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5JEGYZET

megszüntetése, nemhogy a település 
halálát, elsorvadását jelentené, hanem 
ado� esetben az önkormányzat fel-
lélegzését, s egyenlőbb esélyt az o� 
élő gyerekeknek, bizony kétkedve 
hallga�am. Az érveit továbbgondolva 
azonban igazat kell adnom neki, azt 
is hozzátéve, hogy az integráció nem 
azonos a sokat szido� centralizációval, 
s nem feltétlenül jelenti a vízfejek 
szaporítását.

Mert miről is van szó?  A kis ön-
kormányzatok egy részének re�entő 
terhet jelent a szűkös költségvetéséből 
fenntartani a korábbiakban felépíte� 
nagy iskolákat, főként abban az eset-
ben, ha a gyermeklétszám csökkenése 
mia�, a normatív támogatás is egyre 
kevesebb.

Nem tudják korszerű infrastruk-
túrával felszerelni a tantermeket, nem 
tudják felújítani az elavult épületeket, 
nem tudják megfizetni a legjobb pe-
dagógusokat, nem tudnak nyelvi la-
borokat kialakítani, tehát az o� tanuló 
gyermekeknek kisebb az esélyük, hogy 
olyan körülmények között szívják 
magukba a tudást, mint hasonló korú 
városi társaiknak. Csorbát szenved 
tehát az esélyegyenlőségük a majdani 
továbbtanulás során.

S mi történik akkor, ha ezek a kisfal-
vak úgy döntenek, hogy bezárják az is-

Iskolabezárás = 
esélyeg yenlőség?

Látszólag ellentmondás lakozik a 
jegyzet címében, hiszen nap mint nap 
halljuk a híradásokban, hogy egy-egy 
falu, városrész lakossága tiltakozik, 
vagy dönt  településrészek leválásáról  
annak okán, mert megszüntették, 
bezárták a helyi iskolát. Hogy került 
mégis az egyenlőségjel a két fogalom 
közé?

Az utóbbi időben az esélyegyenlőség 
szó, kulcsszóvá vált életünkben. 
Mondhatnánk persze azt is, hogy ez 
csak politikai lózung, mert aki ezt 
tűzi a zászlajára, az biztos lehet benne, 
hogy választások idején, kis hazánk-
ban is több szavazatra számíthat. De 
nem akarok igazságtalan lenni, sajnos 
sok olyan rétege, s földrajzi területe 
van Európának, amelyek érdekeit ilyen 
módon is kell képviselni, érvényesíteni, 
koordinálni. Főként, ha a kisebbségre, 
a nőkre, a kistelepüléseken élőkre, a 
szegényekre, a munkanélküliekre, 
a csonka családban felnövekvő gye-
rekekre, az elmaradott területekre, 
a hátrányos helyzetű régiókra gon-
dolunk. S az esélyegyenlőség meg-
teremtésének módja lehet nagyon 
különböző, s első látszatra bizony 
szülhet ellenérzéseket is.

Amikor beszélgetésünk közben To-
kaj polgármestere azt mondta nekem, 
hogy a kistelepülések iskoláinak 

kolát? Nem kell többé belerokkanniuk 
az erejüket meghaladó kiadásokba. Az 
épületet egyéb fontos, vagy hiányzó 
funkcióra is használhatják, esetleg 
értékesíthetik valamilyen vállalkozás-
nak, aki ado� esetben munkát teremt, 
s akkor még plusz bevételt is jelent-
het. Az elmúlt rendszerben fontos 
politikai kérdés volt az, hogy minden 
kisfaluban működjön 1-8 osztályos 
iskola, mert ez valamiféle rosszul 
értelmezett egyenlőséget jelentett a 
települések közö�. Lássuk be ez volt 
inkább látszólagos!

Be kell látnunk, hogy csak nálunk 
szokatlan még az, hogy iskolabusz 
hozza - viszi a nebulókat naponta. 
Emlékszem én is hogy csodálkoztam, 
amikor Amerikában tanuló fiam, 
teljesen természetesnek vette, hogy 
naponta harminc mérföldet utazik az 
iskolabusszal a legközelebbi központi 
iskoláig. O� ezen nem háborodnak föl 
a szülők, mert tudják, hogy megéri a 
fáradságot, hiszen a gyerekek jobb 
körülmények közö�, versenyképesebb 
tudásra tehetnek szert, amely javítja az 
esélyeiket. I� is így van ez. Tanulhat-
nak nyelveket, megismerkedhetnek a 
korszerűen felszerelt központi isko-
lában a számítógéppel, az interne�el, 
s mert naponta egyedül utaznak, na-
gyobb önállósságra tesznek szert.



- Nagyon jó és szoros, napi 
kapcsolatot tartok fenn a kis-
térség  polgármestere ive l , 
amely szerencsésen alakul, 
hiszen fogadókészek, s part-
nerek mindenben. Azt, hogy 
például Tokaj polgármestere az 
együttműködésben, az össze-
fogásban látja a lehetőségeket, mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy 
itt a polgármesteri hivatalban 
kaptam helyet, s a területfej-
lesztéssel, pályázatírással fog-
lalkozó kollégákkal kerültem 
egy irodába. - mondja beszélge-
tésünk elején Góg Tibor, a Tokaji 
kistérség megbízo� ja, akiről azt 
is megtudtam, hogy ifjú kora 
ellenére már meglehetős boros 
tapasztalatokkal rendelkezik, 
hiszen kétszer is volt a híres 
kaliforniai Napa völgyben szak-
mai gyakorlaton, ahol minden a 
szőlőtermesztésről, borászkodás-
ról, s a bor marketingjéről szól.

- Ennek a kistérségnek kiemelt 
szerepe van a régióban, hiszen 
nemcsak a Világörökség része, 
hanem i�  termelik azt a bort, 
amelyről a világban híresek 
vagyunk.

- Ezért is van az i�  élőknek, 
munkálkodóknak talán még 
nagyobb felelősségük. A kistér-
séghez a Hegyalja és a Taktaköz 
tartozik, amely 11 települést 
foglal magába. Ha belegon-
dolunk ez elég homogén terü-
let, hiszen a lakosság jó része 
a mezőgazdaságból él. Ehhez 
pedig szorosan kapcsolódik a 
környezetvédelem, amely egyezik 
az Unió fenntartható fejlődést 
szorgalmazó politikájával, s nagy 
lehetőséget rejt a térség számára. 
Azt mindenki tudja, hogy hosszú 
távon akkor lehet jó minőségű 
szőlőt termelni, ha felelősséggel 
gazdálkodik a termőterületeken, 
de arra már kevesebben fi gyelnek 
oda, hogy az i�  lévő természetvé-
delmi területeket is legalább 
ilyen felelősséggel kell óvni. 
A taktaközi terület egy részét, 
amelyen a kistérség hat telepü-
lése található természetvédelmi 
területté fogják nyilvánítani. 
Ennek az előkészítői munkáit is 
koordinálni kell.

- A koordinációnál maradva. 
Hogyan tudja segíteni a kistér-
ségi megbízo�  a társulás, s az 
i� eni vállalkozók munkáját?

- Nagyon fontos szerepe le�  a 
mai világban az információnak, s 
ahhoz, hogy mi ennek birtokában 
legyünk sok segítséget kapunk. 
Én személy szerint is abban látok 
együttműködési lehetőséget, 
hogy a friss információkat eljut-
tatom azokhoz a döntéshozók-
hoz, akiknek feladata élni ezek-
kel. Aztán szervezünk a gazdák 
részére különböző fórumokat, 
amelyeken nem csupán azt tud-
hatják meg, hogy milyen elvárá-
sokat támaszt velük szemben a 
Közösség, hanem azt is, hogy 
milyen támogatásokra számíthat-

nak. Ugyanez vonatkozik az 
egyéb vállalkozásokra is. 

- Véleménye szerint elége-
dettek az önkormányzatok, s 
a kistérségben élő vállalkozá-
sok azokkal a lehetőségekkel, 
amelyek ma a rendelkezésre 
állnak? 

- A lehetőségekkel talán igen, 
hiszen olyan összegeket lehet 
megmozgatni a térség javára, 
amelyről azelőtt álmodni sem 
mertek. Csakhogy nagy a hátrány, 
amelyet le kell dolgozniuk. A 
forráshiányból nehéz önrészt 
felmutatni egy-egy projekthez, 
ezért olyanokat kell megragad-
niuk, amelyhez a legkevesebb 
saját erőt kell biztosítani. Arról 
nem beszélve, hogy egyedül 
szinte lehetetlen pályázniuk, 
ezért kell kihasználni a kistér-
ségi társulás lehetőségeit, sőt 
egy-egy programhoz több kistér-
ségnek is össze kell fogni ahhoz, 
hogy a lehívható pénzek ide 
érkezzenek. Nálunk már erre 
is van példa, három kistérség 
együ� működésével valósulnak 
meg programok.

Nem egy,
hanem három 
kistérségnek is 
össze kell fognia

A ������
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Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud

Csobaj
Erdőbénye

Szegi
Szegilong
Taktabáj

Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos

Tokaj

szöveg: O���� B. E����

Név: 
Kor: 

Foglalkozás: 

Család:

Sport: 
Hobby:

Zene:

Góg Tibor
28 év
agrármérnök, 
borászat,
felesége to-
kaji, környezet-
gazdálkodási
szakot végze� ,
úszás, kerékpározás,
természetfotózás,
blues,
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- Három évvel ezelőtt azzal 
fejeztük be a beszélgetésünket, 
hogy mindamellett, hogy szeretne 
jó gazdája lenni városának - ez 
sikerült /sic/ - eleget akar tenni 
annak a küldetésnek, hogy 10-12 
környező település életében olyan 
kisugárzása legyen Tokajnak, amely 
példaadó és segíti a fejlődésüket. 
Nos, azóta a Világörökség része 
le�  a város, beléptünk az Unióba, 
ahol az integrálódás a fenntartható 
fejlődés, a felzárkózás érdekében ez 
fő szabály. 

- Függetlenül az Uniós csatlakozás-
tól, s az idén megalakult statisztikai 
kistérségektől, már 10-15 éve együ� -
működünk a környező településekkel. 
Ez természetes kohézió, amelyet nem 
kellett szervezni. Az, hogy most 
ennek törvényi keretet is adtak, s 
normatív támogatást is kapunk, talán 
egy kicsit átláthatóbbá teszi a munkát, 
s megkönnyíti a szervezést. De Tokaj 
e� ől függetlenül körzetközpontként 

működö� , az egészségügyi ellátásban, 
a közoktatásban. Az tény, hogy mind 
a 11 település egyéni gondokkal is 
küzd, de az jó, hogy ez a Hegyalja 
természeti konglomerátuma, s közös 
a történelmi há� ér.

- Ön és a csapata arról híres, hogy 
rengeteg pályázatot készítettek, s 
készítenek a fejlesztés érdekében, s 
sok álom ezekből a pénzekből vált 
valóra az elmúlt esztendőben. Hogy 
állnak a közös pályázatokkal?

- Jól és rosszul. Ami a pályázatok be-
nyújtását illeti jól állunk. Pedig addig 
is finanszírozni kell a pályázónak, 
hiszen a tervek, a megvalósítási 
tanulmányok, amelyeket szakmai 
alapokkal kell alátámasztani, nem 
kis pénzbe kerülnek. A PEA-ból 
valósul meg a tarcali Borok Háza, 
a bodrogkeresztúri ÖKO-park, és a 
Szegi hajókikötő. Mi önkormányzatok, 
viszont elégedetlenek vagyunk, mert 
vontato� an haladnak a kifi zetések. Jó 
lenne, ha a kormány azokat az Uniós 
pályázatokat venné előre, amelyekre 
van pénz a Közösségtől, így nemcsak 

azt kerülhetné el, hogy ne� ó befi zető 
legyen az ország, mert több pénzt 
tudunk lehívni az alapokból, hanem 
azt is elérné, hogy a már megterveze�  
projektek megvalósuljanak. Azokat 
pedig amelyek nyertek ugyan, de nem 
tud hozzá támogatást folyósítani saját 
erőből, eltenné arra az időre, amikor 
majd rendelkezésére áll az elegendő 
összeg. 

- Mit szeretnének pályázati pén-
zekből megvalósítani?

- A kistérségi programban egy 
szolgáltató iroda lenne az első, 
amely korszerű infrastruktúrával 
lesz ellátva. Ehhez kaptunk 20 millió 
forintot. Nyolcvan millió forintot 
kaptunk az egészségügyi állomáshoz 
gépkorszerűsítésre, ebből ultrahangot 
és röntgent szeretnénk vásárolni. Új 
korszerű óvodára lenne szükségünk, 
mert hál’Istennek Tokajban növekszik 
a gyermeklétszám. A jelenlegi két 
Óvodánk régi és korszerűtlen, hiszen 
az egyik a XIX. a másik a XX. század 
elején épült. Azt szeretnénk, ha a 
környékbeli kistelepülésekből is 

idejárnának a gyerekek, s mi szívesen 
megoldjuk az utaztatásukat. A 
többcélú társulásnak az a lényege, 
hogy ne csak a körzetközpont 
nyerjen vele, hanem mindenki jól 
járjon, ezért sok egymásra fűzhető 
projektet tervezünk, amely nemcsak 
a borhoz, hanem a természetvédelmi 
értékekhez, a kastélyok látogatásához 
is köthető. 

Természetesen Tokajnak saját 
magának is sok pályázata fut. Ennek 
keretében szeretnénk befejezni a 
Zsinagóga újjáépítését, amelybe 
színház- és hangversenyterem, 
valamint bálterem is helyet kap-
na. A rangos bor mellé, rangos 
rendezvények, s rangos művészek 
kellenek. Jó lehetőséget látok a 
konferenciaturizmusban, s itt egy 
minden infrastruktúrával ellátott 
konferenciaterem is helyet kapna. 
Szerencsére az ország más részeivel 
ellentétben, i�  növekede�  az elmúlt 
időszakban az idegenforgalom. 
Ehhez viszont nagyon kevés a 
szállodakapacitás. A valamikori 
Arany Sas fogadót szeretnénk négy 
csillagos szállodává átalakítani. 
Ehhez mi biztosítjuk a terveket, 
s a kész koncepcióhoz keresünk 
majd befektetőt. Nem fogjuk persze 
megkötni a kezét, de ha mi biztosítjuk 
a feltételeket, akkor elvárjuk a 
lojalitást. 

- Van viszont olyan pályáza-
t u k ,  a m e l y e t  n e g y e d s z e r  i s 
elutasíto� ak…

RANGOS 
BORHOZ, 
RANGOS 
TERVEK 
ILLENEK

- Ne is bosszantson ezzel! Tokaj 
200 esztendős településrésze 
Kistokaj, amely egy katlanban 
fekszik. Ráadásul amikor 1952-ben 
megépíte� ék a tiszalöki erőművet, 
az négy méterrel megemelte nálunk 
a talajvízszintet, s amíg a hegyről 
lejövő csapadékot korábban elszívta 
a talaj csapadék-vízelvezetés nélkül 
is, az most állandóan gondot okoz. A 
Kopasz hegy köztudo� an vonzza az 
esőfelhőket, s ez nem valami legenda, 
hanem tény, s mi csak birkózunk az 
elemekkel. A csapadékvíz-elvezetése 
700 millióba kerülne az államnak, 

ezt, ha még két-három ilyen évünk 
lesz, rá is költjük a kártérítésre, de 
ugyanakkor az egyszeri támogatást, 
amely végleg megoldaná a gondot, 
negyedszer utasítják el. Ez olyan 
észellenes döntés, hogy nem is 
tudom a döntéshozók lelkiismerete 
tiszta-e, amikor így szavaznak 3500 
ember sorsáról? De persze meg 
kellene i�  oldani az úthálózatot is, 
amely hosszabb távú terv. Az utakkal 
folyamatosan gondunk van, hiszen 
a városon áthaladó 38-as úton már 
szinte elviselhetetlen a forgalom. Ezt 
sürgősen meg kell oldanunk!

- Úgy tudom, nem nagyon szereti 
ugyan a nehéz borokat, de mindent 
elkövet azért, hogy a Hegyalja, s az i�  
terme�  nedű a Világörökség címhez 
méltó és ismert legyen.

- Inkább fogalmazzunk úgy, hogy 
sok mindent. Egyébként van azért 
kedvenc borom is, a Hétszőlő 2002-es 
Muscat Lunelje. Egyébként pedig, az 
Unió hét borvidékével megalakíto� uk 
2002-ben a Borvidéki Világörökségi 
Egyesületet, amelynek most Én va-
gyok az elnöke, s most készülünk egy 
közös pályázatra, amely az i�  termelt 
borok marketingjét biztosítja. Mert 
összefogás nélkül csak a Hegyalján 
marad világhírű a királyok bora.

Beszélgetés Májer János, tokaji polgármesterrel

szöveg: OROSZ B. ERIKA
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A tulajdonosok 
f i l o z ó f i á j a :  „ A 
Millennium Hotel 
olyan minőség eléré-
sére törekszik az ide-
genforgalomban, 
mint amilyen minő-
séget  képvisel  a 
Tokaji Aszú a borok 
közö�.” 

Róka Marit /42/ 
a  szálloda egyik 
tu la jdonosát  ar-
ra kértük kalau-
zoljon végig biro-
dalmukon.

- A hotelt Bodonyi Csaba Tokaj 
főépítésze tervezte, s a belő építészek 
ehhez a modern külsőhöz igyekeztek 
a szobákat berendezni. Összesen 18 
szobánk van, ahol 45 vendéget tudunk 
kényelmesen elszállásolni .  Ebből 
15 két ágyas, s három apartman. 

Mindegyik szobánkban található 
televízió és minibár is. A földszinten 
van egy kis tanácstermünk, ahol kis 
csoportos meeting-ek is rendezhetők, s 
a tetőtérben egy 50 fős légkondícionált 
konferenciaterem, a Panoráma terem, 
amely audiovizuális eszközökkel is 
felszerelt.

A munka melle� több kikapcsolódási 
lehetőség is kínálkozik. Szervezünk 
bogrács- illetve grill partyt és hozzá-
kapcsolódó szabadidős tevékenységeket. 
Készséggel segítünk megszervezni 
személyre szabott vállalati – céges 
rendezvényeket, képzéseket. Ezekhez 
a rendezvényekhez többféle programot 
is kínálunk. Az éttermünkben házias 
ételek közül válogathat a vendég, 
i� tokaji tájjellegű specialitásokat is 
megtalálnak az ínyencek. 

Talán amire legbüszkébb Marika, 
az a wellness részlege a hotelnek. 
Ez a kötődés nem véletlen, hiszen 
eredetileg egészségügyi szakember 
s így pontosan tudja milyen fontos 
szerepe van a rekreációnak, a mai 
rohanó világban.

- A szállodán belül 100 m2-es 
területen alakíto�uk ki az egészég 
wellness stúdiónkat,  amellyel 
szeretnénk hozzájárulni a vendégeink 
stressz-mentes szabadidő eltöltéséhez 
és testi-lelki-szellemi megújulásához. 

A Millennium évében nyílt meg Tokajban az a három csillagos 
szálloda, amelyre meglehetősen nagy igény mutatkozo� 

már az egyre több vendéget fogadó kisvárosban. 
A kívül mádi kővel burkolt szálloda, 

szinte belesimul a mögötte lévő 
hegy szoknyájába. A hotelben a 
szálláslehetőségen kívül, ét-
kezhetünk, tanácskozhatunk, 
kerti partyt rendezhetünk, és az 
egészséges életmód örömeinek is 
hódolhatunk.

A finn szauna, pezsgőfürdő használata 
közben a szervezet méregtelenít, a 
szellemi és fizikai jólét állapota javul. 
A wellness egységet igény szerint 
egyéni leg ,  vagy csoportosan is 

használhatják vendégeink. Külön kérésre 
masszázsszolgáltatás is megrendelhető. 
É le tmód tanácsadó segí tségével 
szervezünk esetenként speciális hétvégi 
programokat, de külön kérés alapján akár 
egyedi programokat is. Természetesen, ha 
kívánja a vendég, elvisszük egy pincébe 
finom Tokajit kóstolni, de megszervezzük 
azt is ha a közelben lévő termálfürdőt 
szeretné meglátogatni. Sok a külföldi 
vendégünk. Volt olyan hónap az elmúlt 
évben, amikor 24 országból jöttek 
hozzánk. Igyekszünk, hogy a külföldiek 
jó hírét vigyék hazánknak, s Tokajnak a 
világba. Az- az elv érvényesül, hogy a 
konferencia, a bor, a wellness egységét 
találja meg piciben nálunk a vendég.

Tokaj 3 puttonyos 
szállodája

 MILLENNIUM HOTEL ***    TOKAJ, 3910 Bajcsy-Zs. út 34.    Tel: 36-47/352-247 Tel/Fax: 36-47/552-091     e-m
ail: hotel@

tokajm
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szöveg: SZENDREI PÉTER

Monokról indult és olyan örökséget 
hagyo�  hátra, amit érdemes ápolni. Ez 
a két ok vezérelte azt a négy hegyaljai, 
zempléni származású férfi t (dr. Mezei 
Lászlót, Lechner Barnabást, Fuszéder 
Csabát és Utri A� ilát), akik 2002-ben 
(Kossuth születésének kétszázadik 
évfordulóján) létrehozták a Kossuth 
Lajos Koszorúja alapítványt. Eredeti 
céljuk az volt, hogy megszervezzék 
és megismételjék azt a zarándokutat, 
amelyet 488 magyar tett a New 
York-i Kossuth Lajos emlékműnél, 
1928-ban.

Kívülállóként kicsit nehéz elkép-
zelni, miért öl bele valaki ennyi 
munkát, pénzt, időt, fáradtságot egy 
olyan ügybe, amelyért nem remélhet 
sem hasznot, sem köszönetet. 
Talán éppen ez az a tény, ami mia�  
mindenhol nyito�  ajtókra találnak. 
Akitől ugyanis segítséget kérnek, 
azonnal mindent megtesz, hogy 
az alapítvány útját egyengesse - 
hiszen csak az önzetlenséget, a civil 
kezdeményezés erejét érzi rajta. 

Mikor Szili Katalint, az ország-
gyűlés házelnökét dr. Mezei László, 
az alapítvány elnöke arra kérte, 

vállalja el a Kossuth Zarándok 
Nagybizottság elnöki tisztét, a 
politikus saját kezűleg írta alá a 150 
meghívót, mondván Kossuth (és a 
civil kezdeményezés) megérdemel 
ennyit.

A Parlament delegációs termé-
ben alakult  meg a Zarándok 
Nagybizo� ság. Az ülése résztvevői 
i�  tekinte� ék meg az 1928-ban, az 
eredeti zarándoklatról készült fi lmet. 
Dr. Mezei László beszámolt róla, 
hogyan állnak a 2003-as zarándoklat 
előkészületei, amelyen - akkor még 
úgy tervezték - ötven magánember 

mellett a hazai politikai pártok 
képviselői, a gazdaság, az egyház és 
a kulturális élet kiválóságai is részt 
vesznek.

A zarándoklatra végül harminc-
három személy részvételével 
került sor, a többieket ugyanis 
visszare� ente� e az akkor kirobbant 
iraki válság, a világ egy újabb háború 
küszöbén állt, és nem lehete�  tudni, 
ki, milyen mértékig sodróik bele. 

A társaság repülőgépe 2003. 
március 12-én szállt le New York-
ban, aznap este már a magyar 
főkonzulátuson látták vendégül 
őket. Horváth Gábor főkonzol melle�  
Sárközi Péter kulturális attasé és 
Székely Péter ENSZ missziós konzul 
is jelen volt. A beszédek közben a 
főkonzulnak távoznia kellett - az 
Egyesült Államok elnöke kérette 
magához a többi szövetséges ország 
konzullal együtt, hogy bejelentse, 
lejárt az Irak számára szabo�  határidő, 
immáron a fegyvereké a szó. Másnap 
a zarándokok megkoszorúzták a 
Groun Zerot, a WTC romjai helyén 
létesült emlékhelyet, majd e nap 
délutánján öttagú delegációjukat 
hatalmas sajtóérdeklődés mellett 
fogadta George Pataki, New York 
állam kormányzója, aki köszönetét 
fejezte ki a délelő� i gesztusért.

Kölcsönös üdvözlő beszédek után 
a delegáltak átadták ajándékaikat, 
például azt a festményt, amelyet 
S imon M.  Veronika  a lkotot t 
Kossuth Lajosról. Dr. Mezei László 
megajándékozta a kormányzót az 
eredeti, 1928-as zarándoklat során 
készült fi lmfelvétellel, és elmesélte a 
kormányzónak, hogy ezen jól látható 
a kormányzó nagyapja - aki o�  volt a 
‘28-as zarándoklaton -, amint Mezei 
László nagyapja melle�  áll...

Másnap, 14-én este a nagykövet-
ségen volt fogadás, majd 15-én a 
zarándokok megkoszorúzták a New 
York-i Kossuth szobrot. Kovács 
István színművész pedig elszavalta 
a nemzeti dalt. Több száz fős, kinn 
élő magyarokból álló tömeg együ�  
emlékezett meg a zarándokokkal 
Kossuth Lajosról.

Az alapítvány célja, hogy felke-
resse azokat a helyeket,  ahol 
Kossuth járt, így a zarándokok 
Washingtonba is ellátogattak. 
Kossuth járt még Clevelandben, 
Buff aloban és Pi� sburgben is, de ide 
az idő szűkössége folytán most nem 
juto� ak el a zarándokok.

A washingtoni látogatásuk során 
megtekintették a Capitoliumot, 
ahol Kossuth mellszobra áll - i�  is 
koszorúztak -, a Kossuth emlékházat, 
részt ve� ek a tiszteletükre rendeze�  
fogadáson és találkoztak Tom 
Lantossal, később pedig Washington 
polgármesterétől Bloomberg-től 
vehe� ék át okleveleiket.

Az alapítvány amerikai útja után 

KOSSUTH 
SZELLEMISÉGÉT 
ÁPOLJÁK

Torinóba is ellátogato� , ahol Kossuth 
Lajost saját hősükként tisztelik 
- ennek megfelelően bántak a 
szobrát megkoszorúzni érkeze� , ha-
gyományait ápoló magyarokkal. Dr. 
Mezei László lapunknak elmondta: 
az alapítvány tervei közö�  szerepel, 
hogy azokat a Kossuth emlékhelyeket 
is felkeresik, amelyek Londonban, 
Erdélyben vagy a Felvidéken vannak, 
mindenhová el akarnak jutni, ahol 
Kossuth Lajost tisztelik. Ez utóbbi 
helyszínek azért is fontosak, mert 
Kossuth nagy álma - a Duna-menti 
népek föderációja - válhat valóra, ha 
Románia is az Európai Unió tagja 
lesz, és ehhez az alapítvány a maga 
módján igyekszik bábáskodni.

Torinói zarándokok

Monoki Kossuth-ház
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forrás: MCONET EGÉSZSÉGÜGYI ONLINE

Nemcsak a kormány, de az önkormányzatok terveze� költségvetésének 
sarkalatos elemeit tartalmazza a fent idéze� cím. S hogy ez mit jelent a gya-
korlatban Tiszaújvárosban, erről kérdeztük Bráz György alpolgármestert, 
akinek szakterülete a város működtetése, fejlesztése.

- Mi jellemzi általában az önkor-
mányzatok költségvetését?

- Tiszaújváros költségvetését ugyan-
azok a gondok jellemzik, mint az ország 
önkormányzatainak többségét. Hosszú 
évek óta nem áll rendelkezésünkre az 
az elfogadható állami „visszaosztás”, 
amely jellemezte a 90-es évek második 
felét, miközben jelentősen megnő�ek 
feladataink. Ez bennünket is arra 
késztete�, hogy közintézményeinket, 
gazdasági társaságainkat, átalakítsuk, 
racionálisabb megoldásokat keres-
sünk.

- Az Önök esetében milyen terü-
leteken sikerült változtatni?

- A pénzügyi egyensúly érdekében 
négy évvel ezelő� kezdtük átalakítani 
a város intézményhálózatát, amelyet 
az elmúlt évben befejeztünk. Egyik 
eredményeként az 1300 önkormányzati 
alkalmazo�aink számát, 1130-ra csök-
kente�ük. De nehezen kezdődö� az 
idei esztendő is. Ahhoz, hogy a város 
költségvetését egyensúlyban tartsuk, 200 
millió forint hitel felvételét terveztük. 
Ugyanakkor intézményeinknek nagyon 
szigorú gazdálkodási feltételeket 
szabtunk. Így terveze� fejlesztéseinket 
csak többletbevétel esetén tudjuk 
megvalósítani. Az eredeti 5 milliárd 
469 millió forintos költségvetés, az év 
felére közel egy milliárddal növekede�, 
amelynek nagyobbik hányada kötele-
zettségekkel párosul, de ez azt is 
jelenti, hogy nem kényszerülünk 
hitelfelvételre.

- Hogyan sikerült többletbevételhez 
jutniuk?

- Szerencsésen alakultak tárgyalásaink 
az év első felében. Eredményeként 
a Tesco Áruház ingatlan eladásából, 
illetve építési telkek értékesítéséből 
juto�unk többletbevételhez. A befolyt 
összeg révén a városról, illetve a 
közintézmények működtetéséről, a 
közterületekről, a szociális ellátás-
ról megfelelő módon tudunk gon-
doskodni.

- Mi a helyzet az önkormányzat 
gazdasági társaságainál?

- 2003-ban a képviselő testület 
elhatározta, hogy a város többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
számát hatról háromra csökkenti. Így 
ma az Inveszt Rt. mint vagyonkezelő 
részvénytársaság melle�, a Tiszaszolg 
2004 Kft .  a város legfontosabb 
szolgáltatásait biztosító társaság, és a 
Tisza Tv működik. A k�k-nél a változás 
úgy módosult, hogy a Tisza Távhő K�, 
a Termálfürdő K�, a T.Contraktor K� 
július 1-el beolvadt a Sajóvízmű K�-be. 
Azért döntö�ünk a változtatásról, mert 
a felsorolt önálló cégekben már nem volt 
lehetőség, további költségcsökkentésre. 
Fontos cél minden település, így 
Tiszaújváros számára is, hogy az 
alapszolgáltatások megfizethető 
szinten maradjanak, az áremeléseket 
pedig a mindenkori infláció közelében 
tartsa. Természetesen az említett 
átalakításokkal a párhuzamos te-

vékenységek megszüntetésével 
mérséklődött a foglalkoztatottak 
száma, ez esetben harminc fővel. 
Érdekességként elmondható, hogy a 
tulajdonosi körnek Sajóörös, Sajószöged 
és Nagycsécs önkormányzata is tagja.

- A költségvetés ismeretében milyen 
célokat fogalmaztak meg?

-  Elsősorban a szolgáltatások 
műszaki hátterének fejlesztését, a 
városkörnyéki települések kommunális 
szennyvizének befogadását, a szelektív 
hulladékgyűjtést helyeztük előtérbe. 
Fontosnak tartjuk, a városi fürdő fej-
lesztését, s ehhez kapcsolódva egy 
fürdő közeli új szálloda építését, s 
nem utolsó sorban kiemelten kezeljük 
a távhőszolgáltatás folyamatos kor-
szerűsítését.

Az előkészítő tárgyalások kedvező-
ek, s már ez évben beindul a szelek-
tív hulladékgyűjtés, 2005-ben Sajó-
szögedről és Nagycsécsről fogadni 
tudja a kommunális szennyvizet 
a város szennyvíztisztító telepe. 
Ugyancsak 2005-ben megkezdődik 
az új szálloda építése, ami várhatóan 
2007-ben befejeződik, 2006-ban pedig 
teljeskörűen megvalósul a lakossági 
hőközpontok korszerűsítése. E melle� 
mindent megteszünk, hogy a Tiszaszolg 
2004 K� szolgáltatásai, megfizethető 
szinten maradjanak.

FONTOS AZ ALAPSZOLGÁLTATÁ-
SOK MEGFIZETHETŐSÉGE

szöveg: FEKETE BÉLA

A tojás az egyik legősibb és 
legértékesebb táplálékunk. Nem 
csak önállóan, hanem számos étel 
alkotórészeként is fogyasztjuk. 

Egész évben beszerezhető és köny-
nyen tárolható. A tojásételek előnye, 
hogy gyorsan és viszonylag olcsón, 
változatos formában kerülhetnek a 
család asztalára. 

T����, �� ������� �������� 
Egy átlag tyúktojás 50-65 gramm, 

melynek 10 százaléka héj, 60 száza-
léka fehérje, 30 százaléka sárgája. 
Átlagos tápanyagtartalma: 68 kcal, 
5,4 g fehérje, 4,8 g zsír, 0,3 g szén-
hidrát. Vitamintartalma is jelentős, 
hiszen a C-vitaminon kívül az összes 
vitamin megtalálható benne (A, D, E, 
B2, B6, B12, folsav, pantoténsav stb.). 
Az ásványi anyagok közül foszfort, 
vasat, cinket, kalciumot, nátriumot, 
káliumot, szelént, magnéziumot tar-
talmaz. A tojás zsírtartalma és össze-
tétele is ideálisnak mondható, több 
mint 60 százaléka telítetlen zsírsav. 
A tojást elsőrendű fehérjeforrásként 
tartjuk számon, hiszen a szervezet 
működéséhez elengedhetetlen, esz-
szenciális aminosavakat is tartalmaz. 
Egy tojás a napi fehérjeszükség-
letünk 12 százalékát fedezi, könnyen 
emészthető formában. 

H����� ����� ����� �������-
������� � ������ 

A tojásban lévő vitaminok és 
ásványi anyagok számos biokémiai 
folyamatban vesznek részt, biz-
tosítják szervezetünk zavartalan 
működését. Az A-vitamin szerepet 
játszik a növekedésben, a cson-
tok, a fogak, az íny, a bőr és a haj 
egészségének megőrzésében. A 
D-vitamin szabályozza a kalcium 
és foszfor felszívódását, befolyá-
solja a csontképződést. Az E-vitamin 
akadályozza a vérrögképződést, 
segít a szív és érrendszer egész-
ségének megőrzésében. A B-vita-
min-csoport tagjai szabályozzák a 

fehérje-zsír-szénhidrát anyagcserét, 
biztosítják az idegrendszer megfelelő 
működését. A foszfor építőanyagot 
biztosít a csontok és a fogak számára. 
A vas nélkülözhetetlen a hemoglobin 
képződéséhez. A cink számos enzim 
alkotórésze, serkenti az immunrend-
szer működését. A kalcium lehetővé 
teszi az izmok összehúzódását, szi-
lárdítja a fogakat és a csontokat. 

A ����������������� 
A fentiek alapján a tojás méltán 

kiérdemelte a „tökéletes táplálék” 
jelzőt.

A tojássárgában lévő koleszterin 
(190 mg) viszont sokakat óvatosságra 
inte� a tojásfogyasztással kapcsolat-
ban, holott a koleszterin minden 
állati és emberi szervezet számára 
nélkülözhetetlen vegyület, hiánya az 
éle�el összeegyezhetetlen. Egészsé-
ges emberben még az extrém nagy 
koleszterinbevitel sem eredményezi 
a vérszint kóros emelkedését, mert 
a már föl nem használódo� és így 
fölöslegben maradó mennyiségtől 
megszabadítja a szervezetet az 
úgyneveze� elimináció (a szervezet 
hatékony mechanizmusa, mely el-
távolítja a már fölös koleszterint). 

A kilencvenes évek közepéig 
még a koleszterintartalom szerepelt 
az első helyen az öt legfontosabb 
rizikófaktor hazai listáján, mára 
- végre - visszaszorult az utolsó hely-
re, átadva előkelő helyét a telíte� 
zsíroknak, melyeknek vérkolesz-
terint növelő hatása kétszerese a 
koleszterinének. (A másik három 
faktor: a túlzo� kalóriabevitel, az 
elhízás és a mozgáshiány.) Tehát az 
alkalmankénti - akár másnaponta 
- nagyobb koleszterinfogyasztás, 
legyen az belsőség vagy soktojá-
sos ránto�a, nem vezet a vérszint 
emelkedéséhez. Ráadásul mind-
két eledel hatékonyan beindítja és 
működteti az emésztés folyamatát, 
mely hozzájárul az elimináció fo-
kozódásához is.

Az anabolikus szteroidok, amelyeket a 
sportolók használnak teljesítményük növelé-
sére, legyengítik a test természetes védelmét a 
fertőzések és a rák ellen.

Ausztrál kutatók rájö�ek, hogy még az 50-szer 
alacsonyabb szinten is, mint ahogy azt általában 
használják, a szerek gyengítik az immunrend-
szert. A Southern Cross University által tesztelt 
jelentkezőkön végze� vizsgálat még személyi-
ségbeli változásokat is mutat. 

Egy 24 sportolóból álló csoport hat hétig sze-
de� anabolikus szteroidokat a vizsgálat céljából. 
A tanulmány elején a jelentkezők több sport-
eseményeken ve�ek részt, hogy mérni tudják 
személyes és versenyzői képességeiket, erejüket, 
gyorsaságukat és állóképességüket. 

Két csoportra oszto�ák őket, az egyik anaboli-
kus szteroidokat kapo� injekción keresztül, míg 
a másik ártalmatlan injekciót. Sem a csoportok, 
sem a tudósok nem tudták, hogy melyik csoport 
melyiket kapta. A kutatást a New Scientist és a 
Channel 4 felügyelte. 

Majd az összes jelentkezőt edzésnek vete�ék 
alá, amelyet egy olimpiai edző felügyelt. 

Mint ahogy várható volt, a szteroidok növel-
ték az atléták teljesítményét, a test erejét, de 
nem mellékhatásoktól mentesen. A természetes 
gyilkos sejtek 20 százalékkal csökkentek a szte-
roidokat szedő csoportnál. 

“Először tudtuk kimutatni azt, hogy az 
anabolikus szteroidok komoly roncsoló hatás-
sal vannak az emberi immunrendszer bizonyos 
részeire. Bárki, aki hosszabb ideig szed ilyen 
szereket, komolyan, hosszabb távon veszélyez-
teti egészségét.” - mondta dr. Robert Weatherby, 
a kutatás vezetője. 

A szteroidokat szedő atlétáknál személyiség-
beli változás is megfigyelhető volt. A szteroidok 
csökkente�ék a más ember iránti empátiát, sok-
kal kevésbé le�ek érzékenyek arra, hogyan hat 
az ő cselekedetük másokra. 

Ez azért is jelentős, mert kevés szer okoz 
ilyen változást a személyiségben, általában csak 
növeli a hangulatváltozások gyakoriságát. A 
személyiségbeli változás kevésbé empatikus 
embert eredményez, aki kevesebb felelősséget 
vállal te�eiért. 

Ez nem meglepő, mondja John Brewer. 
“Nemcsak az immunrendszerrel lesz probléma, 
hanem később a szívvel, és olyan szervekkel is, 
mint a máj és a vese. Néhány mellékhatás nem 
is jelentkezik egy-két éven belül.”

„Az üzenet egyértelmű: Ne szedjünk szte-
roidokat. Rövid távon talán nyerhetünk a telje-
sítmény tekintetében, de az egészségre gyakorolt 
hosszú távú hatása visszafordíthatatlan és 
halálos is lehet.”

MEDICINA HÍREK
TÉNYEK A TOJÁSRÓLEGYRE KÁROSABBAK 

A DOPPINGSZEREK
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Ismer je meg Ön is Tiszaújvár os 
Ter mál für dõ komplexumát !

A Tisza és a Sajó találkozásának karéjában Tiszaújvárosban található Közép-kelet Európa egyik 
legkorszerűbb Termálfürdő komplexuma. A 70-es évek közepén egy próbafúrás eredményeként ter-
málvizet találtak, amely átformálta a település jövőképét, hogy Gyógyfürdő-városnévvel illessék. Mind 
erre rászolgált szabadtéri strandjával, gyógyfürdőjével, kempingjével, s nem utolsó sorban fi ziko és 
balneoterápiás gyógyászati részlegével.

A több mint  kétmi l l iárdos 
beruházás  e l ső  lé tes í tménye 
a  S t randfürdő ,  1998  nyarán 
nyito� a meg kapuit. Hat hektáros 
területén felépített élményfürdő, 

a legmodernebb fürdőtechnikai 
megoldásokat kínálja gyermeknek, 
felnőttnek, egyaránt. Öt medence 
– Vármedence, Kalandmedence, 50 
m-es úszómedence, Hullámmedence, 

Csúzdamedence, napozásra al-
kalmas zöldterület, sportpályák, 
játszótér, kereskedelmi és vendéglátó 
pavilonsor szolgálja a pihenni, 
szórakozni, regenerálódni kívánó 
vendégeket, kellemes kikapcsolódást 
biztosítva számukra. A május 1-
től szeptember 1-ig nyitva tartó 
strandfürdő megfizethető áron 
kínált szolgáltatásain túl, jelentős 
kedvezményeket biztosít a város-
lakóknak.

A strandfürdő melle�  kiépült egy 
hét hektáros területen, a kemping.. 
Az ötszáz férőhelyes, kétcsillagos, 
füves kemping 104 sátorhellyel, és 
62 közművesített lakókocsihellyel 
biztosít  szálláslehetőséget az 
ide érkezőknek. 2003 évtől tíz 
tel jes  komforttal  berendezett 
apartman is  vár ja  a  pihenni, 
kikapcsolódni vágyókat, 32 m2-es, 
4 vendég elszállásolására alkalmas 
lakrészekke l .  A szá l lásd í jak 
magukba foglalják a belépőt, a 
gyógy-és élményfürdőbe. További 

szolgáltatások: a büfé, a játszótér 
és a sportpálya. A nyitva tartás 
április 15-november 30-ig tart, de 
az egyedi fűtéstechnikai rend-
szernek köszönhetően alkalmas 
téli igénybevételre is. A megnyitást 
követő  fe lmérések  szer int  a 
kempinget igénybevevők 74 százaléka 
lengyelországból és szlovákiából 
érkezik, míg a 26 százalék belföldi 
turista.

A termálfürdő komplexum 
Tiszaújváros egyik legmodernebb 
b e r u h á z á s a ,  a m e l y  e u r ó p a i 
színvonalú szolgáltatásaival várja a 
gyógyulni, üdülni, pihenni vágyókat. 
A gyógyfürdő 1200 m mélyről feltörő 
57o c-os termálvizet hasznosít, amely 
magas sókoncentrációjú, jódion, 
nátrium-klorid és hidrokarbonát 
tartalmú gyógyvíz. Mid ez elsősorban 
izületi, idült nőgyógyászati és 
urulógiai betegségek kezelésében 
hatékony, de stresszoldó hatása 
révén bárkit kellemesen ellazít, 
aki  pihenésre vágyik rohanó 
világunkban. A három különböző 
hőfokú (36, 38, 40 o C-os) fedett 
és egy 32o C-os nyitott medence 
melle�  igényes fürdőszolgáltatások 
– szauna, szolárium, masszázs- várja 
a vendégeket.

A gyógyászati részlegben reuma-
tológus szakorvos felügyeletével 
szé leskörű  f iz ikoterápiás  és 
balneoterápiás kezelések igény-
bevételére van lehetőség, a leg-
korszerűbb gyógyászati eszközök 
segítségével. A kezelések a teljesség 
igény e nélkül a következők: orvosi 
masszázs, iszapkezelés, pakolások, 
izomkezelés, (SAMSON), zsírégetés, 
TENS, gyógytorna, kádfürdők, 
súlyfürdő, tengenton, hidroxeur. A 
szolgáltatásokat orvosi javaslatra TB 
támogatással, illetve egyéni térítés 
ellenében egyaránt igénybe lehet 
venni.

Tiszaújváros a szállodai férőhelyek 
tekintetében, nincs kiemelkedő 
helyzetben. Igaz, hogy hét szállodája 
illetve panziója 452 vendéghellyel 

rendelkezik, ám az igények évről-
évre nőnek. Ennek ismeretében 
döntö� ek a város vezetői 2004 elején, 
hogy növelik a szálláshelyek számát. 
A közeljövő tervei közö�  szerepel 
egyebek közö�  – a meglévő Hotel 
termál jelenlegi 50 férőhelyének 
további bővítése, illetve egy új, 
200 fő befogadására alkalmas szál-
loda építése, egy 400 személyes 
é� erem kialakítása. Természetesen 
a termálfürdő komplexum is je-
lentős fejlesztések, bővítés előtt 
áll. A jelenlegi strandfürdő épüle-

tét  összeépítik a termálfürdő 
épületével. Az új egységben él-
ménymedence, szauna, öltöző, koz-
metika, pedikűr, masszásszalon és 
egyéb szolgáltatás kap helyet. Az 
új medence kialakításával pedig 
biztosítani kívánják a kiskorú 
gyermekek fürdőzését. Ezzel Tisza-
újvárosban megvalósul egy olyan 
széleskörű szolgáltatásokat kínáló 
Fürdőkomplexum, amely a következő 
évek ékköve lesz a régiónak.

FEKETE BÉLA
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szöveg: UDVARDY JÓZSEF

Tényleg kicsi a világ. Februári számunkban közöltünk riportot Csatári Ernő, miskolci kosárfonó, 
egyben ezermester iparosról – s mit tesz Isten? – most a lányáról készül írás. A Kazinczy Ferenc Általános 
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola tanítónője, Huszárné Csatári Zsuzsa nem mindennapi 
képességgel rendelkezik. Bal és jobb kezével egyaránt olvashatóan, szépen ír, de ami ennél több: a 
két kezével egyazon időben formálja meg a betűket.

Lapunk munkatársa megkérte a 
tanítót: olvasóinknak mutassa meg, 
hogyan is lehetséges egyszerre két 
kézzel írni.

– Nincs semmi égbekiáltó csodáról 
szó – mondta. – Évek ala� fejlődö� ki 
ez a képesség bennem, s csak akkor 
gyakorlom, ha mondjuk társaságban 
szórakoztatni szeretném a többieket. 
Eredetileg, fogalmazhatunk úgy is, 
hogy születésemnél fogva balkezes 
vagyok. Ennek vannak előnyei, de 
hátránya szintén akad bőven. Annak 
idején, amikor az írást tanultuk, még 
tollszárat használtunk, fémpennával 
a hegyében. Bal kézzel ró�am a soro-
kat, s emia� elmaszatoltam a tintát, 
s nem mellékesen összekoszoltam a 
kezem. Zavartak ezek a következ-
mények. Folyamatosan töprengtem 
rajta, miként oldjam meg az írással 
össze-függő gondomat. Egy idő után 
rájö�em, ha a füzetet, vagy a jobb 
oldalra elforgatom, mérséklődik a 
maszatolás mértéke, sőt a kezem-
mel nem takarom el a leírt szavakat. 
Ez még kisdiák koromban történt. 
A középiskolában isteni sugallatra 
ötletem támadt. Megpróbáltam, 
sikerül-e a lap bal széléről indulva 
a jobb kéz irányába írni a betűket. 
A bal kezesek ezt ugyanis pont 
fordítva, úgynevezett tükörírással 
gyakorolják. Később megtanultam 
jobb kézzel írni. Végül megpróbál-

tam, milyen eredményt hoz, ha 
egyszerre két kézzel írok. 

– Édesapjáról megírtuk: páratlan 
kézügyességgel rendelkezik. Vélhetően 
örökölhe�e tőle a hajlamot.

– Így gondolom magam is. A 
papa tényleg ezermester. Nemcsak 
kosárfonó, de ha szükséges csizma-
dia, fodrász, ugyanakkor javítga�a 
a „masinákat”, ahogyan Szerencsen 
az idősebb asszonyok a konyhai 
tűzhelyet nevezték. Én, mint lány-
gyermek horgoltam, kötöttem, 
megpróbálkoztam a gobleinnel, 
s számtalan más, kézügyességet 
igénylő munkával. Tapasztalataim 
szerint, amelyet az iskolában eltöltö� 
évtizedek támasztanak alá, a bal kezes 
gyerekek, emberek ügyesebbek, mint 
a többiek. Sőt, fogékonyabbak a 
szépség, a harmónia iránt. Ezzel 
természetesen nem szándékom 
azt mondani, hogy a jobbkezesek 
ügyetlenek lennének. Tanítványaim 
közül minden gyermek tehetséges 
valamiben. Segítem őket, hogy 
kibontakoztassák a képességeiket.

– Hálásak lehetnek ezért. Ha ilyen 
kiváló kézügyességgel rendelkeze�, 
hogyan választotta  mégis  a 
pedagógusi pályát?

– Egyszerűen azért, mert tanítani 
akartam. Családunk 1973-ban köl-
tözött Miskolcra. A Közgazdasági 
Szakközépiskolába iratkoztam be. 
Pénzügyi tagozaton végeztem, a 
szakma a kezemben volt, ahogy 
mondani szokás. A nyíregyházi 
Bessenyei György Tanárképző Fő-
iskolára jelentkeztem, sikeresen 
felvételiztem. A testnevelés-könyvtár 
speciális kollégiumot végeztem 
el. A tanítói diplomát 1980 nyarán 
vehettem át. Ugyanabban az év-
ben helyezkedtem el a Kazinczy 
iskolában, s azóta dolgozom itt 
megszakítás nélkül. Büszke vagyok 
rá, hogy az első munkahelyemen 
dolgozom, immár huszonöt esz-
tendeje. Első és második osztályos 
gyermekeket tanítok általában. 
A jelenlegi osztályom a második, 
amelyet osztályfőnökként a negyedik 
tanévig – úgymond – végigviszem. 
Matematikát és technikát tanítok, 
valamint testnevelés órákat tartok a 
kisdiákoknak.

– Nem mondanám, hogy éppen a 
legnépszerűbb tantárgyakat viszi. 
Orrolnak-e néha a gyerekek?

– Nincs tudomásom róla, hogy 
bármiért is haragudnának rám. 
A gyerekek érzékeny lelkületűek. 

A különleges képesség nyomában

SZIMULTÁN ÍR BAL 
ÉS JOBB KEZÉVEL 
EGYARÁNT

Szavak nélkül megértik,  ha a 
pedagógus valóban szereti őket. 
Cserébe ők is nyílt, befogadó lélekkel 
közelednek hozzám. Ha megbántam 
volna, hogy tanítónak álltam nem 
dolgoznék i� már negyedszázada. 
Ez a munka az életem értelme. A 
szimultán írás csak játék. 

– Melyik kezével jegyzi be az intőt 
a gyerekek ellenőrzőjébe?

– Miért nem úgy kérdezte, hogy a 
dicséretet melyik kezemmel írom? 
Én, és így van ezzel valamennyi 
p e d a g ó g u s t á r s a m ,  s o k k a l 
szívesebben írom meg a szülőknek, 
miben jeleskede� a gyermekük, mint 
korholom őket. Figyelmeztetést, 
pláne intőt ritkán jegyzek be a kis 
füzetükbe. Nem is emlékszám rá, 
mikor írtam utoljára intőt. Ebbe 
az iskolába kiváló, tehetséges 
gyermekek járnak. Értelmesek, 
érdeklődőek, aranyosak. Ha már 
annyira kíváncsi erre, elmondom: 
a dolgozatokra bal kézzel jegyzem 
rá: „szép, rendes munka”. Szintén 
a bal kezemet használom, amikor 
beírok valamit az osztálynaplóba.  
A táblára szintén a bal kezemmel 
rajzolok, írok, s csak akkor veszem 
át a jobba a krétát, ha ez hirtelen 
szükségessé válik.

– A családjáról nem beszéltünk 
még. 

– Két, nagy gyermekemet neve-
lem az avasi lakótelepen, egy 
panelházban. A fiam a Miskolci 
Egyetem anyagmérnöki szakán 
tanul. A lányom tizennyolc éves, 
ére�ségi elő� áll.
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Dr. Mezei László, a miskolci közterület-felügyelet igazgatója 
a város vezetői melle�  nemrégiben a piac bejárására invitálta a 
sajtó munkatársait is, hogy meggyőződhessenek róla, milyen 
változásokon ment keresztül máris Miskolc legnagyobb 
forgalmat lebonyolító területe, és hogy a meghívo� ak első 
kézből értesülhessenek a terveze�  változásokról.

– Először is arra kelle�  töreked-
nünk, hogy megfelelő anyagi 
bázist teremtsünk a korszerűsítési 
munkálatok fedezetéül – hang-
súlyozta az igazgató, hozzátéve: 
ennek hiányában egyelőre még 
nem tudtak nagyobb léptékű 
korszerűsítéshez kezdeni, csak 
apróbb csinosítgatásra került sor. 

A piac vezetése most azon van, 
hogy minden pénzt megfogjon, 
amit később visszaforgathat a 
fejlesztésbe. A helyzet nem látszik 
reménytelennek, ugyanis annak 
ellenére, hogy áldatlan állapotokat, 
szervezetlenséget örököltek e-
lődjeiktől – amelyek nagy részét 
már szervezeti átalakításokkal, 
munkakör-módosításokkal sikerült 

felszámolni –, mára több mint 
nyolcvanmillió forintos anyagi 
bázist teremte� ek. Ez te� e lehetővé 
például a kínai nagyfalként el-
híresült beruházás befejezését 
– itt nyolc olyan elárusítóhelyet 
alakítottak ki, ahol már emberi 
körülmények között végezhetik 
napi munkájukat a kofák, és ez 
vélhetően a piac látogatói számára is 
kedvező változásokat hozo� , hiszen 
a Búza téri piac Wall Streetjének 
tekinthető kofasor kiszélesedett, 
világosabb, áttekinthetőbb képet 
nyújt. Mindenegyes stand fedett, 
zárható, és ami nem lényegtelen, 
saját villanyórával rendelkezik – 
eddig a téli napokon a piac költségére 
villanymelegítőkkel fűtötték a lá-
bukat – és az eget – a kofák, hiszen 
senki sem mérte az elhasznált elek-
tromos energiát. Komoly luxus ez, 

sem a város, sem a piac nem bírja el 
az ilyen mértékű pazarlást.

Az igazgató azt szeretné elérni, 
hogy a kofák ne csak munkahelynek, 
hanem sajátjuknak is tekintsék 
a piacot, ekkor nyilván jobban 
vigyáznak majd rá, és érdekeltek 
lesznek abban, hogy minél kul-
túráltabb módon üzemelhessen 
– ugyanis csak így tarthatják meg 
vásárlóikat. Bár a városban számos 
bevásárlóközpont üzemel, ezek 
bizonyos mértékig konkurálnak 
is a Búza téri piaccal, mégis sokan 
vannak, akik a bevásárlásaik során 
a piacot részesítik előnyben. Nekik 
sem mindegy, milyen körülmények 
közö�  tehetik ezt.

Ezért tervezik, hogy a nagyobb 
beruházásokhoz egy olyan társaságot 
hoznak létre, amelyhez a város, a 
kofák és magánbefektetők adnák 

össze a tőkét. Az ilyen vegyes 
tulajdonlású társaság működése 
során sokkal nagyobb lehetőségeket 
tartogatna a mai, passzív rendszernél, 
amikor is mindenki csak fejni akarja 
a tehenet, de a másiktól várja, hogy 
takarmányt vessen elé.

Dr. Mezei László elmondta még: 
tisztában van vele, hogy a piac 
a jelenlegi formájában nem túl 
biztonságos. Hemzsegnek a zsebesek, 
a lumpen elemek is idetalálnak, 
ráadásul lépten-nyomon csempésze�  
portékát kínálókba botlik az ember. 
Hogy miként szándékozik rendezni 
ezt a helyzetet, arról az igazgató nem 
beszélt, de rendőri múltja jelenthet 
okot némi bizakodásra.

A bejárás során a látogatók meg-
tekinte� ék a megújult tejcsarnokot, 
és az idáig jobbára lomraktárként 
használt ,  hatalmas pincét  is . 
–  amelyet  hamarosan rendbe 
hoznak. Ez utóbbi a piacon nap, 
mint nap tevékenykedők számára 

nyújthat megoldást raktározási 
gondjaikra, hiszen eddig nem volt 
más lehetőségük, minthogy éjjel 
is őriztették standjaikat vagy az 
érdeklődés apadásakor, mindent 
kocsiba raktak és elszállíto� ak (lehet, 
hogy csak a szomszéd utcáig, ahol 
a garázsokat az élelmes o�  lakók jó 
pénzért bérbeadt[j]ák).

Nem tűnik nagy előrelépésnek, 
hogy végre sa ját  i l lemhelyet 
mondhat magának a piac, ám 
ha belegondolunk, milyen érzés, 
roskadásig megrako�  szatyrokkal, 
sürgető problémákkal hazáig utazni, 
hát be kell látnunk, egy ilyen léptékű 
vállalkozás nem nélkülözhe� e tovább 
a fontos helyiségeket. Ez egyébként 
a piac tisztaságához is nagyban 
hozzájárul, itt nem részletezendő 
okok mia� .

A piac számára nem előnyös, 
hogy a Búza teret minden irányból 

MISKOLC KULTÚRÁLT PIACOT ÉRDEMEL

kocsmák szegélyezik, azokon túl 
pedig zömükben lombrózók és 
„lombrózák” élnek (javarészt nekik 
köszönhető, és lakhelyükről történik 
a csempészett cigaretta árusítása 
is), de ez ellen egyelőre nem lehet 
semmi sem tenni. A probléma 
megoldása mindenképpen túlmutat 
a piacvezetés hatáskörén.

Dr. Mezei László arra törekszik, 
hogy a közterület-felügyelet mun-
katársai és a piacon dolgozók 
közö�  kölcsönös tiszteleten alapuló 
viszony alakuljon ki, ezért ő is 
rendszeresen találkozik a kofákkal, 
hogy meghallgassa gondjaikat, és 
lehetőségéhez mérten orvosolja 
azokat. Az igazgató hozzáte� e még: 
Miskolc megérdemli, hogy kultúrált 
piaca legyen.
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Azóta sem dolgoztam olyan 
potenciális szellemi csapattal, 
mint akkor. „Idő van” – és azt az 
időt akkor o�  mi megelőztük! 

– Említe� e, milyen harmonikus 
kapcsolatban éltek a férjével, 
beszélt a szüleiről. 

– Biztosan a gyermekemre, 
Végvári Zsófira kíváncsi. Erről 
szívesen beszélek, mert egy szülő 
mindig örül gyermeke sikereinek. 
Szerencsére racionálisabb alkat, 
mint én. Díszlet, jelmeztervezőként 
diplomázo� , egyetemistaként már 
a saját lábán állt. Számos televíziós 
díszlet mellett ő tervezte Sacra 
Corona díszletét, a Sobri televíziós 
játékfi lm díszleteit, de számtalan 
színházi munkát, jelmezt és 
díszletet. Még egyetemistaként 
ő tervezte Miskolcon a Mária 
Evangéliumát, amelyre az év 
jelmeztervezője címet kapta. 
Jelenleg a Győri Bale� nek tervez. 

– Férjem elvesztése után so-
káig nem tudtam dolgozni, – 
„mindennek meg van a maga 
ideje” – o�  folytatom, ahol abba 
hagytam, a műteremben.

szöveg: Udvardy József

– Ha jól tudom, Szombathelyen 
született. Hogyan került Mis-
kolcra?

– Valóban, Szombathely a 
szülővárosom. O�  éltem és jártam 
gimnáziumba. A tanulmányaimat 
Budapesten, a Képzőművészeti 
Főiskolán folytattam. Ott is-
mertem meg jövendő férjemet, 
aki a művésze� örténeti tanszék 
vezetője volt. Diploma után 
Miskolcra költöztünk, mert Lajos 
felkérést kapo�  a Herman O� ó 
Múzeumtól, hogy működjön közre 
a múzeum képtárának építésében. 
Ez harminchárom évvel ezelő�  
volt már! Életem nagy adománya, 
hogy Végvári Lajossal élhe� em. 
Az utolsó pillanatig tanultam 
tőle. Sziporkázó szelleme, emberi 
nagysága megvéde�  a szellemi 
restségtől.

– Szombathelyi gyökerei meny-
nyiben járultak hozzá pályájának 
megválasztásához?

– Ha a szüleimre gondol, édes-
apám pihenésképpen faragott, 
és rajzolt. Szerkeszte�  egy rajz-
másolót, amely mechanikusan 
felnagyíto� a a képeket. Így másolt 
reprodukciókat, amelyeket aztán 
kifestett. Édesanyámnak is van 
kézügyessége, hálisten, még 
velünk él. Ő csodálatos ruhákat 
varrt nekünk, és kulturált, jó 
ízléssel alakíto� a környezetünket. 
Sokat  o lvastam,  való jában 
irodalmi pályára készültem. 
Fiatalon „felfaltam” mindent, 
ami a kezembe került. Azóta 
sem olvastam annyit, olyan 
rendszerességgel, mint akkor. A 
mai fi atalok többsége ritkán vesz 
a kezébe könyvet. Az olvasás 
élményét kiszorítja a számítógép 
és a ricsajtévék világa. 

– Mikor kezde�  el rajzolni?
– Középiskolás koromban a 

szombathelyi Derkovits körbe 
jártam, ahol Horváth Jánostól 
tanultam. A kötelező után mindig 
beszélgettünk „ábrándoztunk” 
a jövőről. (Akkoriban Kőszegre 

még határsáv igazolvány kelle� .) 
Sokan, akikkel együ�  indultam, 
a hetvenes években külföldre 
mentek, és szép pályát futo� ak be, 
gyakran kisebb tehetséggel, mint 
akik i�  maradtak. „Ez a magyar 
Hazám” – de erről ne beszéljünk. 
Nobel díjasaink többsége külföldi 
ország polgáraként kapta meg az 
elismerést. 

– A későbbiekben hogy alakult 
a pályája?

– Én is, mint kollégáim vé-
gigjártam az előre kiszabott 
lépcsőket. Képzőművészeti Alap, 
szövetségi tagság, művésztelepek. 
Eljuto� am az európai országokba, 
rendszeresen részt ve� em hazai 
és külföldi kiállításokon. Közben 
gyermeket neveltem, háziasszony 
voltam, kertet műveltem, fákat 
ültettem. Éltem a szép-ronda, 
de gyönyörű hétköznapokat. 
1979-ban költözünk a Drekovits 
utcai művésztelepre. Az itt élő 
művészek, az ide látogatók, 
Kondor Béla, Csohány Kálmán 
alakították az én szemléletem 

is .  Kondor Béla tárgyépítő 
kreativitása hatással volt rám 
is. Akkor kezdtem el szárnyas 
oltárokat festeni. Így készült el a 
Veronika oltár.

– Ez látható a pápai Auditó-
riumban?

– Igen. A pápa magyarországi 
látogatásával egy időben nyílt 
kiállításom Szombathelyen, és a 
várostól ezt kapta ajándékba. Ez 
a kiállítás hozott több munkát 
is a rendszerváltozás első éve-
iben. Dolgozhattam Svájcban, 
Eglisauban, majd i� hon Szendrő 
és Ináncs Római Katolikus 
templomait festhe� em.

– Mennyire kapott szabad 
kezet? Meghatározták a témát, 
vagy a technikát?

– Ezek a munkák sok elő-
tanulmányt igényeltek. Egy-
háztörténeti, bibliai ismereteket 
k ívántak meg.  Az egyház, 
mint megrendelő természetes, 
hogy bizonyos elvárásokkal 
és igényekkel lépjen fel, de a 
kivitelezésbe, technikai, művészi 
megoldásokba soha nem szóltak 
bele. Próbatételeknek bizonyultak 
mind emberileg, mind pedig 
művészileg, fi zikailag.

– Ferencz István, a templom 
építésze kért  meg,  hogy a 
katolikus kápolnába az általa 
építe�  szárnyas oltárt „lakjam” 
be. Ezen többféle technika jelen 
van: táblakép, stukkó, bronz 
munkák. Szeretek fára festeni. 
Egészen más feladatot jelent, 
mint vásznon dolgozni. A fa más 
előmunkálatokat igényel, azon 
kívül a kész munka fénylőbb, 
bársonyosabb. A vászonra való 
festés megenged modernebb 
m e g o l d á s o k a t  t a r t a l m i l a g 
és technikailag egyaránt. A 
művészettörténeti korokban 
majdnem kizárólag az egyház 

Máger Ágnes miskolci képzőművész Derkovits utcai lakásában 
feketébe öltözö� en fogad. Férjét, Végvári Lajost gyászolja, akit a közeli 
hónapokban veszíte�  el.

MÁGER ÁGNES 
OLTÁRKÉPE A PÁPAI 
AUDITÓRIUM EGY 
DÍSZE MARADHAT

volt  a  megrendelő,  persze 
középületeken is jelen voltak a 
murális munkák. Ezekben az 
épületekben ma is gyönyörködünk, 
mert az ado�  korral, művésze� el 
és a humánummal tökéletes 
összhangot alko� ak. Ma kevesebb 
alkalom adódik ilyen munkákra, 
mert a mai épületek funkcionális 
megoldásai hordozzák a művészeti 
értékeket is – vagy nem.

– Jól tudom, hogy színházban 
szintén dolgozo� ?             

– Ezek a kellemes kitérők. Még 
a műtermi munkákat időtlenség 
jellemzi, addig a színház nagyon 
is a jelen műfaja. A mának szól, 
még ha korhű reneszánsz jön le 
a színpadról. A nyolcvanas évek 
elején több miskolci művésszel, 
Selmeczi Györggyel, Kincses 
Margi� al, Hegyi Árpád Jutocsával, 
Varga Évával dolgoztam, aki 
a rendezvények szervezője, 
lebonyolítója volt, csináltuk az 
akkori nyári fesztiválokat. A 
Diósgyőri Várban és a Muzsikáló 
Udvarban a Kossuth utcában 
voltak az előadások, ahol Mozart 
operákat vi� ünk színre, 
szerintem nagy sikerrel. 
A Miskolci  Új  Zenei 
Műhely tagjai és Kovács 
Lász ló  karmester  i s 
közreműködtek az akkori 
produkcióban. Ezek a 
nyári operaelőadások 
voltak a mai Operafesztivál 
„őse”, csak erről már 
elfeledkeztek. Persze 
akkor mások voltak a 
körülmények. Magunk 
varrtuk például a bale�  
kar papucsait, készíte� ük 
a háttér függönyeit. A 
stábban mindenki egy-
formán fontos és értékes 
volt. Én általában jel-
mezeket készítettem. 
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Szalmási Klára textilbaba készítővel a Diósgyőri Várban, októberben, az idei Várbornapokon ismerkedtem meg.  
Ezen a napon már a hűvös őszi szél csípte pirosra, kinek vörösre az arcát. Mégis szép számmal jö� ek ki a várba 
az érdeklődők, bizonyítva, hogy egyre növekszik az ilyen jellegű programok iránt a miskolciak érdeklődése. Az 
Ady Endre Művelődési Ház rendezvénye a vár idei évadjának záró programja volt. A népi mesterségek művelői 
sátrukból kínálták portékájukat. A baba készítőnő késő délután elégede� en bontha� a le a sátrát. Nemcsak 
álmélkodó kíváncsiskodókat fogado� , hanem a vásárlók szép számmal nyito� ák ki a bugyellárist.

– Meglepő ez az élénk érdeklődés. A 
mai kislányok nem a műanyag világ 
babáival játszanak szívesebben?

– Az a fi gura ipari termék. Ha raj-
tam múlna, kivenném a kezükből, s 
rábeszélném a gyerekeket, hogy készít-
senek maguknak saját – nevezzük a 
nevén – rongybabát. Egy ilyen babát 
azonban a siker reménye nélkül mu-
tathatnák meg osztálytársaiknak. Dol-

gozom azért, hogy az ő nyelvezetüket 
használva mégis „cucc” legyen a 
textilből varrt baba. Ennek érdekében 
alakíto� uk meg a Baba Maci Barátok 
körét az Adyban. Mo� ónk: „A baba, 
a maci egy dologról szól, arról, hogy 
szeretheted.” Nem szorul bővebb 
magyarázatra, de elmondom: nincs na-
gyobb öröm, mint egy saját készítésű 
babával a kislánynak megbeszélni, 
mi történt aznap. A gyermek olyan 
eseményeket, lelkének olyan rezdülé-

seit mondhatja el neki, 
amelyeket talán még édes-
anyjával sem oszt meg 
szívesen. A textilbaba a 
kislány titkainak hűséges 
őrzőjévé válhat.

– Ön hogyan ismerke-
de�  meg ezzel a mester-
séggel?

– Édesanyám szerette 
a szép kézimunkákat. 
Amikor  hozzá jutot t 
egy kis szabad időhöz 
örömmel vette kezébe a 
hímzőfonalakat és a tűt. 
Hat éves lehe� em, amikor 
már megtaníto�  horgolni, 
kis terítőket hímezni. Jó 
ízlésével, szorgalmával 
alapozta meg bennem a 
későbbi babakészítőt. Öt 
éve, 1999 nyarán láttam 
hozzá a textilbabák készí-
téséhez. Akadnak, akik 
legyintenek rá: ez nem is 
munka, hiszen rongybabát 
bárki csinálhat. Amikor 

viszont egy ilyen akadékoskodónak 
a kezébe adom az alapanyagokat, 
kiderül, nem is olyan egyszerű feladat 
igényesen megvarrni a babát.

– Valóban, úgy véli az ember, 
elegendő lehet néhány textildarab a 
kiselejteze�  ruhatárból, és egy tű, va-
lamint cérna a baba elkészítéséhez. Ám 
olyan minőségben, olyan mutatósra 
megvarrni a babákat, mint amelyek az 
Ön kezéből kikerülnek kevés, mégoly 
ügyes lány, vagy asszony számára 
sem egykönnyen sikerülhet. Mintát 
használ, vagy fénykép után készülnek 
a munkái?

– A babák saját terveim alapján 
készülnek, hiszen csak az lehet tény-
leg az enyém, amely másabb, eltér 
a többitől. A babákat kézzel var-
rom. Megmutatom, hogy varrógép 
nélkül is lehet igényesen, eredmé-
nyesen dolgozni. Emlékezzenek rá 
az olvasók: néhány évtizede, még 
nem is annyira a távoli múltban gép 
nélkül varrták a csodálatos ruhákat. 
Gondoljunk egykori nagyasszonyaink 
fényűző megjelenésére a kézzel var-
ro�  toale� jeikben. Célomnak tekin-
tem a míves polgári kézimunka és 
díszítőművészetek felkutatását, megis-
merését és annak népszerűsítését, a már 
feledésbe merülő technikák feléleszté-
sét a babák készítésével. Lényegesnek 
tartom, hogy megismertessek minden 
érdeklődőt az alkotás örömével, az 
önálló gondolatból származó teremtés 
nagyszerű érzésével. Számomra nem 
múló öröm, élmény követni a perceket, 
órákat, amint a mama együ�  varrja 

a babát a gyermekével, elmerülten 
válogatnak az anyagok, a fonalak a 
gyöngyök közö� .

– Már hallom is a Tisztelt Olvasó 
ellenvetését: nincs erre idő, energia a 
napi robot után. 

– Mindenkinek arra jut ideje, ame-
lyet fontosnak tart. A munka a jelenlegi 
körülmények között tényleg kiszív 
minden erőt az emberekből. De létez-
het-e fontosabb feladat a gyermek-
nevelésnél? A mai televíziós műsorok 
szivárványos, ricsajozó álvilágára 
természetesen kíváncsiak a lányok és 
a srácok, hiszen a látványtervezés pro-
fesszorai teremtik meg azt számukra. 
A szülők pedig sajnos elégede� ek ön-
magukkal, ha csemetéjük kezébe adják 
a drága ajándékot. Pedig a kreativitás-
nak, az önálló gondolatok megjelení-
tésének mindenképpen szerepet kell 
kapnia a gyermekek nevelésében. A 
Barbie-babák, a világító lovak, a dino-
szaurusz fi gurákkal való játék során 
a gyerekek fantáziája a televízióban 
láto� ak alapján működik. Nem va-
gyok benne bizonyos, hogy az előbb 

felsorolt játékok kedvező 
hatást gyakorolnak a 
gyerekek lelki, szellemi 
fejlődésére.

– Mintha a számból 
vette volna ki a szót. 
Ám térjünk vissza a 
textilbabákhoz! Milyen 
lépésekben haladt előre 
a babakészítő pályája 
során?

– Egy idő után már 
nemcsak Miskolcon, 
hanem az ország több 
művelődési házában 
rendeztem kiállítást, s 
ahol lehetőség nyílo�  rá, 
foglalkoztam a gyerekek-
kel, az érdeklődőkkel. 
Egy ilyen kiállításon 
figyelt fel babáimra a 
Fürge Ujjak című hetilap 
munkatársa, aki később 
megkeresett. Örömmel 
lá� am viszont munkáim 
fényképét a lap oldalain. 
Babakészítő pályafutá-

som néhány évre tekint vissza mind-
össze. Ám az öt év ala�  
két, rangos elismerésben 
részesültem. Győrben 
évenként rendeznek ba-
bakészítési versenyt. Az 
első alkalommal máris 
sikerült elérnem első he-
lyet, a következő évben a 
harmadik helyezést ny-
ertem el. Két önálló kiál-
lítást is rendeztem. A 2001 
decemberében bemu-
tato�  kiállításomat szak-
mai elismerés követte. 
Meggyőződésem szerint 
munkáim beilleszkedtek 
a hazai babakészítők tevé-
kenységébe. Én úgy gon-
dolom, hogy a babáim 
egyéni ízlést és színeket 
mutatnak meg, mert 
fontosnak tartom, hogy 
egyrészt valóban szé-
pek legyenek, másrészt 
tükrözzék a személyi-
ségemet. Tagja vagyok a 

Mintha egy élő gyermeket tartanék 
a kezemben

Győrben működő Magyar Bababarátok 
Egyesületének, a budapesti székhelyű 
Kis Áron Magyar Játék Társaságnak, 
és a kecskeméti Játékcéhnek. Örömet 
egyben kikapcsolódást jelent szá-
momra a babakészítés. Büszke vagyok 
a munkáimra.

– Beszéljünk végül a Baba Maci 
Barátok miskolci klubjáról! Már a 
közösség elnevezése is színesen cseng 
a fülemben. 

– Felhívásomban javasoltam, hogy 
babázzunk, mert ez a tevékenység jót 
jelent. Miközben dolgozunk, megis-
merhetjük, hogy a baba egy idős 
az emberiséggel. Muzeológusok, 
néprajzkutatók, művésze� örténészek 
serege foglalkozik a babával, ami lehet 
játék, de rituális tárgy külön jelentéssel 
bíró ajándék, szobadísz, népszokások 
kelléke. Őrizhet hagyományt, mint 
például egy gyászba öltözö�  asszony 
babája, vagy díszmagyart viselő alak. 
A klub megalakult. Tartalmasan 
működik. A közös munka idején 
megismerkedünk az alkotás örömével, 
fantáziánk valóra váltásának, a terem-
tésnek nagyszerű érzésével.

MŰANYAG HELYETT
TEXTILBABÁT A GYEREKNEK

szöveg: U������ J�����

A babákat csakis kézzel varrom
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Szüleimmel álltunk Vajdahunyad 
várának kapujában. Édesapám rágyújto� 
egy Fecskére. Idős házaspár közelített 
felénk, s ízes magyar szóval köszöntött 
bennünket. Majd a bácsi megkérdezte: 
Magyarországról jöttek? Igazi magyar 
cigarettát tetszik szívni? Kérhetnék egy 
szálat belőle? Komótosan rágyújtott, 
élvezve a füstölés minden pillanatát. Majd 
megeredt a nyelve. - Tudják, van i� egy kút 
a vár udvarán. Azt mondták nekünk, ha 
azt kitisztítják, s megtelik vízzel, Erdélyt 
visszacsatolják Magyarországhoz. Már a 
mi életünkben is négyszer telt meg vízzel, 
s még semmi sem történt. Meddig kell még 
vajon várnunk?  Szemük megtelt könnyel, 
s kérdő, sokatmondó pillantással vártak 
bíztató szót tőlünk. A mi szemünk sem 
maradt szárazon.

A történet bizony nem mai keletű. 
Az emlék mégis élénken él bennem. 
Pedig van talán harminc éve is, 
hogy szüleimmel végigbarangoltuk 
Erdélyt, megcsodálva épített és 
természeti kincseit.  A családom 
így aztán nem csodálkozo�, hogy a 
szokásosnál is nagyobb izgalommal 
vártam a nyári erdélyi utazást. 
A sok mendemondát  hal lva , 
nem akartunk nekivágni autóval 
az útnak, ezért boldog voltam, 
amikor fölfedeztem, hogy a miskolci 
Goldentours utazási iroda gazdag 
kínálatot nyújt erdélyi körutakból. 
Csábító volt a program: Nagyvárad, 
Királyhágó, Bánffyhunyad, Kolozs-
vár, Marosvásárhely, Szováta, 
Tusnádfürdő,  Szent Anna tó, 
Sepsziszentgyörgy, Csíkszereda, 
Csíksomlyó, Gyergyószentmiklós, 
Békás szoros, Gyilkos tó, Farkaslaka, 
s Korond. 

A sok helyen még érintetlen 
természet szépségei most is magával 
ragadtak mindnyájunkat. Nagyon 
sokat szépültek a városok is, bár 
erős disszonanciát érzékeltünk. A 
multik, a bankok jó néhány helyen 
jelen vannak elegáns épületekben, 
gazdag az üzletek á-
ruválasztéka, de a lakó-
telepek meglehetősen 
lepusztultak, s a falvakban 
a legjobb jóindulattal 
sem lehet  megfelelő 
infrastruktúráról beszélni. 
Nincs gáz-, szennyvíz- 
vezeték, csapadékvíz-
elvezetés, az utak jó része 
földút, s az utcai világítást 
is lekapcsolják éjfélkor. 
Nagyon sok a hajléktalan, 
a munkanélküli, a koldus, 
s bizony az apró gyerekek 
körbefogják a turistákat, s 

könyörögve kéregetnek.
Mindezek ellenére sok élmény 

melengette  szívünket .  Olyan 
szeretettel fogadtak bennünket a 
szépen fejlődő, falusi turizmusba 
bekapcsolódó Tordaszentlászlón és 
Csíkrákoson, hogy az öt csillagos 

Székelyföldi 
barangolás

hotelben sem kaptunk volna 
figyelmesebb kiszolgálást.

A Kolozsvártól mintegy fél óra 
járásra lévő Tordaszentlászlón, 
megkóstolha�uk az erdélyi csorba 
levest, amely tele volt friss zöldséggel, 
eredeti recept szerint korpaciberével 
savanyíto�ák, s különleges ízt kapo� 
a lestyántól. A dinsztelt-káposztával 
gazdagíto� rizsgombócok is nagyon 
ízletesek voltak.

Szállásadónk, Ilus néni áfonya-
likőrrel kedveskede�, amikor meg-
érkeztünk, megmuta�a a tisztaszobát 
ahol a megfáradt vendégek aludni 
térhetnek, s választékos magyar 
szóval mesélt arról, hogy ez az 
ezer lelkes kis falu hogyan tudta 
megőrizni iskoláját, a magyar nyelvet 
a politikai nyomás, a diktatúra, s 
a „falurombolás” ellenére. Nagy 
szerete�el beszélt iskolájuk ma már 
nyugdíjas igazgatójáról Boldizsár 
Zeyk Imréről, akinek nemcsak 
azt köszönhetik a település lakói, 
hogy küzdött a magyar nyelv 
megmaradásáért, hanem azt is, 
hogy múzeum őrzi a kalotaszegi 
hímzéseket, viseletet, s hajlo� kora 
ellenére ma is vezéregyénisége 
szűkebb pátriájának.

Csíkszeredától néhány kilo-
méterre Csíkrákoson a vendég-
szerető  Cserekert  fogadósék 
vártak bennünket, s a tárkonyos 
pityókaleves mellett  a töltött 
lucskos káposzta is osztatlan sikert 
arato�. I� több éjszakát töltö�ünk 
Nagy Imre, s felesége házában, aki 
minden este jó humorral, székely 
köményes pálinkával, s „pityóka 
borral” kedveskedett nekünk. Ez 
utóbbit bizony kissé bizalmatlanul 
kóstolgattuk, mert mi magyarok 
boros nemzet vagyunk, de arról még 
nem hallo�unk, hogy burgonyából 
is készítenek pálinkát. Imre látva 
kétkedésünket, nevetve mesélte, 
hogy náluk ezt azért nevezik tréfásan 
így, mert 900 méter magasan nem 
terem meg a szőlő, de a krumpli igen, 
s egy ügyes barter  üzlet lévén, így 
lesz a pityókából bor.

Egyik este nemcsak a helyieket, 

hanem minket is megleptek cso-
por�ársaink, - akik, mint kiderült, 
egy magányosok és nyugdíjasok 
klub tagjai – mert komple� esztrád 
műsorral léptek fel ajándékként, a 
szíveslátásért, a kultúrházban. A falu 
apraja, s nagyja tapsolt a változatos, 
magyar nótát, operettet daloló, 
csárdást ropó nyugdíjasoknak, s a 
program végén együ� énekeltük a 
székely himnuszt. Őszinte örömmel 
köszönték meg a meglepetésműsort, 
amelyet i�hon lassan csak az anyagi 
javakat hajszoló világunkban, már 
sajnos nem is tapasztalunk. 

Egy hetes barangolásunk alatt 
azon is elgondolkodtam, hogy 

milyen „szerencse” az, hogy ezeknek 
a szegény településeknek, s az 
országnak nem volt igazán pénze 
ezen a területen az építkezésre, a 
nagyarányú ipari fejlesztésekre, s 
a turizmus iparággá növesztésére. 
Akkor ugyanis a Szent Anna tó, 
a Gyilkos tó, a Medve tó, a Békás 
szoros, az érintetlen szépségű hegyek, 
erdők ma már csak a képeslapokon 
köszönhetnének vissza ránk.

 Ez a kirándulás megerősítette 
bennem azt a közismert, szállóigévé 
vált idézetet: „ Ha a Föld Isten 
kalapja, Úgy Erdély bokréta rajta.” 

-  obe -

ROMAPALOTA

Szováta

A megdöbbentő szépségű tordai hasadék

A Szent Anna tó
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- Azzal, hogy széppé teszünk, s kialakítunk egy-
két teret Miskolc belvárosában, bizonyára javítjuk a 
város lakóinak közérzetét, de az alapvető gondokat 
még nem tudjuk megoldani. Amíg a lakóépületek, 
s üzletek tisztázatlan tulajdonviszonya mia�  a 
régi házak homlokzatának, a belső udvaroknak, 
az épületeknek komple�  felújítása nem kezdődhet 
el, csak toldozás-foltozás, s nem a történelmi 
belváros rekonstrukciója az eredmény. Nem 
tudjuk élővé tenni a belvárost néhány kandeláber 
kihelyezésével, ha a boltok minősége, s nyitva 
tartása mia�  még Miskolc lakói sem sétálnak 
o�  szívesen.

Ezekkel a gondolatokkal kezdte Puskás Péter 
építész azt a bemutatót, amelyre a Miskolci 
Városszépítő Egyesület és az Építész Kamara 
invitálta a Kós Házba az érdeklődőket. Rajta 
kívül Bodonyi Csaba, Pirityi Attila, Viszlai 
József építészek, Littvin József, Fata György 
iparművészek, Dobos Sára és Karmazsin Klára 
kertépítők munkálkodnak azon a terven, amelynek 
címe „ Miskolc történelmi belváros turisztikai 
vonzerejének fejlesztése”, s a Szemere utca sarkától, 
a Kandia közön keresztül, egészen a jelenlegi Béke 
moziig húzódik. A tervet a város pályázati pénzből 

szeretné megvalósítani, amely előreláthatólag 640 
millió forintba kerül. Ennek első eleme a sok vitát 
kavart Szemere úti buszmegálló már megépült, 
s a parkoló területén kialakítandó Kandia térrel, 
s a Szinva parti vízi látványossággal folytatódik. 
A munkálatok tavasszal elkezdődnek, s másfél év 
múlva elkészülnek. A városunkon keresztülfolyó 
élővíz újra nagy vonzerő lesz, arról a sok örökzöld 
növényről, amelyet a kertészek ide terveztek már 
nem is szólva.

S, ha már a belváros egy részéről beszélge� ünk, 
szóba került számos olyan gond, amelynek 
megoldása nem igen tűr halasztást, hiszen 
sok mindenről már így is lekése�  Miskolc. Így 
a rogyadozó Avas Szálló sorsa, a torzóként 
befejezetlenül álló Erzsébet Fürdő, a jobb napokat 
megélt Aranycsillag Szálloda helyzete, az omladozó 
Veidlich udvar s hosszan sorolhatnám a ronda 
portálokat, s a putrihoz hasonlítható belső 
udvarokat. 

Természetesen jó ötletek is elhangzo� ak, hogy 
hogyan oldhatná meg a város ezt a tarthatatlan 
helyzetet, mint ahogy megoldo� a Kassa, Eger, 
Debrecen, Nyíregyháza, csak hogy a legközelebbi jó 
példákat említsük. Bodonyi Csaba így fogalmazo�  
sommásan: - El kellene jutni végre oda ennek a 
városnak is, hogy ne csak a befektető érdekét nézze 
rövid távú gondolkodással, hanem a hosszú távú 
várostervezést szolgálja a telkek értékesítésénél, az 
építési engedélyek kiadásánál is.

Persze azt mindenki elismerte, hogy ehhez a 
város érdekét – s nem egyéni zsebeket – szolgáló 
szerződések, jó önkormányzati rendeletek, s 
sok milliárd forint kell, mert hiába álmodnak 
tehetséges építészeink a rajzasztalon csodákat, ha 
a város vezetése nem teremti meg a feltételeket a 
megvalósításukhoz.

-obe-

BELVÁROST SZÉPÍTÕ TERVEK
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A „Gondolatok sugárútján” (Crossroads 
for Ideas) keretében március óta rendeztek 
már DJ fesztivált, kulturális és felsőoktatási 
konferenciákat, fotópályázatot. Október 12. és 31. 
közö�  pedig beköszöntö� ek a Brit Divatnapok.

A programsorozat megnyitóján a budapesti 
brit nagykövetségen John Nichols nagykövet 
úr, Dósa Beáta, a British Council képviseletében 
és Droppa Judit, az Iparművészeti Egyetem 
rektora fejezte ki reményeit az angol divat minél 
érdekesebb bemutatását és a jó kapcsolatok 
kiépítését illetően.

A közép és kelet-európai országok brit nagykövetségei 
és British Council-jei összefogásával idén márciussal 
kezdetét ve� e egy rendezvénysorozat, amely megismerteti 
az Unió legi� abb tagjait Nagy-Britannia kultúrájával és 
lehetőséget teremt az Egyesült Királyság és a nyolc állam 
tehetséges szakembereinek az eszme- és tapasztalatcserére, 

valamint új hálózatok 
és partneri kapcsolatok 
kiépítésére.

Brit divatnapok 

Budapesten

Október 12-13-14-én a leghíresebb 
angol divatiskola, a londoni Central 
Saint Martin’s College tanárai okta� ák 
a Magyar Iparművészeti Egyetem 
hallgatóit divatkollekció-tervezésre.

A továbbképzés alatt készíttet 
kreációkat pedig megtekinthette 
a nagyközönség október 16-17-én 
a Millenáris Park D csarnokában, 
ahol több mint 20 brit diva� ervező 
és gyártó legújabb kollekciója 
került bemutatásra. A rendezvény a 
klasszikus brit női és férfi  ruházaton 
kívül ígéretes ifjú tehetségeket és 
díjnyertes ruházati, fehérnemű 
és cipő kollekciókat vonultatott 

fel.  A divatbemutatók ízelítőt 
adtak a szigetország legújabb 
divatirányzataiból.

 Mindezek koronájául pedig, az 
Erzsébet téri Gödör Klubban vasárnap 
délután öt órakor nyito� ák meg „A 
21. századi dendi” kiállítás, amely 
a brit férfiak öltözködési rítusait 
mutatja be a legendás hírű londoni 
Saville Row szabászműhelyétől a 
kortárs klubkultúra törzsi szokásáig. 
A kiállítás anyagát többek közö�  Paul 
Smith, Alexander McQueen, Mark és 
Vivienne Westwood, az Aquascutum, 
a Pringle, Fred Perry, a Burberry 
és Ozwald Boateng adja. A ruhák 
melle�  számos stíluskiegészítő, fotók, 
fi lm, zene és egy divat-olvasósarok 
is hozzájárul a kiállítás bensőséges 
világának kialakításához. A kiállítást 
Dr. Schiff er Miklós, férfi divat-szakértő 
és Timothy Everest, brit diva� ervező 
nyitja meg, aki többek közö�  Tom 
Cruise-t, Harvey Keitelt és David 
Beckhamet is öltözteti. A kiállítás 
október végéig tart nyitva.             OE

A Frank Usher ruhák a káprázatos 
csillogást a rafinériával egyesítik. A 
Frank Usher ruhák a nagyvilági esküvői 
fogadások fénypontjai, és a rangos ascoti 
derbi csillogó kellékei. A csillogó estélyi 
kollekciót a szép alakot kiemelő redőzö�  
sifon, rafi nált gyöngybetétek és rüssök 
jellemzik. 

A Frank Usher kollekció a „nőiesen 
domború” formákat és a filmsztárok 
stílusát emeli piedesztálra, tehát 

FRANK USHER GROUP

tökéletesen megfelel a gálamegjelenés 
követelményeinek. A Frank Usher 
ruhákat sztárok, színésznők és dívák 
viselik a kamera elő� . 

A Frank Usher Dusk Collection 
s z e m k á p r á z t a t ó  e s t é l y i  r u h á i 
természetes választásként merültek 
fel fellépőruhaként Jane McDonald 
ötödik országos turnéjához. A Dusk 
kollekció szexi, alakot ölelő ruhái a 
fl örtölő fedetlen testfelületekkel igéző 
„hűha élményt” nyújtanak. Csinos és 
nőies ruhák a mindent legyőző modern 
románc hangulatával. A Dusk kollekciót 
a fi nom anyagok és rafi nált kidolgozás 
jellemzi, amolyan „Szex és New York” 
kivitelben.

Frank Usher arra készíti fel a sztárokat, 
hogy ragyogjanak életük nagy estéjén, 
és hollywoodi csillogást visz a brit 
szórakoztatóiparba. A Brit TV-díjátadó 
ünnepségen Frank Usher ruhában 
tündöklő hírességek többek közö�  Alex 
Best, Jane McDonald és Faith Brown. A 
Frank Usher által felöltöztete�  BAFTA 
jelöltek közö�  említendő Bernie Nolan 
(The Bill), Verona Joseph (Holby City), 
Anna Walker (This Morning), és még 
hosszan sorolhatnánk.

Claire Thorogood új vezető divat-
tervezőnek köszönhetően a FrankUsher 
kollekciók a tiszta csillogást keltik életre, 
míg a hajdani hollywoodi korszak 
hatását tükröző vonalvezetés a gálaruhák 
kategóriájába emeli a kollekciót. 

A Frank Usher Csoport kollekciója 
látható a legnevesebb nemzetközi, 
londoni, párizsi és milánói divatkiállítások 
választékában. A ruhák Európában és 
Kanadában kerülnek forgalomba.
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Romantikával teli, elbűvölő cipők. Az Esmé 
cipőkkel valóra válik minden cipőrajongó 
álma. Az Esmé cipőkkel gazdagíto�  Eclectic 
kollekciók bejárják az egész világot. A cipők 
gazdag színvilága első látásra felismerhető 
a színkezelésről és a részletek aprólékos 
kidolgozo� ságáról. Az Esmé cipők nosztalgiát 
ébresztenek, de stílusuk bohókás, fl örtölő. 
Tökéletesen alkalmasak egy St. Tropez-i 
medence szélén megejte�  sétára, vagy egy 
belvárosi bárban eltöltö�  estére.

A 2004-05-ös év őszi/téli kollekció témái: 
Siberiana – mongol prémszegélyes hasíto�  bőr 
lógószárú csizmák bojtos szíjjal, Baboushka 
– cigány stílusú orosz matruskapiros velúr 
bokaszandálok, tarka csipkeszegéllyel, 5th 
Avenue Princess – csinos fekete, nyito�  orrú 
szaténcipellők, fehér masnival és rózsaszín 
tűpe� yes szegéllyel.

Esmé 1972-ben született, Észak-Nyugat 
Angliában nőtt fel, édesanyja ír, édesapja 
török származású. Esmé a Central St. Martins 
főiskolán sajátíto� a el a diva� ervezést, 1996-
ban osztályelsőként, summa cum laude 
diplomázo� . Végzés után azonnal elfogadta 
a párizsi Kenzo ajánlatát, majd a milánói 
Moschino cégnél dolgozo� .

ESMÉ ERTEKIN

Esmé 2000-ben, Claudio Gianmoena, 
olasz üzleti partnere közreműködésével 
muta� a be saját márkanéven forgalmazo�  
cipőkollekcióját. Az ESMÉ ERTEKIN márkát 
2001-ben indíto� a útjára, és jelenleg a világ 
minden táján forgalmazza különböző 
divatüzletekben, életmód üzletekben, valamint 
cipőboltokban. Jelenleg Japán és az Egyesült 
Királyság a két legnagyobb piaca. A kollekció 
nemrég az európai és amerikai piacon is 
megjelent. Pillanatnyilag a londoni Poste 
Mistress, a Harvey Nichols, a Los Angeles-i 
Pearl és a japán Grace forgalmazza.
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A Gorgeous Couture díjnyertes brit női 
ruhamárka, amely 2002-ben indult útjára az 
akkor már 10 éve sikeres Gorgeous márka 
nyomdokain.

A Gorgeous márka mögött álló tervező 
duó 2002-ben elnyerte a nagyhírű “Best 
Couture” díjat. A Gorgeous ruhákban 
pompázó, nagyvilági estélyeken megörökíte�  
hírességek közö�  említhetjük többek közö�  
Kyle Minogue, Samantha Mumba és Cameron 
Diaz nevét.

A márka egyrészt a trendkövető társasági 
lány folyton változó igényeinek és szeszélyeinek 
kíván megfelelni, míg testhezálló, magabiztos, 
felszabadult öltözetként határozott, mégis 
nehezen megfogható, rejtélyes megjelenést, 
úgyneveze�  x-faktort kölcsönöz viselőjének.

A Gorgeous Couture ruháit a paparazzók 
hada előtt vörös szőnyegen ellejtő sztárok 
stílusa ihlette: „rázva, nem keverve”, a 
kihívóan csinos informatikus lánynál „semmi 
sem tilos” – a cég minden vágyat kielégítő, 
provokatív, bombasztikus hatásra törekszik.

Gyakran pompázatos, elegáns, néha 
pózoló, de mindig megragadóan egyéni stílus 
ellenpontozza a skizofrénbe hajló elitdivat 
jelleget.

A Gorgeous Couture lágyan leomló olasz 
kreppek használatával lendületes vonalvezetést 
és érzéki megjelenést alkotott, feltűnően 
merész első és hátsó hasítékkal, enyhén ledér, 
flörtölő, szabadon hagyott testfelületekkel 
kiegészítve. A szabás exkluzív, a kellékek 
aprólékosan kidolgozo� ak: szemkápráztató 
gyémántkapcsok, antik hatású pillangó 
brossok, nyakpántok; a szemtelenül hódító 
cipzáras szoknyákhoz pedig „ra-ra” szegély 
dukál.

A Gorgeous Couture a hagyományos 
szezonokhoz igazodik, de önálló, „szezonon 
belüli” kollekciókat is készít, így hasznosítva 
az év egészében túláradó kreatív energiáit. Az 
Egyesült Királyságban több mint 40 exkluzív 
divatáruház, többek közt a Selfridges és a 
House of Fraser forgalmazza a Gorgeous 
Couture ruháit, amelyek sikerrel debütáltak 
az Egyesült Államokban is, olyan forgalmazók 
segítségével, mint a Barneys és a Los Angeles-i 
sztárdivatdiktátor, Fred Segal.

A Gorgeous Couture rendszeresen szállít az 
alábbi magazinoknak, amelyek lapjain ruhái 
nélkülözhetetlen fényképtémává váltak: The 
Sun, The Mirror, The Daily Star, vasárnapi 
magazin mellékletek, Sleazenation, Flux, City 
Life, Glamour, New Woman, More!, Company, 
M8, Schuh, handbag.com, valamint a Fashion 
UK. A cég megannyi hírességet öltöztetett 
már tévés és nyilvános fellépések, díjátadó 
ünnepségek alkalmából.

MARKS & 
SPENCER






