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5JEGYZET

felkerestünk olyan embereket, akik 
még őrzik a régi mesterségeket; 
bemutattunk kiváló orvosokat, a-
kik hivatásuk magas fokán állnak; 
kerestünk olyan vállalkozásokat, 
akik a nehéz helyzetben is sok ezer 
embernek adnak munkát; bemu-
ta� uk alkotás közben a ma is köztünk 
élő művészeket; időről - időre hírt 
adtunk rangos kulturális, és társasági 
eseményekről.

Öt év egy lap életében nem túl hosz-
szú idő. Egy ember életében is nagyon 
hamar elröpül. Pedig ezala�  megéltük 
az ezredfordulót, volt kormányváltás 
/kétszer/, van háború, csatlakoztunk 
az unióhoz, többször szólítottak 
bennünket az urnákhoz…

Az ember az év végén, pláne ha 
egybeesik egy szülinapi évfor-
dulóval, mindig számba veszi az 
eltelt esztendőket, summázza a tör-
ténteket, rendet, leltárt csinál. Így
te� em én is, s hogy őszinte legyek 
apró megelégedéssel dőltem hátra a 
székemben. Végiglapozva magazi-
nunkat újra meggyőződtem ar-

Nagyon boldog vagyok, ha szűkebb 
pátriánkról, Miskolcról vagy a me-
gyénkről esik szó valahol. S nagyon 
dühös vagyok, ha azt tapasztalom, 
hogy kiváló ado� ságainkat nem fe-
dezik föl az idegenek, vagy a hely-
béliek nem becsülik eléggé, vagy 
ha egy-egy sikertörténet, újdonság, 
felfedezés nem kap elegendő teret 
a honi médiában. Ezt a lapot öt év-
vel ezelő� , pontosan azért hoztuk
létre, hogy megmutassuk országnak 
– világnak, hogy i�  olyan természeti 
kincsek, épített és emberi értékek 
vannak, amelyeket legalább egyszer 
mindenkinek látnia kell. Ne csak azt
hallják a híradásokból, ne csak az 
legyen a rólunk szóló hír: hogy be-
csukták, csődöt jelente� , felszámol-
ták, tönkrement, összetört, megölték, 
kirabolták…!

Ennek okán az elmúlt öt esztendő 
ala�  bebarangoltuk magazinunkkal 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. 
Megszólaltattuk a települések ve-
zetőit, akik megoszto� ák olvasóinkkal 
gondjaikat s az elért eredményeket; 

Szülinapi 
leltár

ról, hogy mindaz, ami a mi me-
gyénkben érték, szépség, amire 
büszkék lehetünk, az szerepelt, s 
folyamatosan teret kap lapunkban. 
Fotósaink, s újságíróink segítségével 
megörökítjük az utókor számára, 
ennek a változásokkal teli időszaknak 
a pozitívumait is. Szó sincs „hurrá-
optimizmusról”! Hiszen jól tudom én, 
hogy mindaz amit a Royal Magazin 
tehet szűkebb pátriánkért az csak pici 
szelete mindannak amire szüksége 
lenne, e méltatlanul elhanyagolt te-
rületnek. Viszont az is igaz, ha min-
dig szomorúak, depressziósak va-
gyunk a jövőképünk sem alakul 
másként.

Így azzal kívánok békés, szeretet-
ben teli karácsonyi ünnepet, s ered-
ményekben, sikerekben, egészségben 
gazdag újesztendőt minden olva-
sónknak, üzleti partnerünknek, s 
kollégánknak, hogy lapunk az el-
következendő évben is megkeresi 
mindazt a szépet, jót, amelyre méltán 
lehetünk büszkék, amit örökül 
hagyunk a jövőnek. 
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Sokat szidjuk, de nagyon szeretjük ezt a várost. Úgy vagyunk 
vele, mint az anya, a kicsit több fejfájást okozó gyermekével. 
Ostorozza, de szíve mélyén, a még el sem követe�  vétkeket is 
megbocsátja neki. Türelmetlenek vagyunk. Kicsit idealizáljuk 
a múltat. Sokkal szebb főutcára, sokkal jobb épületekre 
emlékszünk, hiszen akkor még mi is i� abbak voltunk. Azt 
szeretnénk mi városlakók, hogy egyszerre minden megszépüljön, 
megépüljön, hiszen hosszú évek teltek anélkül, hogy értékes 
épületeinkre, tereinkre gondot fordíto� ak volna. Csak pusztult, 
erodálódo� , néptelenede�  a belváros. Reménykedünk, hogy 
most talán elkezdődö�  valami, amit a választási ciklusok nem 
befolyásolnak.  

 A Royal Magazin hagyományaihoz híven a megye jogú város 
elmúlt évének történéseivel, eredményeinek felelevenítésével 
zárja az évet. Káli Sándor polgármesterrel természetesen 
nemcsak az idei évet értékeltük, hanem arra is kíváncsiak 
voltunk, hogy milyen terveket dédelget a város vezetése a jövő 
esztendőben.

Szépül a belváros, munka-
helyek létesülnek 2005-ben

- Kérem, értékelje az elmúlt esztendőt! Megvalósultak-
e mindazok az elképzelések, amelyek 2004-re szóltak?

- Úgy érzem nem állunk rosszul, részarányosan 
megoldo� uk az elő� ünk álló feladatokat. Szerintem a 
legfontosabb eredmény az, hogy az elmúlt két évben 
Miskolc o� honosabbá tétele érdekében részben sikerült 
előteremtenünk a fejlesztésekhez szükséges forrásokat.  
Miskolc polgárai egyre inkább elhiszik, hogy nincs 
messze az idő amikor újra büszkék lehetnek városukra.

- A számtalan építészeti tervből – történelmi belváros 
rekonstrukciója, Avas rehabilitációja, Tapolca fejlesztése, 
Béke Mozi átépítése, lillafüredi Rock Legendák Csarnoka, 
Sportcsarnok átépítése, fede�  jégpálya – melyik élvez 
prioritást, s mi valósul meg 2006-ig?

- Mindegyiket fontosnak tartom, de a belváros 
megújítása elsődleges szempont, hiszen az ideérkező 
vendégek többek közö�  a főutca állapotáról ítélik meg 
milyen is lehet a város. De ugyanilyen fontos, hogy a 
város lakói is lássák a változásokat.

Már látható a megújítás első szakasza, hiszen 
kandeláberek kerültek a főutcára, megépült az első 
fede�  megálló a villanyrendőrnél. Ezzel párhuzamosan 
a Szinva korlátjainak cseréje is megtörtént, valamint 
díszburkolatot kapo�  a sétány. Látható az is, hogy néhány 

főutcai épület homlokzatának megújítása is elkezdődö� . 
Ezek a munkálatok jövőre is folytatódnak.   

A sportcsarnok átalakításán már dolgoznak, és jövő 
nyárra el is készül, hiszen i�  rendezik majd a junior 
férfi kézilabda világbajnokság küzdelmeit. Azon is 
dolgozunk, hogy 2005 végén már fede�  jégcsarnokban 
korcsolyázhassanak a sportág kedvelői. Hamarosan 
megkezdődik a Béke mozi átalakítása is. Az Avas 
rehabilitációja egy hosszabb folyamat, de 2006-ra már 
látható jelei is lesznek a megújításnak. A Rock Legendák 
Csarnokának megvalósítása is fontos feladat, és örülök, 
hogy neves zenészek álltak a miskolci kezdeményezés 
mellé, hiszen egyedülálló idegenforgalmi látványosság 
lesz ez a csarnok Magyarországon. 

- A város egyik kitörési pontja az idegenforgalom 
speciális ága a konferenciaturizmus lehetne. Szakértők 
véleménye szerint, ha a város most megvásárolná az eladó 
Technika Házát, az ITC Székházat, és a Rónai Művelődési 
Központot, pályázati pénzekből i�  kialakíthatna egy 
csodálatos, világszínvonalú intézmény - centrumot, 
amely minden igényt kielégíthetne, s számtalan szakmai 
rendezvénynek helyet adhatna. Lát-e erre a megoldásra 
lehetőséget?

- Ismereteim szerint, azért van városunkban szakmai 
rendezvényekre alkalmas színvonalas hely, azonban az 
is igaz, hogy ma egy 6-800 fős konferencia megrendezése 
már gondot jelent. Ennek egyik oka például, hogy 
nincs megfelelő szállodai kapacitás. Ebben is előre 
kell lépnünk, hiszen egyre több nagy rendezvény 
helyszíne lesz a jövőben Miskolc. A Technika Házával 
kapcsolatban tárgyalunk, 
a  R ó n a i  M ű v e l ő d é s i 
Központ együ� esére nem 
volt elég pénzünk, az ITC 
Székház megvásárlása nincs 
napirenden. 

- Az ellenzék, folyama-
tosan a választási kampány 
során ígért munkahelyek 
számát kéri számon az ön-
kormányzattól. Vannak-e 
olyan befektetők a látó-
terébe, folynak-e olyan 
cé-gekkel tárgyalások, a-
kik újabb munkahelyeket 
teremtenének Miskolcon?

- Természetesen ezen a 
téren is van még mit tenni, 
ám a biztató folyamatok 
elindultak. A Bosch válla-
latcsoport, a Shinwa, a 
Samina, a Delco Remy 2002 
és 2004 között összesen 
1800 fős létszámbővítést 

hajtott végre, és akkor még nem beszéltem, a helyi 
vállalkozások sok-sok 10-50 fős létszámbővítéséről. Azt 
sem szabad elfelejteni, hogy nem csak az új munkahelyek 
megteremtése, hanem a régiek megtartása is nagyon 
fontos. Ezért lépett fel határozottan- természetesen 
lehetőségeihez mérten- a városvezetés a DAM ügyében. 
Az idő bebizonyította, hogy helyesen cselekedtünk. 
Ma már 700 fővel ismét üzemel a DAM és jövőre ez 
a létszám, elérheti az 1000 főt is. A közeljövőben a 
megyei munkaügyi központ egy négy milliárd forintos 
programot indít el. A már elnyert uniós források 3300 
regisztrált munkanélküli sorsát változtathatják meg a 
következő években.

A városvezetés folyamatosan tárgyal befektetőkkel. 
A most átadott autópálya –amelyről egyébként sok 
megyeszékhely még álmodni sem mer – mindenképpen 
megnöveli a város iránt a befektetők érdeklődését.  

- Sok olyan szerződés kö� ete�  az elmúlt időszakban, 
amely mia�  több sebből vérzik a város. Például az Avas 
Szálló, Erzsébet Fürdő, Tapolcai Strand stb., hogy csak a 
legégetőbbeket említsem. Mit tud tenni a város vezetése, 
hogy végre jó megoldás szülessen ezeken a területeken? 

- Ez egy nehéz „örökség” de folyamatosan keressük a 
megoldást, hiszen az Avas szálló és az Erzsébet fürdő - bár 
magántulajdonban lévő létesítmények és korlátozo� ak a 
város lehetőségei – fontos építményei a belvárosnak. 

Az Avas szálló ügyében a Közgyűlés a visszavásárlás 
melle�  döntö� , az Erzsébet Fürdő esetében próbálunk 
a tulajdonosnak segíteni, hogy befektetőt találjon és 
folytathassa a felújítást. A tapolcai strand területén a „Vizek 

Évzáró beszélgetés Káli Sándorral, Miskolc polgármesterével



Miskolc belvárosában a paneltömbök mellett, 
lassacskán egy szép épület látványa bontakozik ki. A 
Venticello K� . beruházásában épül i� , a Vörösmarty 
utca 43 szám ala�  egy 43 lakásos társasház. A cégnek 
csak Miskolcon ez az első beruházása – mint Terjék 
István ügyvezetőtől megtudtuk- Budapesten 1990-től 
építenek társasházakat, lakóparkokat, s többek közö�  
a IX. kerületi rehabilitációs övezetben is építe� ek. A 
generálkivitelező a Tegabon K� , aki saját csapatával 
építi pillérvázas szerkezetből, és téglából, hőszigetelt 
ablakokkal a házat.

A miskolci Szinva-Ház Révay Tamás tervei alapján épül, 
s a látványterveket nézve, üde színfoltja lesz a Szinva 
ABC-vel szembeni területnek.

A földszinti részen szolgáltatások kapnak majd helyet. 
Lesz i�  egy pénzintézeti fi ók és irodák. A pinceszinten 
teremgarázst alakítanak ki, így a belváros kritikus 
parkolási gondjai, nem nyomják majd az o�  lakók vállát, 
hiszen minden lakáshoz jut egy 25 négyzetméteres 
garázshely, amely a tervek szerint 1.880 ezer forintba 
kerül majd.

A lakások 41-85 négyzetméteresek, s a lakók, 
kedvük szerint változtathatják ezen belül a falak 
helyét, kiválaszthatják a burkolólapokat, a fürdőszobai 
csempéket, a falak és a parke� a színét. Ami rendkívül 
vonzó és gazdaságos még a lakásokban, talán az, hogy 
egyedi gázfűtés lesz bennük. A lakások erkélyesek, s van 
három olyan tetőtéri lakás, amelyhez terasz tartozik.

A lakások négyzetméter ára barátságosnak mondható 
a mai ingatlanpiaci árakhoz képest, négyzetméterenként 
225-238 ezer forintig vásárolhatják meg az érdeklődők.

Ami különlegesen szép és érdekes lesz a házban, az a 
közös tetőterasz a ker� el, amelyet ha kellően ápolnak a 
lakók, bizonyára üde színfoltja lesz a belvárosnak.

Kulcsrakész átadás a beruházó tervei szerint augusz-
tusban lesz, ekkor vehetik birtokba az első lakók 
o� honaikat.

SZÉPÜL A 
SZINVA-HÁZ

VENTICELLO
3519 Miskolc, Bencések u. 73.

Tel.: 30/9658-141   30/5153-517
46/422-350   Fax: 46/560-539
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Völgye” projekt megvalósítása a cél, ennek érdekében 
keressük a megoldást a mostani üzemeltetővel.     

- Azt Önök is elismerik, hogy az elmúlt években 
méltatlanul elhanyagolták a miskolctapolcai 
településrészt, s hogy a Barlangfürdő fejlesztésén kívül 
semmit nem te�  a város azért, hogy méltó környezet, 
s infrastruktúra várja azokat a vendégeket, akik 
ide érkeznek, s hogy az i�  lakók se érezzék magukat 
másodrendű állampolgárnak. A tapolcaiak megelégelve 
a nemtörődömséget kezdeményezték a várostól való 
elszakadást. Ön nemcsak Miskolc polgármestere, hanem 
Miskolctapolca országgyűlési képviselője is. Ebben a 
ke� ős szerepben milyen megoldást lát arra, hogy ne 
veszítse el a város ezt a gyöngyszemét?

- A legfontosabbnak én azt tartom, hogy a problémákat 
együ�  oldjuk meg. A város és a városrész csak együ�  
lehet sikeres. Az egykori üdülőövezet, mára lakóöveze� é 
alakult, és ezt a változást nem reagálta le kellőképpen az 
elmúlt évek városvezetése. Az elégedetlenségre pedig 
meggyőződésem, hogy nem a Miskolctól való elszakadás 
a megoldás.

Tényekkel bizonyítható, hogy Tapolca önálló 
községként nem tud elégséges önrészt biztosítani a 
szükséges fejlesztésekhez. Miskolctapolcán márpedig 
szükség van nagyobb infrastrukturális beruházásokra. 
Az utak tervezése folyik, a következő évi költségvetés 
tartalmazza ezek sorrendiségét is. Ezekről még a választás 
elő�  tájékoztatom a városrész polgárait.

Miskolc polgármestereként és a terület országgyűlési 
képviselőjeként  is  azt 
szeretném, ha a tapolcai 
emberek a januári szavazás 
előtt átgondolnák, hogy 
milyen előnyt és hátrányt 
jelenthet a Miskolctól való 
esetleges elszakadás. A 
teljes képhez tartozik, hogy 
más városrészek lakóinak 
panaszai  is  hasonlóak 
különösen, ami az utak 
állapotára vonatkozik.  

- Az utóbbi időben a város 
igyekszik kihasználni az 
Unió nyújtotta pályázati 
lehetőségeket. Mi minden 
valósul meg pályázati 
pénzből a következő esz-
tendőben?

- Átalakíto� uk a pályáza-
tokkal kapcsolatos rendsze-
rünket. Az önkormányzatnál 
működő pályázatíró csoport 
jó hatékonysággal működik. 
Az egyik nagy pályázatunk 

a belváros rehabilitációjára beado�  1,6 milliárd forintos 
program melynek elnyerésével tényleg látványosan 
megújulhat a főutca. Szeretném azonban kiemelni a 
kormányza� ól elnyert pályázati pénzeket is, hiszen a 
Sportcsarnok, és a Béke mozi átalakítására összesen 1,5 
milliárd forint jut. A Barlangfürdő korábbi fejlesztésére 
600 millió Ft az állami támogatás. Megszületett a 
kormány döntése arról is, hogy a Diósgyőri Gimnázium 
és a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola is 
megújulhat a következő években szintén 1,5 milliárd 
forint értékben.  

- Ha a karácsonyi angyalka megkérdezné, mit kíván a 
város Polgármestere a miskolciaknak, milyen kívánságok 
kerülnének a karácsonyfa alá?

- Az egyik kívánságom már teljesült, hiszen az autópálya 
elérte Miskolcot és ez szerintem nem csak a városban 
élőknek, de az egész északi régiónak egy nagy előrelépés. 
Szeretném, ha a polgárok egyre jobban érzékelnék azt, 
hogy Miskolc jól lakható, o� honos város. A főutca új 
díszkivilágítása, a karácsonyi vásár a programok, úgy 
látom egyre több embernek hozza meg a kedvét ahhoz, 
hogy - úgy mint régen - sétáljanak a belvárosban. Az 
igazi á� örés akkor lesz, ha Miskolctapolca, Lillafüred, a 
Diósgyőri Vár és a Belváros együ� esen lesz vonzó, úgy 
az i�  élőknek, mint az ideérkező vendégeknek. 

Ezúton kívánok a Royal Magazin olvasóinak békés 
karácsonyi ünnepeket, és várom Önöket szilveszter éjjelén 
a Városház térre, hogy egy nagy szabadtéri rendezvény 
keretében együ�  köszönthessük a 2005-ös esztendőt!



viszont rövid időre bezárunk, 
hogy a szokásos karbantartási 
és biztonságtechnikai munkákat 
elvégezhessük. A gyógyászat bővítése 
nem zavarja majd a vendégeket, 
hiszen egy kis területről van szó, 
amelyet bekerítünk, s ezen belül 
dolgozik majd a kivitelező. A 
szabadtéri részek bővítése viszont 

érinti többek közö�  a csónakázótónak 
a barlang felőli végét is, így lesz 
olyan időszak, amikor nem lehet 
körbejárni a tavat. I�  kérjük majd az 
idelátogatók, s a lakosság türelmét. 
Folyamatosan tájékoztatjuk majd 
a vendégeket a sajtóban és a 
helyszínem kihelyezett táblákon 
a vendégeket a munkálatokról, 

s reméljük megértik majd, hogy 
érdemes elviselni ezt a rövid ideig 
tartó kényelmetlenséget, hiszen a 700 
millió forintos beruházás befejezése 
után a Miskolctapolcai Barlangfürdő 
olyan színvonalú és korszerű lesz, 
hogy méltán gazdagíthatja megyénk 
kincsestárát. 
    obe 

Lapunk is évek óta fi gyelemmel kíséri, s hírt ad a Miskolctapolcai Termál- és Gyógyfürdő látványos fejlődéséről. 
Az eddig elkészült három ütem megvalósulásával a város gyöngyszeme le�  a természeti kincsekben és építészeti 
alkotásokban is egyre jobban gazdagodó létesítmény. Örömmel adunk hírt arról lapunk olvasóinak, hogy 
megkezdődö�  a negyedik ütem építése, amely a gyógyászati részleget és a látványfürdő elemeit érinti. E fejlesztés 
után a Barlangfürdő olyan állapotba kerül, hogy hosszú időn át  szolgálhatja az idelátogató vendégek kényelmét 
és egészségét. Erről kérdeztük Vojtilla Lászlót, a MIVÍZ Rt. igazgatóját.

- Bizony el kell mondanunk, hogy az 
egyre népszerűbb fürdő a főszezon-
ban már időnként szűkösnek bizo-
nyult. Ez annak is betudható, hogy 
a Miskolctapolcán lévő strand kor-
szerűtlensége, s szolgáltatásának 
alacsony színvonala miatt, nem 
töltötte be korábbi szerepét. Így 
akik családdal látogattak el ide, 
azok is szívesebben választo� ák a 
barlangfürdőt. A korábbi szabadtéri 
csúszdával elláto�  gyermekmedence 
építését is ezért tarto� uk fontosnak, 
hogy az apróságoknak is legyen 
programja.

A fejlesztési koncepciót 1997-
98-ban gondoltuk újra. Miután az 
anyagi lehetőségeink korlátozo� ak 
voltak, ezért bontottuk ütemekre 
a tervek megvalósítását. Alapvető 
célunk az volt, hogy ami elkészült, 
azt azonnal birtokba vehessék 
a vendégek. De az is fontos volt 

számunkra, hogy az építészetileg 
ér tékes  részek  megszépí tve , 
korszerűsítve maradjanak, s ilyen 
módon a természethez igazodjon 
a fürdő stílusa. Két évvel ezelőtt 
befejeződö�  az első három ütem, és 
sikeres pályázatokkal sikerült újabb 
pénzösszegekhez jutni. A IV. ütemet 
ke� ébonto� uk a gyógyászati rész és 
a szabadtéri rész bővítésére.

- Milyen korszerűsítés, bővítés 
lesz a jelenleg szűkös gyógyászati 
részlegben?

- A gyógyászati rész a mostani 
bővítéssel a jelenlegi kétszeresére 
nő. A földszinten egy új víz ala� i 
gyógytornára  is  használható 
medence lesz. Teljesen elkülönül 
majd a fürdőrészlegtől, így egész nap 
tudják a rászorult betegek használni, 
nemcsak a nyitás elő� i időszakban.

- Hogyan fejlesztik a látvány-
elemeket a szabadtéren?

-  Két  ú j  gyermekmedencét 
építünk, különféle játékos elemekkel. 
Ezenkívül, egy élménymedence 
kapcsolódik a kagyló ala�  lévő két 
szabálytalan alakú medencéhez, 
de azt a két medencét is felújítjuk. 
Lesz egy olyan nyári öltözőrész, 
amely a nyári vendégforgalmat is 
jól el tudja látni. Új eleme lesz a 
fürdőnek a szauna-liget, amit nyolc 
különböző kabinban lehet használni 
majd. Építészeti érdekessége, hogy 
nyitható- zárható kupolája lesz.

- A tervek szerint mikorra készül 
el a beruházás, s hogyan tudják majd 
ez idő ala�  a vendégek használni a 
már elkészült részeket?

- Optimális esetben 2005 nyár 
végére fejeződik be a beruházás. 
Ehhez hozzájárulnak a technológiai 
okok is, hiszen télen csak olyan 
munkákat végezhetnek az építők, 
amelyeknek nem árt a fagy. Januárban 

A NEGYEDIK ÜTEMBEN 
700 MILLIÓS FEJLESZTÉS

������ ������
                  napok     fürdő                             gyógyászat

 2004.  dec. 18  (szombat)            9-18 óra   8-16 óra
 2004.  dec. 24. (péntek)  9-13 óra          zárva
 dec. 25. (szombat)                   zárva              zárva
 dec. 26. (vasárnap) 9-18 óra       zárva
 dec. 27. (hétfő)   9-18 óra                 8-16 óra
 dec. 28. (kedd)    9-18 óra                  8-16 óra
 dec. 29. (szerda)  9-18 óra   8-16 óra
 dec. 30. (csütörtök) 9-18 óra    8-16 óra
 dec. 31. (péntek)  9-13 óra          8-12 óra
 2005.  jan. 1.   (szombat)               13-18 óra                       zárva
            jan. 2.   (vasárnap) 9-18 óra     zárva
            jan. 3.   (hétfő)  9-18 óra   8-16 óra

Tervezett éves karbantartási 
szünet 2005. január 10. és január 
28. közö� . Ez idő ala�  a fürdő 
zárva tart. 
A gyógyászati kezelések csak 

2005. január 10. és január 14. 
közö�  szünetelnek.
Gyógyászat terveze�  nyitása: 

2005. január 17.-én hétfőn, (a 01. 
és 08. sz. kezelések kivételével),
A fürdő tervezett nyitása: 

2005. január 29.-én szombaton 
várható.

A MISKOLC-TAPOLCAI BARLANG-ÉS GYÓGYFÜRDŐ ÉV VÉGI NYITVA TARTÁSA
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– Ma a korszerű munkára törekvő kórházak egyike 
sem nélkülözheti az informatikai iparág eredményeinek 
hasznosítását – hallottuk dr. Koleszár Lajost. – A 
számítógépes adatrögzítés, nyilvántartás a betegek 
visszamenőleges állapotának ellenőrzését, leleteiknek 
gyors elérhetőségét egyaránt lehetővé teszi. Ugyanakkor 
nem mellékesen az orvosok válláról jelentős adminisztrációs 
terheket vesz le. A kórházak napjainkban köztudo� an az 
úgyneveze�  teljesítményfi nanszírozásban működnek. 
Az intézményt fenntartó önkormányzat az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól kapja a működtetéshez 
szükséges költségeket. (Az egészségbiztosító büdzséje 
az adófi zető állampolgárok befi zetéseiből gyűlik össze. 
A szerző megjegyzése.) Az OEP pedig csak a pontosan 
dokumentált vizsgálatok, beavatkozások stb. alapján 
fi nanszírozza a betegellátást, gyógyítást.

Leegyszerűsítve a folyamatot tulajdonképpen nem 
történik más, mint az, hogy amelyet eddig különböző 

formanyomtatványokon, laboratóriumi lapokon, egyéb 
papírokon kértek, illetve teljesíte� ek, annak szerepét az 
elektronika veszi át. A számítógépes rendszer használata, a 
gépek kezelésének megtanulása, begyakorlása kezdetben 
kisebb problémákat okoz. Aki évtizedeken keresztül a 
papírmunkához, a kartonozáshoz szoko�  hozzá, eleinte 
még nem ismeri fel a komputerizálás előnyeit. Nehezen 
emészti meg, hogy ha mondjuk egy flopyn az egér, 
vagy bizonyos billentyűkombinációval letöröl adatokat, 
ugyanazt teszi, mint amikor a papírról kiradírozo� , vagy 
átírt valamit. És fordítva: a középiskolákban informatika 
szakon végze�  diákok múzeumba való ócskaságnak 
minősítik a korábban oly életbe vágóan fontosnak 
tarto�  „papírfecniket”. E pár sort lényegesnek tartjuk 
papírra vetni, mert kórházban járva december elején 
még tapasztaltunk bizonyos idegenkedést a személyzet 
egyes tagjainak részéről a PC-vel folytato�  munka iránt. 
Hozzátesszük: a számítógép önmagától sohasem esik 
tévedésbe. Nem azért, mert „okosabb” lenne az embernél, 
hanem azért, mert képtelen arra, hogy például két évszám 
kivonását helytelenül hajtsa végre. 

Az idén, december 1-jétől szolgálja többek között a 
betegek gyógyítását, az elvégze�  munka elszámolását a 
miskolci Semmelweis Kórházban a komplex informatikai 
rendszer. A személyi számítógépekre épülő komputer 
hálózat létrehozásáról, a rendszer működtetésétől várható 
gazdasági eredményekről dr. Koleszár Lajos főigazgató 
főorvos tájékozta� a az R Magazin munkatársát.

Az informatika haszna 
az egészségügyben

Hibamentes adminisztráció, 
pontos eredmény-elszámolás

– A laboratóriumokban már korábban működtek 
automata eszközök, a röntgendiagnosztikában pedig 
évek óta alkalmazzák a digitális technikát. – folyta� a 
az igazgató főorvos. – A korszerű eszközökkel készíte�  
felvételek továbbítása, archiválása szintén a számítógépes 
rendszerrel történik. A hálózat teljes kiépítésével lehetővé 
válik a kórházak közötti, jóformán pillanatok alatt 
lebonyolíto�  kommunikáció. 

A PC-ken alapuló rendszer kiépítésére a Miskolcon 
működő kórházak még 1997-ben pályázatot nyújto� ak be 
a Világbankhoz. A pályázat elkészítése rengeteg energiát, 
sok időt kötö�  le. A munka azonban nem érte el a célját, 
azaz a Világbank végül is nem nyújto�  támogatást a 
rendszer létrehozásához. Ennek okait ma már felesleges 
fi rtatni.

– A Semmelweis Kórház számítógépes rendszerének 
kiépítése – mondta dr. Koleszár Lajos – Miskolc 
Önkormányzatának 110 millió forintra rúgó támogatásából 
valósult meg. Ebből az összegből vásárolták meg a közel 
300 darab PC-t magában foglaló hardware-t, illetve a 
gépek működését irányító, ellenőrző szo� vereket. A 
gépek kezelésének elsajátítására a kórházi dolgozók 
számára ingyenes tanfolyamot szerveztünk. Bízunk 
abban, hogy a rendszer egy-két héten belül zavartalanul 
működik majd, s dolgozóinknak sem okoz majd gondot 
a gépek rutinszerű használata.

Sebőné Kaja Lilla, OKJ ápolónő 
eredményesen dolgozik a számítógéppel

szöveg: U������ J�����

Dr. Koleszár Lajos főigazgató főorvos
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Kilenc üzemből, évente 
    2,7 millió tonna kő

- A föld öt kontinensén 93,5 millió 
tonna követ termel ki, 180 vállalatában 56 
ezer embernek ad munkát a francia Colas 
cég. Ezeket az óriási számokat, csak úgy 
tudjuk elképzelni, ha viszonyítjuk ahhoz, 
hogy 1977-ben, amikor a magyarországi 
kőbányászat 2800 embert foglalkoztato�  
az egész országban 6 millió tonna volt 
a kitermelés.- mondta beszélgetésünk 
elején Cseh Zoltán /61/ a Colas-
Északkő Bányászati Kft. igazgatója,- 

egyébként negyedik ciklusban Tokaj 
alpolgármestere - akinél kevesen 
ismerik jobban ezt az iparágat, hiszen 
1966-ban már, mint normatechnológus 
i�  dolgozo�  Tarcalon. Élete összeforrt a 
vállalat történetével, bár mint mondja, 
tulajdonképpen a felesége hívta föl 
annakidején erre a munkahelyre a 
fi gyelmét.

Amikor 1977-ben összevonták a 
Mátra - Vidéki, Északi, és Pest - Vidéki 

Kőbányákat, akkor nevezték ki a Tokaj 
– Vidéki Üzem vezetőjévé, majd 1982-
től az Északkő Vállalat igazgatójává. 
Ma már fi a is az Északkő munkatársa, 
aki a francia anyavállalat mauriciusi 
üzemében kezdte pályafutását. 

- A cég 1991-ben alakult át kft-
vé, majd a privatizáció során került 
fokozatosan a francia szakmai befektető 
tulajdonába. Ez a lépés a fejlődést 
jelentette, hiszen már 1980-tól csak 
a túlélésre blazíroztunk. Semmilyen 
fejlesztés, beruházás, korszerűsítés 
nem volt ez időszak alatt a magyar 
kőbányákban. A Colas nemcsak a 
kőbányákat, hanem mélyépítő vállalatot, 
és 1996-ban pedig két útépítő céget 
is privatizált Magyarországon. Így 
lefedi az ágazat teljes vertikumát. Ma 
220 emberrel dolgozunk, s évi 2,7 
millió tonna követ termelünk ki kilenc 
működő üzemünkben. Kapacitásunk 
persze ennél jóval több, de nincsenek 
olyan nagy volumenű építkezések, 
fejlesztések a magyar gazdaságban, hogy 
több termékre is szükség lenne. Igaz, 
most a tarcali és a tállyai üzemünkből 
szállítottunk az autópályához. De 
nem kellene csak nagy projektekben 
gondolkodni. Ha lenne vasútépítés, 

vagy nem szüntették volna meg az 
útalapot, ami biztos fedezete volt az 
utak karbantartásának, az egész évben 
tartó folyamatos termelést biztosíthatna. 
Így meglehetősen kiegyenlítetlen az 
igény. Pedig nagyon rossz állapotban 
vannak az útjaink, de én ezen persze 
nem csodálkozom, hiszen rendkívüli 
módon megnőtt a közúti forgalom. 
Sajnos a vasúti vagonok hiánya mia�  
mi is a közútra kényszerülünk, pedig 
Szobnál és Nógrádkövesdnél két vasúti 
berakót is építettünk, mintegy 80 
millió forintos beruházással. Ebben 
a dologban nemcsak az a bosszantó, 
hogy tönkre mennek az utak, amelyek 
nem készültek ekkora teherbírásra, 
hanem, hogy az ilyen cégek, mint mi 
is elveszítjük a lakosság szimpátiáját, 
főként ott, ahol a településeken kell 
végighajtanunk. Az önkormányzatok 
késve írják ki a pályázatokat ki az utak 
karbantartására, s tulajdonképpen pár 
hónap áll rendelkezésünkre, hogy az 
egész évi termelésünket behozzuk.

A privatizáció óta az anyacég 
nagyon sokat költö�  a berendezések 
fejlesztésére, a gépek korszerűsítésére, 
s a szociális körülmények javítására. Az 
első hat évben nem vi�  ki osztalékot az 
országból, hanem mintegy 4 milliárd 
forintot fordított beruházásokra. Ma 
már kiváló logisztikai rendszer, nagy 
légkondicionált szállítójárművek segítik 
a napi munkavégzést.

S amikor arról kérdezem, hogy 
mindehhez a fejlesztéshez mennyi 
pályázati pénzt sikerült elnyerniük, 
mosolyogva így válaszol:

- Bevallom őszintén, ha a pályázati 
pénzekre várnánk, semmink nem lenne. 
Olyan hosszú az átfutási idő, hogy 
egyszerűen nincs módunk megvárni, 

hogy egy gép cseréjéhez meg érkezzen 
a pénz. Ezért inkább eddig vásároltunk 
saját erőből. Most talán először veszünk 
két gépet, részben pályázati pénzből, egy 
kotrógépet amelyhez 25 milliót, s egy 34 
millió forintos vibrátort, amelynek a 
felét pályáztuk meg. Sajnos akkor sem 
vagyunk túl jó helyzetben, ha nekünk 
kell pályáznunk, mert olyanok le� ek 
a szabályzók, úgy megnövekede�  az 
adminisztráció, hogy aki pályázatot akar 
benyújtani, jobban teszi, ha beköltözik 
a közjegyzői irodába, annyi papírt kell 
hitelesítve beadnia. Már pedig én úgy 
érzem, nem ezzel kellene elkerülni a 
korrupciót a közbeszerzéseknél.

Amire rendkívül büszke az igazgató, 
hogy munkatársaik szeretnek itt 
dolgozni, kötődnek a céghez. Nyolc-
tíz éve nincs olyan dolgozójuk, aki 
kilépett volna a kft-ből. Tisztességes 
fizetést kapnak, igaz egy embernek 
két-három szakmához is értenie kell, 
hiszen elmúlt már az-az idő, amikor 

egy meghibásodás mia�  állt az egész 
termelés, amíg a karbantartó oda nem 
ért, s meg nem javíto� a. Ma ezt a gép 
kezelőjének, meg kell tudnia oldani a 
helyszínen.

- Az is nagyon jóleső érzés, - fejezi 
be a beszélgetést - hogy Sárospataktól, 
Szobig ameddig a cég felségterülete 
tart a különböző településeken, 500 
nyugdíjasunk van, s minden évben 
tudunk nekik egy kis karácsonyi 
segítséget nyújtani. Ez is bizonyítja, s 
talán a Colas-Északkő K� .  az egyik 
legjobb példa erre, hogy egy ágazat 
privatizációja sikerülhet jól is, s hogy a 
külföldi befektető nem feltétlenül azért 
jön ide, hogy a piacot megszerezve 
tönkre tegye, s bezárja a céget. A környék 
települései mindig is sok segítségre, 
támogatásra számítha� ak a k� -től.

Cseh Zoltánnak /jobbra/ 2004 október 23-án Kóka János
gazdasági miniszter adta át az Eötvös–díjat.

A COLAS-ÉSZAKKŐ
BÁNYÁSZATI KFT.
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
ÜZEMEIBEN GYÁRT ÉS 
FORGALMAZ:

- út- vasútépítési célokra andezit 
zúzo� követ,

- folyópartok, gátak megerősítéséhez, 
építéséhez terméskövet,

- kerámia gyártáshoz zúzo�  rioli� ufát,
- talajjavításhoz (a talaj vízháztartását 

kiegyensúlyozó) rioli� ufa őrleményt, 
- terméskövet építkezések 

alapozásához, falazáshoz, 
burkolatok készítéséhez.

ÉSZAKKŐ KFT.
Cím:

3915 Tarcal, Malom út 
10.

Telefon:
+36-47/380-241

Telefax:
+36-47/380-236

E-mail:
eszakko@mail.datanet.

hu

Internet:
www.eszakko.hu
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A Tiszai Vegyi Kombinát fél-
évszázados történetébe 2004. no-
vembere úgy kerül be, mint a ma-
gyar vegyipar egy időben és egy 
helyen megvalósíto�  legnagyobb 
beruházása. A Petrolkémiai Fejlesz-
tési Program (PFP) keretében egy 
polipropilén üzem (PP-4), egy új 
etiléngyár (Olefi n-2), egy korszerű 
polietilén üzem (PE-4), és egy 
kiszolgáló létesítmény (KL), épült, 
mintegy 120 milliárd forintos 
összegből. 

A négy projekt egy szoros, közös 
„csomagot” képez, amelyet hosszú 
elemzési és vizsgálati időszak előzö�  
meg, s amit a részvénytársaság veze-
tése 2002 márciusában felvállalt, bele-
értve a pénzügyi kockázatokat is. 
A Petrolkémiai Fejlesztési Program 
üzemszerű működését követően 
várható, hogy 2005-től a cég termék-
kibocsátása megduplázódik s ezzel 
együ�  kereskedelmi pozíciói is tovább 
erősödik. A program sikeres befejezése 
rendkívül feszes és összehangolt csapat-
munkát követelt meg a résztvevőktől, 
a helyi, a hazai és a technológiákat és 
gyártó berendezéseket szállító külföldi 
partnerektől. Ezek illusztrálására né-
hány számszerűsíte�  adat. A TVK több 

mint 660 szerződést kötött magyar 
kivitelezőkkel, 40 milliárd forintot 
meghaladó értékben. Csúcsidőben 
az építési területeken háromezer 
kivitelező dolgozo� ...

A fejlesztési program legfontosabb 
egysége az Olefi n-2 gyár megvalósí-
tása 2002 augusztus 1-én, – az első 
kapavágással – kezdődö� , s a létesít-
mény készreszereltségi, azaz mechani-
kai komple� ségét igazoló okmányát ez 
év november 24-én írta alá a techno-
lógiát szállító német Linde cég és a 
TVK képviselője. A hatvanmilliárdos 
beruházás megvalósítása – világvi-
szonylatban is – rekordnak számít, 
építésének 27 hónapos idejével.  
Tervek szerint december közepére 

befejeződik a próbaüzem, s megin-
dulhat a kereskedelmi minőségű 
termékek gyártása, amelyet nagy 
menynyiségben használ – többek 
között - a kazincbarcikai székhelyű 
BorsodChem is. A PFP irányítója 
szerint a projektek mértékéhez és 
komplexitásához viszonyítva a 
kivitelezést egy kis létszámú, de erős 
és jól motivált önálló szervezettel 
valósíto� a meg a TVK. A beruházás 
nagyságát jelzi, hogy az Olefin-2 
gyár készreszereltségi okmányának 
aláírásakor (november 24-én) a 
létesítmény műszaki paramétereinek 
illusztrálására számszerűsítettek 
néhány adatot. Ezek szerint mintegy 
50 ezer köbméter betont használtak fel, 
a beépíte�  acélszerkezetek súlya elérte 
a 6400 tonnát, a kiépíte�  csővezeték 
rendszer hossza százkilométerekben 
mérhető. A gyár automatizálására 
jellemző, hogy a folyamat irányítás és 
a biztonsági rendszerek (DCS és ESD) 
kerültek kiépítésre, amelyek nyolcezer 
műszeres elemet és 3780 műszerkört 
rendszerbe állítását jelentik.

Összeségben elmondható, hogy
2005-ben a PFP keretében épült 
létesítményekkel a TVK  termelékenység 
mértékének értéke 500 ezer dollár fölé 
emelkedhet, s a részvénytársaság a 
közép-kelet európai térségben poliolefi n 
termékek értékesítésében továbbra is 
vezető szerepet fog betölteni.

BEFEJEZŐDÖTT A MAGYAR VEGYIPAR 
LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSA

A TVK megduplázta termékkibocsátását

Uniós Hírek

Az euróövezeti pénzügyminiszterek és 
az Európai Központi Bank (EKB) elnöke 
erőteljesnek szánt fi gyelmeztetést ad-
tak ki az euró további erősödése mia� i 
aggodalmukban. „Véleményünk szerint 
az átváltási árfolyamok szélsőséges 
bizonytalansága és rendszertelen 
mozgása nem kívánatos a gazdasági 
növekedés szempontjából. Közelről 
fogjuk fi gyelni a helyzetet” - olvasható 
a pénzügyminiszterek és az EKB 
elnökének értekezletéről kedden kiado�  
közös nyilatkozatban. 

Noha a megfogalmazás igen diplo-
matikus, megfigyelők emlékeztet-
nek, hogy az euróövezeti pénzügy-
miniszterek ehhez hasonló közös 

Az Európai Parlament támogatta 
azt a kezdeményezést, amelynek 
megvalósításával az internet a 
gyermekek számára is biztonságos 
h e l l y é  v á l i k .  A  s z a b á l y o z á s 
kezdeményezői a rasszista, pornográf, 
erőszakos tartalmaktól védenék meg a 
fi atalkorúakat. 

A Safer Internet Plus program 
keretében 45 mil l ió  euró ál l  a 
szakemberek rendelkezésére. Ebből 
az összegből az elképzelések szerint 
olyan telefonvonalakat üzemeltetnek 
majd,  amelyek segítségével  az 
illegális tartalmak regisztrálhatók, 
majd bizonyos szűrőtechnológiák 
alkalmazásával a nem kívánt tartalmak 
kiiktathatók a gyermekek számára. 

A tervekben egy szakmai kódex 
kidolgozása is szerepel az internet 
szolgáltatók számára, s fi gyelemfelkeltő 
kampányokat is szerveznek.

Egy tavalyi EU-felmérésből kiderült, 
hogy a chat-szobákat használó 
fiatalok 14 százaléka személyesen 
is találkozott interneten megismert 
beszélgetőtársával. A szülőknek viszont 
csupán négy százaléka feltételezi, 
hogy gyermekük találkozik internetes 
csevegő-partnerével. 

A képviselők egyetértenek abban, 
hogy meg kell találni az egyensúlyt 
a szólásszabadság és az internetes 
tartalmak szűrése közö� , s erre különös 
figyelmet szentelnek majd a Safer 
Internet Plus program 2005 és 2008 
közö� i megvalósítása során.

Az EU területén a gépjármű-
felelősségbiztosítás, extra költség 
nélkül, automatikusan biztosítja a jog 
által megkövetelt minimális biztosítást 
(kötelező felelősségbiztosítás). Az 
EU területén a felelősségbiztosítás 
nemzetközileg elismert igazolásaként 
a biztosítási kötvény, vagy a biztosítás 
létezéséről kiállíto�  kártya szolgál. 
(Zöldkártya: a zöldkártya egy nemzet-
közi gépjármű-felelősségbiztosítási 
bizonylat, amely nem tévesztendő össze 
a környezetvédelmi zöldkártyával. A 
biztosítás érvényes még Izlandra, 
Norvégiára és Svájcra. 

 A felelősségbiztosításon kívül 
kötö�  biztosításoknál azonban, utazás 
előtt érdemes ellenőrizni, hogy a 
biztosítás kiterjed-e más országokra. 

Egymilliónál több aláírással támoga-
to�  beadványt vizsgált meg Brüsszel-
ben az Európai Parlament petíciós 
bizottsága; a dokumentum aláírói 
azt szorgalmazzák, hogy az Európai 
Unió Alkotmányos Szerződésében 
említsék meg a kereszténységet és 
Isten nevét. A beadvány – pontosan 1 
148 687 aláírással – egy olaszországi 
szervezet, az International Mission 

Az utazók biztosítójuktól európai 
baleset-bejelentő lapot is igényelhetnek, 
amely formanyomtatvány külföldön 
történt baleset esetén megkönnyíti az 
ügyintézést.

 Annak érdekében,  hogy az 
autóvezetők, bárhol is legyenek az 
EU területén, gyors kártérítésben 
részesüljenek, új szabályokat veze� ek 
be. Ma már gyorsított, könnyebb 
eljárásmenet, a kárigények gyors 
rendezése jellemzi az ügyintézést. A 
késői kifi zetésekre büntetést szabnak 
ki. A zöldkártya nem csak az EU 
területén történő balesetekre érvényes, 
hanem azokra a káresetekre is, amelyek 
két uniós fél között egy harmadik, 
de a zöldkártya-rendszerhez tartozó 
országban történnek.

nyilatkozatot utoljára 2000-ben adtak 
ki - akkor az euró gyengesége volt 
az aggodalom oka -, és a közös állás-
foglalás akkor az EKB nyíltpiaci be-
avatkozását előzte meg. Befektetési 
banki elemzők szerint most egyelőre 
továbbra sem tűnik úgy, hogy az EKB 
euró eladással akarna kísérletezni, de 
a szóbeli beavatkozás hosszú idő óta 
a legerőteljesebb. - Aggódunk vala-
melyest, mióta a legutóbbi, októberi 
előrejelzéseinkben felsorolt kockázati 
tényezők közül több is megvalósulni 
látszik - mondta Joaquin Almunia, az 
Európai Bizo� ság pénzügyekért felelős 
tagja az értekezlet után.

A������� �� ������� ����

M����� ����������� ���� ������ �������, �� �� 
EU ��� ����� ������������ ������� 

Center nevében érkezett Brüsszelbe, 
célja, hogy módosítsák a múlt hónap 
végén aláírt Alkotmányszerződést.

A parlamenti bizo� ság azonban azt 
állapíto� a meg, hogy a képviselőtestület 
nem illetékes az Alkotmányszerződés 
módosításában. A képviselők jelezték, 
javasolják az ezt óhajtó tagországoknak, 
hogy az alkotmányt ratifi káló nemzeti 
jogszabályukban tegyenek utalást a 

kereszténységre–jelentette a belga 
hírügynökség.

Az Alkotmányos Szerződésbe hosz-
szas viták után nem került be a közvet-
len utalás a keresztény Európára. Szere-
pel viszont benne az a kitétel, hogy egy 
beadvány, amelyet egymilliónál többen 
írnak alá, kötelezze az Európai Bizo� -
ságot arra, hogy az abban szereplő javas-
latot terjessze az EU-tagországok elé.

E�������� ������� � ������������� EU-A����������� ���� �����������

„G������������” 
���������� �������� 

�� EU

Az elkészült 60 milliárdos gyárban novemberben megkezdődö�  a próbaüzem

Olefi n-2 építést illusztráló felvétel 2002. augusztus 1-én készült
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A Miskolci Nemzeti Színház idei 
évadjának Páholy Partyján Ma-
dách Imre: Mózes című drámai 
költeményét látha� a a közönség, 
Csiszár Imre rendezésében. Mó-
zest, Gáspár Tibor Jászai-díjas 
színész alakította, aki 1980-ban 
Miskolcon kezdte pályáját, s nyolc 
évig volt színházunk tagja.

Az előadás után a résztvevők 
az emeleti Foyerban gyülekeztek, 
ahol a hagyományok szerint Fodor 
János műsorvezető, Halasi Imre 
igazgató, és Körtvélyesi Erzsébet 
mondott pohárköszöntőt, majd 
bemuta� ák az előadás szereplőit 
és alkotóit.

Az est házigazdája a Nemzet-
közi Befektetési Holding Kft. 
volt, amelyet Roshal Grigorij, 
kereskedelmi vezető mutato�  be. 
Közben, Dési János, „Szentföld” 

Miskolci   Páholy

című fotókiállításában is gyönyör-
ködhete�  a party közönsége. 

Mint fotóinkon is látható a Váci 
és Társai Peugeot Autószalon, egy 
estére, beköltözö�  a színházba. A 
bemutato�  autók a hölgyek körében 
is nagy sikert ara� ak. Természetesen 
játszhatott is a közönség az este 
folyamán. Elrejtett kulcsokat 
kerestek különféle díjakért, s Gáspár 
Tibor egyik legkedvesebb tárgyára, 
egy kis trombitára, valamint 
Wegenast Róbert díszlettervező  
f e s t m é n yé r e  l i c i t á l h a t o t t . 
Az amerikai licit bevételét, a
Miskolcon nyugvó híres színész-
dinasztia, a Latabár-család sír-
emlékének felújítására fordítják.

Akinek a gazdag program 
után még volt ereje, kedve az 
hajnalig ropha� a a táncot, DJ Sata 
discojára.

Autószalon a színházban
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Hatvan éve történt, hogy a sikertelen kiugrási kísérlet után a szovjet és az alárendeltségükben 
tevékenykedő román csapatok folyta� ák az előnyomulást Magyarországon. A tiszai átkelést követően, a 
várost kiürítő német-magyar csapatok nyomában bevonultak Miskolcra. Nem voltak ünneplő tömegek, 
virágeső, később mégis felszabadítóként kelle�  tisztelegni elő� ük. Hogyan is emlékeznek a még élők 
az akkor történtekre?

Találtunk olyan szemtanúkat, akik készségesen megosz-
to� ák velünk élményeiket az oroszok bevonulásáról.

Angolok helye�  oroszok jö� ek

Diósgyőrben él családjával Képes József, aki 11 éves volt 
’44 decemberében. Abban az időben hamar felnő� é váltak 
a gyerekek, korán befogták őket a munkába, küldték ide 
- oda, amire a felnő� eknek nem volt ideje. Így volt ez a 
Képes család esetében is, akik a Pecér völgyben éltek. 
Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy József édesapja 
egy baleset következtében megrokkant, s mivel katonának 
alkalmatlan volt, i� hon maradhato� . A város szélén élő 
családok többségéhez hasonlóan kétlakiak voltak. A 
gyárban végze�  munka melle�  gazdálkodtak. „Akkor még 
nem volt tévé, nekünk még rádiónk se volt, újság sem járt, 
egyik rokonnak volt világvevő rádiója, de messze lako� , 
kevés információ juto�  el hozzánk a világról. Az iskolában 
a tanároktól és az utcánkban lévő dalkörös pincénél a 

vendégek beszélgetéseiből hallo� uk, hogy a középosztály 
nagyon fél az oroszoktól. A német megszállás után abban 
reménykedtek, majd jönnek az angolok, de az oroszok 
értek ide” - fogo�  a korszak bemutatásába Képes József. 
A honvédség melle�  két német laktanya is volt a városban, 
s a hadiüzemekben német tisztek parancsoltak. Nyilasok 
is voltak a városban, nem is egy-ke� ő. A hegyek tetején 
megfi gyelő helyek és légvédelmi tüzérség. Az angolszászok 
mégis szinte zavartalanul bombázták a vasutat, illetve 
másik alkalommal a kohászatot. Utóbbit, a domboldalon 
állva lá� a is Képes József. Emlékezete szerint a célmegjelölő 
gép után hármasával jö� ek a bombázók, a robbanások 
óriási rom és porfelhőket vete� ek. Folyamatosan lő�  a 
légvédelem, de egyetlen repülőt sem lő� ek le. 

Aztán eljö�  az ősz. Elsőként a csendőrök mentek el 
Berente felé. Még egészen jó idő volt, gépkocsival és 
lóháton vonultak, a hegyeken át, majd a nyilasok is 
összecsomagoltak, s köve� ék őket. A főnökökről nem 
lehete�  tudni semmit, tabu téma volt. Egyébként is mindent 
a németek és bizalmi embereik irányítottak. A város 
szinte teljesen kiürült, lakossága óvóhelyekre költözö� . 
Egy-egy pincében 6-7 család szorongo�  a Tetemváron, 
Komlóstetőn, a Nyírjesben, Bükkszentlászlón. Képesék 
maradtak a Pecéren, négy másik családdal leköltöztek a 
pincébe, kivéve a papát, aki fenn maradt. Elsötétítés volt 
érvényben, az emberek este zseblámpával jártak, mint 
a szentjánosbogarak. „Egyre jobban közelede�  a front, 
lehete�  hallani a tüzérséget, mi is tudtuk már, hogy nem 
ússzuk meg” – eleveníte� e fel a múltat. Sáros, ködös idő 
volt, mint az idei tél. 

Igyi szjuda, german jeszt?

Vonultak már a németek is visszafelé. Egy osztrák 
származású katona és néhány legény 20-30 marhát 
hajtott. Grósz Péter és vagy három magyar, dobtáras 
géppisztolyos elfogta, elkobozták a marhákat, majd a 
németnek megmuta� ák melyik út vezet Berente felé, s 
elengedték. A homokbányába hajto� ák a csordát, ahol 
levágták a jószágokat, s a környéken élő minden család 

annyi húst vihetett, amennyit csak bírt. 
Emlékei szerint az oroszok Mezőcsát felől 
érték el Miskolcot, Diósgyőrt. A Mária utcán 
valószínűleg belövés mia�  Székely néninek 
ége�  a háza és a két Képes fi ú ment segíteni, 
hogy kimentsék a marhát és a borjút az 
istállóból. Kihozták a jószágokat, s hajto� ák 
a Pecér felé, mikor a Ládi-felől érkező orosz 
előőrsbe botlo� ak az egyik sarkon. „Igyi 
szjuda, german jeszt? – kiabáltak ránk. 
Aztán mivel látták gyerekekről van szó, 
elengedtek minket. A városközpontban még 
németek voltak. Szerencsésen hazaértünk, 
s a jószágot a homokbányába hajtottuk. 
Édesanya kacsákat vágo� , de megenni már 
nem tudtuk, mert 1-2 óra felé halál sápadtan 
beese�  valaki az ajtón, hogy megjö� ek az 
oroszok! Nagyon rossz hírük volt, mindenki félt tőlük. 
Minden ajtót berúgtak, minden helyre benéztek. Örökre 
megmarad bennem a kép. Amint bejö� ek, csak úgy kézzel 
nekiestek a kacsasültnek. A konyhából hoztam kenyeret, 
azt is csak tépték. Ki tudja mikor e� ek elő� e utoljára?” 
– eleveníte� e fel az orosz katonákkal való találkozást 
Képes József.  A pincéket feltörték, belelő� ek a hordókba, 
vízként i� ák a bort. Nem sokkal később, a Pecér végében 
jö�  nekik a feketeleves, mivel a németek a Nagy-Ostoros 
tetején nehézgéppuskát és golyószórót állíto� ak fel. Csak 
tucatnyian lehe� ek, de rendet vágtak az oroszok közö� .  
Volt élelem, bor, nem is akaródzo�  harcolniuk. „Aki helyes 
nő volt, vagy te� e a szépet nekik, azt megerőszakolták, de 
nem ez volt a jellemző rájuk. Mondoga� ák Sztálin becsapo�  
minket, azt mondta, ez egy burzsuj nép, ellenség. Végül jö�  
az NKVD és kihajto� a a katonákat a németek ellen.

A civileknek szóltak menjenek le a városba, nagy harcok 
lesznek. A Képes család is leköltözö� , de a baromfi k ma-
radtak, az apa járt ki etetni, még egy nap sántasága ellenére 
majdnem befogták malenkĳ  robotra. Alig tudo�  meglógni, 
utána többet nem ment. Volt azonban lovuk is, amit egy 
szovjet tiszt egyszerűen elvi� . A 11 éves legény köve� e 
őket, majd mikor egy házba bemenve kikötö� e, a fi ú a 
kötőféket leve� e a lóról, s visszalopta. Két-három hétig 
tarto� ak a Miskolc, Diósgyőr körüli harcok a hegyekben, 
majd elment a front. Képesék szerencsésen megúszták a 
harcokat, s hazaköltöztek. Az oroszok után csak a tetvek 
maradtak. Alig győzték irtani. Tavasszal újra indult az 
iskola is. Mindenkinek vinni kelle�  fát magával, mert még 
tüzelő sem volt. A gyerekek sokáig játszo� ak a hegyekben 
talált lőszerekkel.

„Ha krumpli van, nem halunk éhen”

„Tizennégy éves gyerek voltam, úgy éltem, mint 
mindenki más. Élveztük, hogy láttunk német tankot, 
orosz katonát” – eleveníte� e fel a 60 évvel ezelő� i időket 
Cserba László, aki ugyancsak Diósgyőrben él. Édesapját 

nem vi� ék el katonának és a frontváltást is szerencsésen 
megúszta. „Tudtuk, hogy van malenkĳ  robot, egyeseket 
elvi� ek, de szerencsére a mi családunkat nem érinte� e. 
Kétlakiak voltunk, részben gazdálkodók. A magyar paraszt 
emberre jellemző volt az a mondás, ha krumpli van, nem 
halunk éhen. Krumpli szerencsére akadt. Cukor nem volt, 
sót csere-berében lehete�  csak szerezni. Nyáron fejeztem be 
a 8. osztályt, s a gyár bombázása után mondta édesapám: 
maradj ki egy évet, majd meglátjuk mi jön utána. Így is 
történt, 45’-ben ipari tanulónak álltam a gyárban.”

Egyetlen áldozatról tudnak

„A németek kiüríte� ék a várost december 1-2-án, de elég 
nagy kárt hagytak maguk mögö� . Azt az élelmiszert, amit 
nem tudtak magukkal vinni, leöntö� ék petróleummal, hogy 
ne kerüljön az oroszok kezébe. A gyárakat megpróbálták 
leszerelni, amit nem tudtak elvinni, azt megrongálták. A 
szerveze�  munkásság – jelentős szociáldemokrata hagyo-
mányokkal rendelkeztek – nagyon sok mindent eldugo�  
előlük. A frontváltás után 2-3 nappal a turbináknak 
köszön-hetően megindult a villanyáram szolgáltatás a 
városban, s ’45 januárjában már a villamos is közlekede� ” 
– eleveníte� e fel a történteket Holapcev Péter, a korszakkal 
foglalkozó levéltáros. 

„Az október 15-ei Szálasi-puccs a szélsőjobb hatalomra 
kerülését jelente� e. Ez alól felszabadíto� ák az országot, 
ami később megszállás lett. Jaltában elboronálták az 
egészet. A nyugat eladta Magyarországot” – értékelte a 
történelmi eseményeket a szakember. A szovjetek miskolci 
bevonulásával kapcsolatban elmondta, hogy Felsőzsolcánál 
álltak meg először, ke� ős cél állt elő� ük, Miskolc elfoglalása 
és Ózd bevétele a Sajó-völgy felől.  December 3-4-én a 
felderítő csapatok jö� ek a városba, s mivel a németek 
már elmentek ez volt a felszabadítás.” Tudomása szerint 
egyetlen halo� ja volt a katonai akciónak, a MOKÁN egyik 
tagja, akit az oroszok lő� ek le tévedésből. A katonák csak 
annyit lá� ak, hogy egy civil jön puskával…

Felszabadulásból megszállás
Az oroszok bejövetele

szöveg: C������ L�����
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Molnárné Forray Marianna az építkezés, a szervezés élén

– Az eleje helyett ezúttal kezd-
jük a végén. Mi motiválta ab-
ban, hogy éppen az elöregedett 
lakosságú, helyenként düledező, 
romos házakból álló faluból a népi 
kultúra megőrzésének „bázisát” 
megteremtse?

– A történet kezdete arra az 
időpontra vezethető vissza, amikor 
társammal, Stiegelmayer Sándorral, 
úgy határoztunk, hogy megvesszük 
ezt a parasztházat,  amelyben 
jelenleg élünk, s egyikünknek sem 

áll szándékában elköltözni innen. 
Az épületet részben felújítottuk, 
részben bővítettük. A községben 
megindíto� am a banyaklubot. O� , 
a helybéli asszonyokat hímzésre, 
szövésre, az ünnepekhez kapcsolódó 
hagyományok felelevenítésére 
taníto� am, tanítom. Örömmel látom, 
milyen fogékonyak az eszközök 
használatának megtanulására, a 
különböző fogások, „trükkök” 
elsajátítására. Emellett a községet 
felfedezték azok a művészek, akik 
i�  zavartalanul alkothatnak. Miért 
ne fognám össze mindannyiukat, 

A magyarságát megőrző, arra büszke honfi társaink számára szívet melengető kezdeményezés 
elindulásának, részben már megvalósulásának lehetünk tanúi az abaúji kisközségben, 
Nagykinizsen. A tervek szerint a jövő év nyarára megépül a kézműves ház, a néprajzi tájház, 
és a táncpajta. Nyolc népművész már vásárolt magának portát a faluban; a szervezés élén pedig 
Molnárné Forray Marianna, népi iparművész, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke 
tevékenykedik. A szó pozitív értelmében használt nyughatatlansága, kitartó tenni akarása a 
biztosíték rá, hogy az elképzelések megvalósulnak.

miért ne induljunk el az úton, amely 
a magyar népi kultúra megőrzését, 
sőt tovább fejlesztését célozza? 

– Örömmel hallgatom a szavait. 
Miskolcon sajnos éppen ellenkező 
folyamat fi gyelhető meg. A fi atalok 
és az idősebbek szinte rátapadnak 
a kereskedelmi televíziók eredetileg 
Amerikából importált, a szupergiccs 
maximumát nyújtó adásaira. 
Szándékosan nem említek néven 
egyetlen ilyen műsort sem, mert félő, 
hogy elöntene az epe.

– Természetesen tudom, miről 
beszél, annak ellenére, hogy a 
televíziót ritkán kapcsolom be, s 
akkor is gondosan elkerülöm az 
említe�  csatornákat. A globalizáció 
térnyerésével szemben tehetetlenek 
vagyunk. Felesleges rágnia magát a 
változtathatatlanon.

– Nem is rágom magam külö-
nösebben csak… Ám jelen cikkünk 
témája a népi mesterségek bemu-
tatása. Önt az Ady Művelődési 
Központban mint textilművészt 
ajánlo� ák a fi gyelmembe. 

– Nem tévedtek. Valóban fog-
lalkoztam népi texti lanyagok 
készítésével. Ugyanakkor hímeztem, 
b ő r m ű ve z t e m ,  f a r a g t a m ,  é s 
foglalkoztam komplett viseletek 
előállításával.

– Miért beszél múlt időben?

–  A z é r t ,  m e r t  a  f e l s o r o l t 
foglalatosságokat ma már csak 
kedvtelésből űzöm. Korábban 
kenyeret  is  kerestem azzal  a 
munkával. Megjegyzem: pusztán 
a népi iparművészeti alkotásokból 
származó jövedelemből igényesen 
megélni sohasem lehete� . Állásaim 
melle� , kiegészítő tevékenységként 
kezdtem el, majd folyta� am ezt a 
tevékenységet. Sőt, éppen az egyik 
beosztásom nyújto�  alkalmanként 
sok szabad időt. 1974-től 1982-ig a 
szentléleki turistaházat vezettem. 
A ház forgalma az évszaktól és az 
időjárástól egyaránt függö� . Én pedig 
úgy szüle� em, hogy ha a kezeimmel 
nem tudok mit csinálni, nyugtalanság 
vesz erőt rajtam. Ezért Szentléleken 
e l ő s z ö r  a  b ő r m ű v e s s é g g e l 
kezdtem el foglalkozni. Később fát 
esztergáltam o� . Amikor távoztam a 
turistaházból, egy évig úgyneveze�  
fi zetés nélküli szabadságon voltam. 
Hogyan töltsem mégis hasznosan 
az időmet? Megismerkedtem egy 
textilműves hölggyel, Cserhalmi 
Ágnesnek hívták. Egymás mellett 
dolgoztunk a szövőszékékeken. A 
következő lépésként valamennyi, 

Nagykinizs a népi kultúra fellegvára lesz

a népi iparművésze� el foglalkozó 
iskolát, tanfolyamot elvégeztem. 
Taní tómesterem vol t  Márton 
Mariska, aki az akkori Gárdonyi 
Géza Művelődési Házban dolgozo� . 
A nyolcvanas éveket írtuk. A 
„Gárdonyi” azokban az időkben 
fogalom volt arra, hogyan lehet a 
valódi művelődést szervezni.

– Nekem mondja. Tizenévesként 
én is odajártam el, igaz nem népi 
mesterséget tanulni, hanem a Gemini 
bulikon extázisba esni. A Gemini 
együ� est pedig az a Várszegi Gábor 
vezette basszusgitárosként, aki 
most a Fotex birodalom feje. Erdős 
Ákos, volt Déli Hírlapos újságíró, 
jelenlegi milliárdos, aki teenagerként 
szintén gyakran előfordult a bulikon, 
már akkor – fogalmazzunk így 
– ismeretségben volt Várszegi 
Gáborral. De megint elkalandozunk. 
Minden népi iparművész, akivel 
eddig interjút készíte� em paraszti 
gyökerekből vezete� e le kötödését 
a kézműves munkához. Nehéz lenne 
még nem leírt formulát kitalálnom a 
gyökerekre vonatkozó kérdésre.

– Elsorolom én kérdés nélkül 
is. Én már Miskolcon születtem, 
de édesapám eredetileg monoki, 
édesanyám pedig baktakéki születésű. 
A nyarakat  nagyanyáméknál , 
nagyapáméknál töltö� em. Mind a két 
nagyanyám foglalkozo�  szövéssel. 
Lábatlankodtam körülö� ük. Izgato� , 
hogy abból a sok ,,madzagból” 
hogyan lesz végül a mindennapi 
használatra alkalmas textíl ia. 
Azokból az évekből származtatható 
az affi  nitásom a népi iparművészetek 
iránt.

szöveg: U������ J�����

Molnárné Forray Marianna a szövőszéknél

A népi iparművész a világhálón 
teremt kapcsolatot kollégáival

Ezt a parasztházat vásárolták meg Nagykinizsen
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A tiszaújvárosi Derkovits Művelő-
dési Központ 1967-ben épült, mint 
önállóan működő művelődési központ. 
2001. évtől viszont már összevont intéz
ményként működik, mint Derkovits  
Gyula Művelődési Központ és
Városi Könyvtár, valamint intéz-
ményegységünk a Tourinform 
Iroda és a Városi Kiállítóterem. A
fentiekben említett intézmény és
egységei együ�  biztosítják a városlakók 
és a környék lakosságának az igényes 
kulturális, szabadidős és egyéb 
szórakoztató, ismeretterjesztő vala
mint ismereteket átadó különböző 
programokat gyerekektől a felnő� ekig 
egyaránt.

A Derkovits Gyula Művelődési 
Központ elsősorban közművelődési 
feladatokat lát el és gondoskodik a 
városi nagyrendezvények (fesztiválok, 
találkozók, nemzeti és társadalmi, 
valamint városi és állami ünnepek) 
színvonalas megszervezéséről és 
méltó megemlékezéséről. Többek 
közö� : Kultúra Napi Programsorozat, 
Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál, Borsodi 
Sörfesztivál, Városnapok, Nemzetközi 
Néptáncgála, Határon Túli Magyar 
Színházak Tiszaújvárosi Találkozója, 
Mikulástól Karácsonyig – adventi 
rendezvénysorozat. Mindezeken 
kívül  koncertekkel ,  sz ínházi 
előadásokkal, pódiumműsorokkal, 
mozi szervezésével biztosítja az 
igényes kikapcsolódni vágyás 

lehetőségeit. Egyik legfontosabb 
feladata a közösségszervezés, a 
helyi öntevékeny és önszerveződő, 
alkotó közösségek, amatőr művészeti 
csoportok, kulturális egyesületek, 
körök működésének támogatása, 
segítése. A már meglévő saját csoportjait 
támogatja, fontos feladatnak tekintve 
a hagyományok ápolását, fenntartását 
és továbbélésének biztosítását, 
különös tekinte� el a képzőművészet, 
zene, táncművészet, díszítőművészet 
és  bábművészet  terüle tekre . 
Szorosan együttműködik a város 
iskoláival, óvodáival, nyugdíjas 
egyesületeivel, nagyvállalataival, 
melyek részére szakmai segítséget és 
rendezvényeikhez termeket biztosít. 
A művelődési központ a dél-borsodi 
régió központjaként közművelődési 
szolgáltatást nyújt a környező 
településeknek.

A Barcsay téri Városi Kiállítóterem az 
év folyamán hivatásos és amatőr művé-
szeknek biztosít kiállítási lehetőséget 
a képzőművészet, iparművészet, 
fotóművészet és a néprajz minden 
területén.

A Városi Könyvtár sokrétű fela-
datot lát el Tiszaújváros kulturális 
életében. Könyvtárunk a mai kor 
színvonalának megfelelő információs 
központ, mely színvonalas tevékeny-

Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár Tiszaújváros

Harminchét éve a kultúra,
a közművelődés szolgálatában

Az R magazin Tiszaújváros 
közművelődési és kulturális 
intézményeinek bemutatására 
kérte Czikora Jánost, aki – a 
teljesség igénye nélkül – sorolta 
fel azt a sokszínű, szerteágazó 
tevékenységet amely túlmutat 
a város határán, s évről évre 
meghatározó szerepet vállal a 
régióban.

ségével a felhasználók sokrétű igé-
nyeinek kielégítésére törekszik. A 
hagyományos könyvtári szolgálta-
tásokon (kölcsönzés, tájékoztatás, 
helyben olvasás stb.) túl igyekszik 
az olvasók igényeinek megfelelő 
új szolgáltatásokat bevezetni: 
eMagyarország Pont, EU tájékoztató 
Sarok, számítógép, Internet olvasói 
használata, DVD-k, videokaze� ák, ze-
nei CD-k kölcsönzése. Ezen túlmenően 
könyvbemutatókat, kiállításokat, 
előadásokat szerveznek, jó kapcsolatot 
ápolnak a civil szervezetekkel, ön-
szerveződő csoportokkal. Hely-
történeti Gyűjteményük az eredeti 
település történetére, néprajzára 
vonatkozó fotó és tárgyi állománnyal 
rendelkezik, mely egy állandó 
kiállítás keretében tekinthető meg. 
Szakmai munkájuk elismerését a 
Kulturális Minisztérium 1998-ban az 
Év Könyvtára címmel jutalmazta.

Az idei év nyarától működő Tour-
inform Iroda elsősorban információ-
szolgáltatást nyújt a város lakossága 
és az ide látogató turisták részére: 
belföldi látnivalókról, szálláshelyekről, 
vendéglátóhelyekről, rendezvények-

ről és városunk egyéb látnivalóiról. 
Ezek melle�  különböző turisztikai 
kiadványokkal és városismertetőkkel 
várják az érdeklődőket. Turisztikai 
és idegen-forgalmi kiállításokon 
népszerűsítik városunkat.

C������ J���� igazgató

A sokrétű szolgáltatásokat nyújtó Városi Könyvtár épülete.

A 37 éves Művelődési Központ bejárata

szöveg: Fekete Béla
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Varga Miklós szobrász, és 
festőművésszel harminckilenc 
alkotásának „társágában”, a 
Miskolci Egyetem Galériáján 
beszélge� ünk. Az idén hetvenhat 
éves művész megjelenítése sza-
vakban bonyolult feladat; ön-
maga is inkább festő ecsetjére 
kívánkozik. Pirospozsgás arcával, 
ősz szakállával, vélhetően sváj-
ci sapkájából gondosan meg-
formált fejfedőjével ponto-
san olyan benyomást kelt, 
amelyet a közvélekedés egy 
művészemberről elképzel. Pár-
beszédünk riposztjaiból pedig 
csakis arra következtethetünk, 
hogy megőrizte szellemi frisses-
ségét, s ami nem mellékes: jó 
kedélyét, optimizmusát.

– Tudakozódtam a barátainál. 
Fogalmazzunk így: nehéz időkben 
kezdte a pályáját.

– Mondjuk másképpen: vészterhes 

időkben kezdtem meg tanulni a mes-
terségem fogásait. A Derkovits Gyula 
Népi Kollégium növendéke voltam. 
A kollégiumba 1947-ben, mint vidéki 
munkásgyerek nyertem felvételt. Nem 
kisebb nevek (méltóságok?) veze� ék a 
kezemet, mint Beck András szobrász, 

Koff án Károly rajzművész, Kme� y 
János, festő. Az i� úkor hevületével 
tanultuk társaimmal a kollégiumban 
például a művészettörténetet, s az 
összes többi tantárgyat, egyben min-
táztuk a szobrokat, és festettünk, 
alko� unk. Ám 1948-ban, a Rajk László 
per hisztériájának következményként 
feloszlatták a népi kollégiumokat. 
Váltottunk: sikeresen felvételiztem 
az akkori Képzőművészeti Főisko-
lára. Ott Pátzay Pál volt a rektor. 
Máig örömmel emlékszem színes 
egyéniségére ,  k i fogyhatat lan 
anekdotázó kedvére. A főiskolán 
1953-ban végeztem.

– Rákosi Mátyás, a Magyar 
Dolgozók Pártjának első számú 
embere abban az évben „utazo� ” el, 
pihenni a Szovjetunióba. A balsorsú 
Nagy Imre kezébe akkor került az 
ország vezetése. De ne kalandozzunk 
el hazánk történelmébe. Az ön 
pályája hogyan folytatódo�  az ado�  
politikai körülmények közö� ?

– Akkoriban elsősorban szobrokat 
faragtam nemes kőanyagból . 
Pusztán szobrokból nem szerencsés 
összehozni egy kiállítást. Ezért 
a feleségem, Nagy Gy. Margit 
globleinművész alkotásaival közösen 
rendeztük be a tárlatokat. Itt, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
Sátoraljaújhelyen mutatkoztunk 
be először. Később következett 
Leninváros. Aztán átléptük a megye 
határát. Egerben, a Gárdonyi Géza 
Színház előcsarnokában szerepeltem. 
Később pedig már kinyújtha� am a 
kezemet Celldömölkre, Kőszegre, 
Zalaegerszegre, aztán kiállítha� am 
szülővárosomban, Mezőtúron, és 
Győrben.

– Ha így haladnánk, gondolom 
Magyarország összes városát felso-
rolhatnánk. Ne tegyük, folytassuk 
o� , hogy 1960-ban Miskolcon hor-
gonyzo�  le. 

– Igen, a kádári konszolidáció 
után a Kilián lakótelepen éltünk a 
műteremlakásunkban. Folyamatosan 

dolgoztunk, alko� uk a műveinket. 
Nincs okom a panaszra, szép számmal 
nyílt, lehetőségem a munkáim 
kiállítására. 1985-ben harminckét 
művésztársammal együ�  Miskolcon 
létrehoztuk a Szinyei Merse Pál 
Alkotóközösséget. Megtiszteltek 
a felada� al: legyek én a közösség 
vezetője. Becsülettel intéztem az 
ügyeket, nem rajtam múlo� , hogy 
az alkotóközösség lassan-lassan 
szétporladt, a rendszerváltozás után 
pedig megszűnt.

– Úgy vélhetném, esetleges csaló-
do� sága mia�  vásárolt magának 
házas ingatlant a Balatonnál, és 
kezde�  el a tájképeket, csendéleteket 
festeni. Vászonra, olajfestékkel 
dolgozik. Miért?

– Helytelenül véli, hogy csalódo�  
lettem volna. Egyszerűen annyi 
történt, hogy az egyik festő bará-
tom beszélt nekem róla, hogy 
Balatongyörökön, a Becehegyen 
korrekt áron kínálnak eladásra 
telkeket. Korábban is festettem 
már olajjal. A Balaton, a tó környé-
kének szépsége, hangulata pedig 
megragado� , pontosabban megmoz-
gatta a fantáziámat. Ugyanakkor 
a megélhetésemre is figyelemmel 
kellett  lennem. A szobraimat 
megcsodálták az emberek, de nem 
vásárolták meg. Az ok kézenfekvő: 

Vándorfestőként 
járta be Európa 
tengerpartjait

még egy közepesnél kisebb méretű 
szobrot sem lehet elhelyezni akár 
egy száz négyzetméteres lakásban 
sem. A festmény ellenben könnyen 
mozgatható, s csupán egy szögre 
van szükség, hogy kiakasztható 
legyen a falra. Az olajtechnika pedig 
a művész szempontjából előnyösebb, 
mint például az akvarell. Ha nem 
tetszik valami a képen, olajfestékkel 
egyszerűen változtathatok rajta. A 
Balaton után következtek a hazai 
tájak. Szívesen festettem a Tiszát, 
a Sajót, a Hernád folyót, s a vizek 
környezetét. A festőállvánnyal, az 
ecse� el viszonylag könnyű mozogni. 
Kíváncsi voltam a tengerekre. 
Először Bulgáriában, a Fekete tenger 
partján dolgoztam, majd a Horvát 
partokon, később pedig végigjártam 
az Adria teljes olaszországi partjait. 
Velencétől eljuto� am, hogy csak egy 
helységet említsek, Vieste városáig. 
Amit érdekesnek lá� am, vászonra 
vittem. Horvátországban például 
utcákat, utcarészleteket szintén 
megfeste� em.

– Az egyetemi Galéria kiállítását 
december 10-én bezárják. Milyen 
terveket fontolgat?

– Mit fontolgathatnék én még így, 
hetvenhat évesen? Egészséges akarok 
maradni, ameddig csak lehet, és 
festeni szeretnék, amíg Isten engedi.

VARGA MIKLÓS HETVENHAT ÉVESEN, ALKOTÓ EREJE TELJÉBEN
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ÉRDEKLŐDNI: 
HÉTKÖZNAP 

     49/341-864,
   HÉTVÉGÉN
     49/544-370,  
     TELEFONSZÁMON.

WELLNESS HÉTVÉGÉK 
TISZAÚJVÁROSBAN
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A jelen kor emberei – akik a 
rohanásban ismét vágynak 
a nyugalom harmóniájára – 
visszatérnek a régmúlt modernizált 
hagyományaihoz. Az új életfi lozófi a 
a wellness, amely összhangban 
tarja a testet, a szellemet és a lelket.
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Menedzserszűrési program
Szolgáltatás csomagunkat azon vezetők részére ajánljuk, akik szeretnének törődni egészségük 
megőrzésével, de a rendszeres megelőző-szűrő vizsgálatokra nincs idejük több napot, hetet fordítani.
A programunkban a vizsgálatok előre egyeztete�  időpontban történnek, rövid idő ala�  lezajlanak.
Az elvégze�  vizsgálatok eredményeként a rendellenességek még tünetmentes állapotban észlelhetők, 
ezáltal könnyebben és hatékonyabban gyógyíthatóak. Célunk emelle�  a betegségekre hajlamosító 
tényezők kiszűrése is.
A szűrővizsgálati program keretében az alábbi szakvizsgálatokat ajánljuk: laboratórium, belgyógyászat-
kardiológia, ultrahang (hasi, carotis), stroke szűrés, szemészet, tüdőszűrés, fogászati röntgen, urológia. 
Igény esetén a vizsgálatok köre bővíthető. A kapo�  eredményeket foglalkozás-egészségügyi szakorvos 
összegzi.
A szűrést 2 nap ala�  (péntek, szombat) elvégezzük. A vizsgálatok közö� i szabad időben a Tiszaújvárosi 
Wellness- és Egészségcentrum szolgáltatásai vehetők igénybe. A programban résztvevők szállodai 
elhelyezéstét teljes panzióval igény esetén megszervezzük.

Szolgáltatásaink:

Kényeztető fürdők: 

 - Kleopátra fürdő,
 - Pezsgőfürdő,
 - Aromafürdő
 - Holt-tengeri sófürdő
 - Gyógynövényfürdő

Masszázsok:

 - Arc-, kéz-, lábmasszázs
 - Revitalizáló masszázs
 - Thai masszázs
 - Sportmasszázs

Fiatalító kezelések:

 - Teljes testledörzsölés
 - Alakformáló torna
 - Jóga
 - Vízi gimnasztika
 - Zsírégető, méregtelenítő
 pakolások

Egyéb szolgáltatás:

 - Infraszauna
 - Gyógyfürdő
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A Miskolci Semmelweiss Kórház II. Belgyógyászati Osztályán 
Európához méltó körülmények között, a legkorszerűbb terápia 
alkalmazásával gyógyítják a nyirokcsomó különböző betegségeiben 
szenvedő pácienseket. Az orvossal együttműködő betegek a 
legagresszívebb kórképekkel szemben eredményesen küzdhetnek a 
gyógyulásért. A nyirokdaganatok kialakulásáról, kezeléséről Dr. Takács 
István Ph. D. főorvos ado�  magazinunk számára interjút.

– Főorvos úr! Mely fi gyelmeztető 
jelek esetén tanácsos azonnal a 
háziorvoshoz fordulni?

– Minél korábban észleljük a 
betegséget, annál eredményesebb 
annak gyógykezelése. Ezért tartjuk 
fontosnak a szűrővizsgálatok igénybe 
vételét. E vizsgálatok leletei alapján 
már akkor megkezdhetjük a terápiát, 
amikor a beteg konkrétan még nem 
érzékeli, hogy a baj már o�  lappang 
a szervezetében. Ugyanakkor, ha 
valaki indokolatlan hőemelkedést, 

lázat, elhúzódó lázat, gyengeséget 
tapasztal, tanácsos egy-kettőre 
elmenni a rendelőbe. A további 
figyelmeztető jelek: hajhullás, kö-
römrepedezés, szédülés, a testen 
látszólag ok nélkül megjelenő kék 
foltok, az elhúzódó sebgyógyulás, 
huzamosabb testüregi vérzés, a 
nyirokcsomók megnagyobbodása. 

– Mit mutat a statisztika? Milyen 
gyakoriak a témánknak választo�  
betegségek előfordulása?

– Magyarországon százezer főre 
számítva évente nyolc új különböző 
szöve� ani típusú nyirokdaganatos 
megbetegedéssel számolunk. A 

nemzeti számregiszter szerint pedig 
évente összesen ötszáztizenegy rákos 
betegséget diagnosztizálnak. Ez 
az adat az összes tumoros betegre 
vonatkozik.

– Hogyan, és miért alakul ki az 
elnevezésében is rémisztő benyomást 
keltő nyirokrák?

– A szervezetben a nyiroksejtek 
folyamatosan őrjáratoznak. E sejtek 
védik a testet a külső fertőzésektől, a 
tumorok kifejlődésétől. Egy szabályo-
zási zavar mia�  a nyiroksejtek el-
veszíthetik a programozott fela-
datuk végrehajtására vonatko-
zó képességüket. Ezért elburján-

A nyirokcsomó
betegségek ellen

a Semmelweiss
Kórházban

A legagresszívebb kórképekkel szemben is sikeres a gyógyítás

zanak elsősorban a nyirok utak
kereszteződéseinél lévő nyirokcso-
mókban, de a májban és a lépben is. 
A nyirokdaganatok tulajdonképpen 
az immunrendszer daganatai, 
kialakulások következtében sérül 
a szervezet ellenálló képessége. 
Láz, és fertőzések jelennek meg. A 
későbbiekben a beteg nyiroksejtek 
beszűrik a csontvelőt, meggátolják 
a vérképződést, amelynek követ-
keztében vérszegénység, és más 
betegségek is kialakulhatnak. 

– Hogyan gyógyítják a már diag-
nosztizált nyirok tumorokat?

– Mára e súlyos betegségek haté-
kony terápiája is számottevően 
fejlődött. Természetesen minden 
alkalommal az ado�  egyénre sza-
bott leghatásosabb gyógymódot 
alkalmazzuk. Gyógyszerek adásá-
val folyik a kemoterápia, majd a 
sugárkezelés, amelyet a megyei 
kórházban alkalmaznak a mi be-
tegeink gyógyítása érdekében is. 
Ha szükségesnek látjuk, vérkészít-
ményekkel gyógyítjuk a betegeinket, 
s i�  készítjük fel őket a csontvelő-
átültetésre is, amelyet Debrecenben, 
Pécse� , és Budapesten, a szakkór-
házakban hajtanak végre. A legered-
ményesebben  a Hodkin-lymphoma 
kezelhető. A terápia náluk nyolcvan 
százalékban eredményes, azaz a tel-
jes felépüléshez vezethet. Ez az arány 
a sokkal agresszívebb lefolyású, 
non-hodkin lymphoma esetében 
hatvan százalékos. A korszerű ke-
zeléseknek köszönhetően, beleértve a 

legújabban alkalmazo�  monoklonális 
antitestekkel történő terápiát, 
a legsúlyosabb állapotban lévő 
betegeink számára is még hat-nyolc 
éven keresztül tartó jó életminőséget 
lehet biztosítani. E súlyos betegeknél 
a tumor másfél évtizeddel ezelőtt 
rövid idő ala�  végzetesnek bizonyult. 
A kezelés kórházi osztályunkon egy 
hetet vesz igénybe. Ezt követően 
páciensünk három hétig o� honában 
kezeli magát, majd újra a kórház 
következik. Ezt az eljárást ötször 
megismételjük, majd a betegek 
állapotát folyamatos ellenőrzés, 
kontroll ala�  tartjuk.

*

Az osztály két ágyas, olyan kényel-
mi berendezésekkel fölszerelt kór-
termében, amelyet addig csak az 
amerikai filmekben láthattam, az 
egyik beteggel, Nyíri Sándorral be-
szélge� em.

– December 6-án feküdtem be, 
úgy is mondhatnám, hogy a Mikulás 
hozott be – mondta a nyolcvan 
éves, felsőzsolcai férfi . A kezelésre 
– mint az orvosok tájékozta� ak róla 
– immunhiányos állapotom miatt 
van szükségem. Elmondták azt is, 
hogy leleteim javulásáig, a tünetek 
megszűnéséig kell i�  maradnom. Bár 
az idősebb ember sajnos már kissé 
bogaras, én kĳ elenthetem, mind az 
ellátással, mind pedig a gyógyítás 
színvonalával elégede�  vagyok. 
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A nyolcvan éves Nyíri Sándor 
elégede�  a kórházzal, a kezeléssel

Dr. Takács István a beteg pulzusát ellenőrzi
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