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jükben extrák: A Peugeot 206 X-Designban most 
alap felszereltség a szervokormány, a központi zár, az 
elektromos ablakemelô és speciális belsô. Mindez már 

2.190.000 forinttól! A Peugeot 307 X-Design pedig klímát, rádió 
CD-t, elektomos tükröket és könnyûfém keréktárcsát is tartalmaz 
akár már 3.190.000 forinttól! 
Részletekért keresse fel márkakereskedésünket!

A kép illusztráció. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. 
Vegyes átlagfogyasztás: 4,3-8,3 l/100 km, CO

2
-kibocsátás: 113-194 g/km, modelltípustól 

függôen.

PEUGEOT X-DESIGN
ÉLMÉNYDÚS EXTRÁKKAL

PEUGEOT. VEZETNI MINDIG ÉLVEZET.

Cím: Miskolc, Lórántffy u. 32.
Tel.: 46/530-106  Fax: 46/530-100
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5JEGYZET

Ahhoz is hozzászokta� ak bennünket, 
hogy nem számít, ha pillanatnyilag 
nem rendelkezünk készpénzzel, 
hiszen ott a nagyszerű hitelkártya, 
amelyet bármikor előkaphatunk, ha 
kifogytunk a havi pénzünkből. Csak 
ahhoz nem szoktunk még hozzá, s erre 
utal a bevezetőben említe�  két tacepao 
említése is,- tulajdonosaik bizonyára 
sok ilyet tapasztaltak környezetükben 
- hogy ha ezeket a hiteleket nem tudjuk 
határidőre visszafi zetni, elvész az autó, 
a ház, a drága ajándék. Mert a bankok 
adakozóak és szigorúak is egyszerre, 
hiszen ez a jól felfogo�  érdekük, ebből 
élnek.

Nekünk vásárlóknak pedig az az 
érdekünk, hogy ne járjunk úgy, mint az 
államháztartás,- a mi kasszánkat nem 
fogják konszolidálni - s hogy véletlenül 
keseredjen meg a szánk íze az ünnepek 
után, csak azért, mert nem számoltunk, 
csak elcsábultunk.

Jó, pénztárca-kímélő bevásárlást 
kívánok mindenkinek, s ne feledjük 
a szeretet ünnepe nem attól lesz 
boldogabb, ha kamionnyi árú kerül 
a karácsonyfa alá, hanem attól, ha 
a meghitt percekben egy kicsit több 
fi gyelmet szentelünk szere� einknek. S 
ehhez nem kell hitel, csak hitelesség…

Ünnepek 
hitelből

Két rendkívül aranyos felirat ötlö�  a 
szemembe a közelmúltban. Az egyiket 
egy szépen fehérre meszelt, apró 
parasztházon olvastam, ”Kicsi, de Isten 
segedelmével az enyém”, a másikat 
pedig egy autón, „Én csak egy Skoda 
vagyok, de ki vagyok fi zetve”

S, hogy minek okán juto�  eszembe 
mindez? Mert vészesen közeledik a 
Mikulás, a Karácsony, a Szilveszter a 
mindent elsöprő bevásárlások, aján-
dékozások ideje. Mert a fantasztikus 
árú-bőséget kínáló üzletek polcain 
megjelentek a beszerzésre csábító 
akciók. Mert a média reklámokban a 
bankok egyre-másra kínálják a „ked-
vezőbbnél-kedvezőbb” hiteleket, áru,- 
autó,- lakásvásárlásra. Mert sokszor 
azt akarjuk bizonyítani ilyenkor, hogy 
a szeretet ünnepei el sem képzelhetők 
másképp csak olyan ajándékokkal, 
amellyel minimum a szomszédot 
túllicitáljuk, akár erőn felül is.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
az elmúlt évben megjelent statisztika 
az ünnepek után, amelyben elemzik, 
hogy a decemberi bevásárlások ürügyén 
mennyire, mennyivel adósodott el 
az ország lakossága. Ahhoz ugyanis 
már hozzászoktunk, hogy nincs hiány 
semmiből, minden csak pénz kérdése. 
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Alsóregmec
Bózsva

Felsőregmec
Filkeháza

Füzér
Füzérkajata

Füzérkomlós
Füzérradvány

Hollóháza
Kishuta

Kovácsvágás
Mikóháza
Nagyhuta

Nyíri
Pálháza

Pusztafalu
Sátoraljaújhely

Vágáshuta
Vilyvitány

Az új kistérségi lehatárolás elő�  - 2004. január 1-ig - a Sátoraljaújhely központú 508. számú statisz-
tikai jelű kistérség 36 települést foglalt magába Észak-kelet Magyarországon a szlovák, ukrán határ 
mentén, ebből 18 hegyközit, 17 bodrogközit és az egyedüli várost: Sátoraljaújhelyt. Ez a kistérség ket-
tévált a Sátoraljaújhelyire és a Bodrogközire. A Sátoraljaújhelyi kistérségben van a 18 kisfalvas Hegy-
köz és Sátoraljaújhely város. A hegyközi kisfalvak kötődése a városhoz sokkal erősebb, mint volt a 
bodrogközieknél.

- Három fi atal kollégájával beszél-
ge� em már arról, hogy a kistérségi 
megbízottaknak milyen szerepük 
lehet a térség felemelkedésében. Ért-
hető módon mindhárman másként 

fogalmaztak. Ön, aki korábban a 
kistérségi központ önkormányzati 
munkájában az előző négy éves 
ciklusban, mint választo�  képviselő 
részt ve� , hogyan látja ezt?

-  Nekünk az-az  e lsődleges 
feladatunk, hogy közvetítsük a 
kormányzati szándékot. Olyanoknak 

k e l l  l e n n ü n k ,  m i n t  a 
„szivacs”, itt felszívjuk az 
információkat, ott kien-
gedjük. Én a feladatokat, az 
ötleteket és a bennük rejlő 
lehetőségeket a személyes 
emberi kapcsolatokon keresz-
tül próbáltam megfogni. A 
polgármesterek nagy része 
megérte� e azt, hogy i�  hely-
ben kell jó koncepciónak 
lenni ahhoz, hogy a fej-
lesztések elindulhassanak, 
hogy a közösségi akarat 
sokszor a legnagyobb gene-

rátora a lehetőségeknek, s az egyéni 
érdekeket és sérelmeket félre kell 
tenni ahhoz, hogy ki tudjuk használni 
a térség erősségeit.

- Milyen fejlesztési célok mentén 
indultak el?

- A hegyközi falvakban a bel-
vízrendezés, a tájképhez illő fa-
lukép kialakítása, a szociális ellá-
tórendszerek fejlesztése, megélhetést 
biztosító és az elöregedést meggátoló 
munkahelyteremtések létrehozása 
az elsőszámú feladat. Ezt kell össze-
hangolni Sátoraljaújhely városias 
fejlődésszemléletével. Közös feladat 
kell, hogy legyen a közigazgatási, 
szociális és oktatási intézményhálózat 
korszerűsítése, ésszerűsítése, a szeny-
nyvíz, ivóvíz csatornázo� ság teljes 
körű megvalósítása, – és néhány hegy-
közi településen a gázfűtés is - ezen 
túlmenően egységes, összehangolt 
turisztikai fejlesztési irányvonal 
kialakítása és a kereskedelmi, szol-
gáltató, könnyűipari szektorban a 
munkahelyteremtések kistérségi 
ösztönzése. Ezek mellett a fontos 
átfogó és meghatározó fejlesztési 
célok melle�  a települések számos 
más, pályázati kiírásokhoz igazodó 
fejlesztéseket is megpályáztak, 
megpályáznak.

- Úgy tudom, a turisztikai célú 
fejlesztések tervezésében, már komoly 
eredményeket könyvelhetnek el…

- Hollóháza, Füzér és Pusztafalu 35 
ezer eurós támogatást nyert el a Nagy 

Milic Naturpark megvalósíthatósági 
tanulmánytervének elkészítésére. Az 
Európai Unió Phare-CBC elnevezésű 
határ menti támogatási keretéből 
finanszírozott terv részeként, a 
szlovák oldalon lévő 4 település is 
elkészíte� e a program tükörképét. A 
természetes falusi életet és a környezeti 
értékeket ötvöző Naturpark-projekt 
keretében több határátlépési pontot 
is létesítenek a hegyközi, magyar-
szlovák határszakaszon.

Ezek a határátlépési pontok 
Hollóháza és Skáros községek, 
Pusztafalu és az Izra-tó között 
valamint a Nagy Milic tetején 
lesznek.

A Sátoraljaújhely – Hegyköz 
Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás 2002-ben pályázaton 
elnyert támogatásból megvalósíto�  
egy összehangolt idegenforgalmi 
információs-tájékoztató programot, 
12 ,5  mi l l ió  for in to t  nyer t  a 
Kistérségi Támogatási Alaptól a 
kistérségi felzárkóztató program 
elkészítésére, valamint 7 millió 
forintos támogatásból elkészülhet 
a Magas-hegyi turisztikai sport-
cent rum megvalós í tha tóság i 
tanulmányterve.

- Mivel támoga� a a kormány az 
idén létrejö�  többcélú társulást?

- A helyi kistérségi társulás 
települései 100 milliós támogatást 
nyertek a közös közoktatási, szociális, 
egészségügyi, útkezelői és más 
feladatok ellátására. Ugyancsak ezen 
a pályázaton további 11 millió forintot 
nyertek el a kistérségi idegenforgalmi 
és gazdaságfejlesztési tanulmányok, 
mint területfejlesztési koncepciók 
kidolgozására, valamint a hegyközi 
kerékpárút engedélyezési tervének 
és a kistérségi hulladékgazdálkodási 
terv elkészítésére.

Mindemellett az éven még a 
kistérségen belüli foglalkoztatási 
stratégia kidolgozására valamint 
a Sátoraljaújhely és Hollóháza 

közötti útszakasz felújításának 
megvalósítására nyújt be pályázatot 
az önkormányzatok kistérségi 
társulása.

- Milyen személyes ambícióval 
vágo�  neki ennek a munkának?

- Jean Monnet, az Európai Unió 
alapítója azt mondta” Nem országokat 
egyesítünk, hanem népeket”, és 
azt mondom – nem hasonlítva 
magam persze ehhez a nagyszerű 
államférfi hoz - lebontva ezt a kistérségi 
szintre, hogy nem településeket 
egyesítünk, hanem ötleteket. Ezek 
generálásához, megvalósításához 
szeretnék személyes munkámmal 
úgy hozzájárulni, hogy ez a térség 
visszaszerezze meghatározó szere-
pét, hogy úgy gondolják a diplo-
más fiatalok, hogy ide érdemes 
tanulmányaik befejezése után vissza-
jönni, s e vidék boldogulására kama-
toztatni a megszerze�  tudást.

Név: 
Kor: 

Foglalkozás: 

Család:

Hobby:
Olvasás:

Ducsai A� ila
33 év
újságíró, a nyíregy-
házi Főiskola kom-
munikáció szakos 
hallgatója
nős, felesége tanítónő, 
van egy 3,5 éves 
kisfi uk,
főzés, kirándulás,
főleg a történelmi 
témájú könyvek

szöveg: O���� B. E����
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szöveg: O���� B. E����
- Miben látja a kistérségek meg-

alakulásának előnyét?
- A kistérség a területfejlesztés legalsó 

szintje, alapvető egység. Létrehozásuk 
óta számos fejlesztés megvalósult a 
kistérségi összefogás szerveződés 
keretében. Megközelíthető elméleti 
és gyakorlati oldalról egyaránt. A 
gyakorlati oldal minden kistérségben 
más. A kistérségi együttműködés 
milyenségét nagymértékben meg-
határozza az abban részt vevő ön-
kormányzatok pénzügyi helyzete. 
A távlatokat tekintve várható, hogy 
a jövőben a kistérség, mint olyan, 
el tudja látni majd előírt feladatát, 
mivel a területfejlesztési törvény 
idei módosítása nagyobb lehetőséget 
biztosít a kistérség számára azáltal, 
hogy a területfejlesztési törvény idei mó-
dosítása nagyobb lehetőséget biztosít a 
kistérség számára, azáltal, hogy az 
intézményrendszert átformálja annak 
megfelelően, hogy a decentralizált 
forrásokat kezelni tudja. Ekkor lesz 
érezhető az Európai Uniós alapelv, 
miszerint a mindennapi életet érintő 
kérdésekben a döntés helyben, a helyi 
szereplők közreműködésével, kell 
meghozni.

- Milyen eredményeket tud már fel-
mutatni a sátoraljaujhelyi társulás?

- A Bodrogköz-Hegyköz Terület-
fejlesztési Önkormányzati Társulás 1999-
ben alakult meg a statisztikai kistérségi 
36 település társulásával. A statisztikai 
kistérségi lehatárolásra vonatkozó 
2003. decemberi kormányrendelet kö-
vetkeztében, korábban a Társuláshoz 
tartozó Bodrogköz, önálló kistérséget 
alkot 2004 januártól. A Társulás alap-
szabály szerinti feladatát többek közö� 
a helyi fejlesztések koordinálása a 
fejlesztéshez és működéshez szolgáló 
közös pénzalap megteremtése, kistérség 
megyei szintű képviselete képezte. Fela-
datát képezte a Területi Kiegyenlítést 
Szolgáló Fejlesztési Célú Támogatások, 
valamint a Céljellegű Decentralizált Alap 
pályázatainak koordinálása, amelyek 
bővültek hazai központi pályázati 
koordinációs feladatokkal. A Társulás 
tevékenysége alapján területfejlesztési 
feladatokat lát el megalakulása óta. 
Eddigi önálló pályázatai a társulás 
működési feltételeinek megteremtését, 
javítását, kistérségi marketing célok 
megvalósítását, kistérségi fejlesztési 
felzárkóztatási program kidolgozását cé-
lozták meg. A pályázatai során elnyert tá-
mogatás nagyságrendje meghaladja a 30 
millió forintot. A legjelentősebb projekt 

a kistérségi program kidolgozása, mivel 
a Társulás által kidolgozo� kistérségi 
fejlesztési program eddig nem léteze�, 
és a program hiánya gátat szabhato� 
volna az EU-s támogatások jövőbeni 
elnyerésében.

Jelenleg kidolgozás alatt áll egy a 
kistérségi foglalkoztatás helyzetét 
elősegítő pályázat, valamint egy szin-
tén kistérségi jelentőségű turiszti-
kai beruházás előkészítéseként a 
Zempléni turisztikai sportcentrum 
megvalósíthatósági tanulmányának elké-
szítése. A közszolgáltatási feladatellátás 
tartós finanszírozása érdekében a sta-
tisztikai kistérségi önkormányzatok 
létrehozták a Sátoraljaújhelyi Kistérségi 
Többcélú Társulást. Ennek keretén belül 
lehetőség nyílik közoktatás, integrált 
szociális alapellátás, egészségügyi 
alapellátás, EU-s szabályoknak megfelelő 
állati hulladék gyűjtése, útkezelés és 
karbantartás, kistérségi közigazgatás 
korszerűsítése, és területfejlesztési 
feladatok ellátására. A pályázat ez év 
során 111 millió forint támogatást nyújt 
a feladatok ellátására, és a következő 
évtől kezdődően pályázati rendszertől 
függetlenül normatívan kapják majd a 
támogatást a többcélú társulások.

A többcélú társulás keretei közö� a 
területfejlesztési feladatok ellátására több 
mint 10 millió forint került betervezésre, 
amelynek keretén belül kerékpárút, 
turisztikai projekt előkészítése, a 
térség hulladékgazdálkodási tervének 
elkészítése szerepel.

- Önöknek az Uniós csatlakozás 
elő�i időszakban is voltak már közös, 
határon átnyúló sikeres projektjeik. 
Hogyan folytatódnak ezek?

- A PHARE CBC együttműködés 
keretében „Sátoraljaújhely és kistér-
sége (Mikóháza és Alsóregmec köz-
ségek) szennyvízcsatornázása és a 
Sátoraljaújhelyi szennyvíztisztító te-
lep bővítése”, tükörberuházásként 
szlovák oldalon Borsi és nyolc település 
szennyvízcsatornázása és a Borsi 
szennyvíztisztító telep építése. Jól 
sikerült a program, ezért törekszünk 
új, határon átnyúló együ�működésre, 
pályázunk például kerékpárútra.

- Az elmúlt évben milyen pályázatai 
voltak a városnak, s mi valósulhato� 
meg belőle?

- Közel háromszázmillió forintot 
nyertünk különböző pályázatokon, 
amelyhez persze a város is hozzáte�e 
a saját részét. Ebből az összegből 
csatornáztunk, bérlakást építettünk, 
és a szelektív hulladékgyűjtést 
is megoldottuk. Sajnos több olyan 
pályázatunk is van, amelyet nem nyert 
támogatást, de ezeket a terveinket sem 
adjuk fel.

- Folytatja-e a lobbyt azért, 
hogy a Tokaj Kereskedőház Rt. az 
önkormányzatok  tu la jdonába 
kerüljön?

- Igen, természetesen folytatom a 
lobbyt, egészen addig a pillanatig, amíg 
a privatizáció meg nem történik. Jelenleg 
a Kormány hozzáállása mia� nem sok 
esélyt látok a sikerre.

- Túlélés vagy fejlesztés lesz a 
következő időszak? Milyen tervei 
vannak a következő évre a városnak?

- A terveink fantasztikusak: vá-
rosközpont rehabilitációja, sétáló 
utca kialakítása, szökőkút építése, 
tehermentesítő út építése, sportcentrum 
kiépítése a Magas-hegyen. Ugyanakkor 
az az érzésem – figyelve a pénzügyi 
lehetőségeket, az ország gazdasági 
helyzetét és az elosztás módját, inkább a 
túlélés éve lesz a következő időszak.

- Milyen Uniós pályázataik vannak 
előkészítés ala�?

- Az egyik pályázatunk címe: „Esély 
a munkára – a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásának elősegítése az 
elmarado� kistérségekben.” A projekt 
során elvégzendő fő tevékenység az 
önkormányzat vagy a projektben 
résztvevő intézmény iratanyagainak 
archiválása egy korszerű informatikai 
rendszer keretein belül. A program 
egyik célcsoportja a régió munkanélküli 
státuszban lévő, munkavállalási 
szempontból halmozottan hátrányos 
helyzetű munkavállalók, a fogyatékkal 
élők, s azok, akik családi körülményeik 
mia� nem tudnak teljes munkaidőben 
rendelkezésre állni, ám távmunkában 
kiválóan alkalmazhatók. A program 
magában foglalja a munkanélküli 
munkavállalók közül az alapfokú 
számítógép kezelő, használó képzés 
biztosítását. A sikeres vizsgát tett 
hallgatók közül kerülnének ki a későbbi 
munkavállalók.

„Sátoraljaújhely és térsége rendkívül a�raktív turisztikai vonzerőkkel 
rendelkezik mind a természeti környezet, mind az ember alkotta 
ado�ságok tekintetében. Megtalálhatók i� a téli sportok iránt érdeklődők 
szórakozási lehetőségei, hagyományos fesztiváljaink módot adnak 
a kulturált szórakozásra. A város fölö� magasodó hegyek kellemes 
túrákra csábítanak, a környéken te� sétáink alkalmával felfedezhetjük 
a Zempléni táj páratlan szépségeit.” A fenti gondolatokkal mutatja be 
városát a polgármester, a település honlapján, akit most főként az idén 
megalakult Többcélú Önkormányzati Társulás elnökeként fagga�am.

BESZÉLGETÉS SZAMOSVÖLGYI PÉTERREL, 
SÁTORALJAÚJHELY POLGÁRMESTERÉVEL
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Ezekkel a csöppet sem vidá-
mító gondolatokkal kezdte beszél-
getésünket Kiss László, a Tokaj 
Kereskedőház Rt. vezérigazgatója, 
aki két éve áll a cég élén, s nem 
mondhatni, hogy könnyű időszakot 
tud maga mögö�.

- Több ezer szőlőtermelő kerülhet 
igen nehéz helyzetbe az idén, miután 
régen láto� nagy mennyiségű ter-
mésre van kilátás, ugyanakkor 
több százezer hektoliterre tehető az 
eladatlan bormennyiség a pincékben. 
A szőlőfelesleg felvásárlásában 
közvetlen állami szerepvállalás az 
uniós jogszabályok értelmében nem 
lehetséges, támogatás a lepárlás, a 
must sűrítmény előállítása, illetve 
magánraktározás esetén igényelhető, 
ez azonban utólagos finanszírozást 
jelent, így csak legjobb esetben is 
jövő év első negyede után juthatnak 
pénzhez a termelők.  Így szóltak a 
nyár eleji híradások, aztán mégiscsak 
változo� némileg a helyzet. Minek 
köszönhető, hogy még sem maradt 
a szőlő a tőkén?

- Évről-évre nő a borkészlet a 
pincékben, az idén várhatóan 1,1 
millió hektoliter bornak nem lesz 
piaca, miközben jelenleg 1,2 millió 
hektoliterre tehető az a mennyiség, 
amely vevőre vár, így összességében 
2,3 millió hektoliter lesz a felesleg. A 
hazai borpiac stagnál, évek óta 2,8-3 
millió hektolitert lehet értékesíteni, az 

export huzamosabb ideje visszaesik. 
Az elmúlt évben külpiacon 743 ezer 
hektoliter bor talált vevőre, idén 
ez vélhetően a 700 ezer hektolitert 
sem éri el, így összességében 3,6-3,7 
millió hektoliter magyar bornak 
lesz piaca, miközben 4,7-4,8 millió 
hektoliter lesz az a mennyiség, amivel 
számolunk. A történelmi borvidéken 
idén mintegy 520-540 ezer mázsa 
szőlő termése volt várható, azt 
prognosztizáltuk, hogy helyben 
csak 250-270 ezer mázsát tudnak 
feldolgozni, illetve értékesíteni, 
s ugyanekkora mennyiség sorsa 
bizonytalan, de aztán szerencsére 
nem így alakult. Ez többek közö� 
annak is volt köszönhető, hogy a 2830 
termelővel megkötö� szerződésünk 
némi garanciát nyújto�. Bár időnként 
nagy felháborodást válto� ki, hogy 
szigorú technológiát írtunk elő, s 
ezt folyamatosan ellenőriztük is, s 
augusztusban fel kelle� mondanunk 
370 szerződést. A gazdák egy része 
aztán mégiscsak jobb belátásra 
tért, s végrehajto�a az előírásokat. 
Nem adott bizakodásra okot az 
idei időjárás sem, hiszen három 
hetet kése� a szüret, s igen nehezen 
indult meg az aszúsodás. A végén 
sikerült áthidalnunk, hogy ne kelljen 
visszafordítanunk a traktorokat. A 
gazdák megalakíto�ak egy TÉSZ-
t 650 fővel, s mi vállaltuk, hogy 
feldolgozzuk az általuk behozott 

szőlőt, s csak az értékesítés után 
számolunk el. Az össztermelés 20 
százaléka került ebbe a kategóriába. 
De a 2004-es év mindenképpen 
vízválasztó, i� valami lezárult, s ideje 
újra gombolni a kabátot. Tudomásul 
kell venni, hogy csak a minőséggel 
maradhatunk versenyképesek, s 
ehhez a jelenlegi 6000 hektáros 
szőlőterületből  mintegy 2000 
hektártól meg kell szabadulni. A 
szerkezet átalakítás megoldaná 
a túltermelést, kialakulna egy 
piaci egyensúly, s a borok között 
zászlóshajóként szereplő Tokajit, így 
nem kell elkótyavetyélnünk.

- Sokszor és sok helyen emlegeti, 
hogy” jó bornak is kell a cégér”, 
vagyis megfelelő marketing nélkül 
sohasem fogunk előrelépni a vi-
lágpiacon. Ehhez viszont eddig 
hiányzo� a termelők összefogása, 
s az állam multiplikátor szerepe. 
Változo� valamelyest ez a helyzet?

- Az talán túlzás, hogy változo�, 
inkább mondjuk azt, hogy változóban 
van. Az bizony nagy gond, hogy a 
rendszerváltás óta, egyetlen kormány 
sem érezte át igazán, hogy egy kis 
segítséggel világhírűvé tehetnénk a 
borainkat. Sajnos a szakmai körökön 
kívül a világ borfogyasztói már 
szinte semmit nem tudnak a tokaji 
aszúról. Néha úgy tűnik, kellene 
egy olyan botrány, mint amilyen 
Ausztriában volt, hogy levonhassák 

- A világ borízlése megváltozo� az utóbbi években. A piac a fiatalos, gyümölcsös ízeket 
keresi, a nehéz, érlelt borok jószerivel eladhatatlanok. Ha a borpiacon meg akarunk 
maradni, el kell mennünk a világ borízlése felé. A Tokaji borok a korábbi időszakban 
nem voltak igazán jól pozícionálva, s a reklám még ma sem mondható megfelelőnek. Soha 
nem lesz világhírű márka, ha minden környéken terme� borra ráírjuk a Tokaji nevet.

a tanulságot, s rájöjjenek milyen 
kincset pazarolnak el. Persze ez 
nem megy pénz nélkül. Gondolja 
el, ha a 8 forintos jövedéki adóból, 
csak hármat visszajuttatnának 
szerveze� marketingre, akkor akár 
évi másfélmilliárdot költhetnénk 
a boraink népszerűsítésére. Ez 
az összeg később folyamatosan 
csökkenhetne, aztán a szervezet 

önfenntartóvá válhatna. Most 
van bejegyzés ala� a Nemzeti Bor 
Marketing Iroda, amely közelebb 
visz majd a megoldáshoz, s ezt végre 
a szakma tartja a kezében.

- A Kereskedőház a tavaszi si-
kertelen privatizáció után újra 
magánosítás előtt áll. Mit lehet 
tudni a pályázókról?

- Én hivatalosan csak annyit mond-

hatok, hogy mi újra elkészíte�ük a 
pályázatunkat és beadtuk. December 
4-én lesz döntés. A többi pályázóról 
nem tájékoztathatom az olvasókat. 
Abban reménykedünk, hogy sike-
res lesz, s a döntés nekünk, azaz 
a jelenlegi menedzsmentnek, s a 
dolgozóknak kedvez majd. Minden-
esetre szeretnénk végre a jövő eszten-
dőt nyugodtan tervezni már.

obe

Nem maradt a szõlõ a tõkén
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 A cég vissza-
nyerte régi hírétMinden héten újabb fiókot 

avatnak a Raiff eisennél. A 2004-
es év indulásával kezdetét ve� e 
a Bank stratégiájában is fontos 
szerepet betöltő fokozo�  ütemű 
hálózat fejlesztése, amelynek 
keretében a tervek szerint 2004-
2006 közö�  a meglévő ötvenegy 
fi ók melle�  hetven új Raiff eisen 
bankfi ók nyílik országszerte. 

A Raiffeisen BANK
62. fiókja

-  Az új zempléni fiókban hat 
munkatárs várja az ügyfeleket. A létszám 
az üzleti volumen növekedésével 
folyamatosan bővül majd, legközelebb 
januárban egy akvizíciós munkatárssal. 
A munkatársak kiválasztása során 
fontos szempont volt, hogy a felvé-
telre kerülő kollégák elsősorban a 
helybeli jelentkezőkből kerüljenek ki. 
A fi ók teljes körű kiszolgálással áll a 
lakossági, vállalati és önkormányzati 
ügyfelek rendelkezésére. - mondta 
beszélgetésünk elején Tóth Szilárd 
/36/ a fi ók fi atal vezetője, aki közgaz-
dász, s az elmúlt években egy másik 
kereskedelmi bank vállalati tanács-
adójaként már belekóstolt a bankárok 
mozgalmas életébe. De azt is el kell 
mondanunk róla, hogy pontosan 
érzi, milyen segítségre van leginkább 
szüksége a vállalkozásoknak, mit 
várnak el a banktól, hiszen az egyetemi 
évek ala�  Argentínában, s utána is két 
évig értékesítési területen dolgozo� . A 
világjárás melle�  a kosárlabda a másik 
nagy kedvence, s bizony szüksége 
is lesz arra, hogy sportoljon, hiszen 
ahhoz a hosszú távú tervhez, hogy 
a településen ötödikként megnyílt 
bank az első két bank közö�  legyen, 
keményen kell majd dolgoznia.

  A Kossuth tér 6. sz. ala�  található 
fi ók belső terének tervezésekor elsőd-
leges cél a barátságos banki környezet 
megteremtése volt. A dolgozói tereknél 
a magas technikai támogato� ságra és a 
rugalmas, gyors ügyintézés feltételeinek 
kialakítására törekedtek a szakemberek. 
Az ügyfelek számára munkaidőn túl, 
napi 24 órában önkiszolgáló terminál és 
ATM automata áll rendelkezésre.

A Raiff eisen Bank nemcsak a pénz-
ügyek intézésében tevékeny, hanem 
meghatározó  szerepet vállal helyi 
szinten a kultúra, a sport támogatásában 
is.

- Évről-évre egyre több magánszemély 
választja a Raiff eisen Bankot, legyen 
szó akár bankszámlavezetésről, 
hitelfelvételről vagy megtakarítások 
elhelyezéséről.

Az idei évben a szabad felhasználású 
jelzáloghitel és lakáshitel, valamint 
a személyi kölcsön deviza alapú 

termékével bővült a Bank 
szolgáltatási kínálata. A 
deviza alapú hitelek vá-
lasztható devizaneme az 
euró és a svájci frank; a 
kölcsön összege azonban 
forintban is folyósítható, 
illetve törleszthető. A 
deviza alapú hitelek ka-
matperiódusa egysége-
sen 6 hónap, mely idő 
ala�  - a Raiff eisen Banknál 
egyedülálló módon - a 
törlesztő részlet forintban 
kifejeze�  összege állandó.- 
mondta Tóth Szilárd.

A Raiffeisen Banknál 

már a vállalati ügyfelek számára is tel-
jes körűen elérhetők a Bank telefonos 
és Internet banking szolgáltatásai, 
melynek köszönhetően bárhonnan 
kényelmesen, kedvező áron intézhetők 
a pénzügyek a nap bármelyik sza-
kában. 

A Raiff eisen Bank 2004. májusától 
még kedvezőbb feltételekkel kínálja, 
illetve tovább bővíti vállalati ügyfelei-
nek szóló jelzáloghitel kínálatát: a 
termékek legfőbb előnye a gyors és 
egyszerű hozzáférés. A jelzáloghitel 
igényelhető tehermentes cégingatlan, 
magáningatlan vagy a Raiffeisen 
Banknál elsők között termőföld 
fedezettel. A futamidő 10 évig is 
terjedhet, a hitel összege szabadon 
felhasználható különböző típusú 
hitelfelvételre, garancia vagy akkreditív 
kibocsátására.

- Nagyon fontos dolognak tart-
juk, hogy bankunknak az idén meg-
alakult Consulting részlege, amely a 
kis- és középvállalati ügyfelek ren-
delkezésére áll EU tanácsadással. 
Komplex szolgáltatás keretében 
feltárja a fejlesztésbe bevonható 
pályázati forrásokat, kidolgozza a 
pályázati dokumentációt, valamint 
megoldást biztosít a magas önerő-
igény és utófi naszírozás okozta likvi-
ditásproblémákra. Ez ebben a régióban, 
ahol meglehetősen tőkeszegények, 
de sok jó ötlettel rendelkeznek a 
vállalkozók, remélhetően azt ered-
ményezi működésük, hogy a gaz-
daság élénküléséhez tevékenyen 
hozzájárulhatunk.- fejezte be beszél-
getésünket a fi ókvezető.
3980 Sátoraljaújhely , Kossuth tér 6.

Tel: 06-40-48-48-48   Fax: 47/523-381

A CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő 
K� . 2000-ben alakult.
Sátoraljaújhely egyik legnagyobb és legsokol-
dalúbb ipari üzemeként közel 250 dolgozóval végzi 
tevékenységét. Magyarország legnagyobb horgany-
öntödéjével, magasan kvalifikált szakemberek 
irányításával és korszerű technika alkalmazásával 
folyik a gyártás, a termékfejlesztés, a szerszám 
- tervezés és gyártás.

A cég egyik tulajdonosa Rudnay Lajos, négy évvel 
ezelő�  vásárolta meg feleségével a valamikor szebb 
napokat megélt neves céget a ROTO FRANK A.G.-
tól, a korábban ROTO ELZETT CERTA Vasalatgyártó 
és Kereskedelmi K� . Sátoraljaújhelyi Gyára néven 

működő üzemet. A Rudnay család Bécsben él, de a tulajdonos már 
1992-től Magyarországon dolgozo� . Az Elze�  soproni gyáregysé-
gének volt a gazdasági igazgatója. Négy esztendeje viszont minden 
héten megteszi a hosszú utat Bécs és Sátoraljaújhely közö� , s mint 
mondja, mindössze az a cél vezérli, hogy a lerombolt állapotot 
helyrehozza, korszerűsítse az épületeket, fejlessze az eszközöket, 
stabilizálja a működést, s hogy 250-300 család tisztességesen megé-
lhessen a térségben abból a pénzből, amelyet i�  megkereshet.

 Az elmúlt évben 1,5 millárd árbevétele volt a Certának, amelynek 80 
százalékát a külföldi piacokon értékesíte� e az a 10-12 cég amelyet évek 
óta kiszolgálnak. Így jutnak el kiváló termékeik- az alumínium- és horg-
anynyomásos öntvények, az épületveretek, a Grácia zárcsalád - a belföldi 
vásárlókhoz, s Németország, Anglia, Ausztria, Belgium, Franciaország, 
Lengyelország, USA, Szíria, Kuvait, Libanon, Dubai, Ghána, és Nigéria 
piacára. Mára az is jellemzővé vált, hogy szerszámokat nemcsak saját 
részre terveznek és gyártanak, hanem külső partnereknek is.

  A tulajdonos nemcsak a gyártást, és értékesítést tartja fontosnak, 
hanem a szakemberek képzésére, a szakmunkás utánpótlásra is 
meglehetősen sok gondot fordít. Jelenleg 26 saját szakmunkástanulójuk 
van, akikre nemcsak azért van szükség, mert a régi „vasas szakik” kiöre-
gedtek, hanem azért is, mert a versenynek csak akkor tudnak megfelelni, 
ha hozzáértő, korszerű tudással rendelkező szakemberek készítik a 
világpiacra szánt kiváló minőségű termékeket.

CERTA ZÁRGYÁRTÓ, 
PRÉSÖNTŐ ÉS 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 
KFT.

3980 Sátoraljaújhely, 
Berecki út 18-8.

Pf: 232

Tel: +36 47 / 525 200 
Fax: +36 47 / 525 222
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– Az egykori állami mamutvállalat, 
a Lenin Kohászati Művek területén 
alapíto� , majd felszámolt társaságok 
története végtelen história. Van-e 
bármely biztosíték rá, hogy néhány 
hónap, esetleg egy-két év múlva a 
DAM 2004 nem jut például a DAM 
Steel szomorú sorsára?

– Az elsőszámú biztosíték: 
a diósgyőri munkások dolgozni 
akarnak, nem pedig segélyen ten-
gődni. Szakértelmüket megőrizték, 
s bíznak benne, hogy újra meg-
mutathatják az országnak, de a 
világnak is, hogy Diósgyőrben 
piacképes termékeket állíthatnak elő. 
A diósgyőri munkást önérzetében 
számtalanszor megsérte� ék, de úgy 
is fogalmazhatnánk a sárba tiporták, 
mert bizonyos emberek kĳ elente� ék: 
nincs jövője a gyárnak, a kohászat, 
úgy ahogy van, már nem más, mint 
egy ócskavas halmaz, amelyet le kell 
bontani, az üzemeket véglegesen be 
kell zárni. Mi ezt az állítást véglegesen 
meg akarjuk cáfolni.

– De hogyan? Dolgozni csak akkor 
lehet eredményesen, ha a munka 
feltételeit megteremtik, biztosítják 
a termelés fi nanciális há� erét, s mai 
körülmények közö�  piacot találnak 
a termékeknek.

– Társaságunknak a pénz, paripa, 
fegyver egyaránt a rendelkezésére 
áll. A DAM Steel Rt. felszámolójától 
nyíl t  pályázat  keretein belül 
megvásároltuk a hengerműi és 
acéltermelői eszközöket, 87 hektár 
iparterületet, épületeket és ingat-
lanokat. Készpénzzel fizettünk, 

azzal a feltétellel, hogy az összeget 
akkor utaljuk át a letétből, amikor 
a felszámoló bemutatja a tiszta tu-
lajdoni lapot, azaz igazolja, hogy 
az kifi ze� e az ingatlanokra terhelt 
tartozásokat. A tiszta tulajdoni lap 
bemutatásának végső határideje: 2005 
március 23. Társaságunk az adásvételi 
szerződésben köteleze� séget vállalt 
hétszáz munkavállaló tovább-
foglalkoztatására. A foglalkoztato� ak 
száma jövőre pedig tovább növeked-
het, mert reményeink szerint 2005 

tavaszán-nyarán megindíthatjuk az 
acélműi termelést is. Tulajdonosunk 
igénye szerint ugyanis nyolc hónap 
áll a rendelkezésünkre, hogy bizo-
nyítsuk: a hengersorokon nyereséges 
termelésre vagyunk képesek. Minden 
erőnkkel azon dolgozunk, hogy 
néhány hónap múlva a kedvező 
mérleget letegyük az asztalra. 
Amennyiben valóra válnak a remé-
nyeink, nemcsak új fejezet nyílik a 
diósgyőri kohászat elmúlt évekbeli 
történetében, hanem az új regény 

kezdőlapjait is megírhatják a DAM 
2004 jelenlegi dolgozói. Azaz oly sok 
újraindítás, felszámolás, hánya� atás 
után biztos jövője lesz a vasgyár 
munkásainak.

– Biztos vagyok benne, olvasóink 
kíváncsiak rá, pontosan ki is az új 
tulajdonos, s van-e elegendő tőkéje 
a termelés fi nanszírozásához. 

– A DAM Steel Rt. ingatlanjait, 
inmateriális eszközeit pályázat útján 
az Európahíd 2003 Kft. vásárolta 
meg. Ez a társaság alakult át egysze-
rű névváltoztatással DAM 2004 
K� .-vé. Társaságunk tiszta lappal, 
adósságterhek nélkül kezdhette 
meg a termelést. A tevékenység 
finanszírozásához összesen 5,4 
milliárd forint tőke áll a rendelke-
zésünkre. A tulajdonos egy uk-
rán üzletember, aki nyolc éve 
Magyarországon él. A több mint, 5 
milliárd forintnyi tőke hátterében 
pedig összesen 44 cég áll. Az alap-
anyagot, a hengerlésre szánt bugát 
egyelőre Ukrajnából, Donyeck, 
Alcsevszk acélműiből szerezzük be. 
Az alapanyagot vasúton szállítják 
Magyarországra. Az „utaztatás” 
természetesen növeli a költségeinket, 
ezért tervezzük, hogy jövőre újrain-
dítjuk az acélbuga gyártást. A befek-
tetés révén dolgozóink, akiket én 
inkább munkatársaimnak nevezek, 
lehetőséget kapnak a bizonyításra. 
Nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy ne hasznosítsuk eredményesen 
a beinvesztált tőkét. Kilátásaink 
már most kedvezőek. Társaságunk 
beilleszkedése a magyar, illetve a 
nemzetközi gazdasági környezetbe 
eddig kiválóan sikerült. A DAM 
2004 jelentős számban tett szert 
stratégiai szövetségesre, a közvetlen 
környezete – piaci és civil egyaránt – 
befogadta, és elismeri eddig nyújto�  
teljesítményünket.

– Milyen elképzelésekkel dolgoznak 
a jövő megalapozásán?

A diósgyõri munka visszanyeri becsületét
– Terveink szerint a társaság 

2005 márciusára, illetve áprilisára 
felkészíti és megteremti a magasan 
ötvözött, illetve a mikro ötvözött 
acéltermelés technikai és egyéb 
termelési feltételrendszerét. Az 
acélpiacon megkezdjük az úgyne-
vezett „királykategóriaként” is-
mert és elismert rendkívül értékes 
termékcsaládok termelését, és 
késztermékként értékesítését. Meg-
alapozo�  számításaink szerint ma 
úgy látjuk, hogy az évi 560-620 
kilótonna folyékony acéltermelésre 
leszünk képesek. E mennyiségből 
65-70 százalékos arányt képviselnek 
majd a magasan ötvözö�  és kiemelt 
minőségű termékek. Hengerelt 
áruból pedig 450-480 kilótonnát 
szándékozunk előállítani, és a 
piacon értékesíteni, a társaság tulaj-
donosi köre elvársainak 
megfelelően. A következő év 
második negyedétől cégünk 
munkatársainak létszáma 
várhatóan megközelíti a 
900 főt. Mint Miskolc egyik 
legnagyobb foglalkoztatója, 
a DAM 2004 tudatában van, 
hogy a közvetlen gazdasági 
környezetünkön túlmenően 
a civil szférával, a környezet 
tudományos és műszaki köz-
életével, a szabad idős civil 
szervezetekkel szintén szoros 
kapcsolatokat kell kiépíteni. 
Ezen köteleze� ségeinknek a 
termelésben igényelt szigorú 
minőségi elvárásokhoz ha-
sonló morális és erkölcsi 
normák vezetnek ben-
nünket.

– Szakmai körökben ismert: 
ön korábban a Dunaferr 
gazdasági vezérigazgató-
helye� ese volt. Miért éppen 
Miskolcra jö�  dolgozni?

– Valóban vezérigazgató-helye� es 
voltam a dunaújvárosi kohászatban. 
Az egykori Dunai Vasműben 1971-
ben kaptam állást, miután a Miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetemen 
kohómérnöki diplomát szereztem. 
Segédmunkásként dolgoztam először 
a gyárban, mert akkoriban még az a 
szokás járta, hogy a diplomásoknak 
minden munkaterüle� el meg kelle�  
ismerkedniük. Az alapszakmámon 
kívül időközben gépészmérnöki, 
közgazdasági és jogi végze� séggel 
rendelkezem. A Dunaferr-nél 
1 9 9 3 - b a n  ö s s z e k ü l ö n b ö z t e m 
a vezérigazgatómmal. Fogtam a 
kalapom. Budapesten egy pénzügyi 
szolgáltató céget vezettem, amely 
a közelmúltban végelszámolással 
szűnt meg. 

November 17-én megindul az üzemszerű termelés a DAM 2004 K� . hengersorain. A társaság 
új fejezetet nyit az egykori Lenin Kohászati Művek területén; az alapanyagot reményeik szerint 
jövőre már helyben állítják elő. Tóth Bélával, a DAM 2004 K� . ügyvezető igazgatójával a munka 
megindításáról, a társaság terveiről készíte� ünk interjút.

B���������� T��� B������, � DAM 2004 K��. ��������� �������������

Fehér István elő forrasztár a lángképet ellenőrzi

Vadászi Ferenc hengerész bevezető 
szerszám készítésén dolgozik
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Ezekre a kérdésekre kerestek választ, 
s cseréltek gondolatokat a vállalkozások 
vezetői azon a konferencián, amelyet a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
szerveze�  a közelmúltban. Ágoston László 
a Telvill Kft. tulajdonos ügyvezetője 
előadásában a következőképpen szólt a 
fenti kérdésekről:

- Cégünket 1990-ben alakíto� uk meg és 
akkor még mint a TELVILL GMK működtünk 
Piacaink bővülése és a vállalkozás technikai 
fejlődése indokolttá tette, hogy 1992-ben 
KFT-vé alakuljunk át. Kezdetben, tőke 
tekintetében a tipikus „nulláról induló” 
cégek közé tartoztunk, mára viszont 600 
millió Ft fele� i árbevételt elkönyvelő, 70 főt 
foglalkoztató középvállalkozássá fejlődtünk 
Beszállítóink, partnereink a magyar és a 
világpiacon már bizonyítócégek köréből 
kerülnek ki, garantálva a szállíto�  anyagok 
és eszközök magas műszaki színvonalát.

Szakmai színvonalunk és a partneri 
megbízhatóság növelése érdekében a cég 
1998-tól az EN ISO 9002: 1994 minőség-
biztosítási, 2002-től pedig az EN ISO 
9001:2000 minőségirányítási szabvány 
szerint működik.Cégünk vezetésének 
elkötelezettsége, a környezeti terhelések 
csökkentése. Ez motiválta az MSZ EN 
ISO 140001:1997 szabványnak megfelelő 
környezet-irányítási rendszer bevezetését 
1993-tól.

A minőségirányítás és a környezetirányítás 
tágabb értelmezése cégünk alap fi lozófi ája, 
amelyben fe le lősséget  vál la lunk a 
munkavállalóinkkal szemben, kulturált, 
emberhez méltó környezetet teremtünk 
fontos célunk, az életminőség javítása és a saját 
és a jövő nemzedékének környeze� udatos 
nevelése. Cégünk egy etikai kódexet hozo�  
létre amelyben a felelősség vállalást a 
munkavállalóival szemben a következő 
alappillérekre helyezte:

Az első a személyiségi jogok: Az 
alkalmazottakkal való kapcsolatnak az 
emberi méltóság tiszteletben tartásán és a 
személyiségi jogok maradéktalan betartásán 
kell alapulnia. Az ember családi, rokoni 
kapcsolatai mindenképpen az intimszférába 
tartoznak. Nem illendő ezzel kapcsolatban 
kérdezni a munkavállalót. 

A második a diszkrimináció: A társaság 
foglalkoztatási politikája nem alkalmazhat 
faji, nemi, vallási, nemzetiségi, életkori 
vagy a munkakörrel nem kapcsolatos 
egészségügyi diszkriminációt. 

A harmadik a munkahelyi környezet: A 
társaságnak kötelessége, hogy az iparág 
lehetőségének megfelelő szinten tiszta, 
biztonságos és egészséges munkahelyi 
környezetet teremtsen. A munkahelyi 
biztonságérzetnek jelentős szerepe van a 
társaság teljesítményének alakulásában. 
Többek között idetartoznak a megfelelő 

munkakörülmények, a munkavédelemmel 
kapcsolatos előírások szigorú betartása.

A negyedik a jövedelem és foglalkoztatás 
biztonsága: Az alkalmazo� ak javadalmazá-
sának méltányosnak kell lennie, azaz 
összhangban kel l  á l lnia  az  egyéni 
erőfeszítésekkel és az iparág fi zetési szín-
vonalával. 2003. – évben  társaságunk 
tulajdonosainak céljai nemcsak a profi tra 
és  a növekedésre összpontosulnak, hanem 
érvényesül a társadalmi felelősségvállalás 
alkalmazottaival szemben. Tevékenységi 
köreink bővítésénél, a fejlesztéseknél mindig 
fi gyelembe vesszük a jelenlegi munkaerő 
megtartását és igyekszünk inkább több 
munkahelyet teremteni, ami térségünk 
helyzetét ismerve nem könnyű feladat.   

Az ötödik pont ja  kódexünknek a 
participáció: A sikeres vállalkozáshoz 
nélkülözhetetlen a munkavállalók sajátos 
kötődése a munkájukhoz, munkahelyükhöz. 
Ez nagymértékben fokozható, ha megfelelő 
a szervezeti kultúra, érdekegyeztetés 
és a participáció. E kötődést erősíti – az 
eddigi intézkedéseket folytatva – a cég 
tulajdonosainak döntése a hűségjutalom 
bevezetéséről. A TELVILL KFT. vezetői 
és munkatársai körében jellemző, hogy a 
cég nevezetes eseményeit minden évben a 
családtagok bevonásával közösen ünneplik 
meg. Így történt ez környezetirányítási 
oklevelünk ünnepélyes átadásán is, a 
Miskolci Vigadóban.

Vidéki  dolgozóinkat  ot thonuktól 
a munkahelyig és vissza díjmentesen 
szállítjuk.

A hatodik a strukturális változásokkal 
összefüggő alkalmazkodás fi nanszírozása: 
A technológia gyors változása, vagy akár 
a cég profilváltása szükségessé teszi a 
rendszeres tovább-, illetve átképzést, melyre 
a társaságnak különös gondot kell fordítani. 
Mindhárom ágazatunk, az informatika, a 
távközlés és a villamosságtechnika fejlődése 
rohamléptekben halad. Ezt követni csak 
napra készen felkészült munkatársakkal 
lehet.  Eredményes gazdálkodásunk 
lehetővé teszi,  hogy munkatársaink 
szakmai tanfolyamait, továbbképzéseit 
fi nanszírozzuk. 2003. évben 16 % -al többet 
költö� ünk ilyen irányú kiadásokra, mint 
2002. évben.

A hetedik az információ átadása. Ma 
a piac állandó és gyors változásaihoz a 
társaságoknak folyamatosan alkalmazkodni 
kell. Ebben az emberi tényezőknek döntő 
szerepe van. Igen fontos a dolgozók 
információval való ellátása. Ha a vezetés a 
változások elő�  nem tájékoztatja dolgozóit, 
nem értik meg az átalakulás indokait, 
az átszervezés szükségességét. Ha nem 
látják be, hogy kényszerhelyzet állt elő, 
amelyre a társaságnak reagálnia kell, 
akkor segítségük, hozzájárulásuk nem 

nyerhető el. A kommunikáció, mégpedig a 
kétirányú kommunikáció döntő fontosságú. 
Évközben az aktualitásoknak megfelelő 
dolgozói kérdőíveken interjúvoljuk meg 
az alkalmazo� akat, melyeket kiértékelve 
hozzuk meg a szükséges intézkedést. 
Eredményesen működik a dolgozói ötletláda 
is.

Az emberiségnek ideje ráébrednie arra, 
hogy ha továbbra is csak használja- és 
kihasználja a bolygó erőforrás -készleteit 
és teherbíró képességét, magát sodorja 
veszélybe. A környezetvédelem, a környezeti 
terhelések csökkentése nem csak a vállalati, 
de társadalmi érdek is. A TELVILL KFT. 
kollektívája, a szigorú környezet és minőség-
irányítási szabványok betartásán túl, morális 
kötelezettségének érzi környezetünk vé-
delmét, a kulturált emberi környezet 
kialakítását, az életminőség javítását. 
A társaságunk a felelősségteljes élet és 
cselekvés szellemét akarja kiépíteni szűkebb 
és tágabb környezetében egyaránt.

Támogatási politikánkban továbbra is 
érvényesül a TELVILL KFT. fi lozófi ájának 
alapelve: a kulturált emberi környezet 
megteremtése, az életminőség javítása, az 
élethez való jog. Támogatjuk a Miskolci 
Vadaspark szoborparkjának fejlesztését, 
mely az emberi felelőtlenség mia�  kipusztult 
állatoknak állít emléket. A felállítandó 
szobrok mementó lesz az embereknek: a 
mi felelősségünk, hogy bronz szobrokban 
akarjuk látni az állatvilágot, vagy élőben. A 
TELVILL KFT. és a szintén helyi tíz támogató 
cég a Vadaspark 20. születésnapjára egy, 
a szoborparkban elhelyeze�  zenepavilont 
adtak át, mely a hazánkban is ritka, egyedi 
iparművészeti alkotás. Az egészséges 
életmód és környezet megteremtésének 
érdekében parkrendezési munkánkkal 
támogatjuk a berekaljai, „Honfoglalás Park” 
fejlesztését. 

Az egészséges életmód, az egészséges 
táplálkozási szokások kialakítása mind 
az életminőség javításának tényezői. 
Ezért anyagilag támogatjuk az Ivancsó 
tanyai Kecskefarm létrehozását. A biofarm 
programjaival hirdeti, hogy felelősek 
vagyunk környezetünkért, felelősek 
vagyunk saját testünkért. A borsodi 
Aeroclub rendszeres támogatása melle�  jó 
partneri együ� működést is kialakíto� unk, 
a  sport ,  a  jó  levegő és  a  mozgás 
népszerűsítése érdekében. Az élethez való 
jog szellemében támogatjuk, az Országos 
Inkubátor Alapítványt, valamint a Miskolci 
Speciális Felderítő és Mentőcsoportért 
Közalapítványt.

A TELVILL KFT. vezetősége  és kollektívája 
magáénak vallja a világhírű fi lozófus László 
Ervin professzor gondolatát:

„Gondolkodj globálisan, élj 
felelősségteljesen!”

Vajon tud-e időt szakítani egy elfoglalt vállalkozó arra, hogy megalapozza cége hosszú távú versenyképességét és fenntartható működését? 
Képes-e kezelni ezt a problémát amelle� , hogy nap mint nap kiszolgálja ügyfeleit, új termékeket és szolgáltatásokat fejleszt ki, és mindemelle�  
még nyereséges is legyen? A vállalati társadalmi felelősségvállalás segíthet megoldást találni ezekre a kihívásokra.

Gondolkodj globálisan,
élj felelősségteljesen!
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Egy puha borítójú verseskötetet tartok a kezemben. Címe: 
„Kifehérede� idő” Szerzője: Dr. Ozsnyik István. Drozsnyik 
István műtermében, miközben a képzőművészre várakozom, 
a kisplasztikákról, a festményeken, a szobrokon, a kétméteres 
feszületen át, a számtalan többi alkotásra ugrál a szemem. 
A teret egy hatalmas asztal uralja, lapján papírok halmaza; 
ceruzákat, ecseteket, filctollakat látok – az úgyneveze� művészi 
rendetlenséget, eszközöket, amelyek az alkotóra várnak. Aztán 
belép maga a művész. Egyetlen monda�al kérdezek csupán, 
mire Drozsnyik István szinte megállíthatatlan szóözönnel 
válaszol. Már az első percek után érzem, hogy ebben a cikkben 
tizedrészét sem tudom vissza adni annak, amit elmond.

– Irigylésre okot adó környezetben 
él itt, majdhogynem a Diósgyőri 
Vár tövében, a Szervezet utcában. 
Hatalmas a műterme, feleségétől 
tudom, számtalan szoba, még több 
más helyiség van ebben a házban. 
A parkosíto� portán fémből össze-
hegeszte� alkotásai sorakoznak.

–  Hosszú folyamat, rengeteg munka 
eredmény ez a ház. Túl hosszú lenne 
a történet, amíg elmesélném, hogyan 
juto�unk el idáig. A lehetőség bármely 
művész számára ado�, akinek kellő 
ereje van hozzá, s ambicionálja ezt a 
környezetet, csinálja utánam. Szülő-
falumból, Abaújszántóról 1969-ben 
jö�em Miskolcra. Egy földműves csa-
lád kilencedik gyermeke vagyok. Más 
nem, csak egy ing és egy nadrág volt 
rajtam, amikor a városba kerültem. 
Szakmát szereztem. Dolgoztam, 
melle�e alko�am. Csakis önmagam 
erejére, tenni vágyására, tehetségemre 
hagyatkozha�am. Újra mondom: csiná-
lja valaki utánam, s én megemelem 
elő�e a kalapomat.

– Tartok tőle, nagyképűnek fogják 
majd minősíteni, ha elolvassák az 
előző mondatait.

– Igaza van. Magyarországon a tet-
tete� álszerénység a divat. Nehezen 
fogadják el, ha az ember saját maga 
értékeli önmaga eredményeit, tudja, 
hol a helye a világban. Ráadásul, ha 
pedig még beszél is önmagáról, va-
lóban nagyképűnek, beképzeltnek 
minősítik. Én büszke vagyok rá, a-
mit a munkámban, művészetemben 
elértem, s szólni is merészelek róla. De 
hozzáteszem: én nem az államtól, vagy 
a város önkormányzatától kaptam 
ingyen hatalmas műtermet, s lakást 
hozzá, mint számos művésztársam. 
Valóban nagy házban élünk most 
már, de annak minden téglájáért, vagy 
padlóburkoló lapjáért keményen meg-
dolgoztam. 

– Verseskötetének szerzője pedig Dr. 
Ozsnyik, s nem Drozsnyik István. Az 
orvosok, jogászok – fogalmazzunk így 
– biztosan összevonják a szemüket: 
hogyan merészeli doktornak aposzt-
rofálni önmagát, mikor nincs is doktori 
oklevele.

– A „dr” csak egy geg. Szeretem 
a geges dolgokat, s ez a megoldás a 
nevemből önmagát adta. A művészet-
ben reneszánsz embernek, polihisz-
tornak tartom magamat. Ugyanúgy, 
miként a maga korában polihisztor 

volt Leonardo, Cellini, Michelangelo, 
Picasso, vagy ha magyar alkotót említek 
meg, például Kondor Béla. Ő például, 
nemcsak festő, és grafikusművész 
volt, de csodálatos verseket is írt. 
Gauguin, Picasso szintén feste�, de 
farago�, rajzolt és írt. Leonardo pedig 
hadművésze�el is foglalkozo�.

– Jézus, Mária. Ha ezt leírom, 
máris újabb okot adunk rá, hogy 
nagyképűnek minősítsék. Egyesek 
biztosan arra asszociálnak majd, hogy 
a felsorolt hatalmas művészekkel egy 
rangsorba állítja önmagát.

– Felőlem gondoljon, mindenki arra, 
amire akar. Én pusztán csak érzékeltetni 
szeretném: magam is foglalkozom a 
képzőművészetek szinte valamennyi 
ágával, s alkalmanként tollat fogok, 
hogy leírjam a gondolataimat. Néha 
sikerül pontosan visszaadnom, ami a 
lelkemben megfogalmazódik, alkal-
manként pedig nem. Már gyermek-
koromban is sokat iroga�am, napló-
imat a padláson őrzöm. Ám, ha gon-
dolja, beszélhetek arról, amit szívesen 
olvasnak az álszerénykedők.

– Tessék, tegye azt.
– Édesapám földműves ember 

volt, édesanyám pedig hihetetlen 
erőfeszítéssel nevelt fel kilenc gyer-

meket Abaújszántón. Eleinte szegények 
voltunk, mint a templom egere. A 
testvéreim egymástól örökölték a 
ruhát, a cipőt, egyebeket. Én már 
viszonylag jobb sorban éltem, mert 
mire nagyobbacska le�em, bátyáim, 
nővéreim dolgoztak, s keresetükből 
futo�a rá, hogy nekem már új holmikat 
vásároljanak. Apám mellett mégis 
meg kelle� tanulnom a földműves, de 
mondjuk ki, a paraszti munka minden 
fogását. Tudom, hogyan kell a szőlőt, a 
kukoricát, vagy a babot kapálni. Mar-
kot szedtem, dugványoztam, sőt még 
az ojtást is megtanultam tőle. Boldog 
voltam, amikor megdicsért, milyen 
ügyesen dolgozom a földünkön. 
Természetesen máig sem felejte�em 
el ezeket a fogásokat. Csak éppen 
nem művelek földet, mert az időmet 
a további művészi kibontakozásra 
igyekszem fordítani.

– Már eddig is kibontakozo�. Szám-
talan kiállítást, bemutatót rendeze�, 
s ha egyetlen festményt, vagy szobrot 
sem produkálna a későbbiekben, az 
eddigiekről is kĳelenthetjük: életműve 
szerteágazó, munkáit talán számba 
sem lehetne venni.

– Ötvenegyedik éves vagyok. 
Szeretnék még sokáig élni, és alkotni. 

A k i á l l í t á s a i m o n  va l ó b a n 
s o k k a l  t ö b b  a l k o t á s a i m a t 
teszem közzé, mint a többi 
művész. Ráadásul a tárlatokat 
„showműsor ” vagy inkább 
performance keretében indítom 
el. Háromszáz-ötszáz művet 
mutatok be egy-egy alkalommal. 
A kiállításokra elviszem ceru-
zarajzaimat, pasztelleimet, a gip-
szeket, terrakottákat, fémszob-
raimat. Az alkotásaimba pedig 
beépítem a talált tárgyakat, az-
az művelem az assemblasse-t 
is. Ez nyilván szintén csak rend-
hagyó egy olyan másik mű-
vész számára, aki mondjuk csak 
néhány új festményét állítja ki 
az adott bemutatón. Aki az én 
kiállításaimat megnézi, szó nél-
kül képtelen elmenni onnan, 
mert megfogják, vagy inkább 
felizgatják a látottak. Akarva, 
akaratlanul nekem ez a célom. 
Évente minimum nyolc országos 

seregszemlén szerepelek, de az idén 
például már a tizenhatodiknál tartok.

– Ezt a beszélgetést a végtelenségig 
folytathatnánk; számomra legalábbis 
olyan érdekes. Ám még nem ejte�ünk 
szót az életpályájáról, s ha ezt nem 
tesszük meg – úgy vélem – az olvasónak 
hiányérzete támad majd.

– Abaújszántón hamar felfedezték, 
hogy könnyű kézzel, ügyesen rajzolok. 
Sőt, én voltam az iskola 
legjobb rajzolója. Velem 
késszí�e�ék el például az 
orosz órákra a kis tábla-
rajzokat, amelyekről a 
párbeszédeket tanultuk. 
1969-ben két társammal 
állítottuk össze az első 
kiállításomat. A 101-es 
szakmunkásképzőbe jár-
tam akkor, mert eredetileg 
autó-villamossági műsze-
résznek tanultam, sőt 
levizsgáztam belőle. 
Azon a tárlaton töb-
bek között drótvázra 
felépíte� gyurma plasz-
tikákat mutattam be. 
Később, szintén még 
amatőr művészként az 
egykori, Miskolci Pamut-

fonodában rendeztük kiállítást. Az 
első cikket az Észak-Magyarországban 
Csutorás Annamária írta rólam. Ké-
sőbb több írást közölt munkáimról, 
tevékenységemről Horpácsi Sándor 
a Déli Hírlapban. Én magam is ad-
tam le rajzokat a „délibe”, de az 
Élet És Irodalomba szintén. A Fiatal 
Képzőművészek Stúdiójába 1977-be 
kerültem be. A Képzőművészeti Alap 
tagjainak sorába 1985-ben ve�ek fel. 
Többek közö� Feledy Gyula, Lenkey 
Zoltán, Barczy Pál társaságában 
állítha�am ki. 

– A felsorolást még folytathatnánk 
tovább. A hosszú művészi pályafutás 
hallatán, a környezet lá�án, joggal 
gondolhatom, hogy anyagilag is 
megbecsült ember vagy.

– Ez tévedés. Szellemi szabadúszóként 
dolgozom. Tömö� zsebű megrendelők 
sajnos nem sorakoznak a portám elő�. 
Nem mondom, hogy súlyos pénzbeni 
gondjaim vannak, ellenben viszont 
javaslom, hogy aki a Képzőművészeti 
Alap tagságát elnyerte, (nekem az 
első bemutatkozásra sikerült) kapjon 
az államtól rendszeres havi ju�atást. 
Még ha a minimálbérnek megfelelő 
összeget utalnák ki, az is elegendő 
lenne. Mert akkor biztos, és rendszeres 
„fizetéshez” jutnánk, mint például a 
színészek. Mert így, szabadúszóként 
csak olyan biztos a jövedelmem, mint 
a kutya vacsorája.

Drozsnyik István:
reneszánsz ember 

a XXI. században

szöveg: U������ J�����

Mister Chagall, no és én!

Drozsnyik István az idén, Nemzeti Ünnepünk, október 23-a alkalmából Alkotói Díj kitüntetésben 
részesült, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szavazo� meg a számára.
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Határon Túli Magyar Színházak Találkozója

Parászka Miklós, 
a Csíki Játékszín rendezője

A találkozó színhelye a Derkovits Gyula Művelődési Központ volt

szöveg: F����� B���

- A társulatot, – kezdte bevezetőül 
– 1999-ben alapította a csíkszeredai 
önkormányzat, amelynek akkori veze-
tője Dr. Csedő Csaba István polgár-
mester volt, aki az első pillanattól a 
színház létrehozásán fáradozott. A 
merész elképzelés mellé, szinte egy 
emberként álltak a 45 ezres lélekszámú 
csíkszeredai polgárok, és megvalósult 
a maga nemében egyedül álló sajátos 
intézményi szerkezet. A lelkes és a kitűnő 
szakmai felkészültséggel rendelkező 
félszáz színházi szakembernek, előadó 
művészeknek köszönhetően, a kezdeti 
1300 bérletesek száma mára, elérte a 
kilencezret. Évente 120-130 előadást 
tartunk rendszeresen o�hon, és további 
kilenc környékbeli településen, amely 
összességében 30 ezer embernek szerez 
derűs órákat, kikapcsolódást, magas 
színvonalú szórakozást. A csíki és 
a gyergyói medencében – rajtunk 
kívül – további két társulat, Hargitán 
és Székelyudvarhelyen játszik rend-
szeresen. Az eddigi magyarországi 
meghívások, amelyek Budapestről 
és Kisvárdáról érkeztek, szívet-lelket 

melengető sikereket hozott mind a 
társulatnak, mind pedig az őket meghívó 
sokadalomnak. Tiszaújvárosban első 
ízben két előadással szerepel a tár-
sulat, amelyből az első az Anconai 
szerelmesek a felnőtteknek, míg a 
második, a november 19-iki délelő�i a 
Csodaforrás, a gyermekeknek szól. A 
beszélgetés befejeztével arra a kérdésre, 
hogy mit vár az első tiszaújvárosi 
fellépéstől, derűsen közölte – remélem 
örömteli lesz és folytatható e kapcsolat 
kezdete. A magunk részéről ezért min-
dent megteszünk.

A november 21-ig tartó színházi 
találkozó további programja volt a 
19.-i Hamlet előadás a Kassai Thália 
Színház e lőadásában,  20-án az 
Ibusár című zenés-táncos huszerett, 
a Komáromi Jókai Színház művé-
szeinek közreműködésével, majd a 
21-iki zárónapon a városi könyvtár 
előadótermében Meleg Vilmos pódium 
műsorán 200 év költészetéből hallhato� 
lírai költeményeket az érdeklődő, este 
pedig az Özvegy Karnyóné s a két 
szeleburdi pajzán vígjátékán derült 
a közönség. A rendezvénysorozat 
ideje alatt kiegészítő programként a 
Kassai Thália Színház színháztörténeti 

kiállítása volt látható a művelődési 
központban, november 20-án pedig 
közönségtalálkozó színhelye volt 
a városi könyvtár  előadóterme. A 
színháztalálkozót Bráz György, Tisza-
újváros alpolgármestere zárta, meleg 
szavakkal köszönte meg a társulatok 
magas színvonalú produkcióit, s remé-
nyét kifejezve mondotta: őszintén 
bízunk a folytatásban.

A program befejeztével Czikora János 
igazgató örömmel közölte, hogy mind 
a hat előadást telt ház elő� játszo�ák 
a társulatok, s ez arra ösztönzi a helyi 
kultúra és művelődés szakembereit, 
hogy ennek folytatásán dolgozzanak.

Budapest után, első alkalommal 
lépett fel Tiszaújvárosban négy, 
határon túli magyar színtársulat 
november  18  és  21  között .  A 
bemutatkozás, a fellépés céljaként a 
helyi kulturális élet irányítója Czikora 
János, a Derkovits Gyula Művelődési 
Központ és Városi Könyvtár igazgatója 
úgy fogalmazott e kiemelkedő 
színházi eseményről, hogy a találkozó 
elsősorban a kultúra, a színházkedvelő 
közönség szórakoztatását szolgálja. 
De legalább ilyen fontosnak ítél-
te meg, a kapcsolatok építését, 
ápolását, a határon túli magyar lakta 
településekkel, az o� élő és alkotó 
művészvilággal.

A hat művészi produkciót a Csíki Játékszín, a Kassai Thália Színház, a Komáromi Jókai Színház, és a Nagyváradi Állami 
Színház Szigligeti Társulatának tagjai tolmácsolták. A november 18.-i megnyitó előadás elő� Bács Ferenc színművész 
köszöntö�e kollégáit, pályatársait, és a helyi közönséget. Majd következe� az első előadás, az Anconai szerelmesek 
című zenés komédia, a Csíki Játékszín művészeinek közreműködésével. Az előadást megelőzően nyilatkozo� a darab 
rendezője Parászka Miklós, az R magazinnak.

TISZAÚJVÁROSI RIVALDAFÉNYBEN
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A hetvenegy esztendős Paranai Józsefné fáradtságot nem ismerve 
távolsági autóbuszra váltott jegyet a barátnőjével, s putnoki 
átszállással Sajómercsére utaztak. Visszafelé ugyancsak a Volán 
járatával jö� ek, alaposan felpakolva. Az egykori bányásztelepülésen 
húszméternyi kendervásznat vásároltak. Erre a vászonra piros fonállal 
székelyudvarhelyi mintát hímez. A munka a református egyház 
számára készül. A négy méter hosszú, hetven centiméter széles 
oltárterítő teljes befejezése már nem várat sokat magára. Paranainé, 
Margóka, ahogyan barátai, közeli ismerősei szólítják, a nap minden 
percében talál magának elfoglaltságot. Mint mondja, makkegészséges. 
Épségének titka a folyamatos elfoglaltságában rejtezik.

– Ma már egyedül lakik négy szoba 
hallos belvárosi házában. Nem érzi 
magát esetleg magányban?

– Sohasem. A hímzéssel, csipke-
veréssel a nap minden percében 
elfoglalom magam. Ugyanakkor 
kisgyőri  székhellyel  működő 
Bükkaljai Mesterek Népművészeti 
Egyesületének titkára vagyok. 
Az egyesület életével összefüggő 
szervezőmunka, az intézni való 
szintén sok időmet igénybe veszi. 
Sokszor azt sem tudom, hol a fejem, 
annyi tennivalóm akad. Az előbbieket 
nem panaszképpen mondom, 
hiszen a nap minden percét kitöltő 
tevékenység révén őrizhe� em meg az 
egészségem. Nemrégiben övsömör 
miatt néhány napig az Erzsébet 
kórházban kezeltek. Kivizsgáltak. 
A leleteim átböngészését követően 
a doktornő örömmel kijelentette, 
semmi bajon sincs. Hozzá fűzte: 
kifejezetten elégedett lenne, ha 
betegeinek legalább egy kis része 
olyan egészségnek örvendene 
hetvenegy éves korában, mint 
én. Saját tapasztalataim alapján is 
érzékelem: ha valaki – mondjuk 
a férje elvesztése után – magába 

roskad, s erejéből csak a siránkozásra 
futja, előbb-utóbb megbetegszik. A 
férjem nyolc éve meghalt. A lányom 
a családjával másfél esztendeje 
Dunaharasztiba költözö� . Bánatomat 
azonban leküzdö� em, virulok, ha 
szabad így kifejeznem magamat. 

Céljaim vannak, amelyeket szeretnék 
mielőbb elérni, s ennek érdekében 
folyamatosan dolgozom. Gyakran 
még a televíziót sem kapcsolom be, 
olyannyira leköt a munkám.

– Milyen úton ismerkede�  meg a 
hímzés, a csipkeverés fortélyaival?

– A lányommal még 1983-ban 
megnéztük a Márton Jánosné önálló 
kiállítását. A bemutatón számos 
tájegységre jellemző hímzéseket, 
csipkéket vettünk szemügyre. 
Mindke� őnknek örömet okozo�  o�  
nézelődni. Aztán arra gondoltunk, 
miért ne próbálkoznánk meg mi is a 
kézimunkázással? Az első darabok 
természetesen nem sikerültek valami 
fényesen, de amint gyakorlo� abbá 
váltak a mozdulataink, egyre nagyobb 
örömet találtunk a hímzésben. 
Mónika lányom egyébként sokkal 
gyorsabban haladt előre, mint én. 
Három gyermeknek adott életet. 
A gyes idején a kicsinyek ellátása 
mellett rendszeresen dolgozott. Ő 
már elérte a Népművészet Mestere 
kitüntető címet. Példáját a többi 
kismamának a fi gyelmébe ajánlom. 
Nem igaz, hogy a gyes ideje ala�  
csak unatkozni lehet, netán rászokni 
az italra. Tulajdonképpen mindegy 
ki mivel foglalja le magát, de ha 
megtalálja az örömét az otthon 
végzett munkában, vagy túrázni, 
kirándulni jár, esetleg szabó-varró, 
vagy főzőtanfolyamra iratkozik be, 
nem fog elkallódni. A magunkba 
fordulás a legrosszabb változat az 
életvitelre, de erről már beszéltem.

– A népi mesterségekkel foglal-
kozó emberekkel eddig készített 
beszélgetéseim alapján a nyakamat 
merném rá tenni, hogy a kézügyességét 
örökölte valamelyik szülőjétől.

– Igaza van. Édesanyám kifejeze� en 
ügyes asszony volt. Annak kelle�  
lennie, hiszen hat gyermeket nevelt 
fel tisztességgel. Hárman voltunk 
lányok, melle� ünk három fi ú nyúzta, 
szagga� a a ruháit. Szuhakállóban 
nevelkedtünk. Emlékszem a második 
világháború után úgynevezett 
feketézők járták a környéket. Vona� al 
utaztak ki Miskolcról a faluba. Az 
egyik alkalommal egy vég vásznat 
kínáltak élelmiszerért cserébe. 
Édesanyám abból a vászonból két 
fi únak olyan öltönyöket varrt, hogy 
szabó sem készíte�  volna különbet. 
Ha esetleg elrontott valamit, újra 
kezdte. Tőle tanultam meg, hogy 

Hímzõtûvel a kezében sohasem magányos bármihez fogjon is az ember, legyen 
kellő türelme, kitartása. Azt mondta: 
lányom, ne sajnáld az idődet, 
amikor hasznos munkával töltöd. 
Ha valaki ránéz egy-egy jól sikerült 
darabra, soha nem azt kérdezi, 
mennyi időt fordíto� ál arra, amíg 
elkészítetted, hanem megdicsér, 
vagy irigykedik rád, milyen ügyes 
kezed van. Már gyerekkoromban 
igyekeztem követni a példáját. 
Édesapámat szintén a háború után 
romeltakarításra vezényelték. Ki 
tudja, milyen szándékkal, de este 
hazahozott magával egy rossz, 
szakadozott, kötött pulóvert. A 
rongyos pulóver szálait szétfejte� em, 
és a gyapjúfonálból kötö� em édes-
apámnak egy nyaksálat. Boldogan 
adtam oda neki, ő pedig örömmel 
tekerte a nyakába hosszú esztendőkön 
keresztül.

– Úgy gondolom, a csipkeverés és 
a hímzés külön-külön szakértelmet, 
eltérő eszközöket igényel. Hogyan 

fér meg az ön életében a két 
foglalatosság?

– Ezen a kérdésen még nem 
tépelődtem.  Azon a  munkán 
dolgozom,  amelyet  éppen  a 
legfontosabbnak tartok. A hímzéshez 
vászonra, fonalra, és természetesen

Tűre, no meg gyűszűre van 
szükség. A csipkeverést egy bakra 
erősített párna segíti. A mintát 
a fapálcákba tűzött, arany, vagy 
ezüstszínű fémszállal összesodort 
fonálból alakítom ki. Előfordul, 
hogy rajz, vagy terv után dolgozom, 
de gyakran a saját fantáziámat 
használom. A miskolci Minorita 
Templom számára most készítek 
oltárterítőket. Egészen más munka 
ez, mint a reformátusok számára 
készített hímzés. Mindkettővel 
szerencsésen elboldogulok. Dol-
gozom, s egy-ke� őre eltelik a nap. 
Mégpedig hasznosan, s ez a fontos.

„Találjon magának elfoglaltságot az ember a siránkozás helyett!”

szöveg: U������ J�����

A székelyudvarhelyi mintával hímze�  terítő
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Gajdos György, 53 éves edelényi 
rokkantnyugdíjas a kardiológia intenzív 
részlegének ágyán már mosolyogva válaszolt 
riporterünk kérdéseire. Mint elmondta, 

egy hé� el korábban a sápi hegyen fekvő 
szőlőjébe ment ki Trabantjával dolgozni. A 
délelő� i órán víkendháza elő�  várakozo�  
a szomszédjára, amikor szegycsontjának 
környékén hírtelen erős nyomás lepte meg. 
Levegőt alig kapo� , mégis úgy gondolta, 
csupán múló rosszullétről lehet szó.

– Beültem a kocsiba, lenyeltem néhány 
korty vizet – emlékezik a válságos órákra. 
– Néhány másodpercen belül az egész 
testemet hihetetlen forróság öntötte el. 
Patakokban szakadt rólam a verejték, 
olyannyira, hogy még a felső dzsekim is 
átnevesede� . Ekkor szerencsére megérkeze�  
a szomszédom. Elsápadt, amikor megláto� . 
Istennek hála, nem sopánkodo� , totojázo� , 
hanem azonnal hívta a mentőt. Az eset 
kocsi 15 percen belül megérkeze� . Már a 
mentőorvos szívinfarktusra gyanakodo� . 
Előbb az edelényi kórház intenzív 
osztályára szállíto� ak, o�  ellá� ak, majd 
sürgősséggel, szirénázó kocsival hoztak 
be ide. Mintha csak a „Vészhelyzet” című 
sorozatot lá� am volna, olyan gyorsan, és 
olyan sokan ugráltak itt körülöttem az 
orvosok, ápolónők. 

Gajdos úr, aki évtizedekkel ezelő�  egy 
motorbaleset mia�  térdtől elveszíte� e a 
bal lábát az egy hetes intenzív terápiának 
köszönhetően megerősödö� . Felső testét 
igaz akkor még elektródák tapaszai 
borították, amelyekkel szíve, pulzusa 
minden rezdülését rögzítette a feje fölé 
helyeze�  monitor. Az adatokat a rendszer 
továbbította a központi monitorra. 

Bármilyen rendellenesség esetén az 
akkor szolgálatot teljesítő György Éva 
intenzív terápiás szakasszisztens azonnal 
közbeavatkozhato�  volna.

D�. K��� E���, a kardiológia osztály 
vezető főorvosa megjegyezte: 

– Betegünknek valóban szerencséje 
volt. Az úgyneveze�  „aranyórán” belül 
szakorvosi ellátásban részesül. Ha nem 
érkezik meg idejekorán a segítség, a 
családja elveszíthe� e volna. 

A főorvos pár perc múlva az irodájában 
élő lexikonként sorolta a szívgyógyászat 
fejlődésének lépéseit.

– A kardiológia alapjait ebben az 
épületben dr. Földvári Gyula teremte� e 
meg, idestova negyven éve, 1965-ben. Ő már 
támaszkodhato�  azokra az ismeretekre, 
amelyek a szívkoszorúér-elmeszesedés 
(ez az elváltozás okozza többek közö�  az 
infarktust) diagnosztizálásában, illetve 
terápiájában korábban elértek. Az orvosok 
borzasztóan kíváncsi emberek. Még 1929-
ben Forsmar asszisztensének minden 
ellenkezése ellenére a vénáján keresztül 
az érrendszerébe vezete�  egy közönséges 
uréter katétert, amelyet ma is alkalmaznak 
az urológiákon, de más osztályokon 
egyaránt. A rugalmas csővel a testében 
leszaladt a röngtgenbe, hogy megnézze, hol 
kötö�  ki annak a vége. Nos, nem máshol, 

Miskolcon, a Megyei Kórházban az utolsó simításokat végzik a 
kőművesek a belgyógyászati tömb épületének felújításán. December 
20-án átadják rendeltetésének a szívkatéteres laboratóriumi részleget, 
amely mérföldköves lépést jelent a régió szívgyógyászatában, valamint 
az érrendszeri betegségek kezelésében. A munka befejezését követően 
a kardiológiai részlegen dolgozó orvosok az unió színvonalán 
gyógyíthatják a betegeket. A részleg ugyanakkor elláthatja majd az 
észak-magyarországi régió szív- és érrendszeri betegségekben szenvedő 
pácienseit. A korszerűsítés eredményként összesen egymillió beteg 
számíthat rá, hogy akár szívinfarktuson átesve ismét teljes értékű 
emberré válhat, visszatérhet a munkájához.

mint szívének jobb pitvar kamrájában. 
Kutatásiért később Nobel díjat kapo� . Az 
1950-es évektől kezdődően a ballon katéter 
bevezetésével ugrásszerű fejlődésnek indult 
a szívgyógyászat. Grüntzig svájci orvos 
1967-ben beveze� e a koszorúér tágítást. Tíz 
esztendővel később került sor a „stentelés” 
alkalmazására, amely újabb, forradalmi 
előrehaladást jelente� . Néhány éve pedig 
számítógéppel vezérelt ultrahangos 

készülékkel vizsgálhatjuk 
meg a szívizmok állapotát. 
Az új laboratóriumot pe-
dig már a legkorszerűbb 
műszerekkel  szerel ték, 
szerelik fel. A legújabb kori 
morbus hungaricus, a szív 
–és érrendszeri betegségek 
szemben tehát a legjobb 
eséllyel szállhatunk szembe.

– Valamennyi beteg, de a 
gyógyítás iránt érdeklődök 
szinte ábécéként fújják már 
az infarktus kockázati elmeit. 
Csak példaként néhányat kö-
zülük: a magas vérnyomás, 
és koleszterinszint, a cukor-
betegség, a mozgástól, leve-
gőzéstől mentes életmód. Mi a 
tapasztalata, ha már ilyen jól 
ismerjük a halállal fenyegető 
infarktus megelőzésének lehe-
tőségeit, miért nem élnek 
másképpen Magyarországon 
az emberek?

– Mert az egészség sajnos 
csak akkor válik értékké a 
szemükben, amikor már 
elveszítették. A kérdésben 
felsorolt kockázati tényezők 
mellé én még odaillesztem 

a hajszolt, stresszes életmódot. A hajszolt 
munkát végző, legambíciózusabb emberek 
érzik meg hírtelen azt a bizonyos szívtájéki 
nyomást. Ha tegyük fel, kevesebbet 
dolgoznának, s több időt fordítanának 
az aktív pihenésre, elkerülhetnék az 
infarktust.

– Sajnos éppen abban az időszakban 
élünk, amikor kisvállalkozóként, vagy 
cégek alkalmazottjaiként kénytelenek 
vagyunk annyit dolgozni, mint soha 
korábban. A megélhetés érdekében a 
végletekig kizsákmányoljuk önmagunk 
szervezetét, pusztán a megélhetés, a 
számlák kifi zetése érdekében. Az állástalan 
a munkanélküliség miatt szorong, az 
alkalmazo�  pedig még akkor sem megy 
táppénzre, ha valóban beteg, mert félti a 
helyét. Csapdában élünk.

– El kell érnünk, hogy kevesebb 
munkával keressük meg a pénzünket. 
De éppen én beszélek… Ismerek olyan 
orvost, aki két szívinfarktus után sem volt 
hajlandó elmenni, pihenni. Leleteinek 
adatai sem voltak még teljesen rendben, 
de kikövetelte, hogy munkába alhasson. 
Fűtö� e a becsvágya és nyilván a táppénz 
összegét sem tarto� a elegendőnek. 

– Esetének boncolgatása eltérítene 
témánktól. Ha már kénytelenek vagyunk 
az említe�  kockázatok terhe melle�  élni, 
mégis mit tehetünk?

– Halgassunk a szakemberekre, jelen 
esetben a szívgyógyászokra. Ha a beteg 
együ� működik az orvosával, nem odázza 
el az előírt vizsgálatokat, nem hány 
fi � yet az előírt terápiára, jó esélye van rá, 
hogy felgyógyuljon és ismét teljes értékű 
emberként dolgozhasson.

Mérföldköves lépés
a szív-, és érrendszeri 
betegségek gyógyításában

Infarktust követően is 
teljes értékű emberré válik

szöveg: U������ J�����

Dr. Kalo Emil főorvos

A kőművesek az utolsó simításokon dolgoznak

A kardiológiai részleg 
központi állomása

Gajdos György szívinfarktuson ese�  át
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Első évfolyam ötödik szám... 1-es és 5-ös BMW bemutató a hotel elő� ... 
2004. október 15... Megrendeztük lapunk első partnertalálkozóját a Hotel 
Egerben. Rendezvényünkkel nem titkolt célunk, hogy hagyományt teremt-
sünk, minden évben vendégül lássuk Partnereinket és Támogatóinkat egy 
hangulatos vacsorára, és kellemes környezetben, társaságban, „fehér asztal” 
melle�  beszélgethessünk nem csak üzletről... 

E gondolatoktól vezérelve dön-
töttünk amellett, hogy megyénk 
üzleti magazinjai közül elsőként 
szervezzünk partnereink körében 
találkozó-estet. 

egy és öt...

    magazin
partnertalálkozója

Köszönet illeti  a miskolci SZINVA 
MOTOR K� .-t, akik kiállíto�  autóik-
kal növelték az est színvonalát.

A nagyszerű hangulatért, mu-
zsikáért és a vendégek „megmozga-
tásáért” az EGRI BOYS zenekar volt 
„felelős”.

A helyszín és a vacsora a HOTEL 
EGER & PARK „számlájára írható”, 
akik a nagyszerű szervezés révén 
biztosíto� ák a késő estig elhúzódó, 
táncos mulatságba áthajló partner-
találkozónk zavartalan lebonyolí-
tását.

És legfőképp köszöne� el tarto-
zunk kedves vendégeinknek a bi-
zalmukért, valamint véleményeikért, 
tanácsaikért, melyekkel nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a jövőben 
még emberközelibb, még barátságo-
sabb magazint szerkeszthessünk. 

A mi oldalunkról nézve sok hasz-
nos tapasztala� al zárult rendezvény. 
Egy biztos. Partnereink jövőre is 
számíthatnak meghívásunkra és egy  
baráti hangulatban eltöltö�  kellemes 
estére.

A hevesi R magazin csapata

A hevesi
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A Miss Universe Hungary novem-
ber 7-ei elődöntőjén – amely nem jö-
hete�  volna létre a népszerű rádiós, 
Alex nélkül - 19 gyönyörű hölgy mu-
tatkozo�  be a zsűrinek, s az érdeklődő 
közönségnek a Miskolci Nemzeti 
Színházban. Mielő�  azonban a lányok 
színpadra léptek, egy hetes felkészítő 
programon vettek részt, amelyen 
tanultak sminkelni, Eszlári Zita 
vezetésével színpadi mozgást, fotózták 
Őket az ország különböző pontjain, de 
pihenésre is juto�  idő a szikszói Oázis 

Fi� ness-ben. A látványos show műsor 
hangulatát fokozta a Fortuna Stúdió, 
és a még mindig nagy sikert arató 
Dolly Roll is. A Kasuba L. Szilárd 
műsorvezetésével lezajlo�  teltházas 
elődöntőn a versenyzők először utcai 
ruhában léptek színpadra. Ezt köve� e 
Jutka Szűcs csodálatos bundáinak 
bemutatása, melyek azonban hamar 
lekerültek a lányokról, akik így a férfi  
nézők nagy örömére fehérneműben 
káprázta� ák el a nagyérdeműt. Majd 
gyönyörű estélyi ruhákban vonultak 

SZÉP LÁNYOK A SZÍNPADON

K��� B�����
��������

S������� T����
���� ���������� T��� A�����

������� ����������

fel az elődöntősök. A 19 csinos lány 
közül – a 35 tagú zsűri döntése alapján, 
melynek elnöki posztját Orosz Lajos 
alpolgármester töltö� e be – a királynői 
koronát Kiss Bianka nyerte el, míg az 
első udvarhölgy Szobonya Tímea, a 
második udvarhölgy Tóth Angéla le� . 
Az első helyeze�  díját Fásy Ádám, 
a Miss Universe magyarországi 
licencének tulajdonosa adta át. Így 
ők hárman – valamint rajtuk kívül 
még öt lány – biztosan o�  lesznek a 
középdöntőben.

A versenyző lányok karéjában: K������ S����� az Oázis Fi� ness tulajdonosa,
F����� Z����� a Fotogén Studió fotósa, és A��� /C����� S�����/, a produkció szervezője.
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december 02.: Gulyás Dénes dalestje/ 
Miskolc, a Zenepalota Bartók terme
Közreműködik Hámori Angelika, Strauss, 
Bartók és Gerswin dalok hangzanak el. 
Információ: Filharmónia Kelet-
Magyarország Kht. , Tel: 46/ 505-656

december 03.: Mikulás Napi Kis 
Rockfesztivál / Miskolc
Fellépők: S.K. Zenekar, Donor, Zord, Haelo
Információ: I� úsági és Szabadidő 
Ház, Tel: 46/ 411- 747

december 03.: Mikulás-Party
/Hidvégardó
Hagyományőrző Mikulás délután a 
településen, melynek kezdetét a Mikulás 
lovas szánon hívogató falu-bejárása 
jelez. Gyermekek játékos vetélkedője. Az 
est fénypontja az ajándékosztás lesz. 
Információ: Hidvégardó Község 
Önkormányzata, Tel: 48/450-114

december 06.: Miskolci Szimfonikus 
Zenekar koncertje/ Miskolc
Vezényel: Kovács László. Elhangzik 
Weber: A Bűvös vadász- nyitány, 
Weber: f-moll klarinét verseny, 
Wagner: A Walkür –zenedráma. 
Információ: Filharmónia Kelet-
Magyarország Kht. , Tel: 46/ 505-656

december 11.:  Kisebbségi 
Önkormányzatok Regionális 
Találkozója / Sátoraljaújhely
Meghívást kapnak a megye bolgár, 
cigány, görög, lengyel, német, ruszin, 
szlovák kisebbségi önkormányzatai, de 
szívesen látják az ország más területeiről 
is az érdeklődőket. A találkozó kitűnő 
alkalmat és lehetőséget teremt a térségben 
élő kisebbségek számára, kapcsolataik 
ápolására, eredményeik bemutatására.
Információ: Polgármesteri Hivatal,  
Budainé Bodnár Edit, Tel: 47/525-100

december 13.: Miskolci Szimfonikus 
Zenekar koncertje/ Miskolc
Vezényel: Kovács László. Elhangzik 
Mozart: Varázsfuvola-nyitány, Mozart: 
I. B-dúr hegedűverseny, Schubert: B-dúr 
polonéz, Beethoven: V. c-moll szimfónia. 
Információ: Filharmónia Kelet-
Magyarország Kht. , Tel: 46/ 505-656

december 17.: Karácsonyi 
Ünnepség  / Tiszaújváros
A nap folyamán a szabadtéri színpadon 
karácsonyi hangulatú zenés, táncos 
műsorok fogadják a közönséget. A 
Városház téren felállíto�  fenyő közös 
feldíszítése után este kigyulladnak a 
karácsonyi fények. A régmúlt karácsonyi 

hangulatot kívánják visszaidézni 
programukkal. A Városház téren 
megrendezésre kerülő karácsonyi 
ünnepség kísérő rendezvényeként képző-
és iparművészeti, valamint népművészeti 
kiállítást és vásárt rendeznek. A kiállíto�  
portékák jó ötletként szolgálhatnak 
a karácsonyi ajándékozáshoz.  
Információ: Derkovits Gyula Művelődési 
Központ, Kovács Viktória, Tel: 49/542-004

december 17. 19.00: AURÓRA 
koncert / Miskolc
Vendégek: CAFB, Éhenkórászok, Fény
Információ: I� úsági és Szabadidő 
Ház, Tel: 46/ 411- 747

december 18.: Mindenki 
Karácsonya  / Abaújszántó
A község legmeghi� ebb, legcsaládiasabb 
ünnepe. A rendezvény 2 részből áll. 
Az első része szabadtéri, a község 
piacterén élő betlehemes játékkal indul. 
A bensőséges hangulatot az üstben 
gőzölgő meleg étel, forralt bor illata és 
az egész évben egymás melle�  elrohanó, 
csak köszönő barátok, szomszédok, jó 
ismerősök meghi�  beszélgetése jellemzi. 
Hiszen ezen a napon már lelkiekben 
mindenki a karácsonyra készül. A nap 
második részében a Művelődési Ház 
nagytermében karácsonyi műsorral 
köszöntik az iskolások, óvodások, amatőr 
színjátszók, egyházak fi ataljai és a 
meghívo�  művészek a szeretet ünnepét.
Információ: Abaújszántóért Egyesület és 
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 
Burkusné Sz. Imola, Tel: 47/330-053

december 18.: Karácsonyi 
Koncert / Mezőkövesd
Fellépnek a zeneiskola növendékei, 
valamint a Szent László kórus.
Információ: Delco Remy Hungary 
K� .,  Tel: 49/510-030

december 18.: Tollas Tibor 
Szavalóverseny Döntő / Nagybarca
Észak-Magyarország és Kelet-Szlovákia 
középiskolásainak kiírt szavalóverseny 
az elődöntők után a nagybarcai 
Művelődési Ház ad helyt a döntőnek. 
Információ: Kecskési Tollas Tibor 
Emlékére Alapítvány, Csikász Gábor, 
Tel: 48/500-223, 48/500-230

december 20.: Fenyőünnep- Karácsonyi 
Gálaműsor  / Hidvégardó
Az utolsó tanítási napon megrendezésre 
kerül az iskolások szokásos fenyőünnepe 
színvonalas műsorral és a zenetagozatos 
gyermekek bemutatójával. Karácsony 
elő�  a Szent-Imre téren felépül a 
betlehemi istálló, benne a jászollal és 

a kis Jézuskával, melynek elkészülte 
után a késő délutáni órákban a helyi 
általános iskolás gyermekek közös 
karácsonyi műsora következik. Ezt követi 
a templomban celebrált szentmise. A 
karácsonyi ünnepek ala�  pedig az i� ú 
betlehemesek házról-házra járva rövid 
játékkal kedveskednek a családoknak.
Információ: Hidvégardó 
Község Önkormányzata, Boros 
Lászlóné, Tel: 48/450-014

december 24.: Orgonakoncert  
/Mezőkövesd
A XVIII. századi barokk, római katolikus 
templomban az idén is felcsendül 
az orgonamuzsika. Egyedi légkört 
teremtenek a város szülö� e, Takács 
István freskói, melyek matyó életképeket 
örökítenek meg. A templom XIV. századi 
gótikus szép kápolnához épült. Minden 
muzsikakedvelőt szerete� el várnak. 
Információ: Szent László 
Templom, Tel: 49/313-225

december 27.: XIII. Ünnepi 
Hangverseny  / Edelény
A városban működő zenei csoportok 
részvételével a karácsonyhoz kötődő és 
egyben évbúcsúztató hangverseny.
Információ: Művelődési Központ, 
Hadobás Pál, Tel: 48/525-080

december 28. 19.00.: ST. Martin
koncert / Miskolc
Információ: I� úsági és Szabadidő 
Ház, Tel: 46/ 411- 747

december 30.:  Lovasszánkó 
Verseny /  Bükkszentkereszt
A versenyzők saját lovasszánfogatukkal 
egy akadályokkal nehezíte�  pályát 
időre teljesítenek. Közönségcsalogató, 
látványos verseny. Este bál.
Információ: Bükkszentkereszt Község 
Önkormányzata, Négyesi Gábor, 
Tel: 46/390-120, 30/328-8243

december 30. 16. 00 óra: Óévbúcsúztató 
Opere� gála / Aggtelek
Az opere� gálán olyan népszerű 
opere� darabok hangzanak el, mint 
Kálmán Imrétől a Csárdáskirálynő, Lehár 
Ferenctől a Mosoly országa, Johann 
Strausstól pedig a Denevérnyitány, 
a Mennydörgés, az Anna-polka, a 
Cigánybáró és a Pezsgőpolka. Előadják 
a Magyar Állami Operaház tagjai, kísér 
a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar.  
Információ: Tourinform 
Aggtelek, Tel: 48/503-001

Összeállította:
TÖRÖK ERIKA és GECSEI ANIKÓ

METROPOL

ÜZLETHÁZ

I. EMELET

3530 Miskolc,
Széchenyi István út 78.

Morzsák Borsod-Abaúj-Zemplén megye decemberi programjaiból:
Programajánló
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Eltűnődtem. Biztos, hogy nem egy 
expresszionista festményt lá� am, hisz 
a közelmúltban sajnos nem jártam 
ilyen kiállításon, nem is könyvben, 
nem is vízfestékes gyerekrajzon.

Hát persze! Néhány nap után 
rájöttem: hiszen a 2004-es őszi  
férfidivat színvilága tükröződik 
vissza a természet színjátékában.

Előre vetítve már a 2005-ös tavasz 
színeit is, amikor i�  is megtaláljuk 
a narancs,  narancsvörös, kiwizöld, 
sárga, camel színeket, sőt a meré-
szebbek már az azzurokéket és 
pinket is viselhetik.

Ha meg akarják újítani ruhatárukat, 
az egyéni sajátosságok melle�  lénye-
ges az is, hogy a mindig változó divat 
nagymértékben befolyásolja a színek 
kiválasztását. Lényeges a stílus -és 
színharmónia!

Az idő múlásával a legújabb trend 
is felhívja a fi gyelmet a minőségre!

Persze nem könnyű ezt propagálni 
olyankor, amikor a távol-keleti 
áru – ha kell, ha nem /inkább nem 
kellene/ – ellepi az országot, hogy 
olcsóbb árfekvésben, de valljuk be, 
gyenge minőségben úton-útfélen 
ráakadunk.

Az igazi minőség csábító. Lágy, 
puha, mint a kasmír és a gyapjú, 
kellemes, mint a pamut vagy a len, 
és számtalan ruhadarab készíthető 
belőle. Természetesen az árfekvés 
is más, de mint minden másban, a 
minőségért többet kell fi zetni.

Sportosan elegáns egy férfi így 
ősz derekán egy gyapjú nadrágban, 
zakóban, fél-garbóban, hódító egy 
hajszálcsíkos öltönyben tisztaselyem 
nyakkendővel, kasmír pulóverben, 

gyapjú, ébenfekete kabátban, és 
leheletkönnyű bőrcipőben.

A régi ruhatárat felfrissíteni, új 
dolgokat belecsempészni nem könnyű 
feladat. Szinte mindig segíthetnek a 
hölgyek--persze jó szándékkal-és 
nem jellegtelen ruhákba öltöztetve 
életük párját.

Nem mindig az öltöny, ing, 
nyakkendő lehet csak elegáns. 
Bátran vegyék fel a fekete-narancs, 
bézs – capuccino – teveszőr - keki 
kombinációját, ha azt sajátjuknak 
érzik. Ügyeljenek rá, hogy jó le-
gyen a cipőválasztás, a zokni színe, 
minősége /mercelizált  pamut 
elastánnal/, az aktatáska, esernyő, 
autóstáska, s nem utolsó sorban 
egy  elegáns parfüm. A Boss, Zino 
Davidoff , Clinique idén is tartogat 
újdonságokat.

Legyen egy alapszín – ami 
rendszerint a fekete – hiszen 
minden színnel és árnyalattal jól 
kombinálható, kiváló üzleti, alkalmi, 
utcai viselethez is.

Az “öltönyös” ingek között is 
megtaláljuk a narancsot, rózsa, 
- pezsgőszínt, kekit,  a szürke 
árnyalatait, a terrakotta és la-
zacszínt.  A sportosabb ingek, 
pulóverek, garbók, fél-garbók 
lehetnek  gombosak, zippzárosak, 
klasszikusak és elvontak. A szabály: 
mielő�  elindulunk, nézzünk bele a 
tükörbe: jól váloga� unk-e aznapra? 
Kérjük a hölgyek érdemi segítségét, 
érezzük jól magunkat a bőrünkben, 
látva ás láttatva magunkat úgy, 
ahogy azt szeretnénk.

Lassan közeledik az év végi ün-
nepek, bálok ideje. 

Uraim! Ne csak a hölgyek, Önök 
is legyenek hódítóak, sármosak, 
sugározzanak igényességet!

A fentieket bizonyítandó rendezi 
meg a LORENZO UOMO 2004/2005 
ősz/tél divatjának, és legújabb 
tervezésű alkalmi modelljeinek 
bemutatóját Budapesten.

Szeretettel várjuk Önöket üzle-
tünkben, ahol elképzeléseiket valóra 
váltjuk.

Férfiaknak ajánljuk-
2004/2005 õsz-tél

Nem kedvenc évszakom az ősz. 
Most azonban el kell ismernem, hogy az 
indián nyár után, jártamban-keltemben 
látva az út szélén sorakozó fasorokat, 
leveleken megcsillanó napfény sugarait, 
az jutott  eszembe, hogy ezeket a 
színeket így együ�  lá� am már valahol. 
Az avar elszáradt fakósága, a narancs, 
narancsvörös, zöld és barna, keki és bézs, 
capuccino és kávé egészen a feketéig 
sötétedő levélszínek játéka, néhol élénk 
pirossal már ismerős volt. 

MISKOLC 
PLAZA 

I. Emelet
Tel.: 46/358-900

szöveg: N��� M���� – L������ U���
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