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Képviselői elismerés  
a forradalom ünnepén

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
62. évfordulója alkalmából Markó Kata-
lin vehetett át Országgyűlési Képviselői 
Elismerő Oklevelet és emlékplakettet 
Nyitrai Zsolttól.

Nyitrai Zsolt miniszterelnö-
ki megbízott, Eger és térsége 
országgyűlési képviselője a 
megemlékezésen elmondta: 
köszönet és hála illeti azo-
kat a hősöket, akik kivívták 
számunkra a szabadságot, 
mert 1956 nélkül nem jöhe-
tett volna el 1989 sem.

Mint Nyitrai Zsolttól meg-
tudtuk, az országgyűlési 
képviselői oklevelet és em-
lékplakettet mindig az kap-
ja, aki munkájával, életével 
példát mutat a közösségnek. 

A 62. évforduló alkalmából 
ezt a díjat Markó Katalin, 
az ’56-os Szövetség Heves 
Megyei és Egri Szervezeté-
nek elnöke, az ’56-os Szövet-
ség Országos Szervezetének 
elnökségi tagja és az egri 
’56-os Emlékbizottság tagja 
vehette át. Markó Katalin 
megköszönte az elismerést, 
és megígérte, hogy továbbra 
is azon fáradozik majd, hogy 
a diákok és a pedagógusok 
minél többet megtudjanak a 
forradalom történetéről.
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Utánpótlás országos bajnoki címek  
az EVSI-Egri Spartacus tájfutóitól

Az elmúlt hetekben annyi 
sikert értek el az EVSI-Egri 
Spartacus tájfutói, mint még 
soha korábban. Ez az orszá-
gos bajnoki helyezéseik pont-
számában is 70 százalékos 
növekedést hozott. A junior 
világbajnokságon 8. helyezést 
elért, a válogatottban is stabi-
lan szereplő Bárány Tamás 
esélyeshez méltóan nyerte 
meg a normáltávú OB-t, de 
magabiztosan lett országos 

bajnok Kiss Mikes Tamás is, 
az F14-es kategóriában. Az 
aranyak gyűjtésében az F14-
es csapat is jeleskedett Kiss 
Mikes Tamás, Kocsik Eszter 
és Wachter András révén. 
Közel állt a bajnoki ezüstér-
met szerző Tiszlavicz Vero-
nika is a győzelemhez, aki 
idei eredményeivel Svájcban 
képviselhette a magyar szí-
neket. Kocsik Eszter jelenleg 
Kínában versenyez az után-

pótlás válogatottal, s Bárány 
Tamás pedig ma indul Dáni-
ába egy rangos nemzetközi 
megmérettetésre. 

Az egyre eredményesebb 
EVSI-Egri Spartacus edzései 
hétfőn, szerdán és pénte-Kiss Mikes Tamás

ken 17 órától a városi sta-
dion épületének földszinti 
öltözőjéből indulnak, ahol a 
korosztályos edzők folyama-
tosan várják 10 éves kortól 
a népszerű sportág iránt ér-
deklődőket. Honfi Gábor

Bárány Tamás Tiszlavicz Veronika

Kiss Mikes Tamás, Kocsik Eszter és Wachter András
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