Szentmarjay 
Tibor Városi Stadionban. A piros mezes 
hazaiak jól kezdtek, amit egészen a 
találkozó végéig tartottak, hiszen 6-0-ra 
győztek. Az első megyei rangadón az FC 
Hatvant fogadja az Eger SE szeptember 
27-én, vasárnap. 

1. FORDULÓ
Eger SE - Mezőkövesd Zsóry II. 6-0

2. FORDULÓ
Eger SE - DVSC II. 4-0

3. FORDULÓ
Eger SE - BVSC Zugló 0-1

4. FORDULÓ
Termálfürdő Tiszaújváros - Eger SE 1-0

5. FORDULÓ
Eger SE – Sényő-Carnifex FC 1-0

LABDARÚGÓ–BAJNOKSÁG: 
GYŐZELEMMEL KEZDETT
AZ EGER SE

EGER SE II.: DÖNTETLEN AZ ELSŐ TALÁLKOZÓN

Az Eger SE II. játszotta a megyei I. osztályú labda-
rúgó–bajnokság első mérkőzését augusztus 
22-én a Felsővárosi Sporttelepen. A Füzesabonyi 
SC ellen nem kellett sokat várni az első találatra, 
már három perc után vezetett a hazai csapat, 
azonban még az első félidőben kiegyenlített 

a vendégegyüttes. Az állás nem változott, a 
mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult.

1. FORDULÓ
Eger SE II. – Füzesabonyi SC 1-1

3 ARANY ÉS 1 EZÜST AZ EGER SE-NEK
XXVII. UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA

Hat korosztályban 51 csapat lépett pályára a XXVII. Utánpótlás Labdarúgó Tornán Eger 
Felsővárosi Sporttelepén. A megyét a Füzesabonyi és a Felsőtárkányi Sport Club, valamint az 
Egri Labdarúgó Sport Kft. és az Egri Foci Suli képviselte. A 2008-as korosztályban ezüstérmet, 
a 2009-ben, a 2010-ben és a 2012-ben születettek tornáján pedig arany érmet szerzett az 
Eger SE. A legjobb egri játékosnak felajánlott Várallyay Miklós-díj büszke tulajdonosa pedig 
Viszokai Vendel lett. 

������������������

OTTHONRÓL IS NÉZHETI
AZ EGER RALLYE-T!
A rallye-versenyek hangulatát, miliőjét legjobban a 
helyszínen lehet átérezni, de az egészség megóvása, 
a kockázatok mérséklése most mindennél fontosabb. 
Azért, hogy az egri nézők, rajongók a lehető legna-
gyobb biztonságban legyenek és mégse maradjanak 
le az Eger Rallye eseményeiről, a Rallye Rádió élő 
közvetítése az Eger TV-ben is látható lesz!
A Rallye Rádió (Egerben és a verseny által érintett 
területen a 103,8 MHz-en) az egész verseny alatt 
élőben tudósít a gyorsasági szakaszokon és a szer-
vizparkban történő eseményekről, míg a Pétervásárai 
elágazás – Sirok, és a Sirok – Egerbakta gyorsasá-
gikról több kamerával, szakértő kommentátorokkal 
TV-közvetítés minőségű élő videóstream is látható 
lesz a Youtube-on és a Facebook-on. A verseny legiz-
galmasabb pillanata, amikor kialakul a végeredmény, 
és erről nemcsak az interneten, hanem az Eger TV-n 
is látható lesz az élő közvetítés.
A Rallye Rádió riporterei napközben is ott lesznek 
minden gyorsasági szakasz végén és a szervizpark-
ban is, hogy élőben, azonnal, első kézből tudósítsanak 
az eseményekről, amiket természetesen az Eger TV 
nézői is láthatnak, hallhatnak, az utolsó gyorsasági 
előtti összefoglalóból.
Figyelje az Eger TV adását, kövesse a Rallye Rádió 
Facebook- és Instagram-oldalát, iratkozzon fel 
Youtube csatornájára, és nem marad le semmiről, nem 
csak az Eger Rallye alatt!
A Rallye Rádiót az Eger Rallye ideje alatt a 103,8 
MHz-en hallgathatják a rajttól a célig, Egerben és a 
verseny által érintett területen.

TOP SQUASH OPEN VERSENY 
Augusztus elsején ismét Top versenyre várta a fallabdásokat az Egri Squash 
Sportegyesület. Az eseményen 30 sportoló vett részt, ahol 2 nyert szet-
tig tartó meccseket játszottak egymással. A dobogó első két fokára egy 
budapesti testvérpár, Tamásy Ábel és Tamásy András állhatott, a harmadik 
helyen pedig a nyíregyházi játékos, Bottyán István végzett. Az Egri Squash 
SE három legjobbja pedig Országh Péter, Szabó Attila és Sipos Dávid lett. 

A ZF-Eger férfi vízilabdacsapata is 
elkezdte a Magyar Kupa csoport-
mérkőzéseit júliusban. Nyitányként 
16-9-re nyertek a Tatabánya ellen, 
majd csupán egy gólnyi vereséget 
szenvedtek a Honvéd ellen. A csoport-
mérkőzések során több győzelemhez 
nem jutott a csapat, az elődöntő-
ben pedig egy találkozót játszottak, 
melyet a Honvéd nyert meg 14-7-re. 
A további mérkőzéseket azonban a 
Magyar Vízilabda Szövetség elha-
lasztotta, miután a Ferencváros több 
játékosának koronavírustesztje is 
pozitív lett.  

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK:
ZF-Eger - TVSE Vízilabda Kft 16-9

Budapesti Honvéd Sportegyesület - 
ZF-Eger 15-14

A-Híd VasasPlaket - ZF-Eger 14-4

ZF-Eger - KSI SE 22-12
ZF-Eger - Szolnoki Dózsa 9-15

METALCOM SZENTES - ZF-Eger 6-8

A-Híd VasasPlaket - ZF-Eger 16-10
FTC-Telekom Waterpolo - ZF-Eger 24-3

OSC ÚJBUDA - ZF-Eger 21-5

ELŐDÖNTŐ:
Budapesti Honvéd Sportegyesület - 

ZF-Eger 14-7

FÉRFI VÍZILABDA MAGYAR KUPA:
AZ ELŐDÖNTŐKIG JUTOTT A
ZF-EGER 

XXIV. EGRI BIKAVÉR ÜNNEP 
21 BORÁSZAT ÉS 9 ÉTTEREM
VÁRTA A KIKAPCSOLÓDNI
VÁGYÓKAT AZ ÉRSEKKERTBEN
Augusztus 20-án vette kezdetét a XXIV. Egri 
Bikavér Ünnep az Érsekkertben. A négynapos 
gasztronómiai fesztivál a borok és a hozzájuk illő 
ételek kedvelőin kívül idén is várta a zenerajon-
gókat, akiknek az Egri Csillag Színpad biztosította 
a talpalávalót. A megnyitón átadták a 2019-es év 
egri szőlő- és bortermelőjének járó díjakat, illetve 
az Eger Szőlő- és Borkultúrájáért Érmet.

AUGUSZTUS 20. 
A VÁROSI DÍSZÜNNEPSÉGEN
A PEDAGÓGUSNAPI KITÜN-
TETÉSEKET IS ÁTADTÁK
Augusztus 20-án városi díszünnepségen 
emlékeztek meg az államalapításról a 
Dobó téren. A programon elismeréseket 
adományoztak a hivatásukban kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó szakembereknek, 
valamint a pedagógusnapi kitüntetéseket 
is átadták.
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BEMUTATKOZNAK A
HELYI KÉPVISELŐK:
JUHÁSZ ÁDÁM (Fidesz-KDNP)

Juhász Ádám a képviselői feladatok ellátása 
mellett a családi vállalkozásként működő 
Juhász Testvérek Pincészete ügyvezetője és 
társtulajdonosa, valamint az Egri Borműhely 
egyik alapítótagja.  Ebből adódóan fontos 
számára az egri történelmi borvidéken a 
szőlő és bor ügye.  A Budapesti Corvinus 
Egyetem Kertészettudományi Karán szerezte 
meg kertészmérnök alapszakos diplomáját 
szőlész-borász szakirányon. A képzés keretein 
belül egy szüretet dolgozott Új-Zélandon, 
majd egy külföldi ösztöndíj által elvégezte a 
Vinifera EuroMaster elnevezésű mesterkép-
zést. Tanulmányai után borászként dolgozott 
többek között a Dél-afrikai Köztársaságban. 
Ezt követően tért haza, 2015 óta él és dolgozik 
Egerben.

Meglehetősen tudatosan építette 
szőlész-borász karrierjét. A mestersza-
kot külföldi ösztöndíj keretein belül 
szerezte. Hogyan épült fel ez a képzés? 
A mesterszak által egy úgynevezett 
joint degree-t szereztem, amelyet 6 
egyetem állított ki részemre. Ennek az 
volt a feltétele, hogy minden szem-
esztert más egyetemen és orszá-
gokban kellett elvégeznem. Ennek 
köszönhetően jártam a Montpellier 
SupAgro, a Bordeaux Sciences 
Agro (Franciaország), a Hochschule 
Geisenheim University (Németország), 
valamint a Stellenbosch University 
(Dél-afrikai Köztársaság) nevű egye-
temekre. A képzést követően a 
Dél-afrikai Köztársaságban fél évet 
dolgoztam egy kutatóprofesszor 

asszisztenseként. Ezután jöttem haza, 
és 2015. januárjától élek újra Egerben. 
Azóta dolgozom a családi vállalkozás-
ban, amelynek 2018 óta az ügyveze-
tője, 2020-tól társtulajdonosa vagyok.

Milyen összefogás van az egri pincé-
szetek között? 
2018-ban hoztuk létre neves egri 
borászokkal az önfinanszírozású Egri  
Borműhelyt, amelynek magam is alapí-
tótagja voltam. Célunk az egri borkínálat 
továbbfejlesztése, a meglévő márkák 
pontosítása. Fontos, hogy kellő közössé-
gimédia-felületeken is megjelenjenek az 
egri borászatok. Ennek jegyében hoztuk 
létre az Egri Bor Most nevű weboldalt, 
ahol minden információ és aktualitás 
megtalálható a borműhely projektjeiről. 
Jelentős eredményeink közé tartozik 
például, hogy mi voltunk az első olyan 
egyesület, amely a korábbi városve-
zetés idején megalkotta az egységes 
Egri Borvidéki Palackot. Ma már ebbe 
tölthetnek az egri pincészetek supe-
rior, valamint grand superior minősítésű 
borokat. A Borműhely tavasszal és ősszel 
rendszeresen szervez egri bortúrákat 
szakmai résztvevőknek azért, hogy így 
népszerűsítse a borvidéket.

Július közepe óta vehetik igénybe az 
érdeklődők a borműhely által életre 
hívott Egri Bor Busz szolgáltatását. 
A busz szombatonként Eger belvárosá-
ból indul, és meghatározott meg állókkal 
délelőttől egészen estig körjáratként 
működik a Borműhely tag-pincészetei 
között. Ez kiváló lehetőség az Egerbe 
látogató borkedvelőknek arra, hogy 
egyszerűen eljut hassanak egy nap alatt 
akár több egri pincészethez is, és megis-
merhessék a helyi borkultúrát. A kezde-
ményezést is önerőből hoztuk létre. 

Miért indult képviselőnek és 
hogyan jellemezné a 6. számú 
választókerületet?
Amikor tavaly Habis László és Nyitrai 
Zsolt országgyűlési képviselő felkért 
arra, hogy ezt a körzetet képviseljem, 
tisztában voltak vele, hogy pontosan 
ismerem azt, hiszen itt élek.

A választókörzet nagyon összetett és 
sokszínű, így az itt végzett feladataim 

Fontosnak tartom, hogy mindenki a legnagyobb 
biztonságban jusson el az Almagyar dombról a 
belvárosba.

Az Egészségház utca felújítása még tart, de fél sávon 
már járható. Remélem, hogy év végéig át tudják adni. 
A Hibay Károly utca burkolata igencsak elavult, ezért 
felújításra szorul. 

Noha a Bajcsy-Zsilinszky utcában lévő sorompó 
megszűri az illegális behajtókat, számos utcában ez 
nem megoldott. Összességében a belvárosban egy 
egységes behajtást korlátozó rendszer kiépítésére 
lenne szükség.

Milyen infrastrukturális feladatok várnak még 
megoldásra a körzetben?
A csapadékvíz–elvezetés az előző városvezetésnek 
köszönhetően már részben megvalósult, azonban 
kiegészítésre szorul. Túl vagyunk a nyári zivatarok és 
viharok időszakán, amelyek igen nagy kihívást jelen-
tettek a körzetben élők számára. Mindenképpen 
pozitívum, hogy az Íj utcai iszapfogó műtárgy tisz-
títását az önkormányzat elvégeztette, azonban az 
ezzel kapcsolatos hosszú távú megoldás még várat 
magára. Minden energiámmal azon vagyok, hogy azt 
az évtizedes problémát, amelyet a Vécseyvölgyben 
a csapadékvíz miatt keletkező károkból származik, a 
megfelelő korszerűsítés által el tudjuk hárítani. 

Bízom benne, hogy a jelenlegi városvezetés részé-
ről is meglesz az a szakmai felkészültség, amellyel a 
megkezdett fejlesztéseket be tudják fejezni. Nyitrai 
Zsolt, országgyűlési képviselő az M25-ös út átadása-
kor bejelentette, hogy meg fogják építeni Eger elke-
rülő útját is, amely a körzet közlekedése szempontjá-
ból meghatározó lesz. 

is azok. Képviselői karrieremet tavaly 
nem a jelenlegi pártösszetétel mellett 
képzeltem elindítani. Kormánypárti 
képviselőként sok energia és idő 
számomra az, hogy a közgyűlések alkal-
mával sokszor igen heves viták vannak. 
Ezeken az alkalmakon nem szeretnék 
csendben hallgatni. Igyekszem kiállni 
a körzetemért, az egri bor ügyéért és 
az idegenforgalomért. Belvárosi jelle-
géből adódóan ez a körzet ezer szállal 
kötődik a turizmushoz. Az elmúlt hóna-
pokban a koronavírus–járvány miatt 
jelentős visszaesést tapasztaltunk.

Melyek azok a projektek, amelyek még 
a korábbi képviselő, Csákvári Antal 
idején kezdődtek, és megvalósulásuk a 
jelenlegi ciklusba ível át?
Az idei és a következő év részben az 
előző ciklusban megkezdett beru-
házások befejezéséről fog szólni a 6. 
számú választókörzetben is. Az egri 
várral kapcsolatban számos projekt 
van.  Nemrégiben került átadásra a 
turisztikai szempontból igen jelentős 
Zárkándy-bástya, amelynek köszön-
hetően az idelátogatók átsétálva a vár 
alatt a Dobó utcában találják magu-
kat. Itt egy nagyon hangulatos belső 
kert került kialakításra, amely kiváló 

rendezvényhelyszín lehet. A vár fenn-
tartójának hosszú távú tervei között 
szerepel, hogy a Zárkándy-bástyát is 
kiadja rendezvények szervezésére, 
hiszen ehhez minden feltétel adott. A 
bástyában lévő kazamatarendszerben 
terveznek majd tárlatvezetést tartani az 
ide látogatóknak.

Milyen fejlesztések történtek a közös-
ségi közlekedés terén, és milyen újítá-
sokra van igény?
Új buszmegállóval bővült az Íj utca. 
Remélhetőleg új buszjáratok is indul-
hatnak itt. A 2020. július 30-i közgyű-
lésen fogadták el a Volánbusz Zrt. 
által előterjesztett beszámolót. Az 
Almagyar dombot szűkös utcák, 
ugyanakkor nagy lakósűrűség jellemzi. 
Közvetlen buszjárattal nem rendelke-
zik ez a lakóövezet, azonban többször 
felmerült, hogy lenne erre igénye az itt 
élőknek.

Júniusban átadták a felújított Leányka 
utcai aluljárót, amely sokkal biztonsá-
gosabbá vált azáltal, hogy korlátokkal 
és kapaszkodókkal látták el, valamint 
korszerűsítették a közvilágítást. A 
közbiztonság miatt nemrégiben kérvé-
nyeztem, és ígéretet is kaptam a kame-
rarendszer kiépítésére az aluljáróban. 
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JUHÁSZ ÁDÁM (Eger, 6. választókerület)

SZERVEZET: Fidesz-KDNP egri frakció

TISZTSÉGEK: 
• 2018-tól a Juhász Testvérek Pincészete ügyvezetője 

és 2020-tól annak egyik tulajdonosa
• 2019-től képviselő és a Városimázs Bizottság tagja 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Eger, 1989. 06. 14.

E-MAIL: juhasz.adam@ph.eger.hu

TELEFON: 06 20 215 1608

FOGADÓÓRA: Telefonos, vagy e-mail-ben történő 
egyeztetést követően az Egri Polgárok Házában
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NONPROFITTÁ VÁLTOZIK
A GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ
ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK AZ ÁTALAKULÁSRÓL

A 2020. július 30-i városi közgyűlésen döntöttek 
arról, hogy az önkormányzat százszázalékos 
tulajdonú társaságaként, hárommillió forintos 
jegyzett tőkével, 2021. augusztus elsejével 
megalapítja a Gárdonyi Géza Színház Nonprofit 
Kft-t. A javaslat benyújtójával, Mirkóczki Zita 
önkormányzati képviselővel, az Egységben a 
Városért Egyesület elnökével beszélgettünk, 
és megkérdeztük a teátrum igazgatójának, 
Blaskó Balázsnak a véleményét is.

A TEÁTRUM IGAZGATÓJA AGGODALMÁT
FEJEZTE KI A VÁLTOZTATÁSSAL
KAPCSOLATBAN
A színházak költségvetésének három 
pillére: a saját bevétel, az állami, 
valamint az önkormányzati támogatás. 
Az egri színház vezetője szerint bevételi 
forrásaiknak évek óta bevált szerve-
zettsége van.
„Fontos visszaidéznünk, hogy mielőtt 
2012. január 1-től megyei fenntartásból 
az egri önkormányzathoz került a 
teátrum, tetemes adóságokkal küzdött 
- kilátástalan helyzetben vettem át a 
vezetését –, s végül 75 millió forintos 
számlatartozással került át a városhoz. 
Ekkor merült fel először a teátrum 
nonprofit kft-vé alakítása” – mondta 
el lapunknak Blaskó Balázs. Kifejtette, 
ezt a tervet éppen azért vetették el 
az akkori városvezetéssel közösen, s 
került a színház gazdasági téren az EKVI 
felügyelete alá, mert nem volt meg a 
biztonságos működéshez szükséges 
fenntartói fedezet, és maga a színház 
sem volt felkészülve egy ilyen válto-
zásra.  

Kitért arra is, hogy egy színházi évad nem 
januártól decemberig terjed, hanem az 
iskolaévhez hasonlóan, szeptembertől 
júniusig. Egy gazdasági éven átbillenő 
gazdálkodást kell folytatniuk. „Sok olyan 
szükségszerű kötelezettségvállalás 
történt január és március között, amely 
miatt gyakorlatilag több kiadásunk 
volt ezekben a hónapokban időará-
nyosan, mint a saját bevételünk ezen 
hónapokra eső hányada” – részletezte.
„A felnőtt bérleteket ideális esetben 
május közepén kezdjük értékesíteni, 
majd augusztus végén-szeptember 
elején indul az ifjúsági- és gyermek-
előadásokra szóló bérletek árusítása. 
Az ebből befolyó összegből finanszí-
rozzuk a naptári év utolsó produk-
cióit. A saját bevétel alapját jelentő 
hányadot így hát a gazdasági év 
végére feléli a teátrum, és az évad 
második felétől újra az önkormányzati 

támogatásra van szükség, amely már a 
következő naptári évhez kapcsolódik” 
– hangsúlyozta.
Kifejtette, hogy a járványhelyzet miatt, 
a márciusban történt leállás következ-
ményeként lényegében a teljes naptári 
évre jutó önkormányzati támogatást 
felélte a színház az augusztus 3-án 
esedékes bérek kifizetésével bezárólag.
Saját bevételük a járványhelyzet előtti 
években 155-160 millió forint volt. A 
bérlet- és jegybevétel mellett jelentős 
bevételi forrást (mintegy 26 millió 
forintot) jelentett, hogy egy-egy 
vendégprodukció, rendezvény, illetve 
néhány egri tánciskola évről évre 
kibérelte a teátrum épületét. Mivel 
tavasztól erre sem volt lehetőség, 
számításaik szerint idén jó, ha 80 millió 
forintos bevételt realizálhatnak. 

„A bérletárusítás nagyon 
jól indult, rendkívül hálásak 
vagyunk, hogy a közönség 

érezhetően támogatja a színházat, de 
nehéz előre megjósolni, hogy mennyi 
bérlet fogy az őszi évadkezdésig, 
amelyet a járványhelyzet esetleges 
romlása is jelentősen befolyásolhat. 
Amennyiben a múlt évad tavaszára 
tervezett, szeptemberre áttett több 
mint 60 bérletes előadást esetleg nem 
tudjuk megtartani, az további jelentős 
fedezethiányt eredményez” - tette hozzá.

“Mirkóczki Zita mindössze egy nappal a színház 
működésének átalakítását tárgyaló bizottság ülése 
előtt közölte velem a hirtelen változtatás tervét. Neki 
részletesen elmondtam minden észérvet, amely ez 
ellen szól.” Blaskó Balázs javaslatai között szerepelt, 
hogy akkor lenne érdemes a működési forma megvál-
toztatásáról dönteni, amikor stabilizálódik az önkor-
mányzat anyagi helyzete, és a teátrum működése 
visszaáll az eredeti, pandémia előtti kerékvágásba. 

MIRKÓCZKI ZITA,
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ 
NONPROFIT FORMÁBAN
LÁTJA LEGJOBBNAK
A SZÍNHÁZ JÖVŐJÉT

„A Gárdonyi Géza Színház 
közintézményből nonprofit gazdasági 
társasággá válva sokkal önállóbban és 
zökkenőmentesebben működhet majd, 
amellett, hogy az eddigi önkormányzati 
és állami támogatásokat ugyanúgy 
megkapja, mint egy közintézmény. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
sem ellenezte a teátrum nonprofittá 
alakítását. Sőt, biztosítottak minket 
arról, hogy támogatják és segítenek 
a folyamatban” – mondta el lapunknak 
Mirkóczki Zita, az Egységben a Városért 
Egyesület elnöke, Eger Megyei Jogú Város 
önkormányzati képviselője. 

“Számtalan adminisztratív feladata van egy önkor-
mányzat által fenntartott intézménynek, hiszen 
minden apróbb döntést hosszú ügymenet előz 
meg. Amennyiben bármiben változtatni szeretne az 
előirányzott költségvetésében, amit eltervezett, akkor 
azt minden esetben át kell futtatnia az önkormány-
zaton. Egy nonprofit kft.-nél ez sokkal gyorsabban és 
szabadabban működik, hiszen a saját pénzéből gazdál-
kodik, és nem kell engedélyt kérnie az önkormány-
zattól. Amennyiben azt mondja az igazgató, hogy 
szüksége van még három paravánra az előadáshoz, 
vagy bútorokat szeretne vásárolni az adott produkci-
óhoz, akkor azt magától megteheti” – részletezte.

„Természetesen ugyanolyan szigorú az ellenőrzés egy 
gazdálkodási társaságnál is, hiszen az intézményhez 
hasonlóan a nonprofit gazdálkodási társaságnak is 
beszámolási kötelezettsége van a közgyűlés előtt 
legalább fél évente” – hangsúlyozta.

„Semmivel nem kerül 
hátrányba egy nonprofit kft. 
az intézményhez képest. 
Ugyanúgy részesül az 
állami és az önkormányzati 
támogatásokból, emellett 
hasonló módon veheti 
igénybe a TAO helyettesítő 
támogatást is” – emelte ki. 

Hozzátette, hogy ugyanakkor sokkal 
nagyobb a felelőssége egy nonprofit 
kft. vezetőjének, mert akár a saját 
vagyonával is felelhet a társaság gazdál-
kodásáért. Számos hazai, nonprofitként 
működő nagy színház esetében él ilyen 
kitételű szerződés. 

„Lényeges, hogy egy ütemtervet 
kell kialakítanunk az elkövetkezendő 
időszakban a minisztériummal egyez-
tetve” – hangsúlyozta.  

„Az egyik legfontosabb feladatunk 
jelenleg, hogy október végéig új igazgatót 
válasszunk. Azoknak, akik megpályázzák 
a színházigazgatói posztot, egyfajta 
menedzser típusú szemlélettel kell rendel-
kezniük. Nemcsak művészi, hanem a 
gazdálkodás szempontjából is” – emelte 
ki. Hozzátette, a kiírt direktori pozíció 
nyilvános, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma honlapján elérhető. Bárki 
szabadon pályázhat rá, akinek megvan 
a szakmai képzettsége és a pályázati 
kiírásnak megfelel. Szeptember közepéig 

kell beadni a pályázatokat, és 30 napja 
van a 9 főből álló bizottságnak, hogy 
eldöntse, kit javasol.
A bizottságba 4 személyt delegál a 
minisztérium, egyet dr. Kásler Miklós 
emberi erőforrások minisztere, kettőt 
a jelenlegi intézmény, és ugyancsak 
két személyt az önkormányzat. Ezt 
követően szavazzák meg a közgyű-
lésben az új igazgatót.
Hozzátette, hogy számos buktatója 
is lehet az átalakulásnak, éppen ezért 
az igazgató mellett választanak egy a 
feladatra alkalmas gazdasági ügyve-
zetőt is, aki már a jelenlegi átmeneti 
időszakot is végigviszi.
Kiemelte, hogy a jelenlegi és az új 
igazgatóval folyamatos egyeztetés 
mellett kell majd véghez vinni az 
előterjesztésben szereplő ütemtervet. 
Alapító okiratot kell alkotni a nonprofit 
kft.-re. Felügyelőbizottságot kell létre-
hozni. Fel kell mérni a színház ingó és 
ingatlan értékeit. Létre kell hozni magát 
a nonprofit gazdasági társaságot.  
„Az előterjesztésben szereplő határo-
zatok között szerepel, hogy törzs-
tőkével kell rendelkeznie a kft.-nek. 
Amennyiben a társaság eredményt 
produkál, vissza kell forgatnia a 
cégbe, és az igazgatónak érdeke 
lesz eredményt produkálni ahhoz, 
hogy fejleszteni tudja a színházat. 
Ennek köszönhetően jobb előadások 
születhetnek, és olyan művészeket 
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is a teátrumba tud csalni, akik 
magasabb összegért vállalnak munkát” 
– részletezte.
Hozzátette, a teátrum nonprofit 
működési formája nem jelent kisebb 
anyagi terhet a városnak, ugyanis az 
önkormányzat és az állam között létre-
jött megállapodás alapján az utóbbi 
továbbra is ugyanannyi összeggel 
támogatja a színházat – akár nonprofit, 
akár intézmény –, amennyivel az 
önkormányzat. 

„Az önkormányzati 
fenntartásban működő 
Gárdonyi Géza Színháznak 
ebben az évben 245 millió 
forintot ad az állam és az 
önkormányzat is. Emellett 
van egy bérpótlék is, 
amelyet a 6%-os béremelés 
miatt kapunk az államtól, ez 
38 millió forint” – részletezte.

Mirkóczki Zita,
önkormányzati képviselő,

az Egységben a Városért Egyesület
elnöke

Elmondta, hogy ha a színház a koronavírus–járvány 
esetleges erősödése miatt ősszel gazdaságilag bajba 
kerül, akkor függetlenül attól, hogy intézmény vagy 
nonprofit gazdasági társaság, ugyanúgy az önkor-
mányzat anyagi segítségére szorul. „A teátrum 
nonprofitként is élvezi majd az önkormányzat 
védelmét, hiszen a miénk, a mi pénzünkből gazdál-
kodik állami támogatás mellett” – összegezte. 

Blaskó Balázs 2011. február 1-je óta a Gárdonyi Géza Színház igazgatója.
Fotó: Vozáry Róbert

FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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MINDEN EGRI ADÓFIZETŐT ÉRINT
TÁJÉKOZTATÓ ADÓSZÁMLA-ÉRTESÍTŐK POSTÁZÁSÁRÓL
ÉS ÉRTESÍTÉS ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐRŐL
2020. SZEPTEMBER 15.

Segítve az önkéntes adófizetést Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzati Adóhatósága postán, vagy 
az elektronikus tárhelyekre kiküldte az érintettek 
részére az adószámla-értesítőket. Ebből minden 
adózó időben értesülhetett fizetési kötelezettségé-
ről még jóval az adófizetési határidő előtt, ami 2020. 
évben szeptember 15-ére esik. Közel 30 ezer adó-
számla értesítő készült el az adóhatóságnál és ezek 
kiküldés augusztus közepétől folyamatosan megtör-
tént - ismertette lapunkkal Korsós László, az Adóiro-
da vezetője. 

A magánszemélyek többnyire postai úton – sima 
postai küldeményként - kaptak értesítést. Az egyéni 
vállalkozók, gazdálkodók és azon magánszemélyek, 
akik elektronikus kapcsolattartást kértek, a mega-
dott tárhelyre kapták az adószámla-értesítést. 
Az adószámlákon tételesen megtekinthetők az adó-
köteles adótárgyai, vagy az éves adóbevallásai, és az 
ehhez kapcsolódó adófizetési, előlegfizetési össze-
gek és esedékességi dátumok.

Az Elektronikus Önkormányzati Portál minden 
adózó számára elérhető az adó-, díj- és illetékfize-
tési kötelezettségek online lekérdezése és befize-
tése. Az adóhatóság ügyfélszolgálati irodáján /POS 
terminálon/ is lehet bankkártyával fizetni minden 
egrinek, legyen ő vállalkozás vagy magánszemély.

A postai úton megkapott csekk 
alkalmas az iCsekk szolgáltatással 
történő adófizetésre is. 

Az adószámla-kivonatot az kérdezheti 
le, akit erre feljogosított az adózó, de 
magánszemély esetében (EÖP) a saját 
adószámláját minden további nélkül 
megtekintheti. 

Az önkormányzati adóhatóság tájé-
koztatja az iparűzési adó-/adóelőleg 
fizetésre kötelezett adózókat arról is, 
hogy a végleges (2019. évi) adófizetés-
re él a szeptember 30-i halasztás lehe-
tősége, ám az adóelőleg fizetés válto-
zatlan határidőben 2020. szeptember 
15-i nappal lesz esedékes, függetlenül 
attól, hogy az adóbevallást az adózó 
szeptember 15-e előtt vagy után telje-
síti, és attól is, hogy az adószámla-ér-
tesítőn, illetve lekérdezett egyenlegen 
szerepel-e az előleg összege. 

A helyi adózás és a gépjárműadózás rész-
leteiről honlapunkon /www.eger.hu/ 
tájékozódhatnak az érdeklődők. Itt ol-
vashatnak többek között arról is, hogy 
a magánszemélyek miként válthatnak 
elektronikus ügyintézésre, ami lénye-
gesen egyszerűbbé teszi számukra is 
az adóügyek intézését és az adófize-
tést. 

A 2020. féléves bevételi adatok alapján 
a helyi adónemeken belül az iparűzési 
adó a 74,4%-os nagyságával tovább-
ra is a meghatározó adónem a város 
költségvetésében.  Az építményadó az 
adóbevételek 23,3%-át tették ki, míg a 
beszedett idegenforgalmi adó az adó-
bevételek 2,3 %-át adta. 

(EM)

POLGÁRMESTERI HIVATAL (Eger, Dobó István tér 2.)
Hétfő - Kedd: 9.00-16.00 | Szerda: 9.00-17.00 | Csütörtök: 9.00-16.00

AMENNYIBEN  INFORMÁCIÓT SZERETNE, HÍVHATJA KÖZPONTI TELEFONSZÁMUNKAT
+36 (36) 523-700 és munkaidőben kollégáink készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére!

LEHETŐSÉG VAN ELEKTRONIKUS LEVÉLBEN IS ÉRDEKLŐDNI,az itt feltett kérdésekre néhány 
napon belül választ kap az érintett. E-mail cím: ado@ph.eger.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS:

„A környező kistelepüléseken élők közül 
sokan autóval járnak dolgozni. Kollégáink 
rendszeres közúti ellenőrzést végeznek, 
amely tanulságos képet ad arról, hogy 
mi történik az utakon” – mondta el 
lapunknak Kovács József. Kiemelte, az 
ittas vezetés elsősorban jellemzően a 
kisebb településeken fordul elő. 

„Mi sajnos általában azzal találkozunk, 
hogy az érintettek esetében ez a vezetési 
morál a napi rutin része. A baleset sok 
esetben éppen azért következik be, mert 
a sofőr úgy gondolja, hogy a mindössze 
pár kilométerre lévő, szomszédos 
községbe szeretne áthajtani. Lehetséges, 
hogy a legtöbb alkalommal probléma 
nélkül teljesíti az utat, ám azt az egy 
végzetes esetet is elkerülhetné alkoholos 
befolyásoltság nélkül” – hangsúlyozta.

Hozzátette, természetesen van rá példa, 
hogy egy nagyobb családi rendez-
vényt vagy fogadást követő út közben 
a sofőr helyszíni szondáztatásakor a 
mérőműszer minimális alkoholszintet 
mutat ki, de fontos kiemelni, hogy 
Magyarországon zéró tolerancia van a 
gépjárművezetőkkel szemben.

Kiemelte, hogy noha az ittas vezetés 
az első négy legfőbb balesetet okozó 
tényező között van, a legtöbb közúti 
baleset gyorshajtás miatt következik 
be. Ezen belül is elkülöníthető az 
abszolút gyorshajtás – a mindenkori 
megengedett sebesség túllépése –, 
valamint a relatív gyorshajtás, amely 
az adott útviszonyoknak és forgalmi 
helyzetnek nem megfelelő. Ezt követi 
az elsőbbségi kötelezettség meg nem 
adása, illetve a megfordulási szabályok 
megsértése, amely elsősorban bevásár-
lóközpontok parkolójában vezethet 
kisebb ütközésekhez. 

Amíg az utóbbiak a legtöbb alkalommal 
anyagi kárral járnak, a sebességtúllépés 
miatt bekövetkező szerencsétlenségben 
gyakori a személyi sérülés előfordulása. 
Nehéz megítélni, hogy a sebességtúl-
lépésért kiszabható bírság mennyire bír 
visszatartó erővel – részletezte. 

„Szakemberként úgy látom, 
mindenki bízik a saját ítélő-
képességében és a gépjár-
műve tulajdonságaiban, a 
kettő azonban nem minden 
esetben áll összhangban 
egymással. Hiába rendel-
kezik egy sofőr nagy telje-
sítményű gépjárművel, az 
emberi tényezők (pillanatnyi 
figyelemkihagyás, fáradtság, 
stb.) minden esetben 
jelentős szerepet játszanak” 
– jegyezte meg.

Kiemelte, ezen belül a motorosok 
vezetési szokásai megérnének egy 
részletes elemzést. A környékre az 
jellemző, hogy hegyi térségek (Bükk, 
Mátra) vannak. Nagyon sok esetben 
tapasztalható, hogy az Alföldről érkező 
motoros turisták a hegyi útszakaszon 
olyan vezetéstechnikai hibát vétenek, 
amely személyi sérüléssel, és sajnos akár 
halálos kimenetelű balesettel is járnak.

„Noha nehéz megnevezni egy olyan 
rövidebb útszakaszt, vagy forgalmi 
csomópontot, amely kifejezetten 
veszélyes közlekedési szempontból, 
általánosságban elmondható, hogy az 
Egert észak-déli irányban kettészelő 
25-ös főút szinte teljes szakasza, az 
ebbe csatlakozó mellékutak, valamint 

a 24-es főút hegyi szakasza jelent baleseti veszély-
forrást. Az utóbbi útszakaszt a motorosok kedvelik 
leginkább, ezért itt nagyobb számban fordulnak elő 
motoros balesetek” – összegezte.

A rendőrkapitány elmondta, elsődlegesen azért 
zsúfoltak az utak, mert az elmúlt 5-6 évben 
jelentősen nőtt a regisztrált gépjárművek száma 
Egerben is. Éppen ezért sokkal nagyobb körülte-
kintéssel és szabálykövetéssel kellene viselked-
nünk a forgalomban. 

Mindezzel együtt Kovács József rendőr ezredes pozití-
vumként emelte ki, hogy az Egri Rendőrkapitányság 
vonatkozásában a 2020. január és július hónap közötti 
időszakban a közúti balesetek tekintetében minimális 
csökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest. 
Az M25-ös úttal kapcsolatban pedig megjegyezte, 
hogy ennek köszönhetően igen szembetűnő a 
tehergépjármű–forgalom csökkenése a Maklár és 
Andornaktálya közötti útszakaszon, valamint az 
Egerbe munkába érkezők egyre inkább használják a 
nemrég átadott gyorsforgalmi utat. 

Az egri parkolási rendszerről kifejtette, hogy noha 
fejlesztésre szorul, meglehetősen összehangolt és 
bonyolult munkát igényelne. Véleménye szerint 
ugyanis meglehetősen behatárolt az a terület, ahol a 
jogszabályoknak is megfelelő további parkolóhelyet 
lehet létesíteni. 

Az iskolakezdés miatt megnövekedett forgalommal 
kapcsolatban valamennyi sofőrt arra int, hogy ebben 
az időszakban még nagyobb körültekintéssel és a 
sebességi korlátok betartásával vezessen, különösen 
a gyalogátkelőhelyeken és az oktatási intézmé-
nyek környékén. Hozzátette, ez azért is fokozottan 
indokolt, mert a gyerekek ilyenkor szertelenebbek, 
és nekik is időbe telik, ameddig visszaállnak az év 
közbeni kerékvágásba. 

Heves megyében, így Eger környé-
kén is gyakoriak a közúti balesetek. 
Az elmúlt hetekben a személyi sérü-
léssel járó esetek között számos 
alkalommal történt halálos kimene-
telű szerencsétlenség is. A körülmé-
nyek a legtöbb esetben összetettek, 
mégis kijelenthető, hogy arányai-
ban véve a legtöbb közúti baleset 
sebességtúllépés miatt következik 
be. Hazánkban zéró tolerancia van 
érvényben, mégis gyakran értesü-
lünk arról, hogy a közúti balesetek 
részben ittas vezetés miatt történ-
nek. Az egyértelmű szabályok és 
szankciók ellenére rendre megtör-
ténik az, ami felelősségteljes maga-
tartással elkerülhető lehetne. A 
közúti balesetek legfőbb okairól, 
és az Eger környékén tapasztalható 
vezetési szokásokról, valamint a 
megelőzés fontosságáról beszél-
gettünk az Egri Rendőrkapitányság 
vezetőjével, Kovács József rendőr 
ezredessel.

VEZESSEN ÉSSZEL, HOGY 
MINDENKI HAZAÉRJEN!
A LEGTÖBB TRAGÉDIA KIVÉDHETŐ LENNE

Kovács József rendőr ezredes irodájában beszélt
a közúti balesetek általános okairól

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN

FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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25. ALKALOMMAL TARTJÁK MEG  
EGER CIVIL ÜNNEPÉT
ÜNNEP ÉS SZÜRET EGY IDŐBEN, EGY HELYEN

Idén – immáron 25. alkalommal – szeptember 
18-20. között a Szépasszonyvölgy ad otthont 
Eger Civil Ünnepének, amellyel azonos hely-
színen és együttműködés eredményeként 
tartják szeptember 19-én az Egri Szüretet is. A 
háromnapos ünnep keretében Eger civil szer-
vezetei színpadi műsorral és számos ismeret-
terjesztő, valamint kulturális programmal, kü-
lönféle szolgáltatásokkal várják a város lakóit 
és az Egerbe látogató vendégeket. Az ese-
ménysorozatról Farkasné Juhász Margittal 
(Egri Civil kerekasztal tagja, az Eger Civil Ün-
nepe koordinátora) beszélgettünk. 

„Közös tervek és egyeztetések eredménye, hogy 
Eger Civil Ünnepe idén partnere lett a szintén nagy 
hagyományokkal bíró Egri Szüretnek. A korábbi 
évektől eltérően idén változik a programhelyszín: a 
két rendezvény szervezői több helyszínnel és prog-
rammal várják az érdeklődőket a Szépasszonyvölgy 
árnyas parkjában” – mondta el lapunknak Farkasné 
Juhász Margit.

Eger Civil Ünnepe 2020. szeptember 18-án (péntek) 
egy jubileumi ünnepséggel kezdődik, amelyet az 
EMJV Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében 
rendeznek meg. Az egri civilek 25 évét egy fotókiál-
lítás, valamint egy könyvbemutató által ismerhetik 
meg jobban az érdeklődők.  

A szervező úgy véli, az ünnepi találkozás sok közös 
élmény és emlék felidézésére ad majd lehetősé-
get. Együtt lesznek a múlt és jelen aktivistái, akik a 
hétköznapokban önkéntesen és önzetlenül, karita-
tív módon összefogva dolgoznak a város kulturális, 

egészségügyi, szociális területein, 
valamint a sportéletben is. Ugyancsak 
pénteken számos program közül válo-
gathatnak majd a Szépasszonyvölgybe 
látogatók. Több pince teraszán kelle-
mes dallam kíséri majd a híres egri 
nedűk zamatát. 

„2020. szeptember 19-én (szombat) az 
Eger Civil Ünnep második napján tart-
ják az Egri Szüretet is, amely a város-
ból induló szüreti felvonulással veszi 
kezdetét. Az ünnepi traktoros felvo-
nulás résztvevőinek megérkezése után 
a színpad ad helyet a megnyitónak, a 
szüreti koszorúszentelésnek, valamint 
az ünnephez kötődő díjak átadásának. 
A civil kulturális egyesületek több órás 
műsora zenével és tánccal teszi majd 
örömtelivé a szombati szépasszony-
völgyi programot” – ismertette. 

Eger városában több mint 
100 civil szervezet működik, 
és az elmúlt években 
hatalmas kapcsolatrend-
szert építettek ki aktív 
közösségi tevékenysé-
güknek köszönhetően. 

Munkájuk országosan elismert, 
példaértékű összefogás eredménye. 
Jelentős elismerés, hogy az Egri Civil 
Fórum, az egri civil szervezetek közös-
ségének „parlamentje”, bekerült az Egri 
Települési Értéktár Nemzeti Értékei 
közé.

„Az idei ünnep részeként a civil háló-
zat szervezetei a színpadon tartott 
műsorokkal párhuzamosan szolgáltató 
sátrakban mutatkoznak be, és nyújta-
nak interaktív programokat az érdeklő-
dőknek. Ebben az évben is törekednek 
arra, hogy minden odalátogató aktív 
részese legyen a felkínált szolgáltatá-
soknak. A szervezetek összehangolt 
munkával idén is tematikus egysége-
ket hoztak létre, hogy közös tevékeny-
ségüket mindenki megismerhesse” 
- részletezte.

Az Eger Civil Ünnepe részeként 2020. 
szeptember 20. (vasárnap) rendezik 
meg a 25. Barokk Futóparádét az 
Érsekkertben. A programon bárki részt 
vehet. Az esemény célja a közösségte-
remtés mellett a sport népszerűsítése is.  

„A 25 éves ünnep attól válik teljessé, hogy 
annak részként, ám egy korábbi időpont-
ban, 2020. szeptember 12-én (szombat) 
a civil szervezetek a Felsővárosban 
Mozgásba hozzuk a várost címmel tarta-
nak különféle közösségi programokat az 
ott lakóknak” – tette hozzá.

Az Eger város civil szervezeteinek 
Fórumán elfogadott mottó: CIVILEK, 
ÉRTED – ÉRTÜNK! nem változott, szel-
lemiségét örökölték az elődöktől, és 
viszik tovább az elkövetkezendő 25 
évben is.

SZEPTEMBER 19. 
SZÉPASSZONYVÖLGY
A CIVIL SZERVEZETEK 
PROGRAMJAI
TEMATIKA SZERINT:
Egészség-sziget:
egészségi állapotfelmérés és 
egyéb szűrővizsgálatok

Család-sziget:
közös kreatív foglalkozások 
gyermekek és felnőttek 
részére

Esélyek szigete:
interaktív foglalkozások 
fogyatékkal élő 
alkotók számára 
(gyöngyfűzés, különféle 
sporttevékenységek, stb.), 
érzékenyítő eszközök 
bemutatása

Generációk 
összefogása-sziget:
hagyományos ízek, katonai 
fegyverzetkiállítás, képzett 
rendőrkutyák bemutatása

Zöld-sziget:
ősi növényfajták bemutatása, 
kóstolási lehetőség a 
különféle biotermékekből, 
környezetvédelmi technikák 
ismertetése

Folk-udvar:
népművészeti egyesületek 
bemutatkozása 
(viseletkészítő, fafaragó, 
kézimunkázó, üvegfestő, stb.)

Különlegességek-szigete:
mentőautó bemutatása 
az Agria Speciális Mentő 
és Tűzoltó Csoport 
közreműködésével

PROGRAMOK
NAPI BONTÁSBAN: 

SZEPTEMBER 12.
MOZGÁSBA HOZZUK A VÁROST 

(FELSŐVÁROS)

SZEPTEMBER 18.
JUBILEUMI ÜNNEPÉLY

(POLGÁRMESTERI HIVATAL, 
KONFERENCIATERME)

SZEPTEMBER 19.
EGRI SZÜRET ÉS A CIVIL

 SZERVEZTEK PROGRAMJAI
(SZÉPASSZONYVÖLGY) 

SZEPTEMBER 20. 
BAROKK FUTÓPARÁDÉ

(ÉRSEKKERT)

„Az ünnep idén más szervezést igényel, 
mint a korábbi években. A járványügyi 
helyzet ugyanis nagyobb odafigyelést, 
valamint a higiénés szabályok körülte-
kintőbb betartását teszi szükségessé. 
Lehetőség lesz a kézfertőtlenítésre, a 
mellékhelyiségekben történő fertőt-
lenítésre, valamint a kontakt helyeken 
kötelező lesz a szolgáltatók részére a 
szájmaszk viselése” – hangsúlyozta 
Farkasné Juhász Margit.

A szervezők reményei szerint mind 
Eger Civil Ünnepe, mind pedig az Egri 
Szüret maradandó élményt nyújt majd 
az érdeklődőknek.

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN

FOTÓ: GÁL GÁBOR

FOTÓ: CSATHÓ TIBOR

HIRDETÉS
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EGER LAKÓINAK EGÉSZSÉGE AZ ELSŐ
DR. PÓCS ALFRÉDOT A JÚLIUS 30-I KÖZGYŰLÉSEN
TETT INDÍTVÁNYÁRÓL KÉRDEZTÜK

Dr. Pócs Alfréd, az Egri Városvédők Egyesületének elnöke és önkormányzati képviselő régóta ellenzi az ötödik generá-
ciós (5G) mobiltelefon rendszer bevezetését. A július 30-i közgyűlésen közzétett előterjesztésében határozati javaslat-
ként szerepelt, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mindaddig ne támogassa az 5G bevezetését 
a városban, amíg egyértelműen nem bizonyosodik be, hogy az új technológia sem az emberre, sem pedig a környezetre 
nem káros. A közgyűlésen nyolc képviselő szavazott a javaslat mellett, négyen ellene, és öten tartózkodtak. Ennek 
értelmében – Budapest belvárosa, és számos hazai nagy város mellett – Egerben is megkezdhetik a szolgáltatók az 5G 
kiépítését. Az újgenerációs rendszer, valamint az egyre növekvő elektroszmog környezetre gyakorolt hatásairól beszél-
gettünk Dr. Pócs Alfréddal, aki ortopéd sebészként és traumatológusként praktizál.

Aktív szerepet vállal az Egri Városvédők Egyesüle-
tének elnökeként az ötödik generációs mobilszol-
gáltatás bevezetése ellen. Mennyivel lehet káro-
sabb az új hálózat a korábbi generációknál? 
Az elektroszmogot, azaz a elektromágneses környe-
zeti hatásokat nem érzékeljük, ezért könnyen azt hi-
hetjük, hogy nem is léteznek és nem hatnak szerve-
zetünkre. Természetesen a 2G, a 3G, a 4G, valamint a 
WiFi is káros az egészségre, hiszen ezek mesterséges 
elektromágneses tereket biztosítanak. A WiFi pél-
dául 2,4 GHz-vel működik, amely a vízmolekulákat 
mozgatja meg, és mivel a testünk 80%-a víz, mindig 
is hatott és hat is ránk. Azért kezdtem el az 5G elleni 
kampányt, mert kell egy határ, amelyet nem szabad 
átlépni. Az 5G már nem csak a lakosság internethoz-
záféréséről szól, hanem katonai célokat szolgál. Ezért 
rosszul érintett, hogy a közgyűlésen nyolc képviselő 
szavazott a javaslat mellett, négyen ellene és öten 
tartózkodtak. Komlósi Csaba, mint klímabiztos, kör-
nyezetért felelős vezető is a javaslat ellen szavazott.

Milyen nemzetközi példákat és kutatásokat isme-
rünk az új szolgáltatás bevezetésével kapcsolatban?
Izraelben például állami szinten végeznek egészség-
ügyi kutatásokat kiváló professzorok bevonásával. 
Megállapították, hogy nem csak termikus hatást 
okoz az elektromágneses sugárzás.
Az orosz kutatók pedig legalább 700 féle betegsé-
get tudnak előidézni mikrohullámokkal, azaz ezek a 
DNS-ben is okoznak elváltozást. Izrael mellett Szer-
bia és Szlovénia országos szinten halasztotta el az 5G 
bevezetését. Franciaország és Japán számos részén 
nem engedélyezték az új generáció kiépítését. Olasz-
országban is több száz város – köztük Róma – elhatá-
rolódott az új technológia kiépítésétől. 
Miután például Svájcban bevezették az 5G-t, renge-
teg egészségügyi panasz érkezett a hatóságokhoz, 
ezért kantononként kezdték el leállítani az új hálózat 
felszerelését és további kiépítését. Nemrég például 
Hawaii vezetése is úgy döntött, hogy beszünteti az 
5G-t, annak káros hatásai miatt.  A kezdeményezé-
sünknek az lett volna a célja, hogy Egerben megold-
juk, hogy bármiféle károsodás nélkül elkerüljük eze-
ket a példákat. 

Mely szervek határértékei mérvadóak az 5G-vel 
kapcsolatban?
Az elektromágneses terek sugárvédelmével foglalko-
zó nemzetközi testület, az International Commission 

on Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP) egy 12 főből alakult magántár-
saság, amely lényegében megszabja a 
határértékeket a világon. 
Honlapjukon bárki számára elérhető 
és olvasható, hogy ugyanakkor nem 
garantálják a közzétett információk és 
nézetek helyességét, megbízhatósá-
gát, illetve azok teljességét. 

A világ valamennyi országának ez adja 
meg a határértéket. Kivételt képez 
ez alól az Amerikai Egyesült Államok, 
amely a Federal Communications Co-
mission (FCC) által meghatározott ha-
tárértékeket veszi alapul. Az Egészség-
ügyi Világszervezetnek (WHO) pedig 
van egy daganattal foglalkozó bizott-
sága (IARC). 

Mit tehetnek a független kutatók, és 
az olyan társulások, mint az Egri Vá-
rosvédők Egyesülete?
A mi feladatunk, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy a 3G és a 4G is úgy 
kerültek bevezetésre, hogy lényegé-
ben nem történtek meg az előzetes 
vizsgálatok.  Ha bemegyünk például az 
Aachen-i egyetemre (Rheinisch-West-
fälische Technische Hochschule), leg-
alább 30.000 független kutatótól szár-
mazó tudományos bizonyítékunk van.

Milyen kutatások és hivatalos ered-
mények vannak hazánkban?
Van egy anyagunk, amelyet a júliusi 
közgyűlésen is bemutattam. Ezt 2017-
ben a Somogy Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Főosztálya adta 
ki. Ebben pontosan leírták az elektro-
szmog élettani hatásait. Számos ehhez 
köthető betegséget felsoroltak köz-
leményükben, úgy, mint szív- és ér-
rendszeri, légzőszervi, bőrgyógyászati, 
szemészeti, emésztőrendszeri, immun-
rendszeri és pajzsmirigyproblémákat. 

Mit kellene tenni egy ilyen új techno-
lógia bevezetése előtt?
A legnagyobb baj az, hogy nem vé-

geztek ezzel kapcsolatban vizsgá-
latokat. Addig nem lehet bevezetni 
egy új technológiát. Az 5G által olyan 
elektroszmog boríthatja be Földünket, 
aminek beláthatatlan következményei 
lehetnek. A jelenlegi kísérleteket még 
3.5 GHz-vel végzik, ebből adódóan 
nincsenek komoly tünetek. Összehan-
goltan kellene vizsgálni és kutatni az 
új hálózat lehetséges környezetre gya-
korolt hatásait, mielőtt azt bevezetjük. 
Mi nem azt mondjuk, hogy minden 
modern dolgot elvetünk, hanem aján-
lunk egy alternatívát, ami a száloptikás 
rendszer.  A 4G és az 5G között nin-
csen akkora technológiai ugrás, mint 
amennyivel károsabb a modernebb 
hálózat a korábbihoz képest.

Évente csaknem 1,5 milliárd 
mobiltelefont értékesítenek, 
amelynek mindössze 5%-a 
kerül újrahasznosításra.

Az összes többi szemétként ke-
rül a földbe veszélyes hulladékként.  
Amennyiben bejön az ötödik gene-
rációs mobilszolgáltatás, még jobban 
meg fog nőni az új készülékek száma. 
Az elektromágneses hullám felmele-
gedést okoz, amely melegíti az egész 
Földet.

Milyen céljai vannak az Egri Városvédők 
Egyesületének az 5G elvetése mellett?
A koronavírus előtt terveztük az Egri Ko-
sár Program beindítást, amelynek fő célja, 
hogy a termelőktől közvetlenül lehessen 
zöldséget, gyümölcsöt és húsféléket eljut-
tatni a fogyasztókhoz. Már el is készítettük 

a terveket, ám a járványhelyzet miatt nem 
tudtuk elkezdeni. Terveztük például 10.000 
fa ültetését is, ami szintén nem valósulha-
tott meg. Egyesületünk azt vallja, hogy vá-
rosunk lakóinak egészsége az első. Ennek 
a belátásához nem kell más, mint a lelkiis-
meret és a józan paraszti ész. Praktizáló or-

vosként is mindig azt tartottam szem előtt, 
hogy nemcsak a gyógyszer lehet a megol-
dás a betegségekre, hanem egységben kell 
kezelni azokat: a test, a lélek, és a szellem 
harmóniájában. 

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
2020. május 29-én honlapján közzé-
tett tájékoztatásában az áll az ötödik 
generációs (5G) mobiltelefon rend-
szer egészségügyi kérdéseivel kap-
csolat, hogy az hasonlóan a korábbi 
mobiltelefon, illetve vezetéknélküli 
telekommunikációs technológiákhoz 
(pl. 2G, 3G, 4G, WiFi) elektromágne-
ses (EM) hullámokat használ a mű-
ködéséhez. Az 5G szolgáltatás nagy-
ságrendekkel gyorsabb adatátviteli 
sebességet tesz lehetővé, jelentősen 
több felhasználó egyidejű kiszolgá-
lása mellett. A bevezetésre kerülő 5G 
szolgáltatás részben a korábban már 
használt rádiófrekvenciás (RF) sáv-
okban történik, illetve nemzetközi 
egyezmények alapján új frekvencia-
sávok is kijelölésre kerültek. A szol-
gáltatás Európában, így hazánkban 

is elsőként a 3,6 GHz-es, majd a ké-
sőbbiekben a 26 GHz-es frekvencia-
sávokban indul. A jelenlegi modelle-
zések, illetve mérések alapján az 5G 
technológia alkalmazásával a lakos-
ság napi átlagos személyi RF expozí-
ciója várhatóan nem fog növekedni. 
A nagyobb átviteli sebességnek kö-
szönhetően jelentősen csökken az 
adatátvitelhez szükséges idő, amely 
csökkenti a felhasználók elektromág-
neses kitettségét. Az 5G technológiá-
ban alkalmazott nyalábformáló és ún. 
MIMO (Multiple Input Multiple Out-
put) technológia alkalmazásával, illet-
ve az optimalizált szolgáltatással az 
ellátottság, ezzel együtt a környezeti 
RF expozíció jellege ugyan megválto-
zik, de az átlagos környezeti elektro-
mágneses expozíció várhatóan nem 
emelkedik, amely jelenleg nagyság-

renddel az egészségügyi határérték 
alatt van. A mobilkészülékekből és 
bázisállomásokból származó elektro-
mágneses sugárzás mértékét illető-
en az elektromágneses terek sugár-
védelmével foglalkozó nemzetközi 
testület az International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protecti-
on (ICNIRP) ajánlásai a mérvadóak. A 
nemzeti kormányok számára a WHO, 
az EU az ICNIRP ajánlásainak expozí-
ciós határértékeit javasolja a sugárvé-
delmi jogszabályokba beépíteni. Ha-
zánkban az EU előírásainak megfelelő 
egészségügyi határértékeket kell kö-
telezően betartani (ESzCsM 63/2004. 
(VII. 26.) sz. rendelet).

Forrás:
Nemzeti Népegészségügyi

Központ honlapja

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Dr. Pócs Alfréd a 2020. július 30-i
közgyűlésen mondja el indítványát
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STOPCSOMAGOLÁS!
FENNTARTHATÓ, HULLADÉKMENTES VÁSÁRLÁS
IMMÁR EGERBEN IS!

Szeptember elsején nyitotta meg Kaplonyi 
Benjámin, fiatal vállalkozó StopCsomagolás! 
elnevezésű hulladékmentes vegyes kiske-
reskedését. Végre Egerben is környezettu-
datosan, csomagolás nélkül vásárolhatunk 
alapvető élelmiszereket! Benjámin miskolci 
származású, ám az egri Eszterházy Károly 
Egyetem turizmus-vendéglátás szakán tanul, 
és két éve itt is él. 

Miként jött az ötlet és a lehetőség, hogy egy 
ilyen boltot nyisson ennyire fiatalon?
Az egyetemi tanulmányok alatt nagyon sokat 
tanultunk a környezetvédelemről, a hulladék-
gazdálkodásról és a fenntarthatóságról.  Ezek 
természetesen mindig is érdekeltek, és már 
egészen fiatalon is arra törekedtem, hogy a 
mindennapjaimban is megtegyem a környeze-
temért mindazt, amit csak lehet. Amikor tavasz-
szal elkezdődött a karantén - ahogy sokak-
nak – hirtelen sok szabadidőm lett. Elkezdtem 
gondolkodni, és megszületett a döntés, hogy 
csinálok egy vállalkozást. 

Mindezt teljesen egyedül találta ki és valósí-
totta meg? 
Természetesen mindenben támogattak a közeli 
ismerősök, közöttük a lakótársam, Oláh Ádám, 
akivel közös albérletünkben is igyekszünk 
környezettudatosan élni. Ádám mind a terve-
zésnél, mind pedig kivitelezésnél sokat segített. 
Ezért úgy gondolom, hogy ez gyakorlatilag egy 
közös munka eredménye. Amikor tanakodtunk 
az üzlet profilján, először egy török kifőzde 
nyitását terveztük, hiszen akkor még az sem volt 
a városban. Ám időközben nyílt ilyen étterem, 
ezért ezt a tervet elvetettük. Tovább gondol-
kodtunk, és amikor egyszer csak a Facebook-on 
szembe jött velem egy poszt, amely a csoma-
golásmentes boltokról szólt, kezdett körvo-
nalazódni egy ilyen profilú vegyeskereskedés 
nyitásának a gondolata. 

Kicsit sem félt? Milyen anyagi háttérrel indí-
totta a vállalkozást?
Természetesen volt kockázat ebben a projekt-
ben, de úgy gondolom, hogy a koromból adódik 
a merészség, hogy ebbe bele mertem vágni, és 

biztos vagyok abban, hogy a vállal-
kozásba fektetett pénz és energia 
meg fog térülni. Minimális tőkém 
volt, emellett kisebb megtakarítá-
saim, valamint egy közeli barátom 
adott némi kölcsönt. Így indíthat-
tam el a vállalkozást. 

Milyen lépések következtek ezután?
Korábban is figyeltem és tanulmá-
nyoztam, hogy hol van ilyen jellegű 
üzlet, valamint azt, hogy milyen 
kritériumoknak kell megfelelnie. Jó 
érzéssel töltött el, hogy úgy indí-
tok egy vegyeskereskedést, hogy 

közben, amennyire csak lehet, 
védem a környezetemet. Majd 
ezt követően kezdtem el felmérni 
azt, hogy mennyire van igény 
Egerben egy ilyen típusú üzletre. 
Először csak a saját környezetem-
ben kutakodtam, majd felvettem 
a kapcsolatot beszállítókkal és 
helyi, valamint környékbeli kister-
melőkkel. Egerben végeztünk 
piackutatást egy rövid kérdőív 
formájában. Mindez visszaigazolta, 
hogy van érdeklődés egy ilyen 
típusú üzletre itt is. Az is megerő-
sített, hogy országszerte már több 

ilyen vállalkozás működik, és van rá kereslet.  
Szépen lassan összeállt, hogy milyen terméke-
ket szeretnék forgalmazni, és milyen kisterme-
lők termékeit szeretném értékesíteni. Nemrég 
tettem le az Élelmiszer- és vegyiáru eladó OKJ 
vizsgát, amely a tevékenység előfeltétele. 

Hogy találta meg az üzlethelyiséget?
Nem volt sok lehetőség akkortájt, de a Szent 
János utcában éppen meghirdettek egy 25 
négyzetméteres üzlethelyiséget bérlésre, amely 
fekvéséből adódóan is tökéletes választásnak 
bizonyult. A helység félkész állapotban volt, így 
nagyrészt magam alakíthattam ki a belső elren-
dezését, Ádám segítségével. Itt is elsődleges 
szempont volt, hogy környezetkímélő módon, 
újrahasznosítható dolgokból – használt faládák, 
raklapok és megmaradt festékek – alakítsuk ki 
az üzlethelyiséget. 

Hogyan találták meg újszerű vállalkozását a 
beszállítók?
Nagyon sokat egyeztettem termelőkkel, 
potenciális beszállítókkal és a nemrég létrejött 
StopCsomagolás! Facebook oldalnak köszön-
hetően is egyre többen keresnek meg, és feje-
zik ki együttműködési szándékukat. Számos 
ún. zero waste termékeket forgalmazó cég 
keres viszonteladókat, de számos helyi, vagy 
éppen környékbeli kisvállalkozással is kötöttem 
megállapodást már. Egy jó példa erre a Heves 
megyében lévő hevesi kis családi vállalkozás-
ként működő Bártfai tészta, akikkel megálla-
podtam abban, hogy veszek 60-70 literes dupla 
kiszerelésű masszív tárolókat, amelyeknek az 
egyik felét ők fizetik, a másikat pedig én. Amikor 
pedig berendelem az árut, ők hozzák abban és 
elviszik a másikat. Ennek köszönhetően nekik 
nem kell becsomagolni, műanyagba vagy 
papírba tenni. 

Mitől csomagolásmentes egy bolt?
A termékek többször használatos tárolókban, 
környezetbarát csomagolásban érkeznek, nagy 
kiszerelésben. Az üzletben saját vagy vásá-
rolt edénybe, tárolóba, zsákba lehet kimérni a 
különböző termékeket. Nincsenek kiporciózva 

az áruk, ezért pontosan annyit 
vehetnek a vásárlók, amennyit 
csak szeretnének. Tekintve, hogy 
lényegében lejárt a műanyag zacs-
kók ideje, végső esetben újrahasz-
nosított papírtasakot kap a vevő a 
termékek megvásárlásához.
Öko és bio tisztítószereink, vegyi 
áruink nem szennyezik a környe-
zetet, növényi alapúak és kimérve 
hulladékot sem termelnek. Kézzel 
készült natúr kozmetikumaink 
minőségi, válogatott, természetes 
alapanyagokból készülnek, hulla-
dékmentesen. Amit csak lehet, 
újrahasználunk és újrahasznosí-
tunk, összességében tehát mini-
malizáljuk a kibocsátást.

Hogyan tárolják az élelmiszert, és 
miként figyelnek a higiéniára?
A tárolók lehetnek üvegedények, 
csatos és csapos üvegek, dobozok, 
kosarak, szintúgy a vevők is ilyen 
edényekbe vásárolhatnak, mint pl.: 
befőttes, szörpös, olajos, boros, 
csatos - új vagy kiürült, textíliák 
(vászonzsák, szütyő, táska, újra-
hasznosítható szalvéta), fa-, fém- 
vagy műanyagedények (ételtá-
rolók, dobozok), kiürült vagy új 

flakonok, például tisztítószerek-
hez, tasakok, csomagolók bármi-
lyen anyagból. Igen fontos, hogy 
kizárólag megfelelően kitisztított 
edényekbe szolgálunk ki, emellett 
a mi tárolóink, szedőkanalaink és 
edényeink is rendszeresen fertőt-
lenítő mosogatást, valamint öblí-
tést kapnak.

Milyen portékákat lehet majd kapni?
Arra törekszünk, hogy minden 
olyan élelmiszert be tudjanak 
szerezni a vásárlók, amelyekre a 
mindennapjaikban szükség van. 
Természetesen még vannak korlá-
tok, amelyek miatt kezdetben 
elsősorban a száraz élelmiszere-
ket (lisztfélék, tészták, hüvelyesek, 
magvak, teák, fűszerek, zöldség, 
gyümölcs, tojás, olaj, méz, ecet) 
és számos egyéb terméket (natúr 
kozmetikumok, termelői szörpök, 
lekvárok, háztartási kiegészítők, 
üvegedények, pékáruk) lehet majd 
kapni a boltban. Ám ahogy a lehe-
tőségeink engedik, igyekszünk 
bővíteni a termékek listáját. 

SZAKKÉPZÉSEINK:

FELNŐTTEK FELKÉSZÍTÉSE ÉRETTSÉGIRE: 
Érettségire való felkészítés 11. és 12 évfolyamon (szakmunkás bizonyítvány 

illetve új szakközépiskola bizonyítvány megszerzése után)
Részletes információ: elérhetőségeinken vagy személyesen. 

Jelentkezés és információk: igazgato@iqpont.hu | http://iqpont.hu
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TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

(IQ-PONT KÖZÉPISKOLA) FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI, 
2020/2021-ES TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRE:

► Pénzügyi-számviteli ügyintéző
► Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
► Infokommunikációs hálózatépítő  
    és -üzemeltető technikus
► Informatikai rendszer- és
    alkalmazás-üzemeltető technikus
► Nyomdaipari technikus

► Divat-, jelmez- és díszlettervező
► Dekoratőr
► Grafikus
► Rendészeti őr
► Közszolgálati technikus
► Kéz- és lábápoló technikus

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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„Az elmúlt 10 évben mi is egy folyamatosan felívelő 
tendenciát tapasztalunk a rozé fogyasztással kapcso-
latban. Egyre népszerűbb ez a bortípus, amely-
nek különböző módozatai jelentek meg a piacon” 
- mondta el lapunknak Soltész Gergő. Hozzátette, 
kezdetben volt a klasszikus száraz rozébor, emel-
lett egyre elterjedtebbek lettek a nagyobb szén-
savtartalmú termékek, valamint az édesített rozék. 
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#ROSEALLDAY
MEGHÓDÍTOTTA A ROZÉ AZ INSTRAGRAMOT 

Évről évre nő a rozé rajongótábora. A fiatalabb 
generáció körében is egyre népszerűbb ez a 
borfajta. Az International Wines and Spirits 
Record (IWSR), a nemzetközi bor- és párlat-
piac kutatására specializálódott cég elemzői 
a legfrissebb, 2019-es adatokat vizsgálva arra 
jutottak, hogy a rozé továbbra is az egyik 
legerősebb trend a világon. Nincs ez másként 
Egerben és a térségben sem. 

Dan Mettyear, az IWSR borkutatási igazgatója 
szerint a rozé egyértelműen növekedési pályán 
van. „A rozé továbbra is az egyik legerőtelje-
sebb és legszélesebb körű trend a borokon 
belül, olyan sokszínű piacokkal, mint az Egyesült 
Államok, Paraguay, Kína és Namíbia. Ahogy 
a rozétrend az elmúlt években fejlődött, a 
fogyasztók igényei úgy tolódtak el a könnyebb, 
provence-i stílus irányába, amely megtestesíti 
az élénk, nyári pillanatokat.” A provence-i bor 
exportja az elmúlt öt évben évente átlagosan 
28%-kal nőtt.

Nemzetközi szinten várható, hogy egyre több 
magasabb árú, csúcsminőségű rozé kerül a 
piacra. 

Ezzel egyidőben a rozét készítő borászok-
nak érdemes a vegán szegmensre is figyelmet 
fordítani, ugyanis számíthatunk arra, hogy 

egyre több vegán matrica jelenik 
meg a palackokon, és a webáru-
házak is kialakítanak egy külön 
részt ezeknek a boroknak. Az 
Egyesült Királyság egyik vezető 
online borkereskedése, a Majestic 
már 2019-ben 200 bort listázott 
vegánként, szemben az egy évvel 
korábbi 39 borral.

A rozé egyik nagy erőssége abban 
rejlik, hogy – bár azt hinnénk, hogy 
a rózsaszín elriasztja őket – a nők 
mellett a férfiak is ugyanolyan 
szívesen fogyasztják.

Az Y-generáció pedig 
még divatosabbá tette, 
hiszen a közösségimédia–
platformokon menőnek 
számítanak az olyan 
hashtagek, mint a 
#roséallday. Éppen a 
vizuális megjelenítés miatt a 
palacknak, címkének egyre 
nagyobb a jelentősége, 
ahogy előtérbe kerülnek 
az alternatív csomagolási 
megoldások is, akár a 
kisebb kiszerelésű üvegek, 

fémdobozok vagy a 
környezetbarát innovációk, 
kartondobozok. A lényeg, 
hogy legyen színes és 
feltűnő, és mutasson jól az 
Instagramon.

Barta Anna, a mátrai Nagygombos 
birtok borásza régóta elkötelezett 
a rozék irányába, ezért mindig 
figyelemmel kíséri, hogy a borpiac 
mely történései milyen hatás-
sal lehetnek a rozékra. Úgy látja, 
hogy évről évre nő a kereslet a 
rozék iránt, az emberek szeren-
csére nem tudják megunni. “Ezzel 
együtt folyamatosan reagálnunk 
kell a változásokra, amelyek nem 
mindig csak fogyasztói igények, 
hanem a Brexit, vagy az amerikai 
piacokra való kijutás nehézsége, 
a klímaváltozásra való reagálás a 
szőlőtermesztéssel kapcsolatban, 
a fine dining éttermek elvárásai-
nak való megfelelés, vagy éppen 
most a Covid-19 piaci hatásai” 
- nyilatkozta. 

Az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosával és 
vezetőjével, valamint az Egri Borműhely elnö-
kével, Soltész Gergővel beszélgettünk az Eger 
környékén is tapasztalható rozé iránti növekvő 
igényekről, és a megváltozott borfogyasztói 
szokásokról.

Lényegében a rozébor egy önálló kate-
góriává nőtte ki magát.

„A rozébor a fiatalok 
számára egy vonzó 
termék, hiszen jellemzően 
gyümölcsös, friss, és ideális 
esetben a palackozástól 
számítva egy éven belül el 
szoktuk fogyasztani. Azt 
látjuk, hogy a könnyed, 
megnyerő ízek vonzóbbak 
a fiatalabb generáció 
tagjainak körében, mint 
egy testes, magas 
tannintartalmú, markáns 
ízű és illatvilágú vörösbor" 
- részletezte. 

„Amíg 5-10 évvel ezelőtt abszolút 
a bikavér dominanciájáról lehetett 
beszélni, addig manapság összértéke-
sítést tekintve a rozé boraink képviselik 

a legnagyobb volument. Évente több 
mint egymillió palackot adunk el ebből 
a bortípusból” – hangsúlyozta. 

„A rozéborok esetében arra törek-
szünk minden évben, hogy egy nagyon 
tiszta ízvilág, és minél inkább gyümöl-
csös jelleg domináljon. Szerencsénk 
van abban, hogy kiváló adottságú 
borvidéken dolgozhatunk; másrészt 
a nagy művelt területnek is köszön-
hetően széles a fajtaválasztékunk. 
Minden évben azokat a szőlőfajtákat 
használjuk fel az alaprozék készítésé-
hez, amelyeket az adott évjáratban a 
legígéretesebbnek gondolunk. Ebben 
az évben is nagy öröm volt számunkra, 
hogy a borvidék legjobb rozé borának 
a mi Kékfrankos félszáraz rozénkat 
választották” – összegezte.

SZERZŐ: ZSIGMOND LILIAN
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

APOKALIPSZISEN
INNEN ÉS TÚL

Az Esernyő Akadémia Gerald Way azonos című képregénysorozata alapján készült. A címben szereplő iskola inkább egy 
gyerekeknek szánt kiképzőtábor, ahol hét különleges képességekkel bíró fiatal nevelkedett egészen csecsemőkoruktól. 
Vezetőjük és egyben apjuk, aki születésük után mindannyiukat megvásárolta, majd adoptálta, egy neves tudós, akinek 
nem titkolt célja, hogy egy szupercsapatot állítson össze, majd az általuk szerzett dicsfényben sütkérezzen.

A történet 17 évvel későbbről indul, ahol 
rögtön szembesülhetünk, melyik „hős” 
mennyire égett ki az elmúlt években, egyál-
talán hősként tekintenek-e magukra és 
egymásra, vagy az addigra halott apjukra, 
akinek bár az élete, a nevelési stílusa és a 
körülmények inkább szétzilálta, a temetése 
viszont újraegyesítette a famíliát. 

A cselekmény előrehaladtával, miként a 
fogadott testvérek egymás iránt érzett 
kötődése erősödni kezd, úgy a megoldan-
dó problémák és a megmentendő emberek 
száma is egyre csak növekszik. Közben 
pedig bonyolódik a kapcsolatrendszerük 
és flashback-szerűen válaszfoszlányokat is 
kapunk a múltból, megmagyarázva a moti-
vációk egy részét.

Az akciódús, feszesen vágott részeket 
pörgős zenék, csipkelődő párbeszédek, 
puskaropogás és kemény pofonok kötik 
össze. A hősök pedig a világ megmentése 
közben mind a jelenben, mind a múltban 
arra keresik a választ, hogyan lehet túlélni 
a mindennapokat egy hétgyermekes disz-
funkcionális családban.

Több mint egy évtizede éli újra rene-
szánszát a képregény mint műfaj, illetve a 
belőle készített film- és sorozatadaptációk. 
Csakhogy míg a Marvel és a DC futósza-
lagon termeli a szuperhősöket, elindult 
egy tendencia egy olyan igényesebb irány 
felé, ahol a nézőknek nincs már az első pár 
percben „lerágott csont” érzése. Az Esernyő 
Akadémia jó példa erre, hiszen valódi 
jellemfejlődéseket láthatunk, és a történet 
váratlan fordulatai tényleg keresztülhúzzák 
a közönség számítá-
sait, és arra kényszerít 
mindenkit, hogy bizo-
nyos elvárásokat újra 
és újra átértékeljenek. 
Ahogy azt például a 
főszereplő Ellen Page 

(Juno, Eredet, X-Men-filmek, Tallulah, A nő, 
akit szerettem) is teszi, őrlődve a testvérei 
között, de még a mellékszereplők táborát 
is olyan sztárok erősítik, mint Mary J. Blige, 
vagy Kate Walsh. 

Július végétől elérhető a sorozat második 
évada, ahol a csapatnak újabb csapásoktól 
kell megmenteniük a bolygót és önmagu-
kat, ahol az idő természetesen ismét elle-
nük dolgozik, ráadásul a múltban találják 
magukat, ahol arra is koncentrálniuk kell, 
hogy ne változtassanak a történelmen, 
hiszen az végzetes lehet a jövőjükre, vagyis 
az eredeti jelenükre nézve.

AZ ESERNYŐ AKADÉMIA/THE UMBRELLA ACADEMY
AMERIKAI FANTASY-AKCIÓSOROZAT, FEKETE KOMÉDIA
RÉSZENKÉNT ~40-60 PERC, 2 ÉVAD, 2019
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Tiszlavicz Luca több mint 3 éve tevékenykedik 
a városi televízió szerkesztőjeként, leginkább 
sportesemények és versenyek közvetítésével, 
forgatásával tölti mindennapjait. Ez stílusában 
is megjelenik, a praktikusabb, lazább vonalat 
képviseli. Az egri bevásárlóközpont segítségé-
vel arra vállalkoztunk, hogy egy kis eleganciát 
csempésszünk öltözékébe, így olyan darabok 
után kutattunk, amelyek segítségével nem 
csak különleges alkalmakkor, hanem a hétköz-
napokban is csinosabbnak érezheti magát.

Próbafülkében töltött hosszú órák, jó hangulat, izga-
tott várakozás a sminkes székben - ezek jutnak első-
ként eszembe arról a lányos délutánról, melyet kollé-
ganőmmel közösen tölthettünk el a Gabi trendelője 
magazinműsorunk forgatásán. 

Jakabné Jakab Katalin idegenvezetőként és 
a Cukorbetegek Egri Egyesületének elnöke-
ként tevékenykedik. A mindennapok során 
mindig elegánsan, különböző hímzéssel, csip-
kével ellátott ruhákat visel. Elmondása szerint 
otthon a négy fal között, sőt kirándulások 
alkalmával is így öltözködik. Az egri bevásár-
lóközpont segítségével arra vállalkoztunk, 
hogy beszerezzük az első nadrágját, és olyan 
megjelenést varázsoljunk neki, amely a cukor-
beteg gyerekek számára szervezett táborban 
is kényelmes viselet lehet.

De vajon hogyan beszélhetek rá sportcipő 
viselésére egy hölgyet, aki egész életében 
magassarkúban járt? És vajon a mindig töké-
letes frizurája helyett elfogad-e egy lazább 
alternatívát? Vajon meg tudom-e győzni arról, 
hogy egy nadrág is lehet csinos és elegáns?

Ezek a gondolatok jártak a fejemben, amikor Jakabné 
Jakab Katikával az Agria Park felé vettük utunkat, hogy 
egy délután alatt új megjelenést varázsoljunk neki. 

Ugyancsak megnehezítette a dolgom Katika azon 
kijelentése, hogy kicsit aggódik az átalakítás eredmé-
nyét illetően. Elbátortalanodtam, hogyan fogom egy 
magabiztos, határozott nő stílusát megváltoztatni, 
ezért a további gondolkodás helyett inkább belevág-
tunk a tökéletes ruhadarabok keresésébe. 

Katika sok elvárással és 
kritériummal érkezett, 
de végül sikerült két 
olyan szettet összeál-
lítanunk, mellyel mind-
ketten egyaránt elége-
dettek voltunk. Virágos, 
vidám lenge nyári nadrá-
got egy fél elegáns, szín-
ben hozzáillő inggel, 

JAKABNÉ JAKAB KATALIN
„A RUHÁT NEM HORDANI, 
HANEM VISELNI KELL”

valamint egy sportosabb, térdig érő 
kék rövidnadrágot és bordó blúzt 
próbált fel Katika. Mindkét ruhában 
tündökölt, ugyanúgy viselte, mint 
elegánsabb darabjait. Szerinte ugyanis 
a ruhát nem hordani, hanem viselni kell 
a jobb összhatás érdekében. Hosszas 
tanakodás után utóbbira esett a válasz-
tásunk. Úgy gondoltam, túl vagyunk a 
nehezén... Nos, tévedtem.

Hátra volt még a cipő és a táska kiválasz-
tása, a fodrász és a smink. A cipőboltba 
ennek ellenére már így is egy teljesen 
más Katika lépett be. Míg korábban 
sosem próbált volna fel egy sportci-
pőt, most ezen akadt meg a tekintete 
elsőként. Bár azt azért tudni kell, hogy 
egy magassarkú, csillogós darabról volt 

SZERZŐ: LOVÁSZ GABRIELLA
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GABI TRENDELŐJE
VÁRJA A MEGÚJULNI

VÁGYÓKAT

AUGUSZTUS 19-TŐL AZ AGRIA PARK SEGÍTSÉGÉ-
VEL HETI RENDSZERESSÉGGEL ALAKÍTUNK ÁT EGRI 
LÁNYOKAT, ASSZONYOKAT, IDŐSEBB HÖLGYEKET. 

A FORGATÁS SORÁN KREATÍV ÖTLETEKKEL ÉS 
TANÁCSOKKAL SIETEK SEGÍTSÉGÜKRE, HOGY 
SOKKAL, DE SOKKAL JOBBAN ÉREZZÉK MAGUKAT 
SAJÁT ÉLETÜKBEN. 

A TV EGER NÉZŐI SZERDÁNKÉNT VELÜK EGYÜTT 
IZGULHATJÁK VÉGIG AZ ÁTALAKULÁS FOLYA-
MATÁT, AZ ÚJ RUHADARABOK ÉS A KIEGÉSZÍTŐK 
FELKUTATÁSÁT, A FODRÁSZ ÉS A SMINKES OKOZTA 
ÚJDONSÁG VARÁZSÁT. 

szó. Támogattam az ötletét, de azért 
egy szandált is kerestem neki, végül 
pedig az lett a befutó.

A táska kiválasztásánál viszont 
szereplőnk akarata érvényesült.

Ezután utunk a fodrászatba veze-
tett, ahol Katika nagy kihívás elé 
állította az ott dolgozókat, ugyanis 
semmilyen módosítást, vágást nem 
engedélyezett, csak frizurája beszá-
rítására kaptunk szabadkezet. De ez 
az apró módosítás is nagy meglepe-
tést okozott. Egy modernebb, fiata-
losabb Katika nézett vissza a tükör-
ből, a smink pedig csak még tovább 
fokozta az összhatást. 

Úgy gondolom Katikával egy nagyon 
kellemes délutánt töltöttünk el, sok 
nevetéssel és sok érdekes törté-
nettel, és ami a legfontosabb, egy 
nagyon látványos átalakítással. 
Ahogy Katika fogalmazott, nagyon jól 
érezte magát, hogy mindenki egész 
nap vele foglakozott, és sikerült „nem 
elrontanom” őt. Mint mondta, ugyan-
olyan jó érzéssel távozik új ruhada-
rabjaiban, mint ahogyan a nap elején 
megérkezett saját összeállításában.

Ezekért a szavakért már megérte!

Habár Lucával már több éve dolgo-
zunk együtt, mindezidáig nem értet-
tem miért takarja el alakját és fedi el 
csinos vonásait. A műsor forgatása 
során azonban kiderült, a kényelem és 
a védelem érdekében viseli szívesen 
ezeket a sportos darabokat, ugyanis 
elmondása szerint nem viseli jól, ha 
az utcán megszólítják vagy esetleg 
fütyülnek neki.

Első utunk egy olyan ruhaüzletbe 
vezetett, melybe szereplőnk egyedül 
biztosan nem térne be. Elegáns, szűk, 
fodros, nőies darabok széles válasz-
téka tárult elénk. Ennek ellenére hamar 
kiszemeltük a számunkra legszebb 
darabokat, és már nyílt is a próbafülke 
ajtaja. Fehér magas derekú szoknyát 
rózsaszín fodros blúzzal, sárga maxi 
és lenge nyári ejtett vállú ruhát öltött 
magára.

Ám Luca arckifejezése sokat elárult, 
egyikkel sem volt elégedett, nem 
érezte jól magát ezekben a dara-
bokban. Így még sok-sok ruhapróba 
következett, míg sikerült rátaláltunk a 
megfelelőkre. A fehér magas derekú 
szoknyához egy zöld fodros ejtett 
vállú blúzt párosítottunk, melyben 
Luca már magabiztosan lépett ki a 
próbafülkéből.

Következett a cipőbolt. Mivel a ruha 
színei önmagában is nagyon erősek és 
feltűnőek voltak, ezért egy nude színű 
magassarkút kerestünk. Azért, hogy 
Luca igényeinek is eleget tegyünk egy 
kényelmesebb darabra, egy telitalpú 
szandálra esett a választásunk.

Következő lépés az ékszerek és kiegé-
szítők kiválasztása volt, melyeket a 
hétköznapokban szintén nem igazán 
láthatunk Lucán. Hosszú hajába egy 
gyöngyös hajráfot képzeltem el, ő 
pedig egy bokaláncot választott még 
az összeállításunkhoz. Habár sportri-
porterünk már így is egészen másként 
festett, hátra volt még a fodrász és a 
sminkes is, amely nagy meglepetése-
ket tartogatott. 

Frizuráját egy kis vágást követően 
hullámokkal tették elegánssá a Pláza 
fodrászat munkatársai, majd kocsiba 
pattantunk, hogy Faragó Edina is 
kezelésbe vegye alanyunkat. Nude 
színekkel emelte ki Luca arcvonásait, 
30 perc után pedig már egy egészen 
más lány, pontosabban egy lélegzetel-
állítóan szép nő tekintett vissza ránk a 
tükörből. A nap végén, 7 órányi forga-
tást követően sikerült megismerni 
Tiszlavicz Luca új arcát, amelyre ő 
éppúgy rácsodálkozott, mint ahogyan 
én is. 

WWW.TVEGER.HU

JELENTKEZZ! HA ESETLEG TE 
IS KEDVET KAPTÁL AHHOZ, 
HOGY VELÜNK UTAZZ A 
STÍLUSOK KÖZÖTT, KERESD 
BÁTRAN CSAPATUNKAT A TV 
EGER FACEBOOK OLDALÁN, 
VAGY ÍRJ A TVEGER@TVEGER.
HU E-MAIL CÍMRE. MI KÉSZEN 
ÁLLUNK! 

TISZLAVICZ LUCA
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