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5JEGYZET

nem lehet biztos abban, hogy 
a következő ciklusban újra Őt 
választja a lakosság. Egyébként 
a nagy cégek erre külön büdzsét 
különítenek el. Hogy, hogyan 
könyvelik el, azt nem tudom, hi-
szen erről a korrumpált személy 
természetesen nem ad számlát. 
De, hogy létezik ez a pénz, s benne 
van a vállalási árban, az biztos. 
Közbeszerzés ide, vagy oda, amíg 
ez így van addig a helyben működő 
cégeknek nem sok esélye van 
munkához jutni, még akkor sem ha 
olcsóbban, jobb minőségű munkát 
végez, s még számon is kérhetőek 
rajta a garanciális javítások. Egyéb-
ként pedig áttételesen itt is igaz 
a mondás, hogy senki sem lehet 
próféta a saját a hazájában.

Nem vagyok idealista, de a fen-
tiek hallatán elkerekedett a sze-
mem. Persze azt nem mondom, 
hogy nem találkoztam már a 
csúszópénz, kenőpénz fogalmával. 
A statisztikákat is ismerem, amelyek 
arról szólnak, hogy hazánk milyen 
előkelő helyet foglal el a világ 

Bizonyára sokan vannak, akik a 
fenti, nagyon is tárgyiasult fogalmat 
már ismerik, de bevallom őszintén 
nekem eddig nem volt szerencsém 
találkozni vele. Az építőiparban 
tevékenykedő ismerősömet arról 
fagga� am, hogy miért nem adja be 
cége a környező önkormányzatok 
által kiírt projektekre pályázatát, 
hiszen a polgármestereknek is az-
az érdeke, hogy a helyi cégek közül 
válasszák ki a legesélyesebbet, 
mert azok helyben adóznak, he-
lyi embereknek adnak munkát, 
helyben költik el a pénzüket. Beszél-
getőpartnerem jót mosolygo�  nai-
vitásomon, s a következőt kérdezte: 
Mondd csak, komolyan gondolod, 
hogy valaki szeret szembejönni 
az utcán nap, mint nap azzal, 
aki őt korrumpálta? Megkapja a 
„dörzsölési pénzből” a maga részét 
az idegen multitól, befejeződik 
az építkezés, aztán soha többé 
nem találkoznak. Senki nem tudja 
rábizonyítani, rákiabálni, hogy 
korrupt Az Ő egyéni érdeke sokkal 
fontosabb, mint a közösségé, hiszen 

Dörzsölési pénz

korrupciós listáján. Nem is igazán 
ez a bosszantó ebben a dologban, 
hanem az, hogy amikor fennen 
hirdetik, hogy lehetőséget kell adni 
a kis- és középvállalkozásoknak, 
akkor ez megint csak politikai 
lózung marad, s egy jó kezdemé-
nyezés, amely közelebb vinne 
bennünket a felzárkózáshoz, az 
egyéni érdek áldozatává válik. 
S kik járnak jól megint? Azok a 
nagy multinacionális, nemzetközi 
cégek, akiknek egyébként is jobb az 
érdekérvényesítő képességük, akik 
ha nem kapnak adókedvezményt, 
szedik a sátorfájukat, s tovább 
állnak, akiknek arra is van elég 
pénzük, hogy megfi nanszírozzanak 
egy beruházást, vagy hitelt ve-
gyenek fel, s akiknek futja a dör-
zsölési pénzre.

A beszélgetés végén, nem a „sava-
nyú a szőlő” mese juto�  eszembe, 
hanem egy mai mondás, amely így 
szól: Ha benne vagyok lobby, ha 
kimaradok belőle korrupció.
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- Hogyan értékeli az uniós 
csatlakozás tükrében az elmúlt 
esztendőt a megye életében?

- Sok szempontból a fordulat 
éve volt  2004.  Mi nem csak 
jogilag, hanem „fizikálisan is 
csatlakoztunk” Európához: az M 
3-as után Miskolchoz ért és birtokba 
vettük az M 30-as autópályát. 
Változás a vállalkozásoknál: a 
gazdaság növekedése 15 év óta 
először meghaladta az országos 
átlagot, az I-III. negyedévben az 
ipari termelés volumene 17 %-al 
nő� , a gépiparé megkétszereződö� . 
Az önkormányzatok nehéz anyagi
helyzetükben is ellá� ák feladatukat, 
a megyei önkormányzat végre-
hajtotta a szükséges jogharmo-
nizációt, s ami különösen fi gyelem-
reméltó, megalkotta három éves 
fejlesztési programját. 

- Figyelembe véve a megye 
gazdaságát és fejle� ségét véleménye 
szerint az önkormányzatok és 
a vállalkozók ki tudják-e majd 
használni az uniós támogatások 
adta lehetőségeket? 

- Igen, nehéz helyzetünk ellenére 
is magas a pályázati hajlandóság. 
Örömmel mondhatom, hogy 2004. 
első felében bebizonyosodo� , hogy 
a térségben a legnagyobb pályázati 
aktivitást megyénk mutatta. Az 
éves adatok tekintetében pedig 
a Regionális Operatív Program 
keretében szerződö�  pályázatainak 
15 %-át az észak-magyarországi 
régió képviselte, a Humánerőforrás 
Fejlesztési Operatív Programra 
országosan beérkeze�  pályázatok 
számát  i l le tően megyénk a 
harmadik helyet foglalja el.

-  Hogyan  tud  mindebben 
segítséget nyújtani a megyei 
önkormányzat?

- Megyénk is óriási lehetőséget 
kapott az uniós csatlakozással, 
hiszen olyan pályázati források 
nyílnak meg elő� ünk, amelyekre 
korábban nem volt példa. Ennek 
érdekében felhívtuk a gazdaság-, 

„Ez a táj mindig meghatározó 
szerepet  játszott  a  magyar 
történelemben. Az abaúji, borsodi, 
zempléni földvárakat a hont 
megalapító őseink teremte� ék. Az 
államalapítás egyik legnagyobb 
próbatétele volt a tatárjárás, 
az 1241-es muhi csata. Az élet 
újraindítását jelzik azok az 
erődítmények, várak, a korai 
román és gótikus templomok, 
amelyek évszázadokon át őrzik az 

i�  élők nyomait. A kései középkor 
és korai újkor évszázadai már a 
magyar nemzeti függetlenségért 
és a szabadságért vívott harc 
történései voltak. Kiemelkedő 
személyiségeik közö�  tudhatjuk 
Bocskai Istvánt, Bethlen Gábort, 
Thököly Imrét, I. Rákóczi Györ-
gyöt, II. Rákóczi Ferencet és a 
Lorántffyakat. A reformkor és 
a szabadságharc nagyjai között 
pedig a monoki Kossuth Lajost és a 

va� ai Szemere Bertalant. Régiónk 
egyedülálló művelődéstörténeti 
értékei között tartjuk számon a 
boldvai első nyelvemlékünket, 
a vizsolyi Károlyi első magyar 
nyelvű bibliafordítást és a híres 
nyelvújító széphalmi Kazinczy 
Ferenc életművét. A csodálatos 
természet - Bükk, Cserhát, Gömör, 
Torna és Zemplén; a Tisza, Sajó, 
Hernád, Bodrog, Bódva folyók; az 
aggteleki cseppkő-barlang és karszt; 
a Tokaj-hegyaljai táj és kincse 
- a tokaji; a gazdag hőforrások 
- mellett nemcsak történelmünk 
értékes, hanem napjaink élete is 
egyre gazdagabb és boldogabb lesz, 
mert az i�  élők alkotó munkája, 
újraéledő, erősödő öntudata és 
önbecsülése egyre inkább azzá 
teszi.”- az elnök asszony ezekkel a 
gondolatokkal mutatja be szűkebb 
pátriánk értékeit Borsod-Abaúj-
Zemplén megye honlapján, az 
Interneten. 

Aki személyesen is találkozo�  
már vele, vagy hallo� a beszélni, 
az tudja, hogy a legnehezebb 
időszakokban is a bizakodás, a 
tenni-akarás, ma divatos szóval a 
pozitív hozzáállás jellemzi egész 
lényét. Örökké fut, lobbyzik, újabb 
és újabb terveket sző azért, hogy 
a megye visszanyerje valamikori 
meghatározó pozícióját. Szokásos 
év eleji beszélgetésünk azonban, a 
történelmi visszatekintés helye�  
nagyon is a mai gondokról, 
tervekről szól. 

Fizikálisan is 
csatlakoztunk 

Európához
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civil szféra- és az önkormányzati 
szektor szereplőinek a fi gyelmét 
arra, hogy működjünk együtt, 
fogjunk össze, hiszen így lehet 
a legeredményesebben sikert 
elérni. A megyei önkormányzat 
a  megyei  Terüle t fe j l esz tés i 
Ügynökséggel közösen kíván 
szakmai segítséget nyújtani a 
pályázóknak. Ezért létrehoztunk 
egy-egy munkacsoportot, hogy 
maximális támogatást adhassunk 
az európai uniós pályázatokkal 
kapcsolatban.

- Mikorra várható a régiók 
hivatalos megalakítása, s jelent-e 
ez szervezeti változásokat az Önök 
életében?

- A statisztikai – tervezési régiók 
már korábban megalakultak, s 
ennek munkájában mi is aktívan 
részt vettünk. a közigazgatási 
régiók létrehozásához azonban 
nagyon sok feltétel, így pl.: politikai 
konszenzus biztosítása szükséges, 
amely – megítélésem szerint – 2006-
ig nem várható.

- Két évvel ezelő�  elkezdődö�  
egy olyan marketing-kampány, 
amely nagyon jót tett a megye 
idegenforgalmának. Folytatódik-
e ez a kampány ebben az évben, 
milyen akciókkal, s mennyi pénzt 
szán rá a megye?

- Az idegenforgalom a megye 
egyik kitörési pontja, hiszen 
gyönyörű környezeti ado� ságokkal 
rendelkezik. A két éve indult 
nagyszabású figyelemfelkeltő 
kampány meghozta a sikerét, 
ugyanis a megyénkbe látogató 
vendégek száma 10 százalékkal, 
az idegenforgalom területén 
foglalkoztatottak száma pedig 2 
százalékkal növekede� . A kampányt 
2004 évben is folyta� uk a rádióban, 
televízióban, az Interneten és az utak 
mentén. Hat nyelven öt különböző 
kiadványt jelentettünk meg és 
új akciókat kezdeményezünk, 
mint pl.: „Látogatás a megye 
kincsestárában” címűt. Ennek 
keretében idegenforgalmi szak-
embereket és a sajtó képviselőit 

szöveg: O���� B. E����

hívtuk meg a megye területén 
található nevezetességek megte-
kintésére. Az elmúlt évben hir-
de� ük meg a Megyei Mustrát is. A 
pályázaton olyan iparművészeti és 
kézműves termékeket kerestünk, 
amelyek reprezentálják a megye 



Korszakváltást jelente�  a K� . életében 
a saját beruházásban készülő ingatlanok 
értékesítése.

Kovács Ferenc elmondta még, hogy 
távlati terveik közö�  szerepel az épí-
tőipari tevékenység korszerűsítését 
jelentő gépi berendezések bővítése, 
megújítása. Erre a belátható időn belül 
tervezett kivitelezői feladatok magas 
színvonalú elvégzése, a cég megszerze�  
imázsa érdekében is elengedhetetlenül 
szükségük van. A térség mértékadó épí-
tőipari cége így lesz képes továbbra is 
versenyben maradni.
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hagyományait és a kultúráját.  
Most a téli hónapokban sokan 
találkozhattak megyénk reklám-
jaival a televízióban és az újságok-
ban is,  annak bizonyságául, 
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén 
„télen is csábító” négy évszakos 
megye. 2005 évben a megyei 
önkormányzat költségvetése 23 

millió Ft saját önrészt tartalmaz 
az idegenforgalmi marketing és 
turisztikai rendezvények érdekében 
további pályázati források megszer-
zéséhez.

- Ön nagy gondot fordít, s 
nagyon sokat te�  a határon túli 
kapcsolatok ápolásáért. Milyen 
gyümölcsöző fejlődés látható már 
ezekből a kapcsolatokból? 

-Nyugat-Európai  ( francia-
holland-német) kapcsolatrend-
szerünk továbbfejlődött. Külö-
nösen a gyermekvédelem és a 
környezetünk megóvása terén 
működünk együ�  eredményesen. 
A több évtizedre visszatekintő, 
hagyományos orosz-, lengyel 
kapcsolatunkra a gazdasági, 
turisztikai együ� működés jellemző. 
Ehhez nagymértékben hozzájárul a 
magyar Miniszterelnök minapi 
oroszországi látogatása, melynek 
magam is résztvevője voltam. 
Ennek konkrét eredménye a 
miskolci nanotechnológiai központ 
létrehozása, a sárospataki könyvtár 
kincseinek visszaju� atása és nem 
utolsó sorban egyes orosz piaci 
szegmensek megszerzése lehet. 

Tavaly áprilisában kötöttünk 
egy határ menti  négyoldalú 
egyezményt Besztercebánya és 
Kassa önkormányzati kerületek, 
továbbá Nógrád- és Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzatok 
közö� . A négy megyét összesen 460 
km határszakasz köti össze, ezt a 
földrajzi adottságot szeretnénk 
kihasználni,  s a határ menti 
együttműködés fej lesztésére 
biztosíto�  nemzetközi forrásokhoz 
hozzájutni. A munkát már elkezd-
tük: összesen 80 projektötletet 
tártunk fel, amelyekre még az idén 
szeretnénk pályázni. Célunk új utak 
építése, gazdasági együ� működés-
, a kis- és közepes vállalkozások 
segítése,  az idegenforgalom 
fejlesztése és a humán területek 
lehetőségeinek kihasználása.

- Milyen prioritásokat határozo�  
meg az idei esztendőre Borsod-
Abaúj-Zemplén megye fejlődése 
érdekében?

- A legfontosabbnak tartom a 
gazdaság elmúlt években tapasztalt 
pozitív tendenciáinak megőrzését 
és továbbfejlesztését. Ezen belül a 
vállalkozások megerősödésével és 
újak létrejö� ével a foglalkoztatás 
bővítését, valamint az itt kép-
ződő jövedelmek növelését. A 
Nemzeti Fejlesztési Terv pályázati 
lehetőségeinek maximális ki-
használása szükséges mind a 
gazdasági, mind az önkormányzati 
sz féra  terüle tén .  (A megye 
önkormányzatainál csak így 
b iztos í tható  a  szolgál ta tás i 
színvonal emelése.)  További 
prioritás a megye termelő és 
szolgáltató infrastruktúrájának 
növelése, értékeinek megőrzése, 
vonzerejének növelése az i�  lakók 
és az idelátogatók érdekében. 

- Mit kíván az idei esztendőre 
a Royal Magazin olvasóinak, s a 
megye lakosságának?

- Önöknek nem kívánhatok mást, 
mint jó témákat, sok olvasót. 
A megye lakosságának bizton-
ságot, megelégede� séget; a vállal-
kozásoknak, önkormányzatok-
nak öntevékenységet, aktivitást, s 
mindannyiunknak jobb körülmé-
nyeket, összességében sikeres 
évet.

Az 1992-ben alakult K.V Építőipari K� . 
meghatározó tagjai már 1988-tól együ�  
dolgoznak. A szakmai felkészültségre 
és a bizalomra alapozo�  cég, melynek 
telephelye a Kazincbarcika melle� i Be-
rentén található. Az eltelt időszak ala�  
folyamatosan fejlődö�  és vált napjainkra 
prosperáló középvállalkozássá. A cég 
ingatlanvásárlások, gépbeszerzések révén
önálló termelési ágazatokat hozo�  létre,
így a főtevékenység, az építőipari kivite-
lezés melle�  kiépült a betontechnológiai 
üzletág (transzportbeton- és betonelem 
gyártás), fa- és fémipari épületelemek, 

ELEGÁNS TÁRSASHÁZAK
Saját befektetésű ingatlanok értékesítése

Miskolc, 52 lakásos + 38 garázsos társasház,
Dóczy u. 2.
A Társaság 2004. I. félévében fejezte be a Miskolc, Dóczy utcai 
52 lakásos társasház építését, melyet a lakók azóta folyamatosan 
birtokba ve� ek. Az elkészült lakások
95 %-a értékesítésre került. Az építkezés során a telken belüli 
és kívüli környezet rendbetétele is elkészült.

Miskolc, 32 lakásos társasház,
Dózsa György u. és Feszty Á. u. sarka
2005. januárjában kezdődö�  a Miskolc, Dózsa György – Szent 
László – Feszty Á. utcák sarkán megvalósítandó 32 lakásos 
társasház építése.
Az épületben 32 db lakás (48 m2-117 m2 alapterületi nagyságú, 
közel egyenlő arányú megoszlásban) létesül.
Az épület alagsorában 1 db üzlet, és 28 személygépkocsi 
tárolására alkalmas teremgarázs készül. Az épület 3 szintes, 
– a mellékelt látványképeknek megfelelő – igényes külső-, és 
belső homlokzati kialakítással.
A létesítmény 2005. szeptemberére elkészül, és a lakás-
tulajdonosok 2005.  november hónaptól várhatóan 
beköltözhetnek. Az épület Miskolc belvárosának zöldövezeti 
területén található, ideális megközelítési és egyéb feltételekkel. 
(Iskola 100 m, óvoda 200 m-en belül, belváros 8 perc sétával, 
gyalogos elérhetőséggel)

Miskolc, 48 lakásos
+ 10 üzlethelyiséges társasház

Jogerős építési engedéllyel rendelkezik Társaságunk a 
miskolciak által jól ismert – Béke mozi mögö� i – Uitz Béla 
utcai foghíjas terület beépítésére.
Ezen területen a mellékelt látványtervek szerinti elegáns, 
modern társasház épül. A telek Miskolc közvetlen belvárosában 
található, amely a városlakók nagy fi gyelmét váltja ki.
A létesítmény kivitelezése 2005. II. negyedévben kezdődik, és 
várhatóan 2006.
III. negyedévben fejeződik be. Az épületben 1 db teremgarázs, 
(40 db gépkocsi elhelyezésére) 10 db földszinten elhelyeze�  
üzlet, valamint 50 m2-100 m2 nagyság közö� i 48 db +10 db 
lakás (tetőtéri beépítés) kerül kialakításra.
Az épület terveit – Miskolc leggyakrabban foglalkoztato�  
tervezője – Viszlai József készíte� e, mely szervesen illeszkedik 
Miskolc e területre vonatkozó fejlesztési elképzeléseihez.

valamint a műanyag nyílászáró szerke-
zetek gyártása.

Kovács Ferenc ügyvezető igazgató 
elmondta, hogy a K.V Építőipari 
Kft. kezdettől arra törekszik, hogy 
alvállalkozókat a lehető legkisebb 
mértékben bízzon meg. Stratégiáját 
elsősorban saját gárdájára építi. A 
K.V Kft. következetesen eleget tesz 
vállalásainak, melynek hátterében 
a számukra teljesen nyilvánvaló 
szakmai korrektség áll. Széles körű 
tevékenységükben ISO-minősítésüket az 
első évektől folyamatosan érvényesítik.

K.V
KFT.

K.V ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK KIVITELEZÉSE

3704 BERENTE, IPARI ÚT 2.
Tel/Fax: 48/510-010, 48/510-011  E-mail: kvkft@axelero.hu  Webcím: www.kvkft.atw.hu



Az önkormányzat új épülete

A református templom
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1999 május 1-től számítják a település Újkorát jelenlegi lakói. Már a 
honfoglalás korában is lako�  terület, de az első írásos feljegyzés szerint 
a XII. században, a Zách nemzetség tulajdona volt Berenta néven, múlt 
századi történelme összeforro�  Kazincbarcikával, amelyhez 1954-ben 
csatolták. 1999-ben pedig felbonto� ák ezt a frigyet, s azóta Berente újra 
önállóként éli mindennapjait. A település ado� ságai mia�  – a területén 
lévő üzemekből származó adóbevételek- sokan irigylik a falu jelenlegi 
polgármesterét, Juhász Józsefet, aki most már másfél éve tölti be ezt a 
pozíciót, s akivel főként az elmúlt évet elemeztük, valamint a rövid és 
hosszú távú tervekről beszélge� ünk.

- Önt 2003 nyarán, egy időközi 
választáson választo� ák meg a berentei 
lakosok. Milyen programmal sikerült 
megnyernie az i�  élők bizalmát, s mit 
sikerült azóta ebből megvalósítania?

- Időarányosan nagyon sok mindent 
sikerült saját forrásból és pályázati 
pénzekből megvalósítani, de én azt tartom 
a legfontosabbnak, hogy egyre vonzóbb 
a településünk. Nem fogy hanem inkább 
stagnál a lakosság létszáma, és az i�  élők 
olyan szolgáltatási támogatásokban és 
gondoskodásban részesülnek, amelyből 
azt láthatják, hogy falu vezetése 
rászolgált az előzetesen megelőlegeze�  
bizalmukra. Megépíte� ük az új, korszerű 

egészségügyi központunkat, ahol a házi 
orvosi ellátás melle�  a védőnői szolgálat 
is helyet kapott. Ide szeretnénk még 
egy reumatológiai szakrendelést és 
egy lelki segély szolgálatot telepíteni. 
Megépíte� ük továbbá a falu centrumában 
található Főteret díszburkolattal, a 
Polgármesteri Hivatal új helyszínen került 
kialakításra, amelyben most már kulturált 
körülmények közö�  szolgálhatjuk a falu 
lakóit. Ehhez tervezünk még egy 80 
négyzetméteres házasságkötő termet, 
amely tárgyalóként is fog funkcionálni. 
Az utakat folyamatosan felújítjuk, 
aszfaltburkola� al látjuk el, amely részben 
megvalósult és a még hátralévő három 
utca aszfaltozásához nyertünk pályázaton 
6,5 millió forintot, amit saját forrásból 

kiegészítve fogunk ebben az évben 
megvalósítani.  Megvalósítottuk az 
Általános Iskola külső homlokzatának 
felújítását, színezését. Községünk egész 
területén a csapadékvíz elvezetést 
(saját forrásból, támogatás nélkül) úgy 
valósítottuk meg, hogy előregyártott 
esztétikus kivitelű betonelemekkel 
béleltük a patakmedret. Az egyik 
utcánkban pályázati pénzből és saját forrás 
kiegészítésével elvégeztük három pince 
tömedékelését. Ugyanezen utca partfal 
megerősítésére pályázatot nyújto� unk 
be, ami saját forrás önrész hozzáadásával 
valósulhat meg még ebben az évben. 
Elmondhatjuk, hogy a leválásunk óta 
eltelt időszak alatt értünk oda, hogy 
a községünk teljes infrastruktúrális 
elláto� sága 100 %-os. 

- Említette, hogy a lakosság olyan 
szolgáltatásokat, kedvezményeket 
kap, amiért még inkább szeret i�  élni. 
Felsorolna ezek közül néhányat?

- Ingyenes nálunk a szemétszállítás. 
A mi óvodás és iskolás gyermekeink 
naponta háromszor térítésmentesen 
étkeznek az intézményeinkben. Az első 
lakáshoz jutók 500 ezer forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesülnek, 
továbbá komfortfokozat növelő beruházás 
címén 300 ezer forintos kamatmentes 
kölcsönt biztosít az önkormányzat. 
Úgy gondolom, hogy ezek a támogatási 
formák melyet felsoroltam, nem hogy 
irritálja a környező települések lakóit, 

hanem inkább példaként szolgálhat, hogy 
ez volna a normális állapot az Európai 
Uniós tagállamok mércéjével mérve. 

- Sok kistelepülés első embere mondhatja 
erre, könnyű gazdálkodnia abból a sok 
pénzből a berentei önkormányzatnak, 
amely évente a rendelkezésére áll. Ön is 
így érzi ezt?

- Könnyebb, de nem könnyű. Nekünk 
nagyon sok évtizedes lemaradást kell 
bepótolnunk, amelyet más települések 
már megoldo� ak, azokat nekünk most 
kell megtennünk. Például felújításra szorul 
az iskolánk központi fűtésrendszere, 
az iskola kerítése, az iskola udvarán 
található műtárgyak, ami kb. 25 millió 
forintba fog kerül.  A településen kb. 
200 nyugdíjas él, s szeretnénk egy – nem 
piaci alapon működő- bentlakásos idősek 
o� honát építeni, amely az előzetes tervek 
szerint 400 millió forintba kerülne. Ezt 
úgy építenénk, hogy egy 300 adagos 
konyha, és egy mosoda is lenne benne, 
amely egyéb intézmények ellátását is 
biztosíthatná és egyben helyi lakosok 
számára 10-15 fő munkahelyet is teremt. 
Szeretnénk egy területet lakóövezetnek 
kialakítani, azért hogy új lakás építés 
céljából teljesen közművesíte�  telkeket 
tudjunk biztosítani jutányos áron.  Az 1954-
ben építe�  kultúrházunk teljes felújításra 
szorul, ennek több mint 40 milliós a 
költségvetése. Ha olyan könnyű lenne, 
ezeket megoldanánk saját pénzünkből, 
de ahhoz, hogy megvalósulhasson, 
pályáznunk kell más forrásokra is. 
Nagy beruházásnak tűnik Berente 
zsáktelepülés jellegének a megszüntetése. 
Ez csak úgy valósulhat meg, ha Berentét 
Kazincbarcikával összekötő út megépül, 
aminek a költségvonzata milliárdos 
nagyságrendű.

- Berente területén sok vállalkozás 
működik, a legnagyobb a BorsodChem 
Rt. Hogyan értékeli a kapcsolatukat az 
önállóvá vált település vezetésével?

Berente - Rendkívül jó kapcsolatunk van a 
BorsodChem Rt., és a többi cég vezetésével 
is. Segítőkészek és természetesen 
tiszteletben tarto� ák, s tartják a lakosság 
öt évvel ezelőtti döntését. Igaz még 
folynak a pereink a határok kĳ elöléséről, 
de ez nem befolyásolja a köztünk lévő jó 
nexust. A távlati terveink közö�  szerepel, 
hogy a területünkön működő cégek által 
befi zete�  adójuk bizonyos százalékáról 
maguk dönthessenek, természetesen 
Berente község területén megvalósítandó 
fejlesztésekről. Ezt Magyarországon már 
több önkormányzat gyakorolja és nagyon 
jó visszhangra talál az adófi zetők körében. 
Erősíti a bizalmat az önkormányzat és az 
adózó közö� .  Ezt más önkormányzatok is 
gyakorolják már, s nagyon jó visszhangja 
van mindenhol, erősíti a kapcsolatokat.

- Bőven beszélt a jövőbeni tervekről, 
amelyek bizonyára előbb utóbb 
megvalósulnak majd, de árulja el 
milyen álmot dédelget Berente jövőjével 
kapcsolatban?

- Szeretném, ha településünk lakói 
továbbra is élveznék az önállósulásunk 
eredményét, virágosabb, tisztább, ápol-
tabb településen élhetnének, s erről 
lennénk híresek.  Az-az elképzelésem, 
hogy hosszútávon, ha már 
nem lehetünk idegenforgalmi 
nevezetesség - mivel települé-
sünk többnyire ipari övezet 
– ezért legyünk inkább az élhe-
tőbb település szinonímája, 
teremtsünk lehetőséget lakosaink 
életkörülményeinek és életének 
színvonalasabbá tételére, le-
gyünk híresek arról, hogy a 
környék települése között el-
foglalt helyünk nem csak a 
gazdagságban merül ki, hanem 
az életszínvonal növekedésében 
is, itt gondolok a kultúrára, a 
sportra és a szabadídő hasznos 
eltöltésére. 

Az orvosi rendelő

Harangláb

Név:
Kor:

Eredeti foglalkozás:
Családi állapot:

Gyermekek:
Hobbi:

Pihenés:

Juhász József
58
gépész, vállalkozó
nős, felesége női szabó
egy lány és egy unoka
horgászat,
kirándulás,
kertészkedés

Beszélgetés Juhász József polgármesterrel

„újkora”

szöveg: O���� B. E����



Az elmúlt év nyarán vendégcserkészekkel együ�  a 
Hunyadi János Cserkészcsapat a dédestapolcsányi 
Római Katolikus Plébánián vert tábort. A lelkes 
társaság a Bükk hegységen keresztül érkeze�  a tábor 
helyszínére. 

Az egy hét alatt változatosabbnál változatosabb 
programokon vehettek részt cserkészeink. Voltak
forgószínpadszerű előadások, túrát szerveztünk a 
dédesi várhoz, a Damassa- szakadékhoz. A bátrabbak 
sziklamászással is megpróbálkoztak, a sportot kedvelők 
pedig labdajátékokban, akadályversenyen vehe� ek 
részt. Tartottunk néptáncbemutatót a faluban, és 
minden este az elmaradhatatlan tábortüzek tették 
napjainkat emlékezetessé.

A tábor keretmeséje az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc volt. Ennek emlékére Pilvax 
Kávéházat alakíto� unk ki katonai sátorból, Kossuth-
Bankókkal jutalmaztuk a jócselekedeteket, látogatást 
tettünk Tardonán, ahol a szabadságharc idején 
Jókai bujdosott. Forradalmi jelképként mindenki 
nemzetiszín szalagot viselt a karján, esténként pedig 
a tábortüzek is a forradalom és szabadságharc egy-
egy részletét dolgozták fel. Kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt maradandó emléket ado�  a tábor.

Táborunk nem valósulhato�  volna meg a miskolci Szt. 
Anna Római Katolikus Plébánia, a miskolci Önkormány-
zat, valamint a GyISM anyagi támogatása nélkül.

Cserkészek Dédestapolcsányban
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Megalapozatlannak bizonyultak az 
EU 15 régebbi tagországának félelmei, 
hogy olcsó kelet-európai munkaerő 
árasztja el őket a szervezet tavaly 
májusi bővítését követően - állapíto� a 
meg a Die Presse című osztrák napilap. 
A konzervatív újság több tanulmányt 
is ismertete� , amelyek azt bizonyítják, 
hogy a kelet-európaiak mobilitása nem 
csak Európa, hanem saját régiójuk 
határain belül is nagyon korlátozo� . 

Az olcsó kelet-európai munkaerő 
tömeges Nyugatra vándorlására még 
akkor sem lehet majd számítani, 
ha megszűnnek azok a ideiglenes 
korlátozások, amelyeket az EU régebbi 
tagországainak szinte mindegyike 
érvényesít még évekig az új tagországok 
munkavállalóival szemben. Nagy-
Britanniában és Írországban nincsenek 
ilyen korlátozások, mégsem ugro�  meg 
a kelet-európai bevándorlók száma. 
A lap ismerte� e az Európai Bizo� ság 
egyik tanulmányát is, amely szerint az 

új EU-tagországok munkaképes korú 
lakosságának mindössze az 1 százaléka 
kész arra, hogy valamelyik régebbi 
EU-tagországba á� elepüljön. Ez évente 
mindössze 200 ezer embert jelent, 
beleértve a még csak tagságra várakozó 
Bulgáriát és Romániát is. 

Az EU átlagától jóval elmaradt 
Bulgáriában is csak az ehhez a 
korcsoporthoz tartozók 2 százaléka 
álmodozik arról, hogy Nyugat-Európába 
települjön át. A német gazdaságkutatók 
pedig úgy becsülik, hogy a következő 
25 évben az új  EU-tagországok 
munkavállalói közül mintegy 2,2-4,5 
milliónyian fognak csak dolgozni a 15-ök 
területén. Ausztria is azzal számol, hogy 
a következő 10 évben csak 120 ezer kelet-
európai fog bevándorolni a területére a 
szomszédos országokból. 

A Die Presse a Vedior cég kutatásaira 
hivatkozva arról számolt be, hogy 
az új EU-tagországokból főképpen 
csak meghatározott korcsoporthoz és 

foglalkozási ághoz tartozók készek 
a nyugat-európai munkavállalásra. 
A Vedior szerint a tipikus kelet-
európai migráns fiatal, egyedülálló, 
diplomás vagy diák, és a többségük 
nő. Mindenekelő�  orvosok, ápolónők, 
vegyészek és informatikai szakemberek 
keresik boldogulásukat Nyugaton. 
Többségük azonban csak néhány 
évig marad o� , általában csak addig, 
amíg lakást tud vásárolni magának a 
hazájában. 

A Vedior szerint Nyugat-Európának 
égető szüksége lenne a magasan képze�  
bevándorlókra, azonban kulturális, 
bürokratikus és nyelvi gátak okolhatók a 
kelet-európaiak mobilitásának alacsony 
szintjéért. A képzettség unión belüli 
elismerésének hiányosságai továbbra 
is a legnagyobb akadályt jelentik a 
munkavállalók mobilitása szempontjából. 
Az EU ebből a szempontból még távol 
van a működő belpiac kialakulásától, a 
Vedior szerint.

ELMARADT A BŐVÍTÉS UTÁN 
VÁRT KELET-EURÓPAI ROHAM

Szalánczi Imre a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében működő cég 
egyik tulajdonos-ügyvezetője 
beszélgetésünk elején a következőt 
mondja: Minden túlzás nélkül 
mondhatom, hogy cégünk szak-
mai, szellemi gerincét magas 
felkészültségű, nagy tapasztalatú, 
rendszerszemléletű szakemberek 
adják, s a megrendeléseink jó 
része ennek köszönhető.

- A cég szlogenje: Az ötlet 
felvetésétől a megvalósításig. 
Mit takar ez a mondat?

- Működésünk alapelve, a 
megrendelők igényeinek minél 
teljesebb kielégítése, ezen keresztül 
a bizalmának megszerzése és 
tartós üzleti kapcsolat kiépítése. 
Készséggel teszünk ajánlatot 
műszaki problémáik, feladataik 
megoldására. Szaktanácsainkkal 
szerződés nélkül is rendel-
kezésükre állunk. Cégünk ISO 
9001: 2000 szabvány szerinti 
minőségirányítási rendszer szerint 
működik, s mindenben megfelel 
az uniós szabványoknak. 

- Melyek azok a területek, 
amelyben erősek a piacon?

- Vállaljuk kommunális és 
ipari beruházások, fejlesztések, 
felújítások komplex tervezését, 
kivitelezését. Villamos-energia 
ellátó hálózatok, transzformátor 
állomások, épület- és térvilágítás, 
automatika-, vezérlő- és műszere-
zési rendszerek és telefonhálózatok 
kiépítését. Ezeken a területeken 
vannak referenciáink szinte az 
ország egészén. Dolgoztunk 
aSzerencsi Cukorgyárnak, a 
Shinwának, a Dunaferrnek az 
AES-nek a Cora-nak, az Opelnek, 
a Thyssennél, a MOL-nál, a Szobi-
nál, és még hosszan sorolhatnám.

- Úgy tudom mégis a legtöbb 
munkát a BorsodChem területén 
végzi a cég.

- Ez így igaz. Már 1995-től van 
szerződésünk a BorsodChemmel, 
mondhatjuk, hogy a legnagyobb 
megrendelőnk. Ez cégünknek 
nagy biztonságot jelent, s nem 
lehetünk elég hálásak Kovács 
F. László elnök vezérigazgató 
úrnak, aki nemcsak gazdaságilag 
tette rendbe azt a nagy múltú 
üzemet, hanem arra is odafi gyel, 
hogy azok a helyi cégek, akiknek 

elégedett a tevékenységükkel, 
folyamatosan megtarthassák a 
munkájukat. 

-  Az elmúlt 15 évben folyama-
tosan fejlődö�  a k� . Most megint 
nagy terveket fontolgatnak. 
Mondana erről néhány szót?

-  A kezdetben alig 20-30 
munkatárssal dolgozó cégben 
ma már 60 főt foglalkoztatunk, s 
reméljük ezt a fejlődési tendenciát 
tartani tudjuk. Természetesen 
folyamatosan fejlesztettük a 
gépparkunkat, s ma is ezt tesszük, 
hiszen a korszerű technológiáknak 
meg kell  felelnünk, ha azt 
szeretnénk, hogy mindig legyen 
munkák.  A közel  jövőben 
viszont új telephelyet is építünk 
Sajókeresztúrban. Ennek nemcsak 
az–az oka, hogy szükségünk van 
egy 1000-1200 négyzetméteres 
korszerű üzemcsarnokra, hanem 
az is, hogy a jelenlegi berentei 
területünket meg kívánja vásá-
rolni tőlünk a BorsodChem 
Rt., aki ezen a részen is újabb 
beruházást tervez, ami nagyon 
fontos a térség számára.

Az Elmont-Hating K� . 1990-ben alakult, 20-25 éves tervezési-kivitelezési gyakorla� al rendelkező 
szakemberek közreműködésével a Borsodi Erőmű VIV kirendeltségéből. Fő tevékenységük a 
villamos tervezés, a kivitelezés a berendezésgyártás és a villamos anyagok kereskedelme.  

Székhely: H-1027 Budapest, Horvát út 28-36,
Tel/Fax: + 36 1 201 04 10, 214 32 94
Postacím: H-1255 Budapest, Pf. 204

Iroda: H-3791 Sajókeresztúr, BÉM Ipartelep,
Tel: +36 46 527 060, 527 070, Fax: +36 46 527 062

Postacím: 3704 Berente, Pf. 455.

Telephelyek: H-3704 Berente 
Ipari út 9-11, Ipari út 26.
Tel/Fax: +36 48 512 368

AZ ÖTLETTŐL
A MEGVALÓSULÁSIG
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A Lakatos & Varga Rt. igazi családi vállalkozás. Lakatos András /51/ 1982-ben egy kisteherautóval 
kezdte ezt a szakmát, magánvállalkozóként. Egyedül fuvarozo� , cipekede� , rakodo� . Nyolc év után 
GMK-vá, majd 1994-ben K� .-vé alakíto� a a vállalkozást. Közben felnő� ek a fi ai, s i� . Lakatos András 
a belföldi szállítmányozás, nevelt fi a Varga Zsolt pedig a nemzetközi szállítmányozás gondjait veszi 
le apja válláról. A ma ötven Mercedessel fuvarozó és 110-120 főt foglalkoztató részvénytársaság, a 
nemzetközi és belföldi szállítmányozás melle�  több ezekhez kapcsolódó tevékenységet is kiépíte�  
már. Ilyen a forgácsolás és alkatrészgyártás, az autódaruzás, a bányaművelés, a rakodás és gépi 
földmunkák végzése, a haszongépjárművek és nehézgépek javítása, szervizelése, és az üzemanyag 
kereskedelem. De a cég elnöke, Lakatos András örökké nyughatatlan, s új ötlete nyomán ebben a 
hónapban beindul az Ellerbrock technológián alapuló futózó üzem.

- A futózó üzem beruházását 
befejezzük a cégnél s ezt az 
évet a stabilizálódásra szánjuk. 
– mondja beszélgetésünkkor 
Lakatos András. – Ez egy 250-280 
milliós beruházás, amely újabb 20 
embernek ad munkát. A dolgozókat 
a német partnerünk tanította be 
két hetes tanfolyamon, a gépeket, 
berendezéseket tőlük vásároltuk. 
Ez egy korszerű, megbízható, 
világszerte elismert technológia, 
amellyel buszok, tehergépjárművek 

bármilyen mintázatú gumiját 
tudjuk újra futózni, s ugyanolyan 
lesz a futásteljesítményük, mint új 
korukban. Ezt a felújítást kétszer 
lehet elvégezni egy-egy gumin.

- Ha az ember járja az országot, 
i rdatlan gumitemetőket  lát 
mindenhol. Ez a káros és veszélyes 
anyag sok gondot okoz már 
most is. Az új technológiának a 
bevezetésével jócskán előreléptek 
a környezetkímélés területén. 
Kaptak-e támogatást ezért a 

környezetvédelemért a beruházás 
során?

- A környezetvédelmi minisz-
térium nem támogato�  bennünket. 
Kaptunk a területfejlesztési a-
laptól  támogatást ,  i l le tve  a 
pályázati pénz 20 százalékát az 
idén talán kifizetik, nyolcvanat 
meg majd valamikor. Nem is ez a 
bosszantó, hanem az, hogy hiába 
fejlesztünk mi itt a megyében, 
hiába foglalkoztatunk egyre több 
embert az idetelepülő és az itt 
működő cégeknél is hátrányosabb 
helyzetbe kerülünk egy idegennel 
szemben. I�  van mindjárt két idei 
példa. Szere� ünk volna fuvarozni a 
Boschnak, elfogadható árat adtunk, 
mégis egy más megyéből érkezőt 
választo� ak. I�  az MVK Rt., amely 
köztudo� an helyi önkormányzati 
cég. Mégis azonos ajánlat mellet is 
egy szabolcsi cégnek adta a futózási 
munkát. 

- Verseny van a piacon. A 
jobb ajánlatot fogadják el a 
megrendelők. Nem?

- Ezt mi is tudjuk. Nem is kérünk 
elvtelen előnyt senkitől, de azt 
talán elvárhatjuk, hogy a megyében 
működő cégek egymást, legalább 
munkával segítsék, vagy ne sorolják 
hátrányosabb helyzetbe. Minden 
ár-kialakítás tárgyalás kérdése is. A 
gazdaság és a politika vezetőinek, 
s  meghatározó szereplőinek 
kellene odahatni, hogy azt a 

 Évente négymillió 
kilométer az utakon

céget támogassák, aki az adott 
területen élőknek munkát ad. 
Ez nem diszkrimináció, hanem 
odafigyelés kérdése. A fuvarozó 
szakma egyébként is túl van 
adóztatva. A gépkocsikra kivete�  
súlyadó mellett az üzemanyag 
magas jövedéki adóját is meg 
kell fi zetnünk. Ha más ágazatba 
tevékenykednénk, ugyanekkora 
árbevétel mellett 300-350 millió 
forinttal kevesebb adó terhelne 
bennünket. A kormányzatnak meg 
kellene találni azt a megoldást, 
ami nekünk is egyenlő esélyt 
biztosítana, mert előbb utóbb 
szembetalálja magát egy újabb 
blokáddal. Nem véletlen, hogy sok 
közepes nagyságú szállítmányozó 
cég adta fel ebben az évben, ami 
nemcsak annak tudható be, hogy 
nem tudtak megfelelni az uniós 
elvárásoknak, hanem annak is, 
hogy duplán sújtanak bennünket.

- Azt mondta, hogy a nagy 
beruházás után ebben az évben 
a fő stratégia a stabilizálás, de 
tudomásom szerint azért újabb 
terveken is töri a fejét.     

-  Minden attól függ, hogy 
milyen lesz az adóztatás, és milyen 
mértékűek lesznek az elvonások. 
Jelentős összeg kellene még 
ahhoz, hogy a javítóbázisunkat 
korszerűsítsük. Hiszen az egyre 
jobb és modernebb szállítójárművek 
javítási eszközei folyamatosan 
korszerűsödnek, s egy ekkora 
gépkocsi park fenntartásához ezzel 
lépést kell tartanunk. Szeretnék 
még 50 autót vásárolni, amellyel 
újabb 50-80 embernek adhatnék 
munkát. 

Azután van még plusz három 
hektár területem, ahol szeretnék egy 
logisztikai központot kialakítani. 
I d e  t e r v e z t e m  r a k t á r a k a t , 
hűtőházat, hogy a területen lévő 
multikat innen lehessen kiszolgálni, 
s nem 1,5 -3 tonnás autókkal kelljen 
naponta az árút szállítaniuk. Ezzel 
tehermentesíthetnénk az utakat, 
kímélnénk a környezetet, s újabb 
családoknak biztosíthatnánk 
megélhetést. Ezek persze hosszú 

távú elképzelések, amelyhez sok 
idő, pénz és az kellene, hogy a 
megye gazdasága is elinduljon 
végre a fellendülés útján.

obe

GUMIFUTÓZÁS:
Társaságunk 2004 tavaszán 
- meglévő miskolci telephelyén 
- tehergépjárművek és autóbuszok 
gumiabroncsainak újrafutózására 
a németországi Ellerbrock 
cégtől vásárolt berendezésekkel, 
alapanyaggal és a PRL 
technológiával új, korzserű futózó 
üzemet hozo�  létre.
A korszerű technológiai 
berendezések, a jó minőségű 
futócsík és alapanyagok, az 
Ellerbrock cég által kifejleszte�  
külső- belső envelopos PRL 
technológia, valamint a 
Németországban és i� hon kiképze�  
szakemberek biztosítják a futózo�  
abroncsaink fő jellemzőit:

  - megbízhatóság
  - kiváló minőség
  - magas futásteljesítmény
  - alacsony fajlagos gumiköltség

Társaságunk a cégeknek 
tanácsadással segít abban, hogy 
a gumigazdálkodása optimális, a 
költségei érték és minőség arányosa 
a lehető legalacsonyabb legyen. 
E melle�  a futózásra teljeskörű 
garancia adás növeli a partnereink 
biztonságát.
További tájékoztatásért, 
kapcsolatfelvételért forduljon 
közvetlenül üzletkötőnkhöz:

T������ Z�����
Tel./Fax: 46/332-443
Mobil: 30/4853-958

L&V Gumi futózóüzem
3531 Miskolc, Kiss E. u. 13.

Árjegyzék, futófelület minta katalógus, és 
tanácsadás segíti partnereink döntését.
A nemzetközi és hazai tehergépkocsi 
fl o� ák, közlekedési vállalatok, közüzemi 
szolgáltatók, és más jelentős gépkocsi 
parkkal rendelkező társaságok részére 
egyedi kedvezményes ajánla� al állunk 
rendelkezésre.

Lakatos András átve� e Papp György területi vezetőtől,
a Shell Hungary Rt. kiemelt ügyfékártyáját.



MEGÕRZI A NÉPI 
MOTÍVUMOKAT A PIACRA 
SZÁNT MUNKÁKBAN

Kormos Gyõzõ vállalkozása megszenvedi a dömpingáru beözönlését

Kardos Józsefné, Erzsók az egyetlen 
alkalmazo� : korongos és díszítő

Kész a nyers kancsó

A legújabb kemencét maga építi

Kormos Győző keramikus-fazekas Miskolc, Muhi utcai műhe-
lyének raktárhelyiségeiben jóformán lépni sem lehet olyannyira 
sok árut halmozo�  fel a polcokon. A tenyérbe fogható agyagmacitól 
kezdve a mázas tejesköcsögökön keresztül, egészen a kerámiába 
foglalt órákig számtalan terméken jár végig a szemem. Csodálkozom 
is, mennyi minden készülhet az agyagból. Úgy vélem, szárnyal az 
üzlet, Kormos Győző azonban a hétköznapi valósággal cáfol: a 
Távol-keletről özönlő és dömpingáron kínált tárgyak megkeserítik 
az életét; egykor profitábilis vállalkozása napi finanszírozási, 
fennmaradási gondokkal kénytelen szembe nézni.

– „Tűzoltó leszek, vagy katona”, még 
nem találkoztam gyerekkel, fi atallal, 
aki arról álmodozott volna, hogy 
fazekasnak akar állni. Ön hogyan 
választo� a éppen ezt a pályát? Úgy 
vélhetném, szülei példáját köve� e.

– Csak annyiban, hogy édesapámék 
tatárdombi házában rendeztem 
be a műhelyemet. Szüleim nem 
foglalkoztak a fazekas mesterséggel. 
A műhely létrehozásában lépésről 
l épésre  ha ladtam,  ahogyan  a 
pénzem engedte. Bár voltak évek, 
amikor kitűnően jövedelmezett a 

munkám, kisvállalkozóként 
folyamatosan ügyelnem 
ke l l e t t  a  kö l t ségekre . 
Jelenleg is építek egy újabb 
kemencét a saját kezemmel. 
Ha készen vásárolnám, 
sokkal többet fi zetnék érte, 
mintha magam foglalkozom 
a berendezés előállításával. 
Az alapanyagok beszerzése 
persze vesződségbe kerül, 
de alkalmanként szerencsém 
is van. Az új kemence hőálló 
tégláihoz például jóval 
alacsonyabb áron juto� am 
hozzá, mintha a piacon, 

vagy a gyártótól vásároltam meg. 
A pályám szintén lépésről, lépésre 
alakult, vargabetű is volt rajta. A 
Kilián Gimnáziumban ére� ségiztem, 
1973-ban. Gimistaként festettem, 
fát faragtam. Amikor Keller Lívia 
vezetésével megalakult a kerámia 
szakkör beléptem. Az iskola vásárolt 
egy kisebb kemencét, abban ége� em ki 
az első munkáimat. Az Iparművészeti 
Főiskolán szerettem volna tovább 
tanulni.  Kétezren jelentkeztek, 
huszonöt hallgatót ve� ek fel. Velem 
sajnálattal közölték, nevem nem 
szerepel a szerencsés huszonöt közö� . 
Bámultam a nagyvilágba, tanácstalanul 

– most akkor mit kezdjek magammal. 
Biztos voltam benne, keramikus 
akarok lenni, semmi más.

– Annyira tanácstalan mégsem 
lehete� , hogy ne adj’ Isten, a Dunának 
ugrott volna. Mint látható, mégis 
kitanulta a mesterséget, nem is 
akárhogyan.

– Aki keres, az talál. Akkoriban 
erőteljes igény jelentkezett a népi 
motívumokkal díszített fazekas 
munkával előállíto�  dísz- és használati 
tárgyak, eszközök iránt. A sárospataki 
kerámiaüzemben ezért úgy döntö� ek, 
visszahívják a már nyugdíjba vonult 
mestereket, s újraélesztik a fazekasságot. 
A munkaerő utánpótlására pedig 
tanulókat toboroztak. Így kerültem 
a pataki üzembe. A mi osztályunk 
már a második évfolyam volt. A 
tanulókkal Szkircsák Endre  és 
Szkircsák János idős népművészek 
foglalkoztak, Szkircsák Ilonka néni 
volt a „virágozó”, azaz a tálakra, 
kancsókra ő festette a jellegzetes 
motívumokat. A két öregurat nem 
vádolha� uk szószátyársággal. Egyszer 
esetleg kétszer megmuta� ák, hogyan 
kell a korongon dolgozni, de nem 
magyarázga� ák élő szóval, hogyan és 
mit tegyünk, ha a munkadarab elrepült 
a korongról. A fogásokat, titkokat, 

mi magunk a saját kárán, örömén 
tanultuk meg. Ellestük tőlük, hogyan 
dolgoznak, s a tetőtéri tanműhelyben 
megpróbáltuk utánozni őket. Nyolc, 
maximum tíz lábhajtásos korongot 
állítottak fel ebben a műhelyben. 
Alkalmanként csak komoly viták árán 
ülhetünk le egy-egy koronghoz, mert 
mindannyian dolgozni, bizonyítani 
akartunk. Ha nekik sikerül – gondoltuk 
– nekünk sem szabad szégyent vallani. 
Az első munkadarabok természetesen 
nem voltak tökéletesek, sőt egyáltalában 
nem voltak azok. A nagyjából kilós 
agyagkockából csakis sok gyakorlás 
árán húzhattuk fel például a tejes-
köcsögnek valót. Mozgalmas szép 
éveket töltöttünk Sárospatakon, a 
kerámiaüzemben. Az üzem vezetői 
később megorroltak a tanulókra. 
Néhány kivételtől eltekintve szinte 
mindannyian saját műhelyről, önálló 
iparról álmodoztunk. Többünknek 
sikerült valóra váltani reményeit. 
Szilágyi Péternek Szentendrén van 
műhelye, Horváth Kata és Pataki Tibor 
a Balaton felvidéken találta meg a 
szerencséjét. Szelekovszki Magdolna, 
aki az első évfolyam egyik osztályának 
tanulója volt, Miskolcra jött vissza 
dolgozni. 

– Szóba hozta a vargabetűt. Ezek 
szerint voltak évek, amikor hátat 
fordíto�  a fazekasságnak?

– Soha nem fordítottam hátat a 
szakmámnak. Egyetlen évig dolgoztam 
főállásban más munkaterületen. Ám a 
mesterségem szerencsésen megóvo�  a 
katonaélet bizonyos viszontagságaitól. 
A honvédségnél Zalaegerszegen 
tudtam le a két évet. (Katonaviselt 

olvasóinknak felesleges 
magyaráznunk, mit jelente�  

a Varsói Szerződés katonájának 
lenni az első lépcsőben Zala-
egerszegen,  a  hetvenes 
években.) Eredetileg to-
r o n y l ö vé s z  vo l t  a  b e -
osztásom,  de  a  század 
kultúros t iszt je,  miután 
megismerte ambícióimat 
átvezényelt az egység rádió-
televízió stúdiójába. Ott 
berendezhe� em magamnak 
egy kis műhelyt, lábhajtásos 
koronggal. Munkáimmal 
elindulhattam a Magyar 

Néphadsereg Képzőművészet i 
Pályázatán. A második helyezést 
sikerült elhoznom. A parancsnok 
keble dagadt a büszkeségtől. A 
leszerelést követően Miskolcon a 
Levéltárban dolgoztam egy évet. Ez 
volt az a bizonyos vargabetű. Közben 
folyamatosan agyaltam rajta, hogyan 
is hozhatnám össze a műhelyemet. 
A kemence akkor sem volt két fi llér, 
és számításba kellett venni, hogy 
a fogyasztása tíz kilowatt, egy-egy 
égetés pedig legalább hét-nyolc óra. 
A Muhi utcai házban hoztam létre a 
műhelyt és az akkori szóhasznála� al 
élve kiváltottam a fazekas szabad 
ipart.

– Kis híján csuklottam egyet. A 
kisiparosok nem arról voltak híresek, 
hogy kerülték volna a giccses termékek 
előállítását. Gyártották, amit a 
vásárlók igényeltek. 

– Nyilvánvaló, olyan fazekas 
munkákat, kerámiákat vittem ki 
a piacra a sátramba, amelyeket 
megvásároltak. Nem hiszem, hogy 
ezért szó érhetné a ház elejét. Ám 
bármilyen terméket állítottam elő, 
minden darabnál, vagy sorozatnál 
törekedtem a népi iparművészet 
hagyományainak megőrzésére. A 
portékámmal jártuk a szabad téri 
vásárokat. Felállítottam a sátramat 
Hortobágyon, a Hídi Vásárban 
Dunántúlon, a Szántód pusztán 
a Lovas napokon többek között. 
Akkoriban anyagilag sikeres voltam. 
Kedvezőek voltak a kilátások, érdemes 
volt fejleszteni. Több alkalmazottat 
foglalkozta� am, áruimat kereskedő 
cégek vásárolták meg. Aztán sajnos 

– s ezzel már megérkeztünk 
napjainkhoz – fordult a világ.        

– Szavaiból következtetek: nem 
jó irányba fordult a világ, mármint 
a népi hagyományokra épülő 
fazekasság, kerámia előállítás 
mostanság már nem olyan bolt, 
mint korábban volt.

– A piacot eláraszto� a a keletről 
érkező áru. A behozo�  termékeket 
mondjuk a kínai kereskedő jóval 
olcsóbban kínálja. Az silányabb 
minőségű, nem is követi minden 
tekintetben a magyar népi kultúra 
hagyományait.  Lekoppintják 
termékeinket. Hiába szebb, és 
jobb a miénk, a garasoskodásra 
kényszeríte�  magyar vásárló mégis 
az övét veszi meg.

Más tekintetben szintén meg-
fordult a világ. Két korábbi, fi atal 
alkalmazottam látva, mennyire 
nyomott a piac, tanárképző fő-
iskolára jelentkezett. Ők is fon-
tolgatták, hogy egyszer önálló 
iparuk lesz. Ám belá� ák, hogy a ma 
már jól fi zete�  pedagógusi állás, 
az állam által garantált jövedelem 
biztosabb egzisztenciát nyújt.

szöveg: U������ J�����

A korongozás kezdetén
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Dr. Rémiás Tibor, a korszakkal 
foglalkozó történész az adomá-
nyozo�  tárgyak közö�  keresgélve 
e lő  vet t  egy  1919-es  vörös 
csapatzászlót és több, hasonló 
drapériát, amelyet az amatőr 
történelembúvár adományozott. 
Lassan akár a korszakot bemutató 
szobát is be lehetne rendezni 
abból, amit Ózdon összegyűjtö� , s 
apránként behordo�  a múzeumba. 
A különös gyűjtőszenvedély 1969-
re  datálódik, mikor is felhívás 
jelent meg arról, hogy írják meg 
az akkori frazeológiát használva 
a település felszabadításának 
történetét. Beri Béla kedvet kapo�  
hozzá, s egy könyvet is nyert vele. 

„Elindult a lavina” – emlékezik 
vissza a kezdetekre az idős férfi , 
aki nem csak az akkor divatos 
balos munkásmozgalmat, hanem 
a szélsőbaltól a szélső jobbig 
minden irányzat emléktárgyait, 
iratait, visszaemlékezéseit gyűjti. 
A kezdetekkor érdekes módon egy 
lelkész, Marcsek János evangélikus 
esperes segíte� e a leginkább, aki 
a felszabadulás után megalakult 
nemzeti bizottság elnöke volt és 
naplószerűen, pontosan mindent 
feljegyzett. „1845-től, ahogy a 
gyár elindult minden korszakból 
vannak anyagok – egészen a 
rendszerváltás utánig. Főként 
levelek, újságok, könyvek, fotók, 
tárgyak, de feldolgoztam az ózdi 
zsidó egyházközségek történetét, 
sőt még 56’-os eredeti bírósági 
jegyzőkönyveket is találtam. 

Az emberek tisztában vannak 
vele, ha Beri Bélának adják, akkor 
objektíven ítéli meg” – mutatta 
be az amatőr helytörténész a 
gyűjteményét. „O� hon a lakásban, 

a szenesben mindenü�  sok anyag 
van, szegény asszonynak elég nehéz 
takarítani” – de szerencséjére neje 
támogatja különleges hobbĳ ában. 
Rengeteg anyag gyűlt össze az 
évtizedek ala� , s az idő múlásával 
egyre inkább foglalkoztatja Beri 
Bélát, mi is lesz vele? Hiszen o� hon, 
bezárva nem ér semmit. Senki 
nem lehet próféta saját hazájában 
– tartja a mondás, s ez bizony rá is 
érvényes, mert hiába próbálkozo�  
Ózdon elhelyezni, kiállítani a 
legértékesebb relikviákat nem 
talált fogadókészségre. Azonban 
makacs ember, így a Herman 
Ottó Múzeumnak adományozza 
a legfontosabb dokumentumokat, 
tárgyakat „Ha nem érdekli őket 
a  munkásmozgalom,  akkor 
nem is kapnak belőle. Majd, ha 
kell, jöjjenek érte Miskolcra, s 
fizessék meg az árát” – szól a 
sérte�  ember dacosságával. Miért 
is foglalkozik manapság is a 
munkásmozgalommal? – adódik 
a kérdés. „A politika nem érdekel, 

Két idős ember húzo�  egy kerekes bőröndöt 
maga után. Hosszú utat te� ek meg, Ózdról 
jö� ek Miskolcra, a Herman O� ó Múzeumba. 
Mint kiderült, már visszatérő vendégnek 
számít Beri Béla és neje. A nyugdíjas 
férfi az ózdi munkásmozgalom lelkes 
kutatója és eddig 11 bőröndnyi relikviát 
adományozo�  a múzeumnak, köztük nem 
egy értékes kordokumentumot.
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Bõröndökben
vándorló történelem

ezért menekültem a történelembe. 
Hazudtak már eleget, miért ne 
mondjak igazat?” – szól a válasz. 

Nem csak gyűjt és adományoz, 
hanem tervei is vannak a jövőre. 1845-
től napjainkig szeretné elkészíteni 
Ózd város és környéke történetének 
számítógépes kronológiáját. Már 
eddig is sok érdekességre deríte�  
fényt. Úgy tudja például, hogy 
1918-ban, a világon elsőként Ózdon 
neveztek el egy teret Leninről.  A 
nagygyűlésen 8000 ember vett 
részt, s magasabb órabért, szociális 
ju� atásokat követeltek a munkások 
a mai Velence városrész helyén. 
Az ideológiai belemagyarázások 
elkerülése érdekében azonnal 
hozzáte� e: „Nem voltak kommu-
nisták ezek az emberek, csak 
hallo� ak róla, hogy van egy ilyen 
vezető.” A Beri Béla féle lelkes 
amatőrök is sokat tehetnek azért, 
hogy úgy ismerjük meg a XX. 
század történelmét, ahogy az 
valójában megtörtént, ahogy az 
emberek megélték.

szöveg: C������ L�����

I� úgárdisták szoboravatója Ózdon (1970)

Hruscsov pártfőtitkár Kazincbarcikán (1964)



Raff ai Kinga festőművész miskolci o� honába lépve eddig nem érzékelt miliő érinte�  meg, s nem 
túlzás: ejte�  rabul. A Bezerédi utcai lakás berendezése egyrészt kifejeze�  polgári jólétet tükröz, másrészt 
megkapó hangulatot. A tágas terekben, a művésznő nagy méretű alkotásai közö�  úgy éreztem, hogy a 
nappaliban, a szobákban, a konyhában minden bútor, tárgy, eszköz pontosan a helyén van, nyugalmat, 
megelégede� séget közvetít. A művésznő szavakban is pontosan fejezi ki önmagát – jegyze� ömbbe írt 
soraimat minimális változtatásokkal akár cikkbe másolhatom.

– Hogyan alakult ki ez a belső 
tér? Férjével, a gyerekeivel közösen 
dolgoztak a létrehozásán, vagy 
ez is az ön műve, ugyanúgy, mint 
a falakon függő, selyemre festett 
munkák?

– Szenvedélyem a lakásfelújítás. 
Korábban a belvárosban, a Szemere 
utcában éltünk három szobás 
o� honunkban. Ez az épület, amikor 
megve� ük, leromlo�  állapotban volt. 
A felújítás, az átalakítás valamennyi 
lépését mi terveztük meg, abban a 
szellemben, ahogy legteljesebben 
kényelmünket  és  munkánkat 
szolgálja. Többek között falakat 
bonto� unk ki, és helyeztünk másik 
pontra. Kiszámíto� uk például, hogy 
a hálószoba egyik falát pontosan 
húsz centiméterrel kell áthelyezni, 
hogy a ke� ős ágy az igényeinknek 
megfelelően elférjen. Amit i�  lát, a 
mi elképzelésünk szerint születe�  
meg. A férjem, Raff ai Zoltán gépész-
közgazdász. Az átépítést – amúgy 
férfi -módra – vonakodva fogadta, 
de a kivitelezés terhét mégiscsak ő 
vállalta.

– Munkájáról, alkotásairól, 
hétköznapjairól számos újságcikket 
írtak, neve viszonylag gyakran 
elhangzik a rádiókban. Feltételezem: 
tősgyökeres miskolciak.

– Téved. Én egri  vagyok, a 
férjem nyírbátori származású. 
Húsz éve költöztünk Miskolcra, 
s ma már miskolcinak valljuk 
magunkat. Itt élnek a barátaink, 
munkatársaink, azok az emberek, 
akiket  megszerettünk,  s  akik 
kedvelnek bennünket. Szüleim 
pedagógusok voltak. Amikor Kál 
községben ajánlottak nekik állást, 
odaköltöztünk, ott nőttem fel.  A 
káli gimnáziumban ére� ségiztem, 
majd az egri tanárképző főiskola 
földrajz-rajz szakán szereztem meg 
a diplomámat. Pedagógiai vénámat 
nyilvánvalóan tőlük örököltem. Most 
is tanítok, az Eötvös József Művészeti 
Szakközépiskola művészeti tago-
zatának vezetője vagyok. 

– Raffai Kinga neve a selyem-
festéssel fonódott össze. Hogyan 
került kapcsolatba ezzel a sajátos, 
ritka technikával?

– A módszer a saját leleményem. 
Alapját a batikolás képezi. A bati-
kolás pedig ősi, jávai textilfestési 

eljárás. A jávaiak funkcionális 
cél miatt festik meg a textíliát. 
Asztalterítőt készítenek például 
a batikolással. Művészetükkel a 
főiskolás koromban ismerkedtem 
meg. Tovább gondoltam eljárásukat. 
A kérdés a következő volt: hogyan 
fejezhetném ki gondolataimat, 
érzéseim világát a textilfestéssel? 
Így találtam rá a selyemre. Az elomló 
anyagból táblaképeket festek. Az első 
munkáimat ellenérzésekkel fogadták. 
Voltak, akik úgy vélekedtek, hogy a 
világ agresszivitása, a drámák, a 
tragédiák nem jeleníthetőek meg a 
selyem alapanyagon. Részben igazuk 
volt, hiszen a durvább szövésű 
vásznon valóban drámai hatást lehet 
elérni. Ellenben én úgy gondoltam, 
hogy ebben a ténylegesen tragédiáktól 
terhelt világban a személyiségemben 
rejlő harmóniát, szeretetet akarom 
megmutatni. Erre a célra pedig a 
selyem és a saját kezemmel kevert 
festék a legalkalmasabb. Ha én 
szeretet közvetítek, szeretném, hogy 
elfogadjanak, megértsenek, viszont 
szeressenek. Az ember egész élete 
erről szól, több-kevesebb sikerrel. E 
folyamat egyik állomása volt, amikor 
Gyöngyössy Gábor újságíró egyik 

cikkében így fogalmazott rólam: 
önállóan, saját világot teremte� em.

– Valamennyi művész, akikkel 
eddig interjút készíte� em, emlékeze�  
arra az időpontra, amelytől kezdve 
elfogadottá vált. Biztos vagyok 
benne, hogy az ön szintén számon 
tart egy ilyen dátumot.

–Az első kiállításom 1980-ban, 
Miskolcon, a Mini Galériában volt 
Gál Ágnes barátnőmmel. A tárlatot 
Flach Antal, - aki akkor a Miskolci 
Kulturális Iroda vezetője volt -
közreműködésével rendeztük be. 
Az első lépést követően tovább 
dolgoztam a munkahelyeimen, az 
iskolában, a vízügyi igazgatóságon, 
c s a l á d a n ya  vo l t a m ,  k ö z b e n 
folyamatosan alakíto� am művészi 
világomat. Így, felsorolva az foroghat 
a fejében, hogy képtelenség ennyi 
feladatnak egyszerre megfelelni. A 
válaszom kézenfekvő: amit fontosnak 
tart az ember, időt is talál, vagy 
szerez magának, hogy végigvigye az 
elképzeléseit. Időközben külföldre vi�  
a jó sorsunk. Férjem munkája révén 
Közép-Amerikában, Mexikóban 
éltünk három évet. A festészettel 
természetesen ott sem hagytam 
fel. Nemcsak elfogadtak, sikeres 
is lettem. Szerették a munkáimat. 
Volt  kiál l í tásom Budapesten, 
Mexikóban, Németországban, 
Szlovákiában, Ukrajnában, Romá-

niában és természetesen ebben 
a régióban is kevés olyan város, 
vagy nagyobb település van, ahová 
még nem hívtak meg kiállítani. A 
romániai falurombolásokról feste�  
sorozatommal bemutatkoztam 
Erdélyben is, sőt részt vettem a 
barbár pusztítás követ-
kezményeinek enyhí-
tésére indított segély-
akcióban.  Folytatva 
pályám állomásainak 
s o r á t ,  l é n ye g e s n e k 
tartom, hogy az elmúlt 
év októberétől az avasi 
Szarka pincében állandó 
kiállításon tekinthetik 
meg az érdeklődők a 
festményeimet.

–  Különösen  kie-
gyensúlyozott ember 
benyomását kelti  a 
számomra.  Család-
jukban van valaki, aki 
szintén e művészetnek 
hódol?

– A páromról már 
beszéltem, s két, már 
felnőtt  gyermekünk 
vál lalkozó,  ők nem 
a művészi pályát vá-
laszto� ák. 

- Hogyan tovább? 
Milyen terveket fon-
tolgat?

Raffai Kinga 
önmagából 
teremtett 
sajátos 
mûvészi 
világot

- Folytatom, amit eddig tettem. 
Selyem festészetemet elfogadták, 
s  bízom benne,  nem hangzik 
nagyképűségnek: megszerették a 
munkáimat. Karosi Imre újságíró a 
legutóbbi kiállításom megnyitóján 
úgy fogalmazott: A művészetben 
semmi nem számít, csak a Jóistennel 
va l ó  f o l ya m a t o s  p á r b e s z é d . 
Bizonyára nem kívánok neki rosszat, 
ha arra ösztönzöm, legyen ereje, 
hite mindezt felvállalni. Megérett 
rá.” További terveimben szerepel 
még grafi kai feladat, rajzolok, festek 
olajjal, akrillal is, és kerámiával 
szintén foglalkozom. Tavaly készült 
el a Szent-Ferenc kórházban látható 
kerámiafalam, és Tokajba készíte� em 
egy fali-kerámiát. Az idei évben 
már meghívtak Nyíregyházára, 
ahol új munkáimmal mutatkozom 
be májusban, február 26-án, pedig 
Budapesten, a Népstadion Szálló 
Sydney termében nyílik meg egy 
újabb, budapesti kiállításom.

szöveg: U������ J�����
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Klimax után a nők is
     veszélyeztetebbek?

- Milyen panaszokkal, tünetekkel 
szükséges szakorvoshoz fordulnia 
a betegnek?

- Ha a panaszosnak mellkasi 
problémái  vannak,  célszerű 
elsősorban a háziorvosát felkeresni. 
Ha ő úgy ítéli meg, hogy panaszai 
valósak, szíveredetűek, akkor 
szakellátásra küldi a beteget. Itt 
történnek a speciális vizsgálatok, 
ahol a szívbetegség lehetőségét 
megerősítik, illetve kizárják.  Ha 
megerősítik, akkor még egy akut 
intervención kell túlesni. Erre már 
Miskolcon is van lehetőség januártól, 
mióta megnyílt a megyei kórházban 

a haemodinamikai  központ. 
Mellkasi panaszokat okozhatnak 
szíven kívüli események is. Lehet 
például refl ux, ami gastroenterális 
megbetegedés,  a gyomorsav 
visszaáramlása a nyelőcsőbe, de 
lehet tüdő, illetve reumás panasz 
is, ami hasonló tünetet produkál, 
mint a kardiális panasz. Ezért 
fontos a beteg alapos kikérdezése, 
és fizikális vizsgálata, ami utal 
magára a megbetegedésre.

- Melyek azok a gyanújelek, 
amiből következtetni lehet a szív- 
és koszorúér-megbetegedésre?

- A klasszikus angina pectoris 
(koszorúér-szűkület) legtöbbször 
fizikai terheléskor jelentkező 

szegycsont mögötti fájdalom, 
amelyhez légszomjérzés, esetleg 
balkar  zs ibbadás  társulhat . 
A beteg arról számol be, hogy 
megy fel a lépcsőn, parton, esetleg 
fut a busz után és egy bizonyos 
ponton mellkasi nyomófájdalmat, 
légszomjat érez, ekkor felmerülhet a 
koszorúér-betegség alapos gyanúja. 
Mivel a tüneteket reprodukálni kell, 
ezért terheléses EKG-t szükséges 
végezni. Ez az egyik legfontosabb 
non-invasive vizsgálat .  Egy 
abszolút negatív nyugalmi EKG 
látványosan a terhelés hatására 
markánsan pozitív jelet mutat. 
Mindenképpen fontos vizsgálat, 
mert ha már kialakultak az eltérések, 

van idő a beteget pszichésen is 
felkészíteni az invasve-vizsgálatra, 
azaz koszorúérfestésre. Ha mégis 
bizonytalanság merül fel, vannak 
egyéb vizsgálatok (ultrahang, vagy 
izotópterheléses-diagnosztika), 
ezzel pontosítani lehet a betegség 
jelenlétét. A pontos diagnózis 
felállítása után történik a beteg 
gyógyszeres ellátása, illetve szükség 
szerint a sebészeti megoldás 
kerülhet szóba. Ezt természetesen 
mindig az ado�  helyzet határozza 
meg. Vannak koronáriaér-tágító 
hálók, amelyeket behelyeznek 
az erek falába, így biztosítva a 
zavartalan vérellátást. Gazdagabb 
országokban ezek a speciális 
hálók felszívódó gyógyszereket 
is tartalmaznak, ezeket az 
ottani egészségbiztosítás is 
csak részben finanszírozza, 
legtöbbször a beteggel fi ze� etik 
ki. Ha az érfal tágítása nem 
megoldható, akkor jön a 
sebészi beavatkozás.  A 
lényeg az, hogy a beteggel 
addig történjen valami, 
amíg nem következik be 
szívizomvesztés.  Ha ez 
bekövetkezett, akkor ez egy 
defi nitív változást eredményez, 
hegszövetképződéssel. Mivel 
ennek helyébe nem lehet új 
szívizmot varázsolni, így csökkent 
értékű szívvel kell majd a betegnek 
együ�  élnie. Ennek következménye 
a fokozott pumpaelégtelenség, 
szívelégtelenség, végső esetben 
pedig halált is okozhat. A világon 
mindenhol a koszorúér-mentés a 
cél, hogy ne alakuljon ki feleslegesen 
szívizom-elhalás. 

- Melyek azok a hajlamosító 
tényezők, amelyek rásegítenek 
a szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulásához?

- Világszerte emelkednek a szív- és 
érrendszeri megbetegedések. Ennek 
okait óriási aktivitással próbálták 
kideríteni az elmúlt évtizedekben. 

Nagy epidemiológiai vizsgálatok 
történtek, így egyértelművé te� ék a 
rizikófaktorok szerepét. A kor, mint 
rizikótényező, befolyásolhatatlan, 
mert sajnos nem tudjuk magunkat 
visszafiatalítani - bármennyire 
is szeretnénk. Befolyásolható 
tényezők viszont a dohányzás, 
mert ha akarjuk, abbahagyhatjuk. 
Klasszikus rizikófaktor a magas 
vérnyomás, cukorbetegség és a vér 
magas zsírszintje.  Nyilvánvalóan 

ezeket kezelni kell, így máris 
csökkentettük a rizikófaktorok 
jelenlétét. Mindamelle�  fi gyelembe 
kel l  venni  ezen betegségek 
jelenléténél, hogy nincsen-e szervi 
koszorúér-elváltozása a betegnél. 
Fontosnak tartom még megemlíteni, 
hogy a WHO az elhízást is ide 
prognosztizálja.

- Mennyiben befolyásolja a 
kardiális panaszokat a nőknél a 
változás kora?

- Bizonyíto� , hogy a női nemi 
hormon az oestrogen jelenléte mia�  
a nők relatíve véde� séget élveznek. 
Míg a férfiaknál a harmincas 
éveiktől, a nőknél ötven év körül 
emelkedik a szívbetegségek 
okozta elhalálozás.  Ha a nőknél 
bekövetkezik a változás kora, 
csökken, illetve megszűnik ez a 
védettség, akkor ez a jelképesen 
nyito�  olló záródik, és a nők nem 
csak utolérik, de esetenként túl is 
szárnyalják a férfi aknál előforduló 
szív és érrendszeri elhalálozások 
okozta százalékos arányt.

- Létezik női hormonpótlás, amit 
menopausa, illetve nőgyógyászati 
műtét után a gyötrő klimaxos 
tüneteket megszünteti. Jelenthet ez 

védelmet az infarktus ellen is?
- Azért, mert a nőbetegnek 

volt egy totál nőgyógyászati 
műtéte, nem jelenti azt, hogy 
mel lkas i  panaszai  esetén 
nincs koronária-, vagy egyéb 
szívbetegsége. Úgy tudom, 
a nőgyógyász kollégák teljes 
laborkivizsgálás után személyre 
szabo� an indikálják be szükség 

szerint a hormonpótlást.
- Mit tehetünk a megelőzés 

érdekében?  
- A megelőzés eltérő időben 

jelenik meg a férfi aknál, és a nőknél 
is. Célszerű szűrővizsgálatot kérni, 
a rizikófaktorok kiszűrésére, haté-
konyabb kezelésére. Próbálják 
meg racionalizálni a munkával 
kapcsolatos tevékenységüket! Meg 
kell értenünk, amit felvállalhatok 
25-3O éves korban, azt nem biztos, 
hogy 4O-5O éves korunkban is 
fel szabad vállalni. Ilyen korban 
már csak azt tegyük meg, amihez 
felesleges energiát nem kell 
pazarolni. Tehát

RACIONALIZÁLNI 
AZ ÉLETÜNKET!

- és a francia életmódvitelt 
szem elő�  tartva az ÉLNI TUDÁS 
KULTURÁJA legyen a célunk! 

a fokozott pumpaelégtelenség, 
szívelégtelenség, végső esetben 

szárnyalják a férfi aknál előforduló 
szív és érrendszeri elhalálozások 
okozta százalékos arányt.

- Létezik női hormonpótlás, amit 
menopausa, illetve nőgyógyászati 
műtét után a gyötrő klimaxos 
tüneteket megszünteti. Jelenthet ez 

nincs koronária-, vagy egyéb 
szívbetegsége. Úgy tudom, 
nincs koronária-, vagy egyéb 
szívbetegsége. Úgy tudom, 
nincs koronária-, vagy egyéb 

a nőgyógyász kollégák teljes 
laborkivizsgálás után személyre 
szabo� an indikálják be szükség 

szerint a hormonpótlást.
- Mit tehetünk a megelőzés 

érdekében? 
- A megelőzés eltérő időben 

jelenik meg a férfi aknál, és a nőknél 
is. Célszerű szűrővizsgálatot kérni, 
a rizikófaktorok kiszűrésére, haté-
konyabb kezelésére. Próbálják 
meg racionalizálni a munkával 
kapcsolatos tevékenységüket! Meg 

mindig az ado�  helyzet határozza 
meg. Vannak koronáriaér-tágító 
hálók, amelyeket behelyeznek 
az erek falába, így biztosítva a 
zavartalan vérellátást. Gazdagabb 
országokban ezek a speciális 
hálók felszívódó gyógyszereket 
is tartalmaznak, ezeket az 
ottani egészségbiztosítás is 
csak részben finanszírozza, 
legtöbbször a beteggel fi ze� etik 
ki. Ha az érfal tágítása nem 

szívizomvesztés.  Ha ez 

mindig az ado�  helyzet határozza 

bekövetkezett, akkor ez egy 
defi nitív változást eredményez, 
hegszövetképződéssel. Mivel 
ennek helyébe nem lehet új 
szívizmot varázsolni, így csökkent 
értékű szívvel kell majd a betegnek 
együ�  élnie. Ennek következménye 
a fokozott pumpaelégtelenség, 

mindig az ado�  helyzet határozza 
meg. Vannak koronáriaér-tágító 
hálók, amelyeket behelyeznek 
az erek falába, így biztosítva a 
zavartalan vérellátást. Gazdagabb 
országokban ezek a speciális 
hálók felszívódó gyógyszereket 

szívizomvesztés.  Ha ez 
bekövetkezett, akkor ez egy 
defi nitív változást eredményez, 
hegszövetképződéssel. Mivel 
ennek helyébe nem lehet új 
szívizmot varázsolni, így csökkent 
értékű szívvel kell majd a betegnek 
együ�  élnie. Ennek következménye 
a fokozott pumpaelégtelenség, 

okozta százalékos arányt.

menopausa, illetve nőgyógyászati 
műtét után a gyötrő klimaxos 
tüneteket megszünteti. Jelenthet ez 

szöveg: G��� M����

Az orvostudomány rohamos 
fejlődése ellenére, Magyarországon 
még mindig vezető halál ok a szív- 
és érrendszeri megbetegedés. Ennek 
okairól, tüneteiről, megelőzéséről 
kérdeztük dr. Illyés Lászlót, a 
miskolci Szent-Ferenc Kórház 
kardiológus szakfőorvosát.



Tavaly, decemberben adták át rendeltetésének a miskolci 
Kaáli Intézetet a Megyei Kórház területén. Az itt dolgozó 
szülész-nőgyógyászok és szakasszisztensek olyan párokat 
fogadnak, akik a gyermekáldásra várnak, de a fogantatás 
minden addigi próbálkozásaik ellenére sem sikerült. Az intézet 
közreműködésével mind a női, mind pedig a férfi  nemzőképességi 
zavarok jelentős hányada eredményesen orvosolható. Ezt azok 
értékelik leginkább hálás szívvel, akik gyermeket szeretnének, 
de különböző okok mia� , kudarcot vallo� ak.

Az intézet orvos-igazgatója,
Dr. Molnár Imre az interjú bevezető-
jeként meglepő adatot közölt 
munkatársunkkal.

– Magyarországon a családok 15 
százaléka találja magát szemben 
a meddőség problémájával.  A 
statisztikai adatok elemzéséből 
pedig kiolvasható, hogy a tendencia 
növekvő; belátható időn belül 

a házaspárok 20 százaléka lesz 
kénytelen szembesülni ezzel a 
gonddal. Az összes esetek körülbelül 
40-50 százaléknyi hányadában a női 
meddőség okolható a gyermekáldás 
elmaradásával. A férfiak nemző-
képtelensége 30-40 százalékos arányt 
képvisel.

Az elemzések szerint a meddő 
pároknál 30-40 százalékban egyszerre 
a női és a férfibetegségek miatt 
marad el a fogantatás, körülbelül 

10 százaléknyi esetben pedig 
kideríthetetlen a nemzésképtelenség 
oka. A nőknél leggyakoribbak a 
funkcionális meddőségi zavarok, 
ezek hormonális eredetre vezethetőek 
vissza, a második leggyakoribb ok a 
petevezetők gyulladásos vagy egyéb 
eredetű elzáródása.  A férfiaknál 
gyakori a megtermékenyítésre 
alkalmas spermiumok képzésének 
zavara. Ismerjük a pszichoszexuális 
okokat: a férfi ak erekciós problémáit, 
s meg kell említenünk a civilizációs 
ártalmakat is. A stressz, a vegyi 
tartósítószert tartalmazó élelmiszerek, 
italok fogyasztása szintén okozhat 
meddőséget .  A dohányzás ,  a 
kábítószerek fogyasztása sokat ront 
mindkét nem, de elsősorban a férfi ak 
nemzőképességén. 

– Biztos vagyok benne: ha ismerik az 
okokat, kidolgozták már a meddőség 
gyógyításának módszereit. Milyen 
lépésekkel haladnak a miskolci 
Kaáli Intézetben a felsorolt zavarok 
orvoslására, gyógyítására?

– Az országban a miskolcival együ�  
összesen hat Kaáli Intézet működik. 
Létrehozásuk Steven G. Kaáli magyar 
származású szülész-nőgyógyásznak, 
a New-York-i Albert Einstein Egyetem 
professzorának köszönhető, akit az 

idén az Asszisztált Reprodukciós 
Világszövetség elnökévé választo� ak. 
Munkánk az érintett beteg teljes 
körű kivizsgálásával kezdődik. A 
nőknél – többek közö�  – ultrahangos 
vizsgálatokat végzünk, megnézzük a 
petevezetők átjárhatóságát, tisztázzuk 
hormonális státuszukat. A férfiak 
esetében a leve�  minta vizsgálatával 
választ  kapunk a kérdésre:  a 
megtermékenyítéshez van-e elegendő, 
életképes ondósejtjük. Amennyiben a 
férfi  beteg szervezetében egyáltalában 
nem képződik spermium, akkor 
donor spermát alkalmazunk. A 
beavatkozást  heterológ,  vagy 
donor inszeminációnak nevez-
z ü k .  A m e g t e r m é k e n y ü l é s r e 
váró nő programunk keretében 
a spermabankból számítógépes 
programmal a várakozásainak 
legjobban megfelelő fenotipust 
választhatja ki. Azaz eldöntheti, 
hogy a születendő gyermeke milyen 
magas legyen, kerek, vagy inkább 
ovális arcú, de megjelölheti az általa 
kedvelt szemöldök ívét is.

–  Úgy  vé lem:  a  hölgyek  a 
férjükre, élettársukra hasonlító 
utód fenotipusát választják ki az 
adatbankból. Ha mégsem…, de ne 
kalandozzunk ingoványos talajra 
vezető feltételezésekbe. Mikor 
állapítható meg, hogy a beavatkozás 
sikeresnek bizonyult, vagy újabb 
próbálkozásokra van szükség?

– Az inszeminációt optimális 
időpontban, a női ciklus meghatározo�  
napján, a nő hormonális előkészítését 
követően hajtjuk végre. Laboratóriumi 
v i z s g á l a t t a l  l e g h a m a r a b b  a 
beavatkozást követő két hét múlva 
kapunk választ a kérdésre: létrejö�  
e terhesség, vagy sem. Ha igen, 
akkor betegünket visszairányítjuk 
a beutaló orvoshoz további terhes 
gondozás céljából. Amennyiben a 
megtermékenyülés nem következe�  
volna be, tovább próbálkozunk. 
Jelenlegi elveink szerint három-hat 
inszeminációs kísérletet érdemes 
végrehajtani. Előfordulhat, hogy több 
beavatkozás után sem következik 
be a terhesség. A következő lépés: a 
lombikbébi programot választhatják 
a betegeink. Ennek alkalmazásra 
a miskolci intézetben még nincs 
lehetőség .  A lombikprogram 

legközelebb Debrecenben, illetve 
Budapesten folyik, jelenleg az 
országban 11 ilyen centrum működik. 
Mi megfelelő kivizsgálást követően 
irányítjuk a két város valamelyikébe a 
gyermekre váró párt, és részt veszünk 
a kezelési ciklusok követésében. A 
megtermékenyítést követően pedig 
kontrolláljuk a terhességet.

– Férfi asan bevallom: egy időben – 
tudatlanságom, felkészületlenségem 
miatt – úgy gondoltam, hogy a 
lombikbébi valóban lombikban, 
vagy valamilyen erre a célra 
épített berendezésben látja meg a 
napvilágot. 

-  A magzat az anyaméhben 
fejlődik ki, majd születik meg. A 
lombikprogram során valóban az 
anya szervezetén kívül, tápoldatban 
termékenyítik meg az előírásosan 
előkészíte�  ondósejtekkel a petesejtet. 
I�  említem meg, hogy akár egyetlen 
mozdulatlan ondósej� el is megoldható 
a megtermékenyítés. Ekkor a férfi  
hímivarsejtjét mikropite� ával ju� atják 
a petesejtbe, ez az ún. ICSI eljárás. 
A megtermékenyített petesejtet 
három nap múlva ültetik vissza az 
anyaméhbe. Ke� ő, három, maximum 
négy megtermékenyíte�  petesejtet 
helyeznek vissza,  amelyekből 
a magzat kifejlődhet, ez függ a 
páciensek életkorától, a korábbi 

Dr. Molnár Imre

A GYERMEKÁLDÁSÉRT

A MISKOLCI

KAÁLI INTÉZETBEN

beavatkozások eredményeitől, a 
betegnél korábban diagnosztizált 
betegségektől. Lombikprogramot 
Miskolcon még nem tudunk végezni. 
Egy lombik centrum létrehozására, 
a műszerek beszerzésére, illetve az 
egyéb személyi és tárgyi feltételek 
megteremtésre 80-100 millió forint 
szükséges. Ilyen volumenű beruházás 
(mely terveink között egyébként 
szerepel) érthető módon csak pontos 
igény felmérés és gondos előkészítés 
után jön, jöhet szóba.

–  Néhány hónapja a médiában 
vezető hír volt: bejelente� ék, hogy 
sikerült     embert klónozni.

– A klónozással (ha valóban sikerült 
lebonyolítani a műveletet) egy már 
élő valakinek genetikailag azonos 
mását reprodukálják. Tőlünk távol 
áll, hogy egyáltalában a klónozás 
gondolatával foglalkozzunk. Mi 
asszisztált reprodukciós központként 
korszerű berendezésekkel, modern 
terápiás eljárásokkal a meddőség 
problémáira keresünk, és találunk 
megoldást. Intézetünket az elmúlt 
év decemberétől mintegy 40 beteg 
látogatta meg. Négy alkalommal 
történt inszemináció, egy betegünk 
már terhes, a többieknél folyamatban 
van az a munka, amelynek révén 
nagy bizonyossággal áldo�  állapotba 
kerülhetnek.

szöveg: U������ J�����

Az intézetben a laboratóriumi 
vizsgálatok azonnal elvégezhetőek

A kivizsgálás egyik lépése az ultrahang diagnosztizálás

A mikroszkópos vizsgálat 
számos kérdésre választ ad
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Az új kombi elölrõl semmiben 
sem különbözik a limuzintól, de 
tulajdonképpen még oldalról sem 
– egészen a hátsó ajtók végéig. 
A fordított irányban döntött C-
oszlop érdekes formát kölcsönöz az 
autónak. A hátrafelé lejtõ üvegtetõ 
kupés jelleget ad az amúgy családi 
kombinak. 

A hátsó rész teljesen új, de vala-
mennyire követi az SW forma-
nyelvezetet. Ennek érdekessége a 
trapéz alakú hátsó ablak, mely ala�  
krómlécen díszeleg a márkanév. 

A „kombi” 4 méter 76 centi hosszú, 
amely majdnem 9 centivel haladja 
meg a limuzin hosszát, ebből 8,7 cm 
a hátsó túlnyúlás. A tengelytáv 2725 

mm. Nõ�  a magasság is (8,7 cm-rel), 
ami így 1486 mm, ezzel növelve a 
térérzetet és a hátul ülők fejterét. 
A légellenállási érték (0,29 cW) a 
limuzinhoz képest változatlan, 
mely a kategóriában mindenképp 
fi gyelemreméltó.

Az SW legszembetűnőbb és 
legfontosabb sajátossága az 1,6 
m2-es panorámatető, amely az 
egész utastér fele�  végighúzódik. 
Ezzel a tetőablakkal a tel jes 
üvegfelület már 4,28 m2, növelve 
ezzel a kiláthatóságot és a fényt 
az utastérben. A klíma hatásfoka 
e� ől függetlenül remek, bár ha a 
napsütés már égeti a bőrünket, rolót 
húzhatunk az üveg alá, amely a 

tetőkonzolon elhelyeze�  forgógomb 
segítségével elektromosan 9 
különböző pozícióba mozgatható, 
becsípődésgátlóval pedig az 
egészségünkre vigyáz.

Franciásan puhára tömött, de 
jó oldaltartású ülések várják az 
első utasokat. Rendelhetõ lesz az 
autó programozható vezetõüléssel 
is, amely a külsõ tükrök illetve 
a kormányoszlop beállítását is 
megjegyzi, valamint ajtónyitáskor 
behúzza a kormányt, hogy minél 
kényelmesebben lehessen kiszállni. 
Hátul kicsi a kardánalagút kiálló 
része, így a középen ülõ is teljes 
kényelemben élvezheti a kilátást. 
A hátsó ülések 1/3-2/3 arányban 
lehajthatók, sőt, az üléslapok nem 
csak fölhajthatók, hanem ki is 
vehetők, amivel további szabad 
helyet teremthetünk.

A csomagtér ajtaja és ablaka 
egymástól függetlenül nyitható, 
ami az alacsony küszöbhöz 
hasonlóan megkönnyítheti a ki- és 
bepakolást. A csomagok számára 
- kategóriájában csak átlagosnak 
mondható - 489 liternyi tér áll 
rendelkezésre, de két oldalsó zárt 
fedelû rakodóhelyet is találunk.

Egyedi vezetést segítô funkciók 
is rendelkezésre állnak. Ilyen a 
keréknyomás-ellenôrzô rendszer, 
mely azonnal jelzi, ha valamely 
kerékben csökken a nyomás. Az 
elektrokróm visszapillantó tükör 
alkalmazkodik a fényviszonyokhoz. 
Szintén hasznos segítség lehet az, 

hogy tolatáskor a külsõ tükrök 
lebillennek, hogy a vezetõ a 
kerekeket és a járdaszegélyt lássa 
parkolásnál, ezzel megkönnyítve 
a manõvert.

A kormányon elhelyezett állí-
tókarok, a központi konzolon 
elhelyezett funkciók könnyen 
kezelhetôk, a fontos információk 
azonnal láthatóvá válnak. 

Az extrák sorát természetesen 
növeli a telematikai berendezés, 
amely audio rendszert, GSM telefont 
és GPS navigációs rendszert foglal 
magában. Ehhez kapcsolható egy 
CD-tár, plusz egy 240 wa� os erősítő 
által meghajtott 10 hangszórós 
hangrendszer, mélynyomóval. 

Biztonság szempontjából is sokat 
fejlõdö�  a 407, ugyanis egy alsó 
energiaelnyelõ zónát is kialakíto� ak, 
a gyalogosok védelmében pedig 
bizonyos helyeken habbal töltö� ek 
ki üregeket, hogy az esetleg elütö�  
gyalogost ne a kemény fém üsse 
meg. A csomagtér ajtó akár 16 km/
órás sebességnél történt koccanásnál 
sem sérül meg.

A kocsitest merevsége, szilárdsága 
kiváló, így e változatban is remekül 
érvényesül az igényes konstrukciójú 
első és hátsó futómű komfortja, 
útfogása. 

A 407 SW motorkínálata meg-
egyezik a limuzinéval, vagyis 6 
benzines (1.8-tól és 3 literesig) illetve
2 HDi dízelbõl válogathatunk. Utóbbi 
1.6-os illetve 2 literes lehet. A váltók 
is természetesen különbözõek. Öt-
vagy hatfokozatú manuális szerke-

Jó kilátások

zet vagy elektronikus vezérlésû, 
négyfokozatú, ön-adaptív automata 
rendelhetõ. A hathengeres benzi-
nesekbe egy teljesen új hatfokozatú 
automata is választható lesz. 

A katalógus szerint 12 különböző 
szín közül választhat a vásárló és 
9 fajta (1 szövet, 3 velúr, 4 bőr, 1 
bör/szövet) kárpitozással szabhatja 
át saját ízlése alapján a belteret. Egy 
16 colos és két fajta 17 colos felni 
rendelhető igény szerint.

Cím: Miskolc, Lórántff y u. 32.   Tel.: 46/530-106  Fax: 46/530-100
Web: www.peugeotmiskolc.hu   E-mail: peuvaci@matavnet.hu

„Az esztétikai újítások és a belôle áradó erô magával ragad. A 407 
összetéveszthetetlen ragadozó profi lja, kiszélesedô fényszórói, elnyúló, 
sportos vonalai és karakteres hátsó része új horizontok  felfedezésére 
csábítanak.” – olvasható a 407 Berline (limuzin) sajtó-anyagában.
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Fotó-összeállításunkban visszatekintünk 
az évad első, de még tavaly decemberi, s az 
idei év első, januári partĳ ára, amelyeken 
két kitűnő előadás után ismét nagyszerűen 
szórakozhato�  a Miskolci Nemzeti Színház-
ban a páholy közönsége. 

Decemberben Madách Imre: Mózes című 
drámai költeményét vi� e színre Csiszár Imre 
rendező. A közönség a partin találkozo�  a darab 
színészeivel, akik már a hagyományokhoz 
híven egyéb produkciókkal szórakozta� ák a 
nagyérdeműt. Elmaradhatatlan játék köve� e 
a vacsorát, amelyet most a Váci és Társai K� ., 
valamint a Nemzetközi Befektetési Holding 
K� . szponzorált. Nagy sikere volt a licitnek, 
amelyre Gáspár Tibor /Mózes/ egy kis 
trombitát ajánlo�  fel. Az árverésen befolyt 
pénzt jótékonysági célra fordítják.

A januári parti előadása 
könnyed szórakozást ígért, 
hiszen Lajtai Lajos – Békeff y 
István: A régi nyár című 
zenés játékán mulathato�  
a közönség, amelyet Balázs 
Péter rendeze� . A színház 
fiatal színészei ezúttal 
különleges „csemegére” 
hívták a páholy tagokat, 
amelyen nemcsak a színpad 
technikai berendezéseit 
muta� ák be, hanem közös 
játékra is invitáltak.
Ezú� al a K és H Bank Rt. 
volt a szponzor, s azok a 
vendégek, akik jól töltö� ék 
ki a bank szolgáltatásairól 
szóló kérdőívet, értékes 
ajándékot kaptak.

Páholy Party

A Mózes hölgyszereplői: Varga Andrea /Mózes neje/, Jancsó Dóra 
/Amra/, Bodor Német Gyöngyi /Húr jegyese/, Máhr Ági /Áron anyja/

Fodor János házigazda és Váciné Konkoly Eszter a Váci és 
Társai K� . ügyvezetője, kisorsolják a játék nyerteseit 

Roshal Grigorĳ , a N B H  K� . kereskedelmi vezetője 
bemutatja a nagyszabású projektet

A mecénások licitálás közben

Gáspár Tibor /Mózes/ árverésre bocsátja trombitáját

Kertész Marcella és Keresztesi László bemutatják, hogy néha 
milyen nehéz a rendezői utasításoknak eleget tenni

Fandl Ferenc kiosztja a szerepeket a közönségnek A páholy közönsége a pohárköszöntő elő� 

A művészek is most ismerkednek a darab szövegével

Már civilben Balázs Péter rendező, Pintér Burus Sándor /
Miklós/, Kállay Bori /Mária/, és Kincses Károly /Báró/

Molnár Sándor ismert rendezőket parodizál a színpadon



2004. december 11-én a Classic Fortuna Modell Agency vizsgabemu-
tatóval egybekötö�  divat revü show műsort rendeze�  az ITC Székház 
Színháztermében igen fergeteges sikerrel, ahol bemutatkoztak a 
Fortuna Divatstúdió sztárfellépő csoportjai, az ének és sztárképzősök és 
részleteket látha� unk a Chicago és a Moulin Rouge Musicalekből.
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N��������:  
Kezdő 3-8 évesek: 
  1. Bozik Viktória
  2. Kosztolányi Dominik
  3. Horváth Tímea
        Közönségdíjas: Kosztolányi Dominik
 
 
Haladó 3-8 évesek:
  1. Erdei Andrea
  2. Tamás Mirtill
  3. Hírkó Zsófi a
        Közönségdíjas: Nagy Mercédesz
 
Kezdő 9-13 évesek:
  1. Molnár Kinga
  2. Fóti Krisztián
  3. László Vivien
        Közönségdíjas: Pálinkás Viktória
 
Haladó 9-13 évesek:
  1. Boganics Alexandra
  2. Király Vivien
  3. Cselényi Viktória
         Közönségdíjas: Szenczi Mercédesz
 
Kezdő Felnő� ek:
  1. Szobonya Tímea
  2. Kozma Eszter
  3. Kalahoda Zsuzsa
        Közönségdíjas: Vróbel Alexandra
 
Haladó Felnő� ek: 
      Drótos Krisztián

Újabb tehetségek
  mérettek meg



Kétségtelenül e rendezvények 
legrangosabbika a fővárosban kerül 
minden évben megrendezésre. Idén 
is több, mint 10 000 látogatót vonzo�  
a három napos kiállítás sorozat, 
ahol csaknem 100 cég képviselte� e 
magát. A Hotel Novotelhez tartozó 
Kongresszusi Központ ezévben is 
szemet gyönyörködtetően megszé-
pült. A szakma országosan legismer-
tebb gyártói, importőrei muta� ák be 
az idei év legfrissebb kollekcióit. 

A leendő i� ú párok a bőség zava-
rában szinte azt sem tudták, mit 
nézzenek, miből válasszanak. A 
mintegy 1500 féle menyasszonyi ruha 
közül valóban nagyon nehéz volt a 
választás, de a férfi ruhák, é� ermek, 
ékszerforgalmazók, hotelek, virág-
kötők,  c ipősök,  meghívósok, 
fehérneműsök is szép számmal 

Mint minden évben, több mint egy évtizede, idén is a januári és februári hétvégék kiemelkedő eseményei 
közö�  tartják számon az érinte� ek országszerte az esküvői kiállításokat. Nyíregyházán, Debrecenben, 
Győrö� , Miskolcon és több vidéki nagyvárosban ilyentájt a kulturközpontok, sportcsarnokok adnak 
helyet a nagy várakozást megelőző eseménysorozatnak. 

voltak jelen. Nagyon igényesen 
megépített standok, dekorációk, 
ízléses kellékek, próbalehetőségek, 
kedvezmények, ajándékok várták a 
leendő házasokat. 

Az érdeklődés évről évre jelentős, 
mégis tapasztalható némi változás. 
Talán a bőség zavara, talán a bizony-
talankodás eredményezi, hogy 
a döntés a választásban eléggé 
elhúzódik. Konkrét elképzelések 
ritkán vannak, szerencsére egyre 
kevésbé aktív a szülői jelenlét és 
“beleszólás”, ami sokkal nagyobb 
önállóságot ad a fiataloknak, 
merészebben mernek dönteni. 
Családonként  nagy el térések 
mutatkoznak a költségvetésben is. 
Az igényesen lebonyolíto�  esküvő 
manapság nem kis összeg, de vannak 
sokan olyanok, akik kevesebből is jól 
tudnak gazdálkodni. 

Kis lépésekben haladunk előre 

tradicionális szokások megvál-
toztatásában, ízlésformálásban, gon-
dolkodásban, a divat viszont mindig 
a mindent elsöprő, újat rögtön 
elfogadtatni akaró, stílusteremtő 
valami. 

Látható, érzékelhető ez ebben 
az ágazatban is. A kreativitás 
sokszínűsége, a színek, formák, 
anyagok meseországa jellemezte ezt 
a rendezvényt is. 

Ismét bebizonyosodott, hogy 
szükség van a legújabbra, a mindig 
megújulásra, az ismertségre és 
a színvonal fejlesztésére. Ez az 
előrevivő út. Nem csak a divatban. 

Az igényesség életforma, gondol-
kodásmódot formál, megtanít épí-
tő módon élni. Ez a divatot, az 
öltözködést csak érinti, de sok kicsi 
dologból épül fel mindaz a világra 
való rálátás, ami előbb-utóbb kĳ elöli 
az utat életünkben. 

Esküvő
2005

Miskolc Plaza I. emelet
tel: (46) 358-900

szöveg: N��� M����
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március 05.-06.: XXVII. Miskolci Nemzetközi 
Ásványfesztivál/ Miskolc, Egyetemváros
A XXVII. Ásványfesztivál az ország leg-
jelentősebb találkozóhelye az ásvány-
gyűjtőknek, az érdeklődőknek és a 
tudomány-terület szakembereinek. A 
szomszédos és a távolabbi országokból 
is nagy számban érkeznek kiállítók és 
érdeklődők.
Információ:
Dr. Mádai Ferenc Tel: 46/565-051 

*
március 05. 18.00: Hangverseny/ Tokaj, 
Tokaji Ferenc Gimnázium aulája
Az érdeklődők a Krakkói Operaház és 
Filharmónia énekeseinek előadásában 
élvezhetik a hangversenyt. Az Operaházat 
Boguslaw Gryzbok, Alexandra Polak és 
Stabislaw Ziolkowski énekesek képviselik. 
A rendezvényen a Tokaji Ferenc Gimnázium 
Ifjúsági Vegyes kórusa és Tokaj Város 
Vegyeskara is közreműködik.
Információ: Tourinform Tokaj, Serház u. 1. 
Tel: 47/352-259

*
március 07. 19.30: Miskolci Szimfonikus 
Zenekar Koncertje/ Miskolc Nemzeti 
Színház
A Miskolci Szimfonikus Zenekar nagy 
hagyományokkal rendelkező művész-
együttes. A régió egyetlen hivatásos 
nagyzenekaraként a szimfonikus zene 
jelenlétének biztosítéka.
Hatóköre Miskolcon és a megyén túl-
nő. Állandó szereplője a főváros hang-
versenytermeinek, de gyakran megfordul 
az ország más vidékein is. Kiterjedt 
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. 
A hazai és nemzetközi igényeken alapuló 
művészi munkát egy 84 hívatásos zenészből 
álló együ� es végzi; valamennyien főiskolát 
vagy Zeneakadémiát végzett, magasan 
kvalifikált zeneművészek. A zenekar 
művészeti vezetője Kovács László, Liszt 
díjas, Bartók-Pásztory díjas karnagy, akinek 
munkáját Miskolc városa Pro Urbe díjjal 
ismerte el.
Az együttes repertoárja igen gazdag, 
a barokk zenétől a kortárs művekig 
felölel mindenféle zenei stílust és műfajt 
(szimfonikus zene, opera, opere� , musical, 
fi lmzene, szimfonikus tánczene, stb.)
A koncert műsorán elhangzó zeneművek:
Rimszkĳ -Korszakov: Spanyol Capriccio, 
Brahms: B-dúr zongoraversenye, Smetana: 
Moldva és Ravel: Bolero című darabja 
hangzik el. Vezényel: Marco Balderi, 
szólista Bogányi Gergely 
Információ: Filharmónia Kht.
  Tel: 46/505-656.

március 09. 19.00: Beethoven-Szonáták 
Bérletsorozat / Miskolc, Európa Ház 
Közreműködik: Szabadi Vilmos-hegedű és 
Homor Zsuzsanna-zongora
Műsoron c-moll, op. 30. No.2. A–dúr, 
op.12. No.2., A-moll op.23. F-dúr Tavaszi 
szonáta.
Szabadi Vilmos: 1992-ben munkásságáért 
Liszt-díjjal tünte� ék ki. 1983-ban készült 
első lemeze, amit eddig 29 újabb felvétel 
követe� . Hangszere egy cremonai mester-
hangszer - Laurentius STORIONI 1778, a 
Magyar Állam kollekciójából való.
I n f o r m á c i ó :  F i l h a r m ó n i a  K e l e t -
Magyarország Kht. Miskolc, Kossuth u. 3. 
Tel: 46/505-656.

*
március 10.: Budapest Saxophone Quarte�   
/Miskolc, Zenepalota Bartók Terme/
A Budapest Saxophone Quarte�  1995-ben 
alakult. A Quarte�  tagjai Liszt Ferenc Zene 
Akadémiát végze� ek: Szepesi Bence, Puskás 
Levente, Tószegi Bernát és Horváth Marcell. 
Ebben a felállásban számos koncertet ad 
Magyarországon és külföldön is és több 
alkalommal a televízió és a rádióműsorok 
szereplői. Különböző jól ismert magyar és 
külföldi zeneszerzők komponálnak zenei 
darabokat tőlük. A Budapest Saxophone 
Quartett rendszeres meghívást kap a 
Budapesti Fesztivál Zenekartól, a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekartól, a Magyar 
Rádió Zenekarától és a Magyar Nemzeti 
Operaháztól. A Quarte�  szóló koncerteket 
is adott a Dohányi Ernő Szimfonikus 
Zenekarral, a Budapest Koncert Zenekarral 
és a Weiner Leó Konzervatórium Szelek 
Zenekarával.
Műsoron: Vivaldi: La Tempesta di 
Mare, Bartók: Magyar képek, Rossini: 
Rossinissimo, Piazzolla: Historie du Tango, 
Miller: Moonlight Serenade, Miller: In the 
Mood, Curtis: A Klezmer wedding.
Információ: Filharmónia Kelet-Magyar-
ország Kht. Miskolc, Kossuth u. 3.  Tel: 
46/505-656

*
március 22. 19. óra: „Langyos tejet, két 
cukorral…” - Karinthy Kávéház a Crimson 
Színházzal / Miskolc, I� úsági és Szabadidő 
Ház
Kimondo� an Karinthy darabokból össze-
állíto�  előadás, melynek egyik érdekessége 
maga az előadás módja: interaktív, a nézők 
bevonásával. A hagyományos színpadi 
előadásmódot és berendezést, felváltja a 
korabeli kávéházak meghi�  hangulata. 
A kéthavonta megrendezésre kerülő 
előadásokat a Crimson színház együ� esének 
előadásában láthatják a nézők 
Információ: Ifjúsági és Szabadidőház 
Miskolc, Győri kapu 27.
Tel: 46/411-747, 46/412-509

március 22.: A Víz Hónapja / Az Aggteleki 
Nemzeti Park 2005. évi Jubileumi 
Rendezvénysorozata / Jósvafő, Tengerszem 
oldal 1.
A rendezvénysorozat a hagyományosan 
megrendezendő jeles napok, barlangi 
koncertek és a Gömör-Tornai Fesztivál 
mellet olyan kiemelt eseménynek is helyt 
ad, mint a világörökség részévé nyilváníto�  
Baradla - barlang, mintegy 2 km hosszan 
teljesen felújított Vörös-tói szakaszának 
megnyitó ünnepsége.
Információ: Aggteleki Nemzeti Park 
       Igazgatóság, Almásy Zsófi a
       Tel: 48/506-000.

*
március 26-28.: Matyó Húsvét/ Mezőkövesd, 
Zsóry-fürdő
A programsorozat a nagyszombati 
szertartással veszi kezdetét. A vasárnapi 
programok a Hórvölgyi víztározónál, a 
Zsóry üdülőterületen, és a városban zajlanak 
majd. Húsvét hétfőn a Hadas városrészben 
húsvéti ételszentelés, kóstolás, majd egész 
napos folklór és kulturális programok várják 
az érdeklődőket. Húsvéti finomságokat 
kóstolhatnak, és még tojásfestést és az 
írókázást is kipróbálhatják. 
Információ:  Matyó Idegenforgalmi 
Egyesület Tel: 49/500-285

*
március 27-28.: II. Tavaszi Várkapu 
Tárogató/ Füzér, Füzéri Vár
A látogatók betekinthetnek a XVI. századi 
vár életébe, ahol óránként tánc és haditorna 
bemutatót láthatnak. A nap folyamán 
különleges középkori ételeket ízlelhetnek 
és a pincében kiváló borokat kóstolhatnak 
az érdeklődők. A kézműves bemutatón 
kipróbálhatják kézügyességüket, például 
a gyertyaöntésben.
Információ: Füzéri Várvédő Egyesület, 
Szakály Andrea elnök Tel: 20/469-7099

*
március 31.: Belvárosi Zenés Esték - Miskolc 
/ Miskolci Galéria
Belvárosi Zenés Esték sorozat keretében 
városunk művészeinek Molnár Judit és Máté 
Ágnes előadásában hallhatja a néző Purcell: 
Boszorkány due� , Chopen: Barcarola, De 
Falla: El pano moruno, Obradors: El vito, 
Montsalvatge: Canto negro és Viarrdot: 
Madrid című darabokat.  
Információ: Filharmónia Kht. Miskolc, 
Kossuth u. 3. Tel: 46/505-656

március 31.-ápr. 2.: „Menjünk világgá…” 
Utazás Kiállítás és Vásár/ Miskolc ITC 
Székház
Nagy érdeklődésre tart számot a minden 
évben megrendezésre kerülő három 
napos utazási kiállítás, melynek külföldi 
díszvendége Ciprus, belföldi díszvendége 
pedig Bükkszentkereszt lesz. 
Információ: Szerviz Iroda Miskolc, 
Széchenyi u. Tel: 46/509-979 

Programajánló
Morzsák Borsod-Abaúj-Zemplén programjaiból

összeállíto� a: Z���� É�� és G����� A����




