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5JEGYZET

– felvetése mia� juto�ak eszembe az alábbi 
gondolatok.

Mindig fölháborodom azon, hogy ha az 
összegyűjtö� újságokat, irodai papírhulla-
dékot elvisszük a MÉH-be, többet fizetünk 
a fuvarért, mint amit kapunk a papírért. 
Nem igazán vagyunk érdekel�é téve, hogy 
gyűjtögessük, s elszállítassuk a hulladékot. 
Ezért aztán munkahelyeken, o�hon, üzletek-
ben is sokszor belecsempésszük a szemétbe, 
a még újrahasználható papírt.  Ugyanakkor 
fennen hirde�ék mindenhol, hogy „hatvan ki-
logramm papír egy fa élete”. Mi papírgyűjtők 
szeretnénk sok fát megmenteni… Ha a 
begyűjtö� papírért korrektebb árat fizetnének, 
megint divatba jönne a papírgyűjtés, s az ebből 
gyárto� újra-papírból készülnének a bevásárló 
zacskók, – mint az olyan országokban, ahol 
többet törődnek a környezet megóvásával 
– bizonyára olcsóbb lenne, mint amivel jelen-
pillanatban riogatnak bennünket.

Ezzel megspórolhatnánk a műanyagzacskó 
termékdíját, megspórolhatnánk azt a 
valószínűleg euromilliókra rúgó összeget, 
amelyből veszélyes hulladékégetőt építenek, 
s amelyben majdan meg kell semmisíteni a 
soha el nem bomló műanyagzacskó hegyeket, 
s megspórolhatnánk az egészségügyi ellátás 
összegét, amelyből majd azokat az ember-
eket kezelik, akik a környezeti ártalmaktól 
betegedtek meg. 

Többszörös 
spór

Azt sokan, sok helyen, sokszor elmondták 
már, hogy egyszerre vagyunk szegény és 
pazarló társadalom. Ez az ellentmondás 
látszik a közigazgatásban, – amelyben oly 
nyögvenyelősen születik meg a várva-várt 
karcsúsítás – az egészségügyben – ahol a 
privatizációtól remélik a megoldást – az 
oktatásban, – ahol ebben az évben már 
elkezdődött az integráció, egyelőre kevés 
haszonnal, sok buktatóval – s a környezetvé-
delemben is.

És i� álljunk meg egy szóra… Nem egy 
jegyzet, de egy könyvtárnyi irodalom, tanul-
mány is kevésnek bizonyulna ahhoz, hogyha 
a környezetvédelem minden területén mutat-
kozó hiátusokat elemeznénk. A kiragado� 
példa csak a szelektív szemétgyűjtés okán 
jutott eszembe, amely főként a lakosság 
környeze�udatos formálását lenne hivato� 
szolgálni. Azon már kibosszankodtam 
magam, hogy a szelektív gyűjtő edények 
melle� hegyben áll az egyéb hulladék, mert 
arra kicsit lusta a polgár, hogy a nem odavaló 
szemetét elvigye a következő vegyes konté-
nerig. Inkább leteszi a földre. Mondjuk, ha a 
szolgáltató kitenne a szelektív gyűjtők mellé 
egy sima konténert, s akkor nem lennének 
zacskóhegyek a földön.

No és ez a zacskó, illetve a forgalmazóktól 
beszedendő termékdíj – amelyet egyébiránt 
úgyis mi, a lakosság, fogunk megfizetni 



A Tiszaújvárosi Kistérséghez 16 település tartozik. Varga Tamás /31/ kistérségi megbízo�  szerint, 
többek közö�  azért is érdekes ez a statisztikai kistérség, mert i�  van egy csapatban az ország leg-
szegényebb és negyedik leggazdagabb települése. Így, ezekkel az ado� ságokkal koordinálni a 
feladatokat nem lehet könnyű.

- Márpedig a mi feladatunk az, 
hogy megismerjük a területünkön 
lévő települések problémáit, terveit, 
elképzeléseit, s ezeket összefogva 
segítsünk forrásokhoz jutni. Ebben 
az segít bennünket egyrészről, hogy 
szinte napi kapcsolatban állunk 
a polgármesterekkel, másrészről 
pedig, hogy az elmúlt évben a MEH 
Nemzeti Területfejlesztési Hivatala 
saját forrásainak jó részét leadta a 
régióknak, így nagyon sok jó prog-
ramot indítha� unk el.

- Hogyan fogadják a polgármeste-
rek az Önök segítségét?

- Eléggé vegyes a tapasztalatom. 
Vannak olyan polgármesterek, akik 
minden gondjukat maguk akarják 
megoldani, nem nagyon hisznek a 
társulás erejében. Szerencsére egy-
két jó példa meggyőzi őket arról, 
hogy érdemes összefogni. Vannak 
persze olyanok is, akik nagyon hamar 
vevők voltak arra, hogy valaki fi gyeli 
a pályázatokat helye� ük, naprakész, 
s segítséget tud nyújtani. Az a legna-
gyobb baj, hogy az önkormányzatok 

jó része forráshiá-
nyos, nem tudja 
az önrészt felmu-
tatni, nem tudnak 
pályázatíró cégeket 
megfizetni. Azt is 
tapasztalom, hogy 
a polgármesterek 
sokszor ügyesen 
k i h a s z n á l j á k  a 
minisztériumoknál 
meglévő kapcsola-
taikat.

- Segítenek-e a te-
rületen működő vál-
lalkozásoknak is?

- Természetesen, ha tudunk o-
lyan pályázati lehetőséget, amely-
lyel fejlődhet a vállalkozás, vagy 
stabillá válhat, új munkahelyet te-
remhet, akkor mindenképpen. Ezzel 
a településen élőket és a települést is 
segítjük.

- Említene néhány olyan példát, 
amely a kistérség megalakulása óta 
valósult meg?

- Például a hejőbábai óvoda, vagy 
az ároktői általános iskola felújítása. 
Már ma is közösen történik egyes 

Egy csapatban
a legszegényebb 
és az egyik
leggazdagabb

A TISZAÚJVÁROSI

KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI

Girincs
Hej�bába

Hej�keresztúr
Hej�kürt
Hej�papi

Hej�szalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld

Tiszapalkonya
Tiszaújváros

szöveg: O���� B. E����

Név: 
Kor: 

Eredeti
foglakozás: 

Sport: 

Varga Tamás
31 év
államigazgatási 
főiskolát végze� , 
de eddig an-
golt taníto�  és 
fi lmkészítéssel 
foglalkozo� 
body, testedzés

közszolgáltatások szervezése, vagy 
kommunális beruházások megvaló-
sítása. És van egy csodálatos, hosszú 
távú terv, amelyhez több térség 
összefogására is szükség lesz, ez 
egy 200 kilométeres kerékpárút a 
szlovák határtól Szegedig. Ha ez a 
két milliárd forint értékű beruházás 
megvalósulna, nemcsak a kerék-
pársportot űzőknek, és az idegen-
forgalomnak kedvezne, hanem a 
kistelepülések közö� i biztonságos 
közlekedést is megoldaná.

A T������������ I���� P��� 140 hektár területen 
kedvező körülményeket kínál a versenyképes 
ipari és kereskedelmi vállalatok letelepedé-
séhez.

Az Ipari Park területe az M3-as autópálya lec-
satlakozásától mintegy 5 kilométerre helyezkedik 
el. A Tiszaújvárosi Ipari Park kitűnő logisztikai 
elhelyezkedése révén, valamint korszerű infra-
struktúrával, iparvágány-ellátás lehetőségével 
kiválóan alkalmas olyan technológiaigényes 
termelővállalatok letelepedéséhez, amelyek 
áruikkal a magyar, az Európai Uniós és FÁK 
országok piacait kívánják elérni. A Park szívesen 
lát minden befektetőt, aki az ipar, kereskedelem 
és logisztika, illetve szolgáltatások területén 
tevékenykedik.

Az Ipari Park teljes infrastruktúrával, 
közművekkel elláto�  földterület kínál a Befektetők 
részére. 

A teljes infrastruktúra magába foglalja a 
telekhatárig kiépíte� ; elektromos áram, földgáz, 
vízvezeték és telekommunikációs hálózatot, vala-
mint szennyvíz-, csapadékvíz elvezető rendszert 
és az Ipari Park belső úthálózat, közvilágítás 
rendszerét.

Az ipari park és a város kedvezményes bérleti 
és értékesítési konstrukciót, ill. különböző ked-
vezményeket, támogatásokat kínál a befektetők 
részére.
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Több, mint két évvel ezelő�i riportunk végén Farkas Zoltán Tiszaújváros polgármestere, a 
következőt gondola�al zárta a beszélgetést: „Abban persze igaza lehet, hogy könnyebb helyzetben 
van az a város, amely a történelmi múltjával is tudja csábítani a turistákat, de nekünk ezt tudva úgy 
kell felépítenünk a város marketingjét, hogy a közelmúltban megteremte� értékeket mutassuk meg 
az idelátogatóknak, s a keleti régiót csillagtúra-szerűen tegyük vonzó programmá a vendégeknek.”

– Elmondhatjuk, hogy ezt sikerült 
megvalósítani. Gyönyörű, virágos, 
tiszta a város, s bár erősen nyárutó 
van telis–tele a strand vendégekkel. 
Gazdag kulturális és sportprogram 
várta tavasztól egész nyáron át az 
idelátogatókat, s az akkori tervekből 
sok minden valósággá vált. 

– Ha csak címszavakban is, de 
kérem, sorolja fel milyen változá-
sok történtek a város életében a 
közelmúltban?

– Nézzük az idegenforgalmat 
először! Megépült a kemping a 
strand területén, s 2006-ra készen 
lesz egy 250 fős négy csillagos hotel 
a működő Termál Hotel mellett. 
A tiszaszederkényi városrészünk-
ben, pedig a falusi turizmus kap 
egyre nagyobb szerepet, ezzel új 
munkalehetőség nyílik az o� lakó 
embereknek. Az Ipari Park a terveink 
szerint fejlődik, s a munkanélkülisé-
get sikerült 12,5 százalékról 5 száza-
lékra csökkenteni. Nagyot lépünk 
előre a kereskedelem fejlesztésében 

is. Épül a Tesco, telket vásárolt a Spar, 
s ezeken kívül még érdeklődnek 
más áruházláncok is. Teljes infra-
struktúrával ellátva kialakíto�unk, 
s versenytárgyaláson értékesíte�ünk 
újabb 86 építési telket. Egy cégbe 
olvaszto�uk a város gazdasági tár-
saságait, amellyel nemcsak létszám 
megtakarítást értünk el, hanem a 
számlázási rendszer is egyszerűbb, 
áttekinthetőbb lett, s ezzel még 
jobb szolgáltatást nyújthatunk a la-
kosságnak. Az autópálya közelsége 
már most érződik, s ha a leágazás is 
megépül a környék összes települése 
jobb helyzetben lesz, s még inkább 
bekerülünk az ország vérkeringé-
sébe.

– Tiszaújváros le� a statisztikai 
kistérség központja. Összefog tizen-
hét települést, közel 35 ezer embert. 
Jelent ez előnyt a városnak?

– Nyolc évvel ezelő� tömörültek 
a környékbeli teleülések Tisza-
újváros közpon�al a Városkörnyéki 
Társulásba. Nem működö� igazán 
hatékonyan a rendszer, de pályáz-
tunk közösségi beruházásokra, 
amelyekből néhány meg is valósult. 
A jelenlegi un.” Többcélú Kistér-
ségi Társulás”-nak már jobbak a 
lehetőségei.

– Ez a lépés nagyon jó időben 
történt, hiszen ezek a társulások 7 
milliárd forintból pályázhatnak. Ezt 
tudva, bizonyára örömmel csatla-
koztak a környező települések.

TISZAÚJVÁROS 
FELELŐSSÉGGEL TERVEZ

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS, 
EGY CÉLÉRT

– Azért ez nem ilyen egyértelmű. 
Nem egyszerű 22 települést össze-
fogni. Gyanakvás is van jócskán az 
emberekben, rossz tapasztalat is 
bőven. Az mindenesetre jó indulás 
volt, hogy 105 millió forintra pályáz-
tunk, s 95 milliót nyertünk. 

– Milyen célokat tűztek ki?
– A rendelet szerint akkor pályáz-

hatunk közösen, ha legalább három 
közszolgáltatás – közoktatási, szo-
ciális és gyermekjóléti intézményi, 
vagy alapellátási és egészségügyi 
– ellátását, valamint területfejlesztési 
feladatok közös ellátását, szervezését 
legalább három évre vállaljuk. Ez de-
terminálja a célokat. Például szeret-
nénk kialakítani egy jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást, és biztosítani 
akarjuk az egészségügyi ügyeletet, 
vagy közösen készí�etnénk tanulmá-
nyterveket a turizmus fellendítésére, 
a közlekedés infrastruktúrájának 
kialakítására. Úgy gondolom, hogy 
a társulás létrejöttével, nagyobb 
esély kínálkozik a kistérségi terü-
letfejlesztési projektek megvalósí-
tására, a közigazgatási ügyintézés 
korszerűsítésére.

– A további tervek, álmok megvaló-
sításában az bizonyára nagy köny- 
nyebbség, hogy el lehet érni o-
lyan uniós forrásokat, amelyeknek 
birtokában nagyobb lépéseket is 
megtehet a város. Milyen uniós 
pályázatok készülnek?

– Az egyik és egyben a legfonto-
sabb számunkra, a rendelőintézet 
felújítása, korszerűsítése, amely 
1-1,5 milliárd forintos beruházás. 

szöveg: O���� B. E����

Erre szeretnénk pályázni, mert ez 
saját erőből nem megoldható. Saj-
nos az idén forráshiányunk van, s 
ez a tavalyi elvonásoknak is betud-
ható. Meg kell gondolnunk, hogy 
mire tud pályázni a város, mennyi 
az-az önrész, amelynek kifizetése 
nem veszélyezteti a működésünket. 
Felelősséggel csak így tervezhet a 
város vezetése ezek után is.
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Hejőkürt újkori történetéről viszont 
Varga Gyula polgármester ad á� ekintést, 
aki 1990 óta áll a község élén.

- Sok-sok évtizedes lemaradást kelle�  
bepótolnunk, és olyan életminőséget 
teremteni, ami megtartó erőt képvisel, 
megállítja az elvándorlást, és az i�  élők 
sajátjuknak tekintik a települést. Tizen-
négy év rövid idő, de hosszú ahhoz, 
hogy valamennyi elképzelésünk valóra 
váljon. Az elsők között hoztuk létre a 
falugondnoki rendszert, beváltva a hozzá 
fűzö�  reményeket. 1991-töl folyamatosan 
kiépültek a közművek, beltéri utak és 
járdák. Közintézményeink felújítását, 
korszerűsítését megvalósíto� uk, s 1992-
ben Tiszatarjánnal sikerült megállapod-
nunk a vagyon megosztásban, az egyházi 
ingatlanok rendezésében. Emlékművet 
állíto� unk a II. világháború hejőkürti ál-
dozatainak tiszteletére, közben bővíte� ük 
és korszerűsíte� ük a község közvilágí-
tását.

- Hejőkürt fokozatosan gyarapodo� . 
Sok évtizedes elmaradását felszámolva, 
lakói, főleg a felnövekvő nemzedék, 
megtalálta mind azt, ami szülőhelyéhez 
kötötte, köti. A helyi vízmű fejleszté-

sének köszönhetően a vízminőséget 
hosszútávon megoldottuk, s pályázat 
elnyerésével egy Ford mikrobuszt kap-
tunk, amivel megoldódo�  az iskolás gyer-
mekek szállítása, sőt az öregedő Barkas 
gépjármű cseréjére is sor került. A fejlődés 
újabb állomása volt a szerveze�  hulladék 
szállítás beindítása, amelyet a mai napig 
az önkormányzat finanszíroz. A gáz 
beruházás 1995 végére fejeződö�  be. A 
gázvezeték hossza majd hét kilométer 
hosszan hálózza be a községet. Az M-3-as 
autópálya építésének jótékony hatása egy-
aránt megmutatkozo�  mind a falu költ-
ségvetésében, mind pedig a munkahelyek 
teremtésében. A helyi általános iskola 
átalakításával óvodát létesíte� ünk, amely 
osztatlan sikernek örvend a mai napig. 
Minden évben, – folytatja a leltári felso-
rolást Varga Gyula – valamivel mindig 
gyarapodtunk. Folytatódo�  a belterületi 
járdák építése, és létrehoztuk a Hejőkürti 
Gyermekekért Alapítványt amelynek 
célja, segíteni a településen élő csecsemő, 
óvodás, iskoláskorú gyermekek, fi atalok 
életkörülményein.

- Hejőkürt az elmúlt öt évben további 
jelentős változáson ment keresztül. 1998 és 
2003 közö�  Millenniumi Emlékpark épült 
az óvoda udvarán, folyta� uk a járdák 
építését, s beveze� ük a helyi iparűzési 
adót. 1999-ben hagyományteremtő cél-
lal megrendeztük az első Falunapot, 
hulladékgyűjtő konténereket vásároltunk. 
Több sikeres pályázatnak köszönhetően 
kulturális rendezvényeket szerveztünk, 
számítógépekkel gyarapodott a pol-
gármesteri hivatal, és korszerűsíte� ük 
intézményeink fűtési  rendszerét . 
Újabb szárazburkolatú útszakaszokat 
építe� ünk, s megkezdődö�  a falu szépí-
tése, fásítása, virágokkal való díszítése. 

Az elmúlt közel tizenöt év ala�  a község 
megtartóereje erősödö� , a lélekszám alig 
változik. Hejőkürt 140 hektáros területén 
ma is 343-an élnek. Közmegelégedéssel 
működnek intézményeink, a könyvtár, a 
művelődési ház, a sportpálya, az orvosi 
rendelő és a templom. Összességében 
elmondható, Hejőkürt belső úthálózata 
teljes egészében szilárd burkolatú, a la-
kosság felének van telefonja, 60 százaléka 
rendelkezik gázzal és vezetékes ivóvízzel. 
A község társtagja a Hejöpapiban épülö 
regionális hulladéktároló és feldolgozó 
társulásnak. A befolyt iparüzési adó, 
a különbözö pályázatainkhoz szüksé-
ges pénzfedezet önrészét gyarapítják, 
s a megnyert pályázatok a falu további 
fejlesztését szolgálják. Természetesen 
vannak gondjaink is.  Elsősorban a 
település szennyvíz hálózata kiépítésének 
több éves sikertelen pályázatát említem, 
amelyért 1997 óta „harcolunk.”

Varga Gyula köztiszteletben álló 
polgármestere a településnek, amelyet 
föállásban lát el 1990 óta. Őslakosként, 
széleskörű szakmai tapasztalatait haszno-
sítja napi munkája során. S mint a község 
egyik mezögazdasági vállalkozója, rend-
szeresen segíti, támogatja mind Hejökürt, 
mind pedig a régió rendezvényeit.

EGY FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ 
DÉL-BORSODI KÖZSÉG: 

Az első írásos emlékek a településről a XIII. században lá� ak napvilágot, 
amikor is a krónikás lejegyezte az ősi szállásbirtok névadójának, Kürt tör-
zsének nevét. A Tisza és a Hejő karéjában elterülő tájat benépesítő elődök 
álla� enyésztéssel, halásza� al tarto� ák fenn magukat. Az 1261-ben íródo�  
hivatalos okmány, az egri püspök birtokaként említi. 1275-ben a tatárjárás 
nem kímélte a már Kuerd néven ismert szálláshelyet, de az életben maradot-
tak újra éleszte� ék, s 1319-ben már, mint Kohrt jelöléssel hallat magáról. 
A történelem további eseményei közö�  szerepel a birtokos neve Rozgonyi 
Sebestyéné, ám ezú� al Kwert néven említik. 1566-ban a törökök dúlják fel 
a falut, amelyet végül 1792-ben Eszterházy Károly éleszt újjá. 

HEJŐKÜRT

szöveg: F����� B���
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Rövid történeti á�ekintésre kértük dr. Török Pált, a Tiszaújvárosi Rendelőintézet igazgató főorvosát:

- A település lakóinak egészségügyi 
ellátását, I976 novemberétől a 24 orvosi 
munkahelyes rendelőintézetben látjuk 
el. Abban az időben i� kaptak helyet 
a körzet orvosi-és fogászati rendelők, 
a védőnői szolgálat, járó-beteg szakel-
látás keretében a belgyógyászat és 
a szülészet-nőgyógyászat, sebészet, 
röntgen, laboratórium, szemészet, 
ideggyógyászat, fizikoterápia, munka-
alkalmassági és sportorvosi szakren-
delés. A város dinamikus fejlődése fel-
vete�e az igényt további bővítésekre, 
így I98O-ban átadásra került a 4 darab 
háziorvosi gyermekrendelőknek és 
védőnői szolgálatnak helyet adó 
épület, majd I985-ben a felnő� házi-
orvosi rendelőket magában foglaló 
épületszárny. Az évek során a terület 
betegség - struktúráját alapul véve és a 
költséghatékonyságot szem elő� tartva 
a járó-beteg szakrendelések vertikuma 
jelentősen bővült: I995-től ortopédia, 
onkológia, oszteoporózis, ultrahang, 
I997-től pszihiátria, I999-től urológia, 
2OOO-től audiológia,2OO2-től kar-
diológia, mozgás-szervi rehabilitáció 
és tüdőgyógyászat működik.

I� meg kell, hogy jegyezzem, hogy 
a minőségi betegellátás érdekében, - a 
volumen korlátok módosítása nélkül 
– azon szakrendelések óraszámát 
szeretnénk bővíteni, ahol a magas 
esetszám mia� az egy betegre fordíto� 
idő kevesebb, mint az országos átlag.

– A betegek folyamatos és minőségi 
ellátásához, az egészségügyi szol-
gáltatást nyújtó intézményeket, 
szakmai minimumfeltételek sza-
bályozzák. Erre vonatkozóan az Önök 
rendelőintézetében ado�ak a személyi 
és tárgyi feltételek? 

- Egy többször módosíto� NM ren-
delet az egészségügyi szolgáltatást 
nyújtó egyes intézmények szakmai 
minimumfeltételeit szabályozza. Így az 
előírt személyi minimumfeltételeknek 
megfelelünk. A Rendelőintézet lét-
számát illetően, az intézet dolgozóinak 
63%-a közalkalmazo�. A vállalkozó 
szakalkalmazo�ak száma évről - évre 
növekszik, 2OO2-ben arányuk elérte a 
tíz százalékot. A nem szakalkalmazot-
tak aránya a 3 év ala� egy százalékkal 
csökkent a teljes létszámon belül. A 
dolgozói létszámnövekedést a felada-
tok bővülése te�e szükségessé. Szak-
dolgozói létszámunk az új szakren-
delések beindítása mia� emelkede�. 
A nem szakalkalmazo� létszámunk, 
összességében a négy év alatt nem 
változo�.

– A személyi feltételek biztosí-
tásához hozzátartozik az öt évenkénti 
továbbképzéseken megszerezhető 
creditpont /érvényesített szakmai 
regisztráció/ teljesítése. Ez csak a köz-
alkalmazo�akra vonatkozik, vagy a 
vállalkozásban dolgozó szakalkal-
mazo�akra, orvosokra is?

- Intézményünkben a képzések, 
továbbképzések szerveze�en folynak. 
Szakképesítés, illetve újabb szak-
képesítés megszerzése intézményi 
és dolgozói kezdeményezés alapján 
történik. Ez utóbbi esetben a dol-
gozó kérvényt nyújt be indoklás-
sal, ami elbírálásra kerül. Minden 
esetben szakmai és gazdaságossági 
szempontok figyelembe vételével 
történik a döntés meghozatala. Mind 
az orvosokat, mind az egészségügyi 
szakdolgozókat rendeletek kötelezik 
az ado� öt éves regisztrációs perió-
dusban a creditpontok megszerzésére, 
szakmai ismereteik szinten tartására 

továbbfejlesztésére. A dolgozónként 
vezete� nyilvántartások folyamatos 
figyelemmel kisérésével ütemezzük a 
pontszerző továbbképzéseket. Egyéb, 
továbbképzés jellegű -creditpontot 
adó- rendezvényeken való részvétel 
engedélyezése mindig egyéni elbírálás 
alapján, annak hasznossága mérlegelé-
sével történik.

– Mennyiben felelnek a meghatáro-
zo� tárgyi feltételeknek?

- A többször módosíto� 21/I998.NM 
rendelet szabályozza a gép-műszer el-
láto�ság szakmai minimumfeltételeit. 
Az intézet a beszámolás időszakában 
öt éves gép-műszer beszerzési tervvel 
rendelkezett, melynek megvalósí-
tásához a fedezetet az Önkormány-
zat biztosította. I998-ban szakmai 
fejlesztés részeként fülészeti ultrah-
ang készüléket, audiométert, EKG-
t, cytoskópot, sürgősségi táskákat, 
és egy korszerű ultrahang készü-
léket vásárolt az intézet.I999-ben  a  
fejlesztésből az új fiziko-, és balneoterá-
piás részleg műszerekkel ,gyógyászati 
gépekkel, berendezésekkel történő 
felszerelésére fordítottunk. 2OOO-
ben a fül-orr-gégét a szemészetet, 
2OOI-ben, a kardiológiát fejleszte�ük 
műszervásárlással -2OO2-ben hae-
matológiai automatát vásároltunk, 
2OO3-ban alapítványi támogatásból a 
fiziko- és balneoterápiás részlegünkbe 
egy számítógép vezérelt gerinc reha-
bilitációs gépet vásároltunk.

– Mely települések tartoznak a 
rendelőintézet szakellátási terüle-
téhez?

- A Rendelőintézet a finanszírozási 
szerződés szerint területileg egységes 
ellátási területén megközelítőleg 46 
OOO ember él. A terület közigazga-
tási szempontból a tiszaújvárosi és 

A FEJLESZTÉS, A FEJLŐDÉS 
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a mezőcsáti kistérség I8 települését 
fedi le. A kedvező közlekedési felté-
telek és a tiszaújvárosi munkahelyek 
miatt Polgár város és környékének 
lakói is a rendelőintézet szolgálta-
tásait veszik igénybe .A valós el-
látási terület, így 25%-al nagyobb a 
Hajdú-Bihar megyei települések mia�. 
Azért a rendelőintézet szolgáltatásait 
elsősorban a területen élők veszik 
igénybe.

– A szakellátások csak beutalóval 
vehetők igénybe?

- Beutalási joga a háziorvosoknak, és 
a szakrendeléseknek van, de néhány 
szakellátás beutaló nélkül is igénybe 
vehető. Ilyen a nőgyógyászat, a sze-
mészet, a fül-orr-gége, az ortopédia, 
az onkológia, a bőrgyógyászat. Szo-
ros kapcsolatot tartunk fenn, a helyi 
foglalkozás-egészségügyi orvosokkal, 
és szolgáltatókkal, így szerveze� for-
mában részt veszünk az üzemek dol-
gozóinak szűrésében is . Egészségügyi 
szolgáltatásunk, mondhatni minden 
szakmára kiterjedően el tudja látni a 
betegeket, beleértve a széleskörű gon-
dozóhálózatot is. Például a pszihiátriai 
és pszihológiai gondozóban 2OO3.

év végén 28O gondozo�at tarto�ak 
nyílván. Az összes gondozott 35% 
schizofrén,I5% mentális retardáció és 
hangulatzavar mia� nyilvántarto�ak. 
A bőr és nemi-beteg gondozottak, 
veszélyeztetettek vizsgálatát, nemi-
beteg gondozását szűrővizsgálatát 
/syphilis, HIV/ végezzük. Az elmúlt 
évben I83 beteget szűrtünk. Onkoló-
giai gondozónk a daganatos, és a 
stómás betegek ellátását végzi. A 
nyilvántarto� betegek 93%-a az emlő 
rosszindulatú daganata mia� került 
gondozás alá. A területen élők gon-
dozását elsősorban a tiszaújvárosi 
Városi Rendelőintézetben működő 6 
gondozó /pszihológia - pszihiátria, bőr 
és nemi-beteg, valamint, onkológia és 
tüdőszűrés/ végzi, de Tüdőgondozó 
található ezen kívül Mezőcsáton is, 
ahol elsősorban TBC-s és asztmás 
betegeket látnak el.

– Milyen fejlesztési irányokat kép-
zeltek el a jövőt illetően?

- Az intézet rendelkezik a fenntartó 
önkormányzat, a megyei ÁNTSZ, 
és a MEP által is elfogadott 5éves 
/2OO3-2OO7/ stratégiai tervvel. A terv 
elkészítése során figyelembe ve�ük a 

terület morbiditási /megbetegedés/, 
mortalitási /halálozási/ statisztikáit, a 
rendelőintézet járó-beteg szakrendelé-
seinek kapacitását, kihasználási adatait 
és az egészségpolitika szakmai céljait. 
A legfontosabb stratégiai irányok: a 
betegség megelőző szűrések mennyisé-
gi és minőségi fejlesztése, a betegellátá-
si rendszer korszerűsítése, az új ellátási 
formák bevezetése, az ellátórendszer 
eredményes működéséhez szüksé-
ges informatikai há�ér megteremtése. 
Küldetésünket röviden a szervezet 
missziójában foglaltuk össze: „A 
Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet 
olyan ellátórendszert alakít ki, amely 
betegségmegelőzést, egészségügyi 
utógondozást, egészségmegőrző szol-
gáltatásokat és egészséges életmódot 
célzó propaganda tevékenységet végez 
a teljes lakosság számára. Speciális 
programjait azokra a lakossági cso-
portokra összpontosítja, amelyek az 
egészségügyi problémák szempont-
jából a legnagyobb veszélynek van-
nak kitéve. A magán szervezeteket 
arra ösztönzi, hogy a munkavállalóik 
egészségügyi ellátását az Intézet révén 
biztosítsák.”

szöveg: G��� M����



„A magyarok nyilaitól ments meg
Uram minket...”

…harsogja a felénk magasodó sümegi vár 
ala�  felépíte�  Lovagi Arénában a kikiáltó a 
mára már nagyon népszerűnek mondható 
Történelmi Lovasjátékokon. A látogatók a 
honfoglaló lovas íjászok, a középkor lovag-
jai, a végvári vitézek, a magyar várvédő ka-
tonák vitézségére emlékező bemutatókon 
szórakozhat. Sümegvár lovagjai a magyar 
lovasbemutatók legjobbját hozzák el a 
várdomb ala�  kialakíto�  birtokra, a lovag-
terembe vagy a Lovagi Arénába. A vitézi 
tornák, bajvívások, lovas viadalok élő tör-
ténelemórák módjára festik meg Magyar-
ország történelmét. A magyarok vitézségét 
bizonyító - sokszor veszélyesnek tetsző 
kaszkadőr-mutatványokkal gazdagíto�  - 
gyalogos és lovas bemutatók után a korabeli 
gasztronómia különlegességét és szokásait 
felvonultató középkori lakomára invitálják 
a vendéget.    Lássuk, mivel enyhítheti éhét 
a megfáradt nézősereg! Kovács Tamástól 
a Hotel Kapitány menedzserétől, aki az 
imént még a lovagi játékokon játszo� a a 
kikiáltó szerepét, a menü összeállítása felől 
érdeklődünk. 

- A Középkori Lakomában, húsleves 
csigatésztával, kemencében sült libacomb, 
egészben sült burgonya, káposztasaláta, 
gyümölcsös pite található. A Főúri Lakomá-
ban húsleves csigatésztával, kemencében 
sült libacomb, ropogósra sült csülök, egész-
ben sült burgonya, káposztasaláta, rétes, a 
Királyi Lakomában pedig, középkori pás-
tétom, húsleves csigatésztával, kemencében 
sült libacomb, ropogósra sült csülök és sült 
oldalas, párolt gyümölcs, egészben sült bur-
gonya, s káposztasaláta kerül az asztalokra. 
Az étkeket erős legények saroglyán szol-
gálják fel, a vendégek evőeszközök nélkül 
birkóznak a sültekkel, de nem a csontra 
váró kutyákba kell kezüket megtörölniük, 
hanem szolgálóleányok hordják körbe a 
tálakat, amelyben leöblíthetik. Természete-
sen ezekhez az ínyencségekhez jóféle vörös 
és fehérbort kínálunk a vendégeknek.

Fotó összeállításunk az idei év augusz-
tusában készült, amikor is barátainkkal 
együ�  kicsit az ország nyugati felén ba-
rangoltunk. 

A várúrnőt artisták szórakoztatják

A hercegnő lovasbemutatója

A középkori vacsorára
várva a lovagteremben

Volt aki a libacombbal 
bírkózo� 

Kiálltak a deli vitézek

A harcban sokan elestek

A lovagok fáradtan,
de büszkén a diadal után

Kovács Tamás,
a jó keresztes lovaga jó keresztes lovag
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UNIÓS HÍREK
A magyar gazdák az eredeti de-

cemberi időpont helyett már ok-
tóber 15-től megkaphatják a 2004-re 
járó 76 milliárd forint területalapú 
támogatás 75 százalékát - közölte 
Németh Imre földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter kedden 
az MTI-vel. A tárca már tavasszal 
kezdeményezte az Európai Bizo� -
ságnál a magyar gazdáknak járó 
közvetlen támogatások korábbi 
kifi zetését. 

Ahhoz, hogy a kifi zetések október 
15-től megkezdődhessenek, két felté-
tel kell teljesüljön. Egyrészt megfelelő 
kell legyen a kincstár likviditása, 
másrészt a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal (MVH) be kell 
fejezze a kötelezően előírt több mint 
10 ezer parcella ellenőrzését, és ezt 
Brüsszel felé is be kell jelentse. 

Az Európai Bizo� ság elvileg egy-
etért néhány új tagország - köztük 
Magyarország - kérésével, mely 
szerint a gazdák számára történő 
közvetlen kifizetések időpontját 
decemberről október közepére hozzák 
előre. Jelenleg folyik annak a határo-
za� ervezetnek előkészítése, amelyet 
a tagországoknak jóvá kell hagyniuk, 
s a jóváhagyásra még szeptember 
vége elő�  sor kerülhet - nyilatkozta 
a bizo� ság egyik szóvivője. Ha az il-
letékesek lehetővé teszik a kifi zetések 
előrehozatalát, akkor azt minden 
egyes újonnan csatlakozo�  országnak 
egyformán felajánlják majd.

Az EU teljes éves költségvetésének 
mintegy felét kitevő mezőgazdasági 
támogatás elosztása kemény vita 
tárgya volt a kelet-európai országok-
kal folytato�  csatlakozási tárgyalások 
során. A megegyezés szerint az új 
tagországok gazdái 2004-ben a ren-
delkezésre álló mezőgazdasági támo-
gatás 25 százalékát kapják, pontosan 
annyit, amennyit a régi tagországok 
gazdái kapnak majd 2013-ban.

ELŐBB JUTHATNAK
EU-PÉNZEKHEZ
A MAGYAR GAZDÁK 

Az Európai Alapítvány az Élet- 
és Munkakörülmények Javításáért 
felmérése szerint a németek és a 
fi nnek mennek a legtöbbször táp-
pénzre évente. A harmadik európai 
felmérés a munkafeltételekről, 
amely a közelmúltban jelent meg, 
az EU régi 15 tagállamában mérte 
fel a hiányzásokat. 

A jelentés szerint az elmúlt évben a 
fi nnek 24%-a ve�  ki legalább egy nap 
szabadságot egészségügyi okokra 
hivatkozva. Nem sokkal lemaradva 
következnek a sorban a hollandok 
(20,3%) és a németek (18,3%).

A skála másik végén a görög és 
az ír munkavállalók állnak, közülük 
mindössze 6, illetve 8,3% vett ki 
betegszabadságot.

A felmérés szerint a dél-európai 
országok munkavállalói átlagosan 
kevesebb szabadságot vesznek ki, 
mint észak-európai társaik. A kutatás 
szerint a férfi ak minden országban 
hajlamosabbak a szabadnapok ki-
használására, mint a nők.

A felmérés véletlenszerű, reprezen-
tatív mintával készült, és egész 
Európában 21 703 munkavállalót 
foglalt magában.

A NÉMETEK, 
A HOLLANDOK ÉS
A FINNEK VEZETIK A 
TÁPPÉNZ-VERSENYT

tagjainak képviselete nemzet-
közi fórumokon, például a G7 ta-
lálkozókon. Munkája során szorosan 
együ� működik az Európai Központi 
Bank elnökével, Jean-Claude Trichet-
vel, és két és fél éven keresztül látja 
el az elnöki teendőket az eurózóna 
tagállamainak havi ülésein. 

Mivel 2005. januárjában Luxem-
burg veszi át a soros elnökséget, 
amúgy is Juncker – aki miniszterel-
nöksége mellett egyben az ország 
pénzügyminisztere is – kerülne az 
12 eurózóna tagállam találkozóinak 
elnöki székébe. 2005 második felében 
az Egyesült Királyság tölti be a soros 
elnöki posztot – amely nem veze� e be 
az eurót –, így a luxemburgi minisz-
terelnök továbbra is megtarthatja 
pozícióját.

Jean-Claude Juncker luxemburgi 
miniszterelnök le�  a 12 euróövezeti 
ország pénzügyminiszteri tanácsá-
nak állandó elnöke, így ezután ő 
képviseli a tizenke� eket a nemzet-
közi pénzügyi fórumokon. A Mr. 
Euró poszt létrehozása az Alkot-
mányban szerepel.

 
Juncker elnököl majd a pénzügy-

miniszterek havi találkozóin, és 
tartja a kapcsolatot az eurózóna és 
az Európai Központi Bank között. 
Megbízatása két évre szól.

Ausztria ellenezte az elnök kineve-
zését, de tiltakozását végül sikerült 
elhárítani azzal, hogy Karl-Heinz 
Grasser osztrák pénzügyminisztert 
választották az alelnöki tisztségre. 
Ausztria azért nem támoga� a az ál-
landó poszt bevezetését, mert ezzel 
uniós soros elnöksége idején elesik 
attól, hogy a pénzügyminiszterek 
találkozóján elnökölhessen. A megál-
lapodás értelmében Grasser másfél 
évig töltheti be az alelnöki posztot, 
ezt követően pedig mindig az uniós 
elnökséget betöltő ország jelölheti az 
új alelnököt. A Tanács jelenlegi elnöke, 
Gerrit Zalm örömét fejezte ki, hogy a 
feleknek sikerült kompromisszumra 
jutniuk. Grasser „jó kompromisszum-
ként” jellemezte a megállapodást a 
sajtónak.

Juncker – akinek neve többek közö�  
a bizo� sági elnöki posztra is felmerült 
– csak annyit jegyze�  meg ironikusan: 
„mivel a nevem már számos elnöki 
pozíció kapcsán felmerült az elmúlt 
időben, ennek a felkérésnek nem 
mondha� am nemet”.

A Mr. Euró poszt létrehozása 
az Európai Alkotmányban szere-
pel, a miniszterek azonban még 
az alapszerződés ratifikálása előtt 
kinevezték az állandó elnököt. 

Mr. Euró feladata az eurózóna 

MEGVÁLASZTOTTÁK 
MR. EURÓT

A világhírű holland építész, Rem 
Koolhaas Brüsszel központjában 
sátrat állíto�  fel, melynek célja hogy 
az EU-t népszerűsítse és megismer-
tesse az állampolgárokkal. A sátrat a 
holland elnökség és az Európai Bi-
zo� ság támogatásával hozták létre.

Koolhaas elismerte, hogy a művet 
a szégyenérzet ihlette. Az építész 
kijelentette: borzasztó fájdalmas 
volt belátni, hogy egy „hétköznapi 
értelmiségi, mint én, az égvilágon 
semmit nem tud Európáról”. 

A sátor, amely pont a Schuman kör-
forgalomban helyezkedik el, az EU 
kialakulását és fejlődését ábrázolja. 
A sátor minden tagállam legfonto-
sabb adatait és képeit is tartalmazza. 
Atzo Nicolai, a holland Európa-ügyi 
miniszter kiemelte: a holland elnök-
ség nagy hangsúlyt fektet a kommu-
nikációra. „Jobban fel kell tárnunk 
Európát, hogy lássuk mi is az, és mi 
válhat belőle valójában” – mondta a 
miniszter a kiállítás megnyitóján.

Koolhaas újságíróknak elmondta: 
olyan projektet akart kitalálni, amely 
azokhoz is szól, akik a Big Brother-
t nézik. Az építész a 25 tagállam 
ábrázoláshoz pornósztárok, zenészek, 
politikusok képeit is felhasználta. 
Elmondása szerint szándékosan 
választo� a e személyiségeket, hogy 
bemutassa, milyen „skizofrén” ál-
lapotban van jelenleg Európa. A 
brüsszeli kiállítás után a sátrat számos 
országban bemutatják majd.

A HOLLAND ELNÖKSÉG A 
BIG BROTHER NÉZŐIHEZ 
SZERETNE SZÓLNI

deni. Ezek közé tartozik például a 
gyulai kolbász.

A z  F V M  É l e l m i s z e r i p a r i 
Főosztályának tájékoztatása szerint 
a szőregi rózsatő, a gönczi barack, és 
a hajdúsági torma esetében a kérelem 
benyújtásának előkészítése folyik. 
A lista azonban még koránt sem 
végleges, arra még más termékek is 
bármikor felkerülhetnek.

Az Európai Bizottság szerdán 
további négy termékkel - köztük 
a skót füstölt lazaccal - bővíte� e 
az EU védjeggyel ellátott uniós 
termékek listáját. Levéde�  termék 
le�  a francia Valencay sajt, továbbá 
a spanyol Extramadura marha és a 
Majorca olívaolaj is. Magyarország 
októberben nyújtja majd be saját 
listáját, melyen többek közö�  szere-
pel a téliszalámi is. 

Az eredetvédelmi vagy a földraj-
zilag véde�  megjelölést csak olyan 
termékek szerezhetik meg, amely-
eket hagyományos módon, egy ado�  
régióban készítenek. 

Az európai listát 1992-ben hoz-
ták létre, hogy ezzel a belső piacon 
kevésbé jó minőségű rivális termékek 
előállítóit elkedvetlenítsék a for-
galmazástól, illetve hogy ily módon 
védjék a regionális specialitásokat. A 
lista jelenleg 650 terméket tartlamaz, 
beleértve a normandiai Camembert, 
a pármai sonkát és a newcastle-i 
Brown Ale-t.

Magyarországon október 31-ig 
nemzeti erdedetvédelem van érvény-
ben, eddig kell benyújtani a kérelme-
ket az Európai Bizo� sághoz. A vég-
leges döntésig - melyet 6 hónapon 
belül kell meghozni - a felterjeszte�  
termékek az EU eredetvédelmét 
élvezik.

Az eddig benyújtott termékek 
közö� , amelyeknek dokumentációja 
elküldésre kész, és szinte bizto-
san elfogadják a Bizottságban a 
szegedi fűszerpaprika, a kalocsai 
fűszerpaprika, a szegedi téliszalámi, 
a budapesti téliszalámi (a Herz-féle, 
melynek elnevezéséről még viták le-
hetnek), a csabai kolbász, és a makói 
hagyma szerepel.

A termékek egyik másik csoportjá-
ba azon áruk tartoznak, amelyeknek 
dokumentációja szintén készen áll 
a felterjesztésre, ám a bejegyzést 
a bíróságon megtámadták, ezért a 
kérelmet nem lehet Brüsszelbe kül-

SKÓT LAZAC
ÉS TÉLISZALÁMI

Franz Fischler agrárbiztos kizárt-
nak tartja, hogy Magyarország 
uniós támogatással szabaduljon 
meg idei gabonafeleslegétől, azt 
viszont nem, hogy az egész európai 
szektor segítséget kapjon, ha úgy 
alakulnak a terméseredmények.

Egy külön ország nem kaphat 
uniós támogatást búzafeleslegé-
nek eladására, ez teljesen lehetetlen 
az európai agrárszabályozás értel-
mében - magyarázta az agrárbiztos 
az Európai Parlament illetékes bizo� -
ságában tarto�  meghallgatásán. 

A kérdés magyar részről úgy merült 
fel, hogy az idei gabonatermés a jó idő 
mia�  várhatóan rekordméretű lesz, 
és egyelőre még az sem egyértelmű, 
hogy hol fogják tárolni a mintegy 16 
és fél millió tonnányi búzát, napra-
forgómagot és más terményt.         –>

A MAGYAR 
GABONATERMELŐK
NEM KAPHATNAK
EXPORTTÁMOGATÁST

Franz Fischler arra bízta� a a magyar 
termelőket, hogy próbáljanak az uniós 
piacon vevőt találni a terményre. Azt 
nem zárta ki, hogy az EU valami-
lyen pályázati alapon az egész uniós 
gabonaszektornak segítséget nyújtson, 
ha úgy alakulnak a végleges termés-
adatok. Szakértők szerint azonban ez 
leghamarabb október közepén derül 
ki, mert addig tart a betakarítás. 
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Szinte már az egész márkaarculatot 
átformázó Chris Bangle újabb csapást 
mért a közönségre. Nem túlzás ezt 
állítani, hisz – mint eddig minden 
modelljével – az 1-es vonalaival is 
igencsak megoszto� a a nagyérdeműt. 
Merész húzás, hisz a másik német 
presztízsmárka már 8 éve gyártja  
– nem kis sikerrel – az ugyanebbe a 

méretosztályba sorolható modelljét, 
amivel, valljuk be, nem kis előnyre 
te�  szert. Azért nem szabad elfelejteni: 
a kék-fehér emblémás márka ritkán 
téved!

A legkisebb BMW formanyelve 
kis „akcentussal” követi a paletta 
többi modelljét. Abszolút bömös. 
A tervezőtől már megszokott élek 

látszólagos össze-visszasága eddig 
minden esetben jól sült el (az eladási 
statisztikák sem mutatnak mást), 
nem lesz ez ennél a modellnél sem 
másképp: robosztus formája, kidom-
borodó kerékjárati ívei és nagy nyom-
távja miatt az izmos sportkompakt 
szerepét tölti be a pale� án. 

A prémium kompakt

Szinte már az egész márkaarculatot 
átformázó Chris Bangle újabb csapást 
mért a közönségre. Nem túlzás ezt 

méretosztályba sorolható modelljét, 
amivel, valljuk be, nem kis előnyre 
te�  szert. Azért nem szabad elfelejteni: 

tízsmárka legújabb jövevé-
nyének bemutatóját. A péntek 

A Szinva Motor tesztvezetésén a 
jelenleg legerősebb benzinest, a 120i-t 
volt szerencsém kipróbálni. A gomb-
nyomásra induló, 2000 köbcentis, 150 
lóerős motor vehemensen mozgatja 
az 1335 kg-os kocsit, minden fordu-
latszám-tartományban, ugyanúgy 
húz…vagyis tol. Ugyanis a BMW ez 
esetben sem volt hajlandó feladni a 
számára még ismeretlen kompakt 
kategóriában kuriózumnak számító 
hátsókerék-hajtást. 

Kényelmesen sportosra hangolták 
a futóművet, a rázós miskolci uta-
kon is stabilan és rángatás-mentesen 
viselkede�  az autó. A menetbiztonsági 
elektronikát kikapcsolva úgy érezzük, 
szinte semmi nem változo� , a nagy 
nyomtáv és az 50-50%-os súlyelosztás 
(hátrébb tolták a motort és hátul van 
az akkumulátor!) miatt igen nehéz 
kihozni a „kicsit” a sodrából. 100 
km/h-ra 8,7 másodperc ala�  gyorsul, 
és ezt abba sem hagyja a 217 km/h-s 
végsebességig.

A helykínálat elől bőséges, hátul át-
lagos. A belső tér kialakítása tetszetős, 
az anyagok minősége első osztályú, a 
kezelőszervek kézre állnak. Szinte az 
összes opció rendelhető a kocsihoz, amit 
csak a luxuskategóriában várnánk el.

Ötletes funkciókkal nem fukar-
kodo�  a BMW. Csak ke� ő a megszám-
lálhatatlanul sok közül: a slusszkulcsot 
helye� esítő távirányítóban tölthető ak-
kumulátor van, amit a kulcs foglalata 
mindig táplál, így nem fordulhat elő, 
hogy ne tudjunk beülni hőn szerete�  
járművünkbe. Nagy fékezésre dupla 
felületen világítanak a féklámpák, és 

ha valamelyik izzó kiég, a számító-
gép egy másikra bízza a munkát. 
Tehát ha kiég a féklámpa, fékezésre a 
helyzetjelző fog erősebben világítani, 
és ugyanígy vannak helye� esítői az 
indexeknek és a ködlámpának is. 

Hogy mindez mibe kerül? A tesz-
telt 120i alapára (az importőr in-
formációi alapján) 6,8 millió forint. 
Ha már az ember ennyi pénzt szán 
egy kompaktra, érdemesebb a 120d 
típusjelűt választani, melynek 2 literes 
dízelmotorja, 163 lóerejével, 340 NM 
nyomatékávál, gazdaságossága (5,7 
l/100 km) melle�  0,8 másodpercet ver 
a benzinesre százra gyorsításnál és 220 
km/h-s végsebességet érhetünk el vele. 
Az 1,6 literes, benzines modell alapára 
5,3 millió forint, ami kicsit magasnak 
tűnik a kategóriában, de a BMW-től 
már megszokott kiváló minőséget 
fi gyelembe véve, mindenképp nyerő 
szám az Egyes. 

SZINVA MOTOR KFT.

3531 Miskolc,
Kiss Ernő u. 23.

Tel.: (46) 533-316

web: www.bmw.hu

méretosztályba sorolható modelljét, 
amivel, valljuk be, nem kis előnyre 
te�  szert. Azért nem szabad elfelejteni: 

látszólagos össze-visszasága eddig 
minden esetben jól sült el (az eladási 
statisztikák sem mutatnak mást), 

méretosztályba sorolható modelljét, 
amivel, valljuk be, nem kis előnyre 
te�  szert. Azért nem szabad elfelejteni: 

tízsmárka legújabb jövevé-
nyének bemutatóját. A péntek nyének bemutatóját. A péntek 

esti látványos showműsor és 
állófogadás után, szombaton 
közelebbről vehe� ék szemügyre 
az érdeklődők az 1-es BMW-t.
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A mozgalom legaktívabb tagjai 
közé tartozik a miskolci Bernáth 
Richárd, és Repka Gyula Gábor. 
Mindke�en 24 évesek. Dolgoznak, 
tanulnak, emellett pedig ma már 
kiképzőként a 6-8-10 éves gyerme-
kekkel ismertetik meg a cserkész-

élet szépségeit, kihívásait. Cikkünk 
bevezető gondolatait a Magyar 
Jamboree Alapítvány kiadványából 
kölcsönöztük, amely az elmúlt 
évi, Thaiföldön megrendezett XX. 
Cserkész Világtalálkozó eseményeit, 
élményeit örökíti meg. Thaiföldön 
78 magyar cserkész képviselhette 
hazánkat, annak cserkészmozgalmát, 
mint Kelet-Közép-Európa legna-
gyobb nemzeti küldöttsége. A ta-
lálkozón részt vett a két miskolci 
fiatal. Kávébarna cserkészingjükön 
büszkén viselik a jamboree ma-
gyar kontingensének jelvényét. A 
thaiföldi élményekről természetesen 
hosszú órákat regélhetnének, ám 
most ismerkedjünk meg legfrissebb 
élményükkel, a zempléni Gönc köz-
ség közelében megtarto� Potácsházi 
csapa�ábor eseményeivel.

– Újoncoknak rendeztük meg ezt a 
tábort – mondják. – A kisgyerkőcök-
nek bemutattuk, miként élhetnek 
a szabadban, hogyan szervezhetik 
meg napjaikat a csodálatosan szép 
természeti környezetben. Húsz, 
főként miskolci gyermekkel fog-
lalkoztunk. A gyerekeket a Nyilas 
Misi Ház, a Diósgyőri Református 
Iskola, és a Katolikus Gimnázium 
közreműködésével verbuváltuk a 

táborba. Játszottak, szórakoztak, 
összebarátkoztak, egyszóval megis-
merhe�ék a közösségi élet minden 
szépségét és örömét. Biztosak va-
gyunk benne, hogy kedvet kaptak a 
folytatáshoz, s egykor majd átveszik 
a mi szerepünket.

A táborban hét órakor volt az 
ébresztő. A gyerekeknek Göncről 
vitték a tejet, a friss élelmiszert. 
Az úgynevezett „géhások” aztán 
szabadtűzön, gázzsámolyon főzték 
meg nekik az ebédet, amelyet ter-
mészetesen farkasétvággyal fogyasz-
to�ak el. A sok játék, a friss levegő 
megte�e a hatását.

A gyerekek szinte minden perce 
foglalt volt egész nap. Különösen 
élvezték a kézműves foglalkozásokat. 
Gyöngyöt fűztek, megismerkedtek 
az üvegfestés fortélyaival, és a kör-
mönfonás fogásaival. E foglalatosság 
eredményeként a szivárvány minden 
színében pompázó karkötők, nyak-
láncok készülnek. 

A kiscserkészeknek íjászversenyt 
tarto�ak, és összemérték ügyessé-
güket a hagyományos méta játékban. 
A számháború során szinte vérig 
menő küzdelmet folyta�ak. Szintén 
nagy harc dúlt a színháború során. Ez 
a fogócska egy kissé megbonyolíto� 
változata. A fiúk és a lányok karjára 
krepp papírból kötnek szalagot. Ha 
ezt az ellenfélnek sikerül letépni, a 
gyerkőc kiesik a játékból. 

Este, a tábortüzek melle� a magyar-
ság legszebb népdalaival ismerkedtek 
meg, a refrént természetesen már a 
nagyokkal, az őrsvezetőkkel együ� 
énekelték el.

– Én 1990-ben kapcsolódtam be 
a cserkészéletbe – halljuk Bernáth 
Richárdot. Édesapám, és Robinson 
Gyula tanár úr javasolta, hogy legyek 
a közösség tagja. Tíz esztendős ko-
romban, Miskolcon, az akkori Deszka 
templomban zajlo� le a fogadalom-
tételem. A hit ugyanis meghatározó 
a cserkészek életében. Hét-nyolcfős 
csoportokban, őrsi rendszerben 
működünk. 

A két cserkészvezető nosztalgikus, 
kellemes emlékeket idéz fel az 1996-
ban, Ópusztaszeren megtarto� Mil-
lecentenáriumi táborozásukra.

– Nemzetközi cserkésztalálkozót 
tarto�unk o� – mondja Repka Gyula 

A cserkész
a közösségért él

Gábor. – Felvidéki, erdélyi, kár-
pátaljai, vajdasági, és persze az 
ország minden tájáról odaseregle� 
cserkészekkel találkozhattunk. Én 
o� ismerkedtem meg a néptánccal. 
Azóta is rendszeresen fellépek, sőt 
már megszereztem a népi táncoktató 
képesítést is. Egy érdekesnek mond-
ható eset ott történt meg velünk. 
Valószínűleg nem egészen gondosan 
szerelték össze a színpadot. Az egyik, 
jó nagy növésű társunk az előadás 
közben egyszer csak 
eltűnt. Nyögdécsel-
ve, a hátát tapogat-
va kászálódott elő a 
deszkák alól. Nem 
eshete� nagyot, mert 
kutya baja sem lett. 
Később már közösen 
nevettünk kis bale-
setén.

A thaiföldi Jam-
boree -én  28  ezer 
cserkész vett részt. 
A világtalálkozó tíz 
napig tarto�, amelyet 
a magyar csoport még 
két héttel meghosz-
szabbíto� – hogy még 
jobban megismerked-
jenek Dél-Kelet ázsiai 
ország lakóival, szoká-
saival, kultúrájával. 

– Bármelyik nemzet 
fiataljával találkoz-
tunk is össze, egyetlen 
perc alatt barátokká 
váltunk. Angol, fran-
cia nyelven értettük 
meg egymást ,  az 
európaikkal pedig 
főként német nyel-
ven beszéltünk. Az 
é l m é n y e k  e g é s z 
életünkre szólóan 
az emlékezetünkbe 
vésődtek. A legkö-
zelebbi Jamboree-ét 
2007-ben, Angliában 
rendezik meg.

„A cserkészet kezdetei a 20. század elejére nyúlnak vissza. 1907-ben a világ első cserkésztáborában 
ké�ucatnyi fiú – angol elitiskolások és külvárosi munkáscsaládok gyermekei együ� – ve�ek részt. 
A magyar cserkészet 1989-es újjáalakulása nyomán gombamód nő�ek, szaporodtak az új csapatok 
az ország minden táján. A meginduló vezetőképzések lassan felépíte�ék a hazai mozgalmat. Másfél 
évtized múltán hazánkban jelenleg már tízezer fiatal végez rendszeres cserkészmunkát.”

szöveg: U������ J�����

A két fiatal végül szükségesnek 
tartja megjegyezni, hogy a cserkész-
mozgalomban múlhatatlanul nagy 
szerepe van a hitre való nevelésnek, 
a vallás elfogadásának. Téveszme, 
hogy a cserkészet valamifajta mili-
táns szervezetet jelentene. A hazafi-
asságot, az egészséges magyarságtu-
dat fejlesztését tartják feladatuknak. 
És nem árulnak süteményt pénzszer-
zési célokkal, mint ahogyan azt egyes 
amerikai filmekben látni lehet.
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Címünk miatt máris bocsánatot kell kérnem Farkas 
Bélától. Ő elsősorban tekenővájással, s más fából kivájt 
eszközök készítésével foglalkozik. Miskolcon, a Martin-te-
lepi, ízlésesen berendeze�  lakásában ültünk le beszélgetni. 
Mélyen elmerültünk az ősi cigány mesterség titkainak, 
fogásainak taglalásába; észrevétlenül szállt az idő. A faragó 
saját vidéki műhelyében dolgozik elsősorban, de lapunk, 
az R magazin kérésére a kertjében bemutatót rendeze�  
nekünk. Ugyanolyat, mint amelyeket a hagyományőrző 
népművészeti vásárokon az érdeklődőknek tart.

– Én a génjeimben őrzöm a szak-
ma fogásait. Sátoraljaújhelyi nagy-
mamám eredeti, echte tekenőkészítő 
volt. Foglalkozását így jegyezte be 
papírjára az akkori uradalom. Ezt 
a dokumentumot a legkedvesebb 
emlékeim közö�  őrzöm. Ha időm 
engedi, előkeresem, óvatosan a 
kezembe veszem az öreg papírost. 
Egy pohár jó sör melle�  elmerengek 
a múlton. Jó érzés felidézni, milyen 
munkával tarto� ák fenn magukat az 
egykori tekenővájó, fafaragó, kosár-
fonó cigánycsaládok.

– Szavaiból egyszerű a következ-
tetés: a mesterséget a teljes család 
folyta� a.

– Így van, a legkisebbektől, a 
legidősebbekig mindenkinek meg-
volt a maga feladata. A megrendelő 

portájára elment az egész 
család. Gyakran több napig 

o�  dolgoztak. A férfi ember a tekenőt 
vájta, faragta készre. A felesége a 
vesszőkosarat fonta. A nagyobbacs-
ka gyerekek fakanalat készíte� ek, 
és besegíte� ek abban a munkában, 
ahol éppen szükség mutatkozo�  rá. 
Ők kínálták a pluszban kifarago�  
eszközöket, tárgyakat a faluban. Egy 
emberként, szeretetben dolgozo�  az 
egész család. A közös munkának meg 
is volt az eredménye. A gyerekek 
ellesték a fogásokat, tisztelték, szeret-
ték, becsülték szüleiket.

– A legsúlyosabb, vagy fogalmaz-
zunk így: a legkínzóbb munkanélkül-
iség a mai Magyarországon a roma 
kisebbséget sújtja. Nem tartaná 
helyesnek feleleveníteni az említe�  
családi munka hagyományát, s ebből 
megélni?

– Sátoraljaújhely, vagy aho-
gyan a helybéliek mondják: újhel 

környékén, a zempléni falvakban 
még dolgoznak a tekenővájó, fa-
faragó cigány mesteremberek. Ám 
csakis ebből a munkából megélni, 
családot fenntartani már lehetetlen. 
Drága, nehezen beszerezhető az 
alapanyag. Sok munka, vesződség 
van a termék elkészítésével, tehát az 
sem adható olcsón. Reklámozására 
pedig nem jut pénz. Melyik fafaragó, 
tekenővájó lenne képes megfi zetni 
például egy televízió egyetlen perc-
nyi reklámidejét. Magam sem ebből 
a régi mesterségből élek. A szak-
mám karosszérialakatos. A Miskolc 
Városi Közlekedési Rt.-nél dolgo-
zom gyakorlati oktatóként. Számos 
népművészeti vásáron, bemutatón 
részt veszek. Sokan kíváncsiskodnak. 
A termékeim iránti keresletre nem 
lehet panaszom, de bizony előfordul, 
hogy mégsem akad komoly vásárló. 
Ilyemkor este összepakolunk, s 
bízunk Isten segítségében, hogy a 

A GÉNJEIMBEN ÕRZÖM 
A FA-FARAGÓMESTERSÉGET

következő alkalommal majd sikere-
sebben járunk. Még fi atal embernek 
érzem magam, az ötvenegyedik 
évemben járok. Az utódlásra nem 
lehet panaszom. Az egyik fi am, i� ú 
Farkas Béla követi a példámat, s már 
ő is foglalkozik a faragással.

– Öntől tudom, a gyúróteknő 
1 méter 50 centiméter, a sózó, 
forrázóteknő 2 méter hosszú, 60 
centiméter széles. Következésként 
nagyobb méretű fatörzsből kell 
kivágnia a megmunkálandó darabot. 
Milyen fából dolgozik?

– Dió-, körte-, cseresznye-, szilva-, 
és természetesen nyárfából. A fákat 
az engedélyek megszerzése után a 
legtöbb esetben mi magunk vágjuk 
ki. Méretre fűrészeljük, hasítjuk, 
s ezután következhet a faragás. 
Nincs szükségem sok szerszámra. 
A durvázáshoz a nagyobb méretű 
kétkezes kapocskát, a fi nomabb meg-
munkáláshoz az egykezes kapocskát 
használom. Lakatos szakmámból 
adódik, hogy e szerszámokat önma-
gam csinálom meg, vagy barátom, 
és Balogh István segítségével. A fara-
gáshoz segédeszközként használok 
még egy fakalapácsot, az étkészletek 
megmunkálásához pedig csiszoló-

papírt. Miként elődeim, és 
a régi parasztemberek, csak 
olyan eszközöket, tárgyakat 
készítek el, amelyeknek funk-
ciója van. A faragás egyébként 
nem egy napos munka. Pirka-
da� ól napnyugtáig dolgozom. 
A következő napot az igazí-
tásra szánom. Aztán vastagon 
bekenem szalonnazsírral. A 
füstölőben még egy napot áll. 
Egy tekenő két-három gene-
rációt kiszolgál. A kész munkát 
a megrendelőnek csak akkor 
viszem el, ha magam is elége-
dett vagyok a minőségével. 
Igényes vagyok a munkám 
becsületére.

– Szólt a barátja közreműkö-
déséről. Gyakran dolgoznak 
együ� ?

– Balogh István nemcsak a bará-
tom, hanem a mesterem is. Sőt, ő 
ülte� e el a fejemben a gondolatot, 
hogy kezdjek hozzá a népi mesterség 
gyakorlásához. Ő szintén rönkfa-
ragó. Megmuta� a az alapfogásokat, 
beavato�  a munka titkaiba. Az első 
diófámat 1997-ben vágtam ki. 
Ide, a lakásunk padlására vit-
tem fel a rönköket. Kifaragtam 
a tekenőt. Izgalmas, szép meg-
nyugtató munkának találtam 
ezt a mesterséget. Örömömet 
lelem az élő népművészet, a 
hagyományok megőrzésében. 
Boldogan csinálom.

– Az ember nem csak ön-
magának dolgozik. Vágyik az 
elismerésre. Ebből a szempont-
ból mit tart a tarsolyában?

– A Népművészeti Ipari 
Tanács az első munkáimat „B” 
kategóriába sorolta, később 
következtek az „A” kategóriás 
elismerések. A XII. Kaláris 
Népművészeti Kiállításon fa-
faragásból különdíj elismerés-
ben részesültem. Tagja vagyok 
a Fügedi Márta Népművészeti 
Egyesületnek, amelynek nem-
régiben, Diósgyőrben, a Nagy 

Lajos Király utcában közösségi háza 
létesült. Jó érzés számomra ehhez 
a közösséghez tartozni. Munkáim 
ott voltak az augusztus végén, a 
Diósgyőri Várban megtarto�  Közép-
kori Vigasságok rendezvényén. A 
program megszervezésébe, lebo-
nyolításába rengeteg, odaadó munkát 
fektete�  Ládi Katalin, az Ady Endre 
Művelődési Ház igazgatója. Tánczos 
Tamás, Szabó Imre. Ők szintén az 
„Adyban” dolgoznak. Tervezzük, 
hogy Fügedi Mártának emlékoszlo-
pot állítunk az egyesületi házban.

– Mestersége nem csak a tekenő-
vájásból áll. Étkészleteket is farag. 
Rangos helyeken használják a tála-
láshoz.

– Az étel elfogyasztásának meg kell 
adni a módját. Ha egy-egy kedves 
barátomat meghívom ebédre, vagy 
vacsorára, az általam faragott tál-
ból kínáljuk a fogásokat. De az én 
eszközeimmel tálalnak a miskolci 
Vigadóban, a Gösser Étteremben, 
a debreceni Öreg Vigadóban. Ba-
latonbogláron az én lipityókáimon 
játszanak a gyerekek.

szöveg: U������ J�����
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megmutatni az emberit

szöveg: U������ J�����

Varga Éva szobrászművész műtermében már o�  áll József A� ila szobrának szürke agyagból 
mintázo�  kisplasztikája. Nem más még ez a munka, mint egy vázlat. A költő két könyökével eny-
hén hátradőlve egy korlátnak támaszkodik, szemöldökét összevonja. Úgy érzem, mintha éppen 
a magyar és talán a világirodalom legszebb szerelmes versének, az Ódának sorain gondolkozna. 
József A� ila bronzszobrát a következő esztendőben, a Költészet Napján avatja fel Miskolc.

– Amint ezt  a kis-
plasztikát nézem,

szinte hallom József 
Attila verssorait, 
amelyeket Lil-
lafüreden  í r t : 
„…És a törékeny 
lombok ala� / lá-
tom előrebicceni 
hajad,/megrezze-
ni lágy emlőidet 
és/ – amint elfut a 

Szinva patak – /ím 
újra látom, hogy 

fakad a kerek fehér 
köveken,/fogaidon a 

tündér nevetés…” 
– Hónapok óta ezzel a tervvel 

foglalkozom – mondja Varga Éva. 
Nyugalomra, csendre vágyom.

– Hogyan alakult ki Önben ez az 
a� itűd? Sok művész szívesen járja 
a várost, beszélget, sőt nagy hangon 
vitatkozik, csepüli haragosait, mesél 
a terveiről.

– Természetesen én sem zárkózom 
be önmagamba. Szeretem a jó kon-
certeket, rajongok például a Miskolci 
Operafesztivál rendezvényeiért, 
az előadásokat követő beszélge-
tésekért. Az idei évadban keveset 
voltam színházban, de az öreg hölgy 
látogatása című előadást például 
lá� am, Szegedi Dezső és Hernádi 

Judit alakítása lenyűgözö� . Szívesen 
jártam el korábban például a Mis-
kolci Dzsesszfeltiválra, szerettem 
a rövidfilmfesztivált, amelyeknek 
sajnos már nem a mi városunk ad 
otthont. Napközben dolgozom, 
esténként pedig, ha nem alszom 
el a fáradtságtól a legszívesebben 
olvasok.

– Persze mégis közö� ünk él. Kikkel 
találkozik, kivel beszélget 
szívesen?

– Sokmindenkivel. De 
a lakásom és a műter-
mem a Csabai kapui 
művésztelepen van, Nyil-
vánvaló, hogy miként 
más is, és is a közvetlen 
szomszédaimmal tartom 
elsősorban a kapcsolatot, 
És mivel ők kollégák 
is, nemcsak a minden-
napi gondokról ejtünk 
szót, hanem a szakmai 
kérdésekben is szívesen 
segítenek. Naponta me-
gyek bevásárolni, ide a 
közeli élelmiszerboltba. 
O�  is lehet jókat beszél-
getni. az eladókkal, az 
ismerősökkel.

– Egyedül találtam i� -
hon. Csend van a lakás-
ban.

– A férjem, Sanyi Pé-
ter évek óta Pesten él. 

A fi am harminc éves, reklámgrafi -
kusként dolgozik Budapesten. Eddig 
ő készíte� e a legjobb fotókat a szob-
raimról, ő tervezi a katalógusaimat, 
meghívóimat, ha megkérem rá. 
Borbála lányom a Képzőművészeti 
Egyetem utolsó éves hallgatója a 
fővárosban. Szeretem, amit tesz, 
megnyugvást jelent, ha rá gondolok. 
Borbála lányom szintén nem lakik i�  

A hétköznapokban 

már nálunk. Visszatérve az előzőekre, 
sohasem szere� em, ha nagy a felhaj-
tás körülöttem. Ezért alakulhatott 
úgy, hogy örömmel kerékpározom 
a csendes ösvényeken a Bükkben, s 
más tájakon. Megnyugvás számomra 
a kenuzás, amikor például a Tiszán, 
Bodrogon, vagy a Körösökön eresz-
kedtünk le nyaranként, vagy csak 
egy-egy hosszú hétvégén. Mélységes 
béke öntö� e el a lelkemet, amikor a 
vízről, vagy a partról követhe� em, 
miként nyugszik le a zöld, vagy már 
sárguló levelű fák mögött a nap. 
Barátaimmal, gyerekeimmel, az ő 
barátaikkal, rokonokkal, testvére-
immel beszélgetve elkortyolga� unk 
egy-egy pohár jó bort. Semmi ro-
hanás, semmi nyugtalanság. 

– Korábban olyan sokszor ta-
lálkoztam Önnel a városban, hogy 
úgy véltem, tősgyökeres miskolci. 

– Téved, mert nem vagyok a város 
szülötte. Valami igaza azonban 
mégis van, hiszen idestova harminc 

– Igen, egy érem és egy dombormű 
készül a professzor úrról. A felesége 
bízo�  meg ezzel a munkával. Látja 
vele – mármint a feleséggel – sokat 
beszélgetek. Fényképről ugyanis 
sokkal nehezebb megmunkálni a 
szobrot, mint az élő modellről. A 
fotón nem látom a mimikát, nem 
kaphatom el az apró rezdüléseket. 
De bízom benne, hogy így is sikeres 
lesz a munkám. 

– Milyen elképzeléseket forgat a 
fejében?

–  Ezen, most készülő munka mel-
le�  a Miskolci Egyetem számára most 
fejeztem be három emlékplake� et. 
Ezután már a József A� ila szobor 
a legfontosabb feladatom tavaszig. 
És közben nyílik egy kiállításom 
Budapesten a Doro� ya Galériában, 
késő ősszel.

éve itt élek, és dolgo-
zom. Hajdúböszörmény-
ben szüle� em, hosszabb 
ideig Dunaharasztiban 
éltem, mind a két hely-
hez máig erős érzelmek 
k ö t n e k . .  M ű vé s z e t i 
Gimnáziumban voltam 
középiskolás, majd a bu-
dapesti Képzőművészeti 
Főiskolán szereztem meg 
a diplomámat. A férjem 
miskolci. Ő kezdemé-
nyezte, költözzünk ide a 
városba. Mégpedig 1975-
ben, éppen amikor a fi am 
születe� . A csecsemő mel-
lett nem volt egyszerű 
feladat dolgozni. Érme-
ket, portrékat készíte� em 
í r ó k r ó l ,  n e v e z e t e s 
személyiségekről. Az-

tán megbíztak egy teljes 
falat beborító, magas 
dombormű elkészíté-
sével. A munkatermet 
a Kossuth utcai, akkori 
galériában rendeztem 
be. Állványokon dol-
goztam, mint például a 
kőművesek. Kezdetben 
tériszonyom volt. Kép-
zelje el, tele vödör vizek-
kel másztam fel a legfelső 
szintre. Néha azt hi� em, 
megszakadok, vagy a 
mélybe szédülök. Idővel 
megszoktam. Ma már 
nincs tériszonyom.

–  A  m ű t e r m é b e n 
látható egy kisebb, és 
egy nagyobb potréfotó 
a sajnos más elhunyt dr. 
Kardos Géza sebészpro-
fesszorról. Bizonyos va-
gyok benne, hogy szobrot 
akar mintázni róla. 
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Több mint 80 esztendő telt el azóta, hogy a Jaguar elindult 
meghódítani a világot, azzal a szándékkal, hogy örömet szerez-
zen, hogy inspirálja azokat, akik e különleges jármű volánja mögé 
ülnek. Az alapító, Sir William Lyons állíto� a, hogy „az ember 
alko� a dolgok közül talán az autó áll a legközelebb ahhoz, hogy 
életre keljen”.

Ez a gondolat le�  az alapja a ma is 
érvényes cégfilozófiának, amelynek 
eredménye egy a technika minden 
vívmányát ötvöző, művészi köntösbe 
bújtatott szerkezet, amely tulajdo-
nosának, utasának egyú� al megnyug-
tató, már-már élőlényként viselkedő 
társa is. Az alapítás óta töretlenül 
fejlődő autógyár a tekintélyes Ford 
család tagjaként viszi, ápolja Sir Lyons 
hagyatékát, termékeit a csúcstechnoló-
gia és a legnemesebb hagyományok 
tökéletes harmóniája jellemzi. A Jaguar 
1989-ben került a Ford tulajdonába, 
változást ez inkább csak a minőség még 
szigorúbb ellenőrzésében és a haté-
konyság tekintetében hozo� , miköz-
ben a gyár, még évekig, az exkluzív 
igények kielégítésére összpontosíto� . 

A robbanás 1999-ben következe�  
be, amikor hosszú előkészületek 
után megjelent a piacon az S-TYPE, 
amely megsokszorozta világszerte 
a Jaguar eladásait.

Közel 12 esztendővel ezelőtt 
Budapesten, a József A� ila utcá-
ban is megnyílt az első Jaguar 
Szalon. Az eseményre alig két 
hónappal a patinás brit gyártóval 
történt szerződéskötést követően, 
pontosan 1993 február 25.-én került 
sor. Kevéssé az üzleti szándék, mint 
inkább a márka iránti elköteleze�  
tisztelet motiválta a magyar tár-
saságot az üzletnyitáskor, de a 
vállalkozás eredményei sokszo-
rosan meghaladták az előzetes 
reményeket. Magyarországon ma 
is ugyanaz a cég látja el a Jaguar 
vezérképviseletét, immár CÉL Mo-
tors néven, mint a kezdeteknél. A 
csapat közel 500 Jaguar eladásával 
dicsekedhet, és, hogy a munkájukat 
Nagy Britanniában is elismerik, 
annak bizonyítéka, hogy ez év 
januárjától a CÉL Motors-ra bízták 

az ugyancsak Ford tulajdonban lévő, 
a Jaguarral egy cégcsoporthoz tartozó 
Land Rover disztribútori teendőit.

Hogy a cég eleget tudjon tenni mind 
az ügyfelek, mind a brit anyavállalat 
magas követelményeinek, szükségessé 
vált egy új értékesítési hálózat kiépítése. 
Ennek első állomásaként Győrben nyi-
to�  szalont, majd újabb mérföldkőhöz 
érve 2004. szeptemberben Miskolcon is 
megkezdte működését a Cél Motors K� . 
Jaguar és Land Rover kereskedése.

Öltönyös atléták TELVILL PARTI
A cég ma már hagyományosnak 

mondható üzleti estjén készült fotó 
összeállításunk, amelyre Ágoston 
László ügyvezető a cég dolgozóin 
kívül azokat az üzleti partnereiket is 
meghívta, akiknek elmondása szerint 
azt is köszönheti, hogy szlogenjüket 
„Minőség, gyorsaság, garancia” 
szinte maradéktalanul tudják tizen-
negyedik éve teljesíteni. A Telvill K� . 
fő tevékenységét az informatikai, 
a távközlési, és a villamos hálóza-
tok építését, szerelését, tervezését 
megyénk számos helyén, nyomon 
követhetjük. Hogy csak néhányat 
említsünk a bőséges referenciából: 
Diósgyőri Kórház, Szikszói Kórház, 
Semmelweis Kórház, Miskolci E-

gyetem, Sárospataki Comenius 
Tanárképző Főiskola. A cég 
vezetője a növekvő árbevételen 
és eredményességen kívül talán 
arra a legbüszkébb, hogy olyan 
intézményeket is tudnak támo-
gatni szűkebb pátriánkban, a-
melyeknek saját forrásból a fej-
lesztésre nem lenne lehetőségük. 
Így készült el a miskolci Vadas 
Parkban a Zenepavilon, de
szponzorálják a borsodi Aero-
clubot, a berekaljai „Honfoglalás 
Parkot”, a Móra Ferenc Általános 
Iskolát és a Kandó Kálmán Szak-
iskolát is.

A meghívo� akA meghívo� akA meghívo� akA meghívo� akA meghívo� ak

A cég elismerései egy csokorban

Ágoston László az elmúlt és az
idei év eredményeiről beszélt

A vendégeket hastáncos
lányok szórakozta� ák

Orosz Lajos alpolgármester köszöntö� e 
a vendégláto céget és partnereit
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A BOSCH TERV SZERINT FOLYTATJA 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSAIT

Új gyártóüzemek nyitása Miskolcon és Egerben

MISKOLC/EGER – A Bosch csoport 
két új gyártóhelyet helyez üzembe 2004. 
szeptember 20-án Miskolcon és Egerben. 
A gyárépületeket Miskolcon Burány Sán-
dor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi 
miniszter , Egerben Csillag István gazdasági 
miniszter jelenlétében adták át rendelte-
tésüknek.

A Bosch miskolci üzemében mintegy 23 
000 négyzetméteres új épületben kezdik 
meg az indítómotorok és az azokhoz való 
komponensek, például relék és hajtóművek 
gyártását. A vállalat 2006-ig 360 dolgozót 
kíván i� foglalkoztatni. A Bosch már 2003 
óta gyárt elektromos kéziszerszámokat 
Miskolcon. Ebbe az üzemébe a Bosch 2003 
és 2006 közö� 420 új munkatársat vesz fel.

A száz százalékban Bosch tulajdonú 
Bosch Rexroth leányvállalat Egerben a 
pneumatikai alkatrészek gyártását építe�e 
ki. Ma már 13 000 négyzetméternyi hasznos 
terület áll rendelkezésre. A munkahelyek 
száma 2003 és 2006 közö� 275-tel nő. A 
Magyarországon gyártott pneumatikai 
részegységek a gépipar számos ágazatában 

valamint az élelmiszer- és csomagolásipar-
ban kerülnek használatba.

Mindkét új projekt a 2003-ban elindí-
to� beruházási program része, amelynek 
keretében a Bosch csoport összesen 2 000 
új munkahelyet teremt és 150 millió eurót 
fektet be 2006-ig észak-magyarországi 
telephelyein.

A BOSCH ������� M�������������

A Bosch csoport,  amely 1899-től 
képviselteti magát Magyarországon, 1991-
ben létesíte� ismét kereskedelmi társaságot 
Budapesten. A hatvani, miskolci és egri 
üzem melle� Kecskeméten is működik egy 
gyártóüzem, amelyben a Bosch leányvál-
lalata, a Blaupunkt GmbH gyárt autórádiók-
hoz CD-meghajtókat egy, a japán Tanashin 
Grouppal közös vállalkozás keretében. Ez az 
üzem mintegy 900 munkatársat foglalkoz-
tat. A BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 

GmbH, valamint a Bosch biztonságtech-
nikai üzletága értékesítő vállalatok révén 
képviselteti magát Magyarországon. 2003 
óta, amikor a Bosch átve�e a Buderus AG-t, 
a Buderus Hungária Fűtéstechnika K�. is a 
Bosch csoport részét képezi.

A Bosch csoport Magyarországon össz-
esen több mint 3 000 munkatársat fo-
glalkoztat.

29BERUHÁZÁS



DIVAT30








