Márciusban Egerbe látogat az MR1-Kossuth Rádió
Kemény csaták medencében, pincében és a politika színpadán

Március 26-án 18 órától az Eszterházy Károly Főiskola Dísztermében az eddig megszokottnál is
színesebb vendégkör vitázik majd politikáról, borról, sportról – azaz fontos dolgokról – Vízy Dorottya
és Rábai Balázs vezetésével.

Az esti program alaphangját várhatóan Stumpf István és Kéri László politológusok adják meg.
Bemelegítésképpen a villámgyorsan változó napi politikai helyzetről, a válság legfrissebb
fejleményeiről, és a pártok lépéseiről, reakcióiról kérdezzük majd őket.
Nem véletlenül kanyarodik majd a beszélgetés ezen a ponton a két „kis” parlamenti párt felé: a
következő két vendég Fodor Gábor, az SZDSZ elnöke – és Herényi Károly, az MDF frakcióvezetője lesz.
Sokak szerint mindketten ugyanazért a szavazóbázisért harcolnak – különböző eszközökkel. Ebbe a
csatába az óriásplakát-kampánytól a jellemzően megosztó személyiségű Bokros Lajos
közgazdászprofesszor és volt pénzügyminiszter futtatásáig sok minden belefér. Mi a cél? Hogyan
alakul majd a pártpolitikai térkép? Nem csak a válaszok, hanem a kérdések is alaposan
megváltozhatnak még az egri vitaestig hátralévő napok alatt.
Gerendás György, az egykori sokszoros válogatott, olimpiai bajnok vízilabdázó 2004 óta az egri csapat
edzője. Vajon bajnok lehet-e egyszer ez a csapat? Mi kell még ehhez a vezető edző híres és hírhedt
temperamentumán kívül?
Ha Eger, akkor bor – nem lehet és nem is szabad kikerülni ezt a témát a szőlőhegyek lábánál.
Hajlamosak vagyunk magasztalni a magyar borokat – a nemzetközi piac pedig mintha nem tenné
ugyanezt. A borokban, vagy a sokat emlegetett marketingben van a hiba? Hogy lehet az, hogy
olcsóbban kapunk néha jó minőségű ausztrál, chilei bort, amelyet a Föld túlsó oldaláról szállítanak
ide, mint egy palack egri bikavért, innen a szomszédból?
Minderről dr. Gál Lajos borászt kérdezi Vízy Dorottya és Rábai Balázs.

Szóba kerül tehát az MR1-Kossuth Rádió Országjárásának egri estjén szinte minden, amiről a város
beszél.
Aki időben szeretné lefoglalni helyét, jelentkezzen már most az orszagjaras@mr1.hu e-mail címen.

