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Szőlő, bor, hagyomány, honismeret 
Kevés olyan nemes és értékes feladat van ma a világon, mint hagyományaink felelevenítése, meg-

tartása és továbbadása. Feladat, mert nemzeti kultúránk elemeit megőrizni kötelességünk. Hogyan is 
számolhatnánk el lelkiismeretünkkel, ha ezt nem tennénk? Gyermekeink, unokáink talán még sosem 
láttak szölöprést, antik fahordót vagy hosszú nyakú lopót. Mit mondanánk nekik, ha egyszer, talán egy 
kiállításon rákérdeznének: mik ezek? 

Heves megyében, ahonnan megannyi kiváló borász minőségi nedűje indul útjára az országba vagy a 
nagyvilágba, szinte elvárás a borkészítési hagyományok ismerete, mert érzelmi kötődésünk van hozzá. 
Tagadhatatlanul jó érzés külföldön megpillantani egy palack nyakán a nemzeti színű szalagot és büsz-
kén rámutatni: ez bizony magyar bor! 

Nem egyszerű küldetés a hagyományőrzés: a ránk erőszakolt információdömping közepette csak 
annak van esélye megpillantani az értékeket, akibe idejekorán, kicsi gyermek korában beépítették a 
szülők a szűrőt, melyen fennakadnak a gyöngyszemek. Azon dolgozunk, hogy legyen szó akár a borról, 
a néptáncról, vagy éppen a nemzeti lovaskultúráról, a jövő nemzedéke is részese legyen annak a rendkí-
vül sokrétű tudásnak és tradíciónak, ami bennünket magyarrá tesz. 

Horváth László, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 

Gondola tok az egri kul túráról 
Nagy tisztelettel köszöntöm az egriek nevében a Honismereti Szövetség valamennyi tagját, akiket 

hamarosan városunkban is köszönhetünk! Örömünkre szolgált, amikor megtudtuk, hogy az Országos 
Honismereti Akadémiát Egerben kívánják megrendezni, s ehhez jó szívvel adott támogatást városunk 
önkormányzata. Különösképp, hogy a számunkra oly kedves tematikával foglalkozik a tanácskozás, az-
az a szőlő és borkultúra hagyományaival. 

Városunkat a közgondolkodás elsősorban, mint nemzeti történelmünk dicsőséges küzdelmének 
színhelyét, a hazaszeretet és hősiesség szimbólumát tartja számon. Mindezeken túlmenően méltán lehe-
tünk arra is büszkék, hogy a több mint ezer éves múlttal rendelkező város az eltelt évszázadok során itt 
élő és dolgozó emberek közös erőfeszítésének köszönhetően igazi építészeti és kulturális gyöngyszem-
mé is vált. Eger történelmi múltjával - adottságainak köszönhetően - a borkultúra is szervesen össze-
nőtt. A Bükk délnyugati lejtőjén, a Mátra és Bükk hegység között, illetve az Alföld és az Eszaki-
Középhegység találkozásánál több évszázaddal ezelőtt egri központtal egy olyan bortermelő táj alakult 
ki, amely mára már világhírnevet szerzett magának. Szőlőmüvelőink joggal büszkék fáradtságos mun-
kájuk végeredményére: az Egri Bikavérre, az Egri Leánykára és egyéb kiváló minőségű boraikra, újab-
ban a világ egyetlen márkanévvel ellátott fehér cuvée borára, az Egri Csillagra. Városunk mindezeken 
kívül évszázadok óta az észak-magyarországi régió egyházi, oktatási és kulturális centruma. 

Úgy vélem, Egerben nem csupán a magyar történelem hősei, de a civil kezdeményezések gazdái is 
otthon érezhetik magukat. Hosszú évek óta híres az egri civil aktivitás, a nonprofit szféra képviselőit, 
akik fontos társadalmi ügyeket tűznek zászlajukra, Eger igyekszik több eszközzel is támogatni. Igaz 
mindez nemcsak a helyi, de a számunkra oly fontos országhatárokon átnyúló, nemzetünk ügyét szolgá-
ló kezdeményezésekre, célokra is. 

Ha honismeretről beszélünk, meg kell említenem, hogy jómagam az 1991-ben alakult Egri Lokál-
patrióta Egylet elnökeként lettem polgármester. Meggyőződésem, hogy ez a város értékei, hagyomá-
nyai iránt teljes szívvel elkötelezett polgárokat tömörítő szervezet a maga szerény eszközeivel is na-
gyon sokat tud tenni azért, hogy az itt élők megismerjék, magukénak érezzék Egert és büszkék legye-
nek az évezredes, sok korban, sokféle módon felhalmozott kincsre, ami 2012-ben Egert jelenti. 

Ezért indítottuk útjára néhány évvel ezelőtt az „Egri séták egrieknek" programsorozatot, amely idén 
a századik rendezvényéhez érkezett. Százféle egyedi, egri érték bemutatása, száz különböző történet. 
2011 őszén, Eger Ünnepén, amely a helyi civil szféra nagy megmozdulása, a második, sétákat össze-
foglaló kötetet jelentettük meg, és már a harmadik kiadását tervezzük. 

Miért büszkélkedem ennyire a Lokálpatrióta Egylettel és ezzel a séta-programmal? Mert tudom, 
hogy önök, akik egy civil szerveződés tagjaként a honismeret szakmai, módszertani kutatásával foglal-
koznak. ily módon is kíváncsiak Egerre: úgymond az 1552-es várvédelem és a barokk belváros „mögé 
látnak". Hozzánk hasonló célokat tűznek ki saját maguk elé is. 

Eger Megyei Jogú Város nevében nagy szeretettel köszöntöm a július 1 -6-ig nálunk állomásozó 
honvédeket, a Honismereti Szövetség tagjait, a 40. Országos Honismereti Akadémia résztvevőit! 

Habis László polgármester 
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