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5JEGYZET

nagyszerű lehetőséget szalaszto� ak 
el várospolitikusaink az elmúlt 
évtizedekben.

Hol tarthatna ma ez a város, 
ha az ado� ságait nem forgácsolja 
szét az egyéni érdek, politikai 
ellentét, hanem ilyen példaértékű 
összefogással, mint a mostani, 
kihasználja lehetőségeit?!

No, de kár már a múlton keseregni! 
Nem véletlenül tartja azt a magyar, 
hogy aki folyton a múltba tekintget, 
há� al megy a jövőbe…

Persze, nekem a címbéli mon-
datról más is eszembe jutott az 
öröm mellett. Folytatva a nemes 
gondolatot egy sokkal prózaibbal, 
hogy „a kultúrálatlanság várost 
rombol”.  Ne higgyék,  hogy 
szkeptikus vagyok, de napjainkban 
sajnos ezzel is szembesülnünk kell. 
Mert hiába lesznek csodálatosan 
felújított, felépített épületeink, 
parkjaink, tereink, múzeumaink, 
élmény- és látványfürdő komp-
lexumaink, ha engedjük, hogy 
azokat szisztematikusan rongálják, 
pusztítsák. Nem kellene tétlenül 
néznünk, hogy a szelektív szemét-
gyűjtők környékén hegyben 
áll az egyéb hulladék; hogy a 

A címbeli szlogent sok nyilat-
kozatban hallhattuk az elmúlt 
napokban. Nem hiszem, hogy akad 
olyan miskolci polgár, aki ne fi gyelte 
volna az eseményeket a Kulturális 
Fővárosért folyó pályázat első 
fordulójának ürügyén. Csoda történt 
városunkban, hiszen először fogtak 
össze kormánypártiak és ellenzékiek, 
hovatartozásra való tekintet nél-
kül egy olyan ügyért, amely ki-
törési pontja lehet e térségnek. 
Szándékosan nem csak Miskolc 
várost írtam, hiszen ha megnézzük 
a korábbi évek nyerteseit, jól látható, 
hogy a fejlődés a körülö� ük lévő 
térségre is jótékony hatással volt. 
Mert a kultúra élénkíte� e a városok 
gazdaságát, hiszen sok embernek 
kínált új munkalehetőséget, be-
fektetőket vonzott, szemléletet 
formált. Ha valaki veszi a fárad-
ságot, /s vegye!/ és elolvassa a 
pályázati  anyagot,  alaposan 
elcsodálkozhat, hogy micsoda 
kincsestáron /sic/ üldögéltünk mi 
itt Tapolcától Lillafüredig. Most, 
hogy szakemberek, s laikusok egy 
kalárisba fűzték a gyöngyöket, 
még inkább bánatot okoz az a 
lokálpatriótáknak, hogy mennyi 

A kultúra várost épít

köztéri padokat és kovácsoltvas 
szemeteseket vagy „erős” ifjak, 
vagy felelőtlen építők sárba tiporják, 
tóba, dobálják; hogy a parkjainkban, 
a ligeteinkben, a főutcánkon egy-
egy hétvége után hömpölyögjön a 
szemét; hogy gusztustalan, otromba 
falfi rkák csúfítsák középületeinket, 
buszmegállóinkat; hogy erdeinkben, 
folyóinkban fuldokoljon a flóra 
és fauna az elhagyo�  fl akonoktól, 
műanyag zacskóktól!

S, hogy hogyan kapcsolódhatnak 
ezek a szomorú tények, a csodálatos 
pályázathoz? Talán úgy, hogy 
nemcsak a kétszáz ember tehet a 
megvalósulás sikeréért, aki eff ektíven 
is elkészíti az írást, kiszámolja 
költségeit, elemzi hatásait, hanem 
mi egyszerű városlakók is, mind 
a százhatvan ezren. Mi szülők, 
gyerekek, pedagógusok, hivatalos 
szervek, azzal az apró odafi gyeléssel, 
hogy teszünk és protestálunk a 
rongálás, a pocséklás, a szemét 
ellen.

Ehhez bizonyára hosszabb időre 
lesz szükség, mint egy sikeres 
pályázat megírásához, de biztosak 
lehetünk abban, hogy legalább 
annyira megéri… 

É��� É��� �� G������ ������ 
�������� B�������
Ó���� S��������������
A verseny időpontja:2005. Május 21. 9:00-14:00
A verseny helyszíne: Bogács  Bikarét

P������������� �� ����������������� 
����������, ���������� ���������� 
������ ������������
A verseny időpontja: 2005. Május 21 8:30-11:30-ig
A verseny helyszíne: Bogács  Bikarét

V��������� ������� ���������� III. 
O������� S��������� F����������� 
�� B��������� B�������
A verseny időpontja: 2005. Május 20, 21, 22.
A verseny helyszíne: Bogács - Bikarét
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-  A honlapon található a 
fenti bemutatkozó szöveg. Ez az 
idelátogatóknak szól. S mi az, 
amit a barcikai lakosok, polgárok 
tapasztalnak?

- Rendkívül összetett a város 
helyzete. Az elmúlt évben volt 50 
éves a város, úgy érzem sikerült 
megtartanunk az értékeket , 
de egyre nehezebb. Több mint 
kilencszázmillió forint forráshiánya 
van a költségvetésünknek. El kell 
vonnunk a kultúra és a sport 
területéről, amitől tulajdonképpen 
város a város. De azért május 9-18-
ig o� hont adunk a felnő�  magyar 
sakkbajnokságnak. Meg kellett 
lépnünk egy iskolabezárást, ami 
első volt a város történetében. 
Létszámleépítéssel tudunk csak 
racionalizálni.

Növekede�  a munkanélküliség 
16-ról 18 százalékra, s sajnos egyre 
többen vannak olyanok, akiket már 
nem tudunk visszavezetni a munka 
világába. Csak segélyre 800 millió 
forintot költö� ünk a 10 milliárdos 
költségvetésből. Továbbra is egyre 
növekszik a szegény réteg. Ezt a 
helyzetet még rontja majd, hogy a 
volt Habselyem bezárja kapuit.

Ugyanakkor építettünk 16 

szociális bérlakást, és áprilisban 
adjuk át a Fecskeház beruházásunk 
18 lakását. Szépül a kórházunk, 
amelyre 2,6 milliárd forintot 
kaptunk pályázati pénzből, de 4,8 
milliárd kelle�  volna, hogy mindaz 
megvalósulhasson, ami nagyon 
szükséges. Így pont arra nem juto� , 
ami elengedhetetlenül szükséges, a 
diagnosztikai berendezésekre.

- Ugyanakkor, információink 
szerint Ipari Parkot készül épí-
teni a város közösen a Borsod-
Chemmel. Ez nem enyhít majd a 
munkanélküliségen?

- Reményeink szerint igen. Ha 
elkészül a várost elkerülő 26-os 
négysávos út, akkor várható ennek 
az igazi fellendülése. Ez egy olyan 
terület, ahol zöld-és barnamezős 
beruházásokra is lehetőség nyílik.  
Kicsit nehezíti a megvalósulást az a 
tény, hogy vannak még határvitáink, 
az önállóvá vált Berentével, s a 
befektetőket a bizonytalanság nem 
vonzza. A munkanélküliségen 
igazán az segítene, ha a kis- és 
középvállalkozások megerősöd-
nének, és akár néhány főt is 
biztonsággal tudnának foglal-
koztatni. De most inkább az a 
jellemző, hogy mindenki a keres-
kedelemből akar megélni ,  s 
nem gyártani. Hiszen bármilyen 
korszerű nagyüzem is épül, annak 
nincs már több ezer emberre 
szüksége, mint valamikor, hiszen a 
korszerű technológiákhoz kevesebb 
élőmunkára van szükség.

- Kazincbarcika mindig betöltö� e 
a térség központi szerepét, akár 

F�������, �������, ������� 
�� ����������� ������

„Ismét bemutatkozik a Város, köszönti régi és új ismerőseit. Erősíteni kívánja a kedvező megítéltetést, 
a szép emlékeket, oszlatni a tévhiteket. Tükröt tart önmaga elé és megmutatja magát másoknak, hív, vár 
és befogad. Kazincbarcika majd mindenkiben érzelmeket ébreszt. Volt időszak, amikor az iparfejlesztés 
és a városépítés követendő példájaként emlege� ék. Az átlagosnál jobb megélhetés modern kori 
népvándorlást indíto�  el. Az üzemek termékei messze földön népszerűsíte� ék a várost. Több jelzőt 
mondhato�  magáénak: iskolaváros, a fi atalok városa, a szobrok, virágok városa. Sajnos gyakran 
szerepelt a környezetszennyezési problémák mia�  is a híradásokban. Ez a „csinált város” sajátságos 
módon élte meg a rendszerváltást, az elmúlt években bebizonyíto� a, hogy él és élni akar. A nyugodt, 
csendes, szépkörnyezetű kisváros egyre jobb életfeltételeket, a privatizált nagyvállalatok és a sokszínű 
vállalkozások pedig igényes munkalehetőséget biztosítanak. Fejle�  intézményhálózata nemcsak a 
városlakókat szolgálja ki, hanem a környéknek is természetes művelődési, oktatási, egészségügyi és 
kereskedelmi központja. Ipari parkjai is várják a pénzügyi és szakmai befektetőket.

A város idegenforgalmi nevezetességekkel, műemlékekkel alig rendelkezik, de néhány tíz 
kilométeres körzetben sok a szép látnivaló. Néhány napot érdemes i�  eltölteni, megismerkedni a 
várossal és a vendégszerető, nyíltszívű, kedves kazincbarcikai polgárokkal.”

B���������� K����� B����� ���������������

szöveg: O���� B. E����

Március 15-én Magyarország Honvédelmi Minisztere, Király Bálintnak a 
Honvédelemért Kitüntető címet adományozta.



Név: 
Kor: 

Eredeti
foglakozás: 

Hobby:
Olvasás:

Zene:

Fábián Zoltán
33 év

gépészmérnök
az ME település-
fejlesztő szak 
hallgatója
foci, jégkorong
most főként a 
szakkönyvek
mindig az aktuá-
lis könnyűzene
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Nem a projektgenerálás, 
hanem a helyi fejlesztés 
a feladatunk

A kazincbarcikai kistérség 33 településén, mintegy 66 ezren élnek. Az aktív korú népesség aránya 
az egyik legmagasabb, az időseké az egyik legalacsonyabb a megye kistérségei közül. Az iparban 
végbement jelentős létszámleépítések ellenére a megye legiparosodo� abb térségének mondható.

- Meglehetősen vegyes a kép, 
amely ezt a kistérséget jellemzi, 
hiszen itt található az a város, 
ahol a vegyipar fellegvára van, 
de itt található a Világörökség 
részét képező Aggtelek, s azok a 
falvak is, ahol bezártak a szinte 
egyetlen munkahelyet jelentő 
szénbányák, s itt található a 
világhírű Rudapithecus leletek 
lelőhelye is.

- Ez bizony igaz, s mindezek 
melle�  az is jellemző erre a területre, 
hogy alapvető infrastrukturális 
h iányosságokkal  küzd.  Sok 
helyen hiányzik a jó minőségű 
út a szennyvíz és az Internet 
hálózat. Mondhatnánk persze, 
hogy a mostani időszakban mi 
sem egyszerűbb mint ezeket a 
feladatokat megoldani, hiszen 
ezekre a feladatokra most ragyogóan 
lehet pályázati pénzeket szerezni. 
Ami persze részben igaz is, hiszen 
az elmúlt időszakban 33 különböző 

szöveg: O���� B. E����

az egészségügyet, az oktatást, a 
közigazgatás bizonyos feladatait 
nézzük.  Most is  a többcélú 
kistérségi társulás központja. Ezt 
az integrációt az Unió is támogatja. 
Jobbak-e a pályázati lehetőségek a 
33 település összefogásával? 

- Nagyon fontosnak ítélem meg 
a regionális összefogást, nagy híve 
lennék, ha ilyen módon közösen 
gondolkodhatnánk, csak hogy 
a belügyminisztérium részéről 
hiányzik a koordinálás, s nem 
kiszámítható a jövő. Nagyon 
jó lenne, ah a kistérség helyi 
önkormányzati forrásokat tudna 
teremteni, de ez még messze 
van. Először is hiányzanak a jó 
szakemberek. Aztán a kistelepülések 
polgármesterei sokallják még 
azt a lakosonkénti 200 forintos 
hozzájárulást is, amit fi zetni kell. 
Pedig egy jó szervezetműködéshez 
ennek a duplája is kevés, arról 
már nem is szólva, hogy azt nem 
várhatják el, hogy ennek terheit 
mi vegyük a nyakunkba. Egyelőre 
nem sikerült igazán megteremteni 
azt az érdekközösséget, amitől 
ez jól működhetne, hiszen a 
kistelepülések polgármestereitől 
azt várja el a lakosság, hogy 
megőrizzék az intézményeiket. 
Mi meg ugye azt akarjuk elérni, 
hogy bizonyos feladatokat közösen 
lássunk el, mert az a� ól olcsóbb lesz. 

Ez viszont egyet jelent azzal, hogy 
azt a tevékenységet a kistelepülésen 
meg kell szüntetni. Ugye érezhető 
ez az érdekellentét?

Az sem megoldo� , hogy a Megyei 
Fejlesztési Tanácsban képviselve 
legyenek a kistérségek akár szava-
zati, akár tanácskozási joggal. Erre 
azt mondják a polgármesterek, 
hogy a fejük fele�  döntenek róluk, 
s ha a mikro-csoportokba nincsen 
egyeztetés, akkor mit várhatnak 
e� ől.

- Úgy érzem kicsit szkeptikusra 
sikerede�  ez a beszélgetés, pedig 
tudom, hogy tele vannak tervekkel, 
ötletekkel, amelyeket szeretnének 
megvalósítani…

- A kettő a mai világban nem 
zárja ki egymást. Nehéz a város 
élete, de azért reménykedünk 
és tervezünk. Szeretnénk PPP 
/Public Private Partnership/ 
beruházás keretében egy többcélú 
sportcsarnokot felépíteni. Ez közel 
egy milliárdos beruházás lenne. 
Természetesen szeretnénk befejezni 
a kórház rekonstrukciót. Épül a 
sajókazai szeméttelepünk ISPA 
projektként, ami nagyon fontos az 
infrastruktúra, s a környezetünk 
m e g ő r z é s e  s z e m p o n t j á b ó l . 
Elkezdjük a panelrekonstrukciót, 
amelyhez 1/3 önrészt nekünk kell 
biztosítani. Én a legfontosabb 
tervnek és feladatnak mégis 
azt tartom, hogy megőrizzük a 
működőképességünket a következő 
években is.
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 Aggtelek
 Alsószuha
 Alsótelekes
 Bánhorváti

 Berente
 Dédestapolcsány

 Dövény
 Felsőkelecsény

 Felsőnyárád
 Felsőtelekes

 Imola
 Izsófalva
 Jákfalva

 Kánó
 Kazincbarcika

 Kurityán
 Mályinka
 Múcsony

 Nagybarca
 Ormosbánya

 Ragály
 Rudabánya
 Rudol� elep
 Sajógalgóc
 Sajóivánka
 Sajókaza
 Szuhafő

 Szuhakálló
 Tardona

 Trizs
 Vadna

 Zádorfalva
 Zubogy

pályázatból 22 nyertes pályázatot 
könyvelhetnek el a területen lévő 
települések, ami nagyon jó arány.

- Milyen beruházások valósultak 
meg ebből a pénzből?

- A teljesség igénye nélkül 
említek néhányat. Sajóivánkán 
mezőgazdasági útra pályáztak, 
Alsó te lekesen ,  Zubogyban , 
Sajókazán, Dövényben Teleház 
létrehozására. Sajnos nemcsak az a 
probléma, hogy az önkormányzatok 
jó része forráshiánnyal küzd, 
hanem az is, hogy minimális az a 
lehetőség, amire pályázhatnak, s 
a hazai források nem megfelelően 
előkészítettek. Ezen kívül, az is 
általános tünet, hogy nem nagyon 
volt a településeknek pályázatíró 
cégekkel kapcsolatuk. Ehhez 
most már mi segítséget nyújtunk, 
hiszen a feladatunk nemcsak 
az,  hogy f igyel jük,  nyomon 
kövessük a lehetőségeket, hanem 
az is, hogy segítsünk a tervek 
megvalósításában. Persze i�  nem 
projektgenerálásról van szó, hanem 
a helyi fejlesztési elképzelések 
koordinálásáról. 

- Az Önök feladata nemcsak 
az, hogy a kormányzati akara-
tot továbbítsák az önkormány-
zatok felé, hanem az is, hogy 
a területen működő kis-  és 
középvállalkozásokat segítsék. 
Ebben sikerült-e valamilyen 
eredményt elérni?

- Jó kapcsolatban vagyok az 
itt élő vállalkozókkal, de ők 
sincsenek valami könnyű hely-
zetben, pályázati szempontból. 
Az a véleményük, hogy csak az 
tud pályázni akinek pénze van, 
ráadásul, olyan bürokratikus a 
rendszer, hogy elveszi a kedvét még 
annak is, aki jól felkészült. Ennek 
ellenére persze sokan pályáztak és 
nyertek különböző forrásokból, és 
két vállalkozó nyert a GVOP-ból is 
az elmúlt évben. 

- Milyenek a mostani lehető-
ségek?

- Lehetőségekben nincs hiány, 
s tervekben sem. Véleményem 
szerint lassacskán megtanulják az 
önkormányzatok és a vállalkozók 
is, hogy mire és hogyan érdemes 
pályázni, s biztos vagyok benne, 
hogy több forráshoz jutnak. Tudjuk, 
hogy az idén 60 pályázati lehetőség 
lesz Európai Uniós forrásokra, 
s a kiírások már március végéig 
megjelennek.  Azt  is  ígéri  a 
kormányzat, hogy egyszerűsödik az 
ügyintézés is. Az előzetes becslések 
szerint 2005-ben a rendelkezésre 
álló közösségi források 47, 2006-
ban pedig 32 százalékára várható 
kötelezettségvállalás országos 
szinten. 

Én személy szerint abban re-
ménykedem, hogy a pályázatok ki-
csit testreszabo� abbak, kézzelfog-
hatóbbak lesznek, s ebben az esetben 
ténylegesen megsokszorozódnak 
az eredmények. 
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Bár alig fél éve, tavaly ősszel ava� ák fel az edelényi Neptunecht K� . betonelem gyárát, már 
referenciaházzal is büszkélkedhetnek. A többek közö�  pilléreket, távtartókat,  szendvics- és masszív 
falakat gyártó üzem termékei i� hon is mind ismertebbek...

Az edelényi székhelyű Neptun-Bau Rt. és a 
német Knecht GmbH által alapíto�  Neptunecht K� . 
zöldmezős beruházása 2003 szeptemberben indult, 
s egy év elteltével már az üzemszerű termelésnek 
örülhe� ek a tulajdonosok és a dolgozók, szám szerint 
50-en. A betonelemgyár elsődlegesen németországi 
piacra értékesíti termékeit, valamint a Neptun-Bau 
Rt. kivitelezésében megvalósuló építési munkához 
használják fel. Emelle�  speciális adalékanyagokkal 
készülô friss-betont értékesítenek elsôsorban 
a magyarországi vevôk részére. Megtudtuk, 
hazánkban újdonság a KNECHT és LIAPOR 
technológiával készülő lakóépület-elemek gyártása, 
amelyekből a kész házszerkezet összeszerelése a 
pincétől a tetőfödémig három napig tart.

S�������� �����... 

– Immár a magyarországi piacon is mind intenzívebb 
kereslet mutatkozik a termékeink iránt – tuda� a 
Orosz Péter ügyvezető. – A LIAPOR-termékcsalád
segítségével ugyanis egy lakóház három nap ala�  
felépíthető, s egyesíti a masszív szerkezetek és a 
gyors házépítési módszerek előnyeit. Ezeket mi 
gyártjuk és az építésben is részt veszünk.

Kérdésünkre elárulta, a LIAPOR-elemek hasznos 
négyzetméterre vetíte�  ára 30-35 ezer forint körül 
alakul, azaz egy 100 négyzetméteres háznál 3,5 
millió forint a falszerkezet költsége,  s ebben 
benne van a szerelés díja is, azaz versenyképes a 
téglával.

– A LIAPOR-elemek hang- és hőszigetelők, 
penészedés nem fordulhat elő, nem tartalmaznak 
szintetikus anyagot, vagyis öko-rendszerként is 
felfoghatók, és nagy mértékben tűzállók – ismerte� e. 
– Családi házak és társasházak építésénél egyaránt 
felhasználható, de építe� ek már ebből stadiont és 
sípályát is.

Kész házszerkezet három nap alatt 

A LIAPOR �����������
���� ���������� ��������� �� 

A��� ��� �������� 

Érdekességként megemlíte� e, kiváló karámpad-
lózatnak, mert az állatnak melegérzetet ad és így 
kevesebb alom kell. Ugyanakkor ha nem beton-
ként használjuk, hanem granulátumként, akkor
zöldtetőként, illetve a padló feltöltéséhez használ-
ható deszka-padló alá. Ez utóbbi esetében szabá-
lyozza a lakás páratartalmát, azaz nem nedvesedik 
lakás és jobb a levegője is.

Mint megtudtuk, hazánkban még csak most 
van elterjedőben, de Németországban már a ‘70-
es évektől alkalmazzák és nagy népszerűségnek 
örvend.
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- Tizenhárom évvel ezelő� , 1992-
ben főként korrózióvédelemmel, 
gumi és műanyag bevonatok 
készítésével foglalkoztunk. Legin-
kább ezt a speciális munkát az ak-
kori BVK-ban végeztük, 10-12 fős 
csapa� al. Ez a tevékenysége ma is 
meghatározó a cégnek, de 1997-től új 
profi lt is választo� unk, kibővíte� ük 

Meglehetősen szerteágazó profi lra te�  szert megalakulása óta a 
kazincbarcikai székhelyű Polip - Roving K� . Ennek persze nemcsak 
gazdasági eredői vannak, hanem az is, hogy Magyar Béla a cég 
tulajdonos ügyvezetője ma már felnő�  fi aival közösen családi 
vállalkozásként alakítja a cég sorsát.

HELYSZÍNI TERVEZÉS,
EGYEDI BÚTORGYÁRTÁS

P����-R����� K��.
3700 Kazincbarcika

Széchenyi u.116
Tel.: 48/320 184  Fax: 48/512 810 

e-mail: poliprov@axelero.hu
www.foresth.hu

a lapszabásza� al és a bútorgyártással 
is, s ezzel természetesen a dolgozói 
létszámunk is gyarapodo� .- mond-
ja beszélgetésünk elején a cégveze-
tő. Közben kinőttük korábbi
telephelyünket, s két éve felé-
pítettük a jelenlegi üzletünket, 
bemutatótermünket, és megnagyob-
bíto� uk az üzemcsarnokot is.

Büszkén mutatja a műhely-
csarnokban lévő korszerű gépeket, 
amelyek nagyon megkönnyítik 
a munkát. Az elmúlt két évben 
a 30 milliós géppark élfóliázóval 
és digitális lapszabász géppel 
gazdagodo� , amely elengedhetetlen 
a pontos munkához. 

- Az egyiket saját erőből, a mási-
kat viszont támogatással vásá-
roltuk. Terveink szerint még ebben 
az évben elkezdjük egy új, 300 
négyzetméteres telephely építését is, 
ahol fa ajtók és ablakok gyártásával 
foglalkozunk majd. Ezt a közel 30 
millió forintos beruházást nagyon 
szeretnénk pályázati pénzből 
megoldani. Jelenleg is foglalkozunk 
ajtó profilok gyártásával, de ezt 
a tevékenységet bővítenünk kell, 
mert szerencsére van igény rá. 

Nem sok kész árút látunk az 
üzletben, mindössze néhány 
mintadarab, viszont számtalan 
fotó és katalógus segíti a vevő 
választását.

- Rá kellett jönnünk az évek 
során, hogy a helyszíni tervezéssel, 
s egyedi bútorgyártással jobban 
boldogulunk. Ez nemcsak a magán-
szférára értendő, hanem a céges 
megrendelésekre is. Iskoláknak, 
óvodáknak, könyvtáraknak dolgoz-
tunk sokat az elmúlt időszak-
ban, de rengeteg iroda- és labor-
bútort is gyártottunk. Ma már a 
megrendelések 40 százalékát teszi 
ki a cégektől, önkormányzatoktól, 

intézményektől kapo�  megbízás. 
Az- az igazság, hogy nagyon sokan 
vagyunk a piacon, s a legtöbben a 
lakosságot szolgálják ki, ezért kell 
kicsit mindig módosítani a profi lon, 
vagy bővíteni azt. Természetesen 
minden egyedi igényt kielégítünk, 
segítünk a tervezésben, az anyagok 
kiválasztásában. Ha valaki kész 
bútorlapokból szeretne ajtót vagy 
bútort rendelni arra is, de ha 
tölgyből, cseresznyéből arra is 
van lehetősége. Bútorszerelvény 
boltunkban pedig minden kiegészí-
tőt megtalálnak ügyfeleink, ami a 
bútorhoz szükséges.
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Az Európai Bíróság kimondta, hogy a diákoknak járó 
állami támogatásokat és kedvezményes hiteleket nem 
lehetne megtagadni az Európai Unió más tagállamából 
származó diákoktól. A Londonban tanuló francia 
diák, Dany Bidar ügyében hozo�  döntés messzemenő 
következményekkel járhat minden diák számára, aki 
saját államán kívül folytatja tanulmányait. Bidar 2001 
szeptemberében fordult diákhitelért Ealing város 
önkormányzatához, miután felve� ék a University College 
of Londonba. Ealing megtagadta a kölcsönt, azzal az 
indoklással, hogy nem elég, hogy ha a diák abban az 
államban van bejelentve, de „letelepült” („settled”) 
státussal is kell rendelkeznie. Az angol törvények viszont 
nem teszik lehetővé külföldi diákok számára ennek a 
státusnak az elnyerését. Bidar beperelte Ealinget, arra 
hivatkozva, hogy az önkormányzat döntése megsérti az 
EK-szerződés nemzeti alapon való megkülönböztetést 
tiltó cikkelyét. Az angol bíróság az Európai Bírósághoz 
utalta az ügyet, amely úgy döntö� , hogy az EK-szerződés 
18-ik cikkelye (szabad letelepedés bármelyik államban) 
és a letelepedési jogot részletező EGK/364/90-es irányelv, 
valamint az uniós állampolgárság és az EK-szerződés 
oktatásra vonatkozó cikkei alapján egy más tagállamból 
származó diáktól egy állam nem tagadhatja meg azokat 
a támogatásokat, melyeket saját polgárainak ju� at. A 
bírósági döntés hatálya azonnali.

„A vonatkozó angol törvényi feltételek könnyebben 
teljesíthetőek brit állampolgárok számára, és ezzel 
valószínűleg hátrányos helyzetbe hozzák a más 
tagállamok polgárait” - indokolja a francia diákot 
támogató döntését a Bíróság. Az ítélet ugyanakkor azt is 
kimondja: „annak érdekében, hogy a más tagállamokból 
származó diákoknak nyújto�  támogatások ne jelentsenek 
túlzo�  terhet, (...) megengedhető, hogy az állam csak 
azoknak a diákoknak nyújtson ilyen támogatást, akik 
demonstrálni tudják, hogy egy bizonyos mértékig 
beilleszkedtek a fogadó állam társadalmába”.

Arról, hogy pontosan mit is jelent a „bizonyos 
mértékig beilleszkede� ”, az ado�  államnak kell döntést 
hoznia, de nem támaszthat túlzo�  feltételeket a diákkal 
szemben. Dany Bidar hiába élt 1998 óta Angliában, az 
angol törvények egyáltalán nem te� ék számára lehetővé, 
hogy megszerezze az állami támogatáshoz szükséges 
„letelepede� ” státust. 

Az Európai Bizo� ság üdvözölte a döntést, rámutatva, 
hogy mintegy 450 ezer európai diák tanul másik 
tagállamban. Az uniós tagság egyébként már e bírósági 
döntés elő�  is kézzelfogható előnyöket jelente�  azoknak, 
akik egy másik tagországba akartak menni tanulni: a 
legtöbb országban az a szokás, hogy a külföldi diákokra 
horribilis tandíjakat vetnek ki, de a diszkriminációt tiltó 
EU-szabályok mia�  a más uniós tagállamból származó 
diákok nem minősülnek külföldinek.

M����� ���������� 
����  �� ��������

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 nemzetközi 
gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat, amely nem 
tévesztendő össze a környezetvédelmi zöldkártyával. A 
biztosítás érvényes még Izlandra, Norvégiára és Svájcra. 
A felelősségbiztosításon kívül kötött biztosításoknál 
azonban, utazás elő�  érdemes ellenőrizni, hogy a biztosítás 
kiterjed-e más országokra. 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 vezettek be. Ma már 
gyorsíto� , 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.

A Belső Szabályzat III. fejezetében foglalt, „Az 
irodák közö� i vélelmeze�  biztosítási fedezeten alapuló 
többoldalú egyezmény” (korábban Többoldalú Garancia 
Egyezmény vagy Rendszámegyezmény) tagállamai az 
egyes tagországokban megkívánt kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolásául - a 
Zöldkártya helye� esítéseként - kölcsönösen elfogadják 
az egyes tagországok illetékes hatóságai által az 
ado�  gépjárműre kiállíto�  forgalmi rendszámot és a 
gépjárművön ovális mezőben külön elhelyeze�  ország 
jelzést.

Az Európai Unió tagországában kiado�  azon forgalmi 
rendszámtáblák esetében, amelyek a bal oldalukon, 
vagy a bal felső sarokban függőleges kék mezőben, a 
körben elhelyezkedő 12 sárga csillagot és ala� a a kiadó 
állam jelzését tartalmazza az Európai Unió területén 
nem kell további külön ország jelzéssel ellátni. Más 
országok azonban az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési 
Egyezményen alapuló belső szabályozásukra tekinte� el 
az előző bekezdésben említe�  külön ország jelzést ezen 
rendszámtáblák esetében is megkövetelik.

A� APEH ���������� ��������� 
�� ����� ������ ������������ 

Az APEH 2005-ben fokozo�  fi gyelmet fordít az Európai 
Unión belüli adómentes értékesítés ellenőrzésére, azzal a 
céllal, hogy meggátolja a visszaéléseket - áll az adóhivatal 
hírlevelében, amely az ellenőrzési irányelveket ismerteti. 

Az adóhivatal az EU-n belüli adómentes értékesítés 
fokozott ellenőrzésével kívánja megakadályozni a 
körbeszámlázást, ezért szigorúan vizsgálja a termék 
más tagállamba ju� atását, különös tekinte� el arra, hogy 
hitelesek-e a fuvarokmányok, és hogy azokat szigorú 
számadású nyomtatványként kezelik-e. 

A 2005-ös ellenőrzési irányelvek szerint a vámhatóság 
export- és import adatszolgáltatását külön is összevetik az 
adóbevallások információival, és jelentős eltérés esetén kö-
telező lesz az adóvizsgálat. Az APEH továbbra is fokozo� an 
fi gyeli azokat az áfa bevallásokat, amelyekben a nagy összegű 
eladások áfa-köteleze� sége megközelíti az ugyancsak nagy 
összegű vásárlások előzetesen felszámíto�  áfáját. 

Az idén az egységes vállalkozási adót fi zetők, illetve 
az azok számláit befogadók is számíthatnak revízióra: 
szükség esetén mindkét félnél meggyőződnek a számlák 
valóságtartalmáról, és a gazdasági esemény tényleges 
teljesüléséről is. 

A kapcsolt vállalkozásoknál - ez különösen a multinacio-
nális társaságokat érinti - az APEH fokozo� an vizsgálja a 
transzferárak jogszerűségét. Kiemelt feladat megváltozo�  
munkaképességű dolgozókat foglalkoztató szervezetek 
- különösen a kijelölt célszervezetek - állami dotáció 
igénylésének ellenőrzése - teszik hozzá. 

A legnagyobb, 3.000 magyarországi adózó legalább 50 
százalékát ellenőrzik, ebbe a körbe azok a vállalkozások 
tartoznak, amelyek adóteljesítménye 367,9 millió forintnál 
több. 

Az adóhatósági ellenőrzések minden ágazatra kiterjednek 
és minden adóalanyi kört érintenek - figyelmeztet a 
hatóság. 

A tartósan veszteséges, illetve a bevallási köteleze� séget 
nem teljesítő vállalkozások számíthatnak a revizorok 
megjelenésére. Vagyongyarapodási vizsgálatoknál - az 
irányelvek szerint - a becslés lesz az adóhatóság bizonyítási 
eszköze. Hangsúlyosan ellenőrzik a teherfuvarozókat (az 
EU-n belüli áruforgalomban betöltö�  meghatározó szerepük 
mia� ), az építőipari vállalkozásokat, a számítástechnikai 
alkatrészek forgalmazóit, illetve az oktatási intézmények 
buszbérlet vásárlásait; a textiltermékek és lábbelik 
kereskedéseit - összegzi a hivatal. 

Az ellenőrzési típusok 68,4 százaléka a bevallások 
utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés lesz. Ebből 
a legnagyobb adóteljesítményű adózók ellenőrzése 
18 százalékot, a vagyongyarapodási vizsgálatok 1,5 
százalékot, a bevallás kiegészítése alapján elrendelt 
ellenőrzés 0,1 százalékot, az azonnali ellenőrzések pedig 1,4 
százalékot tesznek ki. Az átalakuló, adóköteleze� ségüket 
megszüntető, jogutód nélkül megszűnő vállalkozások 
ellenőrzése 15,7 százalékot képvisel az összes ellenőrzésen 
belül, a kiutalás elő� i ellenőrzés 25,3 százalékot.

H�������� �������������� � 
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Figyelmezte� e az Európai Bizo� ság Hollandiát, amiért 
a kelet- és közép-európai nyolc új EU-tagországból 
származó szolgáltatóvállalatoknak előzetesen 
munkavállalási engedélyt kell kérniük a Hollandiában 
ideiglenesen alkalmazni kívánt külföldi munkavállalók 
számára, még akkor is, ha azok az országban bejegyze�  
cégek. Mivel ez nem kötelező az EU 15 régebbi tagállama, 
valamint Málta és Ciprus cégei számára, a Bizo� ság 
a szabályozást hátrányos megkülönböztetésnek 
minősíti. 

A brüsszeli testület a szabályozás diszkriminációt 
megszüntető megváltoztatására szólíto� a Hollandiát. 
Ha az ország tartósan nem tesz eleget a bizottsági 
felszólításnak, újabb intés után Brüsszel az Európai 
Bírósághoz fordulhat az ügyben. 

Immár másodfokú intést kapo�  pénteken Görögország 
is, mert hasonló rendszert tart érvényben az EU-
tagországok azon cégeivel szemben, amelyek nem EU-
tagországok állampolgárait is alkalmazzák ideiglenesen. 
A bizo� ság több szempontból is az egységes és szabad 
uniós piac szellemével ellentmondásban lévőnek tartja a 
gyakorlatot. A cégek emia�  nem tudnak a legkedvezőbb 
áron dolgozni, a végső fogyasztóknak pedig magasabb 
árat kell fi zetniük. Az úgyneveze�  szociális dömping - 
végletesen olcsó munkaerő alkalmazásának - elkerülése 
érdekében az EU csaknem tíz éve már alkotott egy 
irányelvet, amely kimondja, hogy az EU területén 
alkalmazo�  dolgozók számára azon országban érvényes 
munkafeltételeket kell biztosítani (beleértve a minimális 
munkabért is), ahol alkalmazzák őket, függetlenül az őket 
felvevő cég hovatartozásától. Ugyancsak a helyi szabályok 
vonatkoznak a dolgozók ellenőrzésére is. A bizo� ság 
kelet-európai cégektől érkeze�  panaszok nyomán indíto�  
vizsgálatot az ügyben. Felhívta a testület fi gyelmét a 
keleti cégek nehézségeire az Európai Parlament is. A 
bizo� ság arra is emlékeztete� , hogy több EU-tagország 
- köztük Hollandia is - a csatlakozási tárgyalások során 
lehetőséget kapo�  arra, hogy ideiglenesen ne engedje 
teljesen szabadon munkát vállalni az új tagországokból 
érkező munkaerőt. Ez azonban nem vonatkozik a 
szóban forgó alkalmazo� akra, mert az ő felvételük a 
szolgáltatások szabadságát érintő szabályokhoz, illetve a 
szolgáltató cégek alkalmaztatási lehetőségeit szabályozó 
cikkelyhez kötődik. 

UNIÓS HÍREK
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Az egykori gépgyár szomszédságában, közvetlenül a kőbánya 
melle�  áll a kovácsműhely. Az épület korábban garázsként szolgált, 
most Nics Lászlóné, Ancsa, és férje dolgozik benne. Írhatnám: 
mesebeli ez a műhely, de nem írom, mert az üzem történetének 
lapjait az életért, a fennmaradásért folytato�  küzdelem soraival 
róják. Vaslemezekből rózsát, ibolyát, gyertyatartót, acélból kaput 
gyártanak i� , mégpedig piacra, a megrendelők igénye szerint. A 
népi motívumok sajátosan ötvöződnek a kuncsa�  elképzeléseivel. 
Maga, Fazola Henrik büszke lenne a robosztus, mégis romantikus 
kovácsoltvas kapura, amely a műhelyben áll, már majdnem teljesen 
készen. A diósgyőri kohászkodás megalapítója azonban elképedne, 
ha képet kapna róla, hogy a mesterségbeli tudás és a szorgalom ma 
már mennyire kevés az érvényesüléshez. A rózsát üllőn kalapálják 
formájukra; a vörösen izzó vaslemezen alkalmanként könnyek 
sisteregnek.

– Miként szánja rá magát egy asz-
szony, akinek felnő�  gyermekei, unokái 
vannak, hogy az üllő melle� , esetenként 
ráverő kalapáccsal a kezében keresi meg 
a kenyerét?

– Hogyan? Kényszerből. 1998 au-
gusztusának egyik utolsó napján 
kirúgtak a munkahelyemről – mondja 
Nics Lászlóné. – Ma már zúzalékkal 
öntö� ék le annak az üzemnek a helyét, 
amelynek elődjében, később pedig 
amikor k� -vé alakult, összesen húsz 
évet dolgoztam. A bükkszentlászlói 
általános iskola elvégzését követően 
az akkori Kohóipari Technikumban 
tanultam tovább. Mint általános 
kohász kaptam meg az oklevelemet. A 
kohászatban, mi úgy mondjuk, az Ó-
gyárban helyezkedtem el. Végigjártam 
a szamárlétra valamennyi fokát. Minden 
beosztásomban a lelkiismeretes és 
pontos munka híve voltam. A nemesacél 
kovácsüzem társaságban papíron nem 
én voltam ugyan az első számú ember, 
de gyakorlatilag én veze� em az üzemet. 
Vasúti tengelyeket gyárto� unk többek 
közö�  iráni, egyiptomi megrendelésre. 
Aki valamicskét is konyít a szakmához, 
tudja: az ado�  technológia melle�  az 
összes munkadarab nem készülhet el 
hajszálpontosan a minőségi előírásoknak 
megfelelően. Bármilyen odaadóan 

lelkiismeretesen dolgozzon is az ember, 
zárvány képződhet például, vagy egyes 
tengelyek szilárdsága, rugalmassága 
nem felel meg az elvárt mércének. A 
ilyen termékről is megoldha� uk volna 
a kellő minősítés kiállítását papíron, 
de a lelkiismeretem a csalást nem 
viselte el. Szeretek nyugodtan aludni. 
Hogyan viselhettem volna el, hogy 
az a bizonyos tengely akár öt, vagy 
teszem fel tíz év múlva a vonat robogása 
közben eltörik, s tragédia következik 
be? A kevésbé jól sikerült darabokhoz 
nem adtam a nevemet. Tizenhat ember 
dolgozo�  a kezem ala� . Lehet, hogy 
nem éppen virágnyelven beszéltem, 
amikor az érdekeikért emeltem fel a 
szavam. Lapátra te� ek, s nem volt más 
választásom, mint kezembe fogni a 
kalapácsot.

– Ön nem az első ember, akitől 
ilyen keserű szavakat hallok. A sors, 
vagy ki tudja minek köszönhetően 
Diósgyőrben  fe lszámolták  azt 
a munkakultúrát, amely nemcsak 
az országnak, hanem a világnak is 
becsületére vált. Ám kesergésből nem 
lehet megélni. Számomra a csodával 
határos, hogyan lehet vaslemezből 
leheletfi nom rózsaszirmot kovácsolni.

– Csodák csak a mesében vannak. A 
szirom megformálásához szakértelemre, 
erőre, és türelemre van szükség. 
És még akkor is csak a szirommal 
vagyok készen. Azt rá kell ültetni 

a csapos szárra, ugyanúgy, mint a 
virág leveleit. Ebben a szakmában is 
a gyakorlat teszi a mestert. A kezeim 
kérgesek, bütykösek. Az arcom gyakran 
kivörösödik a munkától. Érdekes, 
vagy nem érdekes, mégiscsak itthon 
érzem otthon magam. Ha elutazunk 
valahová, már a második napon vissza-
vágyódom a bükkszentlászlói házba, 
a műhelybe. Valószínűleg a tudat 
ala� i gondolatok munkálnak bennem 
olyankor. Minden kesergés ellenére 
(s nem is szóltam róla, milyen gondot 

jelent az alapanyag beszerzése, az 
egyes megrendelőkkel való viaskodás) 
az ötvenedik évemen túllépve még 
mindig konkrét céljaim vannak az 
életben. Segítem a gyermekeimet, s 
nevelgetem az unokáimat. Lépésről, 
lépésre nyomon követem, hogyan 
nyiladozik az értelmük. Számomra 
ők, a hét éves Nics Gergő és a négy 
és fél éves Oprendek Olivér jelentik a 
boldogságot. Szépen rajzolnak, festenek. 
Gergő lekűzdhetetlenül érdeklődik a 
fegyverek iránt. A nagyapja, a férjem 
segítségével már saját maga kovácsolt 
egy kis kardot. A férjem a társam a szó 
valóságos értelmében. Gyakran együ�  
dolgozunk, néha úgy odamondogatunk 
egymásnak munka hevében, hogy az 
avatatlan szemlélő azt hiheti, mindjárt 
a kalapáccsal esünk egymásnak. De 
nem ez a várható fejlemény. Amilyen 
gyorsan felszikrázik a szemünk, olyan 
hamar lehiggadunk.

– Gondolom, ez a szakma, ha 
jól akarják csinálni a munkájukat, 
önfegyelemre nevel. Egy jól sikerült fotó 
többet mond, mint száz szó. Arra kérem 
mégis, avasson be a fogásokba, hogyan 
készül vasból a rózsaszirom?

– A lemezbe először nyilvánvalóan 
belekarcoljuk a mintát. Én alkoholos 

fi lctollal megerősítem a rajzot, pusztán 
csak azért, hogy jobban lássam a 
körvonalakat. A mintát acélfűrésszel 
vágjuk ki a lemezből. Ezt a darabot 
aztán kovácstűzön a fehér, vagy a 
mélyvörös  izzás ig  heví t jük .  A 
laposfogóval megfogom, s az üllőn egy 
henger segítségével a szirom mintájára 
kalapálom. Eddig tart  a munka 
durvábbik része. Aztán pedig szintén 

melegítés közben fi nomra 
kalapálom, ügyelve arra, 
hogy ne csak nyúljon, 
hanem szélesedjen is az 
anyag. A homokszórás, 
majd az antikolás, esetleg 
a festés következik, s 
végül a kezemben van a 
kész termék. Már csak el 
kell adni. Az sem egyszerű 
művelet.

– Eddig a rózsáról 
beszéltünk. Milyen más 
munkákkal foglalkoznak 
még a műhelyben?

– Az alap, és ötvöző 
anyagokból  bármely 
használati, vagy dísz-
tárgyat elkészítünk a 
m e g r e n d e l ő  i g é n y e 
szerint. A virágokon kívül 
kovácsolunk rozettákat, 
csillárokat, belső tér-
e lvá lasztó  e lemeket , 
világítótesteket, kaput, 
tényleg bármit elkészítünk 
a megrendelő óhaja sze-
rint. Csak van egy bök-
kenője a munkánknak. 
Az anyagért legyen az 
alapanyag, vagy a hoza-

A rózsaszál 
vasból beszél

dék, az ötvözőfém nekünk azonnal 
fizetnünk kell. Nem késlekedhetünk 
egyetlen számla befizetésével sem, 
és maradéktalanul eleget kell ten-
nünk a Betéti Társaságunkra kirótt 
kötelezettségeinknek. Termékünkért 
viszont majd fi zetnek. Sőt, nem fi zetnek, 
ha a megrendelő esetleg visszakozik, 
az előre befektetett költségek nem 
térülnek meg, a munka díjazásáról 
nem is beszélve. Panaszt legfeljebb az 
égieknél tehetünk.

– Esetleg pereskedhetnek. Amíg 
viszont jogerős ítélet születik, és be-
hajtják a követelésüket, évek telnek el. 
A hivatal, a szolgáltató viszont nem 
vár. Ezért vannak csapdahelyzetben az 
egyéni kisvállalkozók. Biztos vagyok 
benne, hogy a népművészeti vásárokra, 
kiállításokra eljárnak.

– De el ám! Sőt a férjem a bemutatókra, 
a látványosság kedvéért elhozza a lábbal 
hajtható kovácsfújtatót. Felállítjuk a 
sátrunkat, fölvesszük a bőrkötényünket. 
A műhelyben két és fél mázsás üllőn 
dolgozunk, de van nekünk kisebb 50, sőt 
35 kilós üllőnk is. Folyamatosan részt 
veszünk a Borsodi Fonó rendezvényein, 
elmegyünk a kovács versenyekre. Az 
elmúlt esztendőben végre eljuto� unk 
Budapestre is, a Mesterségek Ünnepére. 
Ugyancsak tavaly 19 munkánk közül 
16-ot minősíte� ek Népi Iparművészeti 
Terméknek. Amióta a Fügedi Márta 
Népművészeti Egyesület tagjai le� ünk, 
könnyebben, gyorsabban haladunk 
az értékesítéssel. Bár néha kijön az 
emberből a szó, és panaszkodik, azért a 
jó kedélyünket nem veszíte� ük el. 

– A végszó legyen Madách: „az élet 
célja a küzdés maga”.

N��� ������������, ����� �������
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Ezt a kaput a műhelyben készíte� ék

A rózsa, mint díszítő elem a kapuban

Felkötik a védőkötényt

Az anyagot kovácstűzön
melegíti Nics László
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Limanowa, Gorlice, Przemyls neve attól tartok 
manapság az emberek többségének semmit se mond, 
pedig az említett galíciai települések térségében 
sok ezer miskolci, borsodi baka harcolt az első 
világháborúban, hogy megakadályozzák az oroszokat 
a Kárpátokon való átkelésben. Rájuk emlékezve a 
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége tagjai tavasszal 
elzarándokolnak az egykori csataterekre.

Sokan mosolyognak, vagy csak legyintenek, 
ha arról hallanak, vannak akik nem nyaralni, 
bulizni utaznak messze földre, hanem, 
hogy ott csatatereket, katonai temetőket 
látogassanak meg. Pedig ezen nincs mit 
csodálkozni, nálunk szerencsésebb sorsú, 
nyugatabbra élő népeknél nagy hagyománya 
van ennek, például minden évben tízezrek 
zarándokolnak el a franciaországi Norman-
diába, hogy megünnepeljék a második 
front megnyitásának évfordulóját. Azért 
nálunk is vannak, ha kevesen is, akik 
ápolják a honvédek emlékét, például a 
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége 
borsodi szervezete. Mint Tarczai Bélától, 
az egyesület titkárától megtudtuk tavaly 
szeptemberben a bajorországi Pockingban 
jártak, ahol a második világháború végén 
sok ezer magyar baka töltött néhány 
hónapot amerikai fogságban. A háború 
ugyan 1945. május 8-én véget ért, de a 
sebesültek, betegek közül sokan elhunytak. 
Így Pockingban található a legnagyobb 
nyugati magyar katonai temető. A németek 
példásan gondozzák, szívesen látják a 
magyar bajtársakat, leszármazo� aikat. 

Decemberben, az első világháborúban 
vívott csata 90. évfordulóján Dél-Len-
gyelországban, Limanowában jártak. Ez az 
ütközet úgy vonult be a hadtörténelembe, 
mint a magyar huszárok utolsó virtusa, 
azonban érdemes megjegyezni, hogy 
valójában a frontra érkező miskolci 10-es 
honvédek akadályozták meg az oroszokat 
abban, hogy lerohanják a Kárpátok hágóit. 

„Miskolc háziezrede volt a 10-es Hon-
véd Gyalogezred, amely keretében a 
feltöltésekkel együtt 40 ezren mentek ki 
a frontra. Galíciában, az oroszok ellen 
kezdték a háborút, ahol 1915 tavaszán részt 
vettek a híres gorlicei áttörésben, majd 
Erdélyben harcoltak az oda betört románok 
ellen. A háború vége olasz fronton érte az 
alakulatot. A paduai fegyverszünet után 
az olaszok elfogták az ezredet, a zászló és 
pénztár hadizsákmány le� , az ezrednapló 
nyomtalanul eltűnt” - foglalta össze a 
miskolci bakák világháborús szereplését 
Tarczai Béla, az egyesület titkára. 

A világháború és tanácsköztársaság for-
gatagának elcsendesülése után a veteránok 
egyesületet alapíto� ak, s a legnagyobb hős-
te� ükként számon tarto�  gorlicei á� örés 
kezdetéhez, május 2-ához legközelebb 
eső vasárnap emléknapot tartottak, a-
hol megemlékeztek hősi halottjaikra, 
megbeszélték kivel mi történt az elmúlt 
időben. Szobrot is állíto� ak, összehoztak 
egy házi múzeumot, emléktábla került a 
kaszárnya falára, s kulturális programokat 
is rendeztek. Ennek vete�  véget a második 
világháború. Az összegyűjtött relikviák 
többsége eltűnt, a szobrot száműzték a 
hősi temetőbe, s csak néhány éve került 
újra méltó helyre - az egykori laktanya 
épüle� el (ma Herman O� ó Gimnázium) 
szembeni parkba. Az emléktábla pedig 
szőrén-szálán eltűnt, de elkészíte� ék egy 
másolatát. Néhány éve felelevenítették 
a miskolci honvéd hagyományokat, újra 
megemlékeznek az egykori bajtársak 
hőste� eiről. Kazincbarcikán és Tiszalökön, 
a két volt hadifogoly munkatáborban 
raboskodo�  egykori honvédek emléke elő�  
is leróják minden évben kegyeletüket.

Az idén tavasszal lesz a gorlicei csata 
megvívásának 90. évfordulója, amely 

alkalmából a Volt Hadifoglyok Bajtársi 
Szövetsége két rendezvénnyel is készül. 
Emléktúra indul Gorlicébe (Lengyelország). 
“A gorlicei három katonai temetőben 131 
azonosíto�  magyar katona nyugszik, akik 
közül 34-en miskolci honvédek voltak. 
Április 30-án rójuk le kegyeletünket a 
sírjaiknál” - tudtuk meg Tarczai Bélától. Ezt 
követően ellátogatnak Przemyslbe, amely a 
monarchia legnagyobb erődje volt, s hosszú, 
keserves ostrom után 1915. március 22-én 
kapitulált az oroszok elő� , mivel elfogyo�  a 
védők élelmiszere. Az erődöt védő csapatok 
döntő többsége szegedi és kassai volt, de egy 
miskolci zászlóaljat is csapdába ejte� ek i� , s 
aki túlélte az ostromot, az megismerkede�  
Szibéria “szépségével”. Az utat anyagilag 
támogatja Kazincbarcika városa, s Miskolc 
is segítséget ígért.

Május 9-én, ami a szerencsésebb né-
peknek a győzelem, nekünk a béke első 
napja fotókiállítást rendeznek a Herman 
Gimnáziumban a 10-es honvédek harcairól. 
Nem titkolt cél, hogy a fi atalokkal megismer-
tessék a múltat, legyen aki tovább viszi a 
hagyományokat.

Honvédek nyomában
Hetven fölött is aktívak

szöveg: C������ L�����
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Négydimenziós 
képalkotás a miskolci 
Lithoterápiás Intézetben

A nyíregyházi házaspárral a 
baba-mozi előterében találkoztunk. 
A kismama és az édesapa érthetően 
nagy izgalommal várakozott a 
vizsgálatra.

– Egy éve kötöttünk 
házasságot a feleségemmel 
– mondja a 37 éves, keres-
kedelmi vállalkozást irá-
nyító férfi. – A korábbi 
vizsgálatok alapján tudjuk, 
hogy a magzat jelenleg 29 
hetes. A négydimenziós 
diagnosztizálásról Nyír-
egyházán,  baráta im, 
kollégáim körében hallot-
tunk. Most arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy a baba 
egészséges-e minden 
szempontból ,  i l le tve 
szeretnénk megtudni, 
hogy kisfi út, vagy kislányt 
hord-e a szíve alatt a 
feleségem.

– Eldöntötték már, 
hogyan nevezik el  a 
születendő gyermeket?

– Amennyiben kislány 
látja meg a napvilágot 
Nórának, ha pedig kisfi ú, 
akkor Tamásnak keresz-
teljük majd el.

– Miért éri meg Önöknek, hogy 
Szabolcs-Szatmár Bereg Megye 
Központjából Miskolcra utazzanak 
egy vizsgálat érdekében?

– Egyrészt bízunk a labora-
tórium munkatársainak felkészült-
ségében, másrészt szeretnénk 

megörökitettetni a babánkat 
már ebben az életkorában is. A 
felvételekről VHS kaze� án, vagy 
DVD lemezen másolatot kapunk, 
amelyet életünk végéig bármikor 
levetíthetünk. Úgy gondoljuk, 
gyermekünk számára is élmény lesz 
megtekinteni önmagát, amikor még 
az édesanyja méhében fejlődö� .

A laboratóriumba lépve Szanyi 
Andrea szonográfus fogadja a 
házaspárt. Egy olyan berendezés 
melle�  ül, amelyet eddig legfeljebb 
csak a fantasztikus filmekben 
láthattunk. Amíg az édesanya a 
vizsgálathoz készülődik, addig férje 
a kivetítő vászonnal szemben foglal 
helyet. A vásznon ugyanaz a kép 
látható, amely a Philips berendezés 
monitorján megjelenik.

– A magzat minden szempontból 
egészséges  –  közli  az  első , 
legfontosabb vizsgálati eredményt 
a szonográfus. – Kíváncsiak a 
nemére, vagy maradjon az titokban 
megszületéséig?

– Nem, szeretnénk tudni, hogy 
kislányra, vagy kisfi úra számítsunk-
e – mondja a kismama.

– Nos, akkor biztosak lehetnek 
benne, hogy kislányuk születik.

Az apa (ezúttal nem túlzás a 
kifejezés) megbabonázo� an követi 
a kivetítőn megjelenő képet. Látszik 

az anyaméh kontúrja, s benne a 
magzat mozgása. Szanyi Andrea 
egy billentyű kombinációval 
hallhatóvá teszi a baba ritmusos 
szívhangját, a kivetítőn pedig meg-
jelenik a szívfrekvencia grafikus 
ábrázolása.

Dargai Márta, intézetvezető 
főnővér a következőket mondja:

– Bár évtizedek óta dolgozom 
az egészségügyben, s nyomon 
követhettem az ultrahangos 
diagnosztizálás technikai fejlődését, 
én magam is megdöbbentem, 
amikor a baba-mozi első képeit 
megpillantottam. A készülék 
képernyőjén a baba minden moz-
dulata jól kivehető: a csücsöri 
száj, az ökölbe szorított parányi 
kéz, mosoly, morcoskodás, sírás, 
a magzat neme, illetve a fejlődési 
rendellenesség. Személyes tapasz-
talataink szerint látjuk, hogy a 
kismamák, a kispapák le sem tud-
ják venni a szemüket a képernyőről 
és elérzékenyülnek a látványtól. 
Intézetünk további szolgáltatása, 
hogy a mozgó képeket megörökítjük 
és igény szerint kazettát, DVD 

lemezt adunk a babára váró pá-
roknak.

Az intézet a DVD-t 12 ezer 
forintért, a színes fényképet ezer 
forintért adja át a leendő szülőknek. 
A vizsgálatra előjegyzést kell kérni, 
olyannyira sokan szeretnék azt 
igénybe venni.

– Mindannyian örömmel fo-
gadjuk, ha a vizsgálat pozítív ered-
ménnyel zárul, mint a nyíregyhá-
zi házaspár esetében. Ám mi 
történik balszerencsés esetben, ha 
ne adj’ Isten komolyabb magzati 
károsodásra bukkannak?

– A 4D ultrahang vizsgálat leg-
megfelelőbb első időpontja a ter-
hesség 12-13-ik hete – válaszolja 
a kérdésre dr. Sraj Áron, az inté-
zet radiológus főorvosa. – Ha 
komolyabb fejlődési rendellenes-
séget diagnosztizálunk, természete-
sen közöljük a kismamával, és 
az édesapával. Ezt követően kö-
zösen döntünk róla, hogy még 
időben elindítsuk a károsodott, 
esetlegesen életképtelen magzat 
megszülesztését.

– A három dimenzióról,  a 
hologramról az érdeklődőknek 
vannak fogalmaik. De mi a negyedik 
dimenzió? 

– A negyedik dimenzió közis-
merten az idő. Véleményem szerint 
a gép működésének mély szakmai 
részleteit nincs okunk ismertetni, 
annak a szakmai folyóiratokban 
van helye. A lényeg: gépünk képes 
folyamatos, csodálatos mozgókép 
felvételére, még a magzati életben 
az egész vizsgálat során.

– Okozhat-e károsodást a baba 
számára a 4D vizsgálat?

– Az ultrahangos vizsgálat 
több mint 30 esztendeje terjedt 
el. A terhesség alatti ultrahang 
diagnosztizálás ma már egész 
Európában általánossá vált. Az 
UH vizsgálat kimutathatóan nem 
okoz sem a magzatnak, sem az 
anyának károsodást. A 4D UH 
vizsgálat teljesen azonos típusú és 
intenzitású, mint a hagyományos 
ultrahang.

– A Lithoterápiás és Radiológiai 
Intézet 4D diagnosztikai eljárása 
melle�  szükség van-e hagyományos 
kórházi vizsgálatra?

–  Nagyon fontos ,  hogy a 
kórházi folyamatban részt vegyen 
a kismama, ezáltal  egyetlen 
vizsgálatot se hagyjon ki. A 4D 
vizsgálat egy olyan professzionális, 
részlet gazdag diagnózist ad a baba 
fejlődéséről, amely kiegészíti és 
segíti a kismama kezelő orvosának 
munkáját.

szöveg Udvardy József

A miskolci, Lithoterápiás és Radiológiai Intézetben, amely a Semmelweis 
Kórház területén található, az elmúlt év végén állíto� ák a diagnosztika 
szolgálatába a 4D UH laboratóriumot, népszerűbb elnevezésén a baba-
mozit. A legmodernebb, 4 dimenziós HDI-4000 Philips típusú gép 
forradalmasítja a születés elő� i magzati vizsgálatot. A képfelbontás, illetve 
a térben és időben történő ábrázolás az eddigi legpontosabb képalkotást 
teszi lehetővé a magzatról. Ilyen laboratóriumot megyénkben elsőként a 
Lithoterápiás és Radiológiai Intézet rendeze�  be. Az európai színvonalú 
diagnosztizálásnak rövid idő ala�  régiónkon kívül is jó híre kelt.

Dargai Márta

Dr. Sraj Áron

Az édesanya vizsgálat közben

A Lithoterápiás és Radiológiai 
Intézet épülete
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A miskolci székhelyű Wicha 
Autóház Kft. – amely Borsod-
Abaúj-Zemplén egyedüli Audi 
márkakereskedése – Lórántffy 
utcai telephelyén az új Volkswagen 
és Audi gépkocsik értékesítése 
melle�  számos magas színvonalú 
szolgáltatást is végez. A garan-
ciális és azon túli javítások, kar-
bantartások mellett, a Weltauto 
partnereként foglalkoznak használt 
autók adásvételével. Emellett 
forgalmaznak gyári alkatrészeket, 
vállalják az általuk képviselt 
márkák és más típusú járművek 
karosszériajavítását, fényezését 
ado�  esetben úgy is, hogy megoldják 
a helyszíni biztosítási kárrendezést. 
Az állandó értékesítési akciók, a 
folyamatosan megújuló, magas 
műszaki színvonalat képviselő 
termékpaletta, a biztos műszaki 
há� eret adó javítóbázis a társaságot 
a megye autóséletének egyik 
meghatározó szereplőjévé teszi. 

Érdemes kiemelni, hogy 
2003 óta tevékenységüket 
az ISO minősítés által meg-
határozott rendszerben 
végzik. Az pedig, hogy 
a Skoda márkaszervize 
lettek azt is jelenti, hogy 
megfelelnek a gyártócég 
által támaszto�  igen magas 
minőségi és műszaki kö-
vetelményeknek.

Ez utóbbi kapcsán fon-
tos megjegyezni, hogy az 

elmúlt évben mintegy nettó 25 
millió forintot fordíto�  az autóház 
szervizének korszerűsítésére. A 
fejlesztés magasabb színvonalú 
és hatékonyabb munkavégzést 
tesz lehetővé. Nem utolsó sorban 
pedig ennek köszönhető, hogy 
maradéktalanul teljesíteni tudják 
az európai uniós előírásokat.

Ugyancsak a tavaly történt meg 
a cég informatikai rendszerének 
korszerűsítése. Így ma már olyan 
ügyviteli rendszert alkalmaznak, 
amely összhangban áll a konszern 
jövőbeni követelményeivel.

Jelenleg a Wicha Autóház Kft. 
szervize az egyetlen a térségben, 
amely három márkát képvisel. Ennek 
részben gazdaságossági indokai 
vannak, hiszen a Volkswagen 
konszern több márkájának javí-
tásával a szolgáltatás fajlagos 
költségei csökkenthetők, ezzel az 
ügyfelekre háruló üzemeltetési 
ráfordítások is mérséklődnek

A Wicha Autóház K� . jogelődjét, a Wicha-Lerch Autóház K� .-t 1994-ben alapíto� ák, így a cég 
már több mint egy évtizede áll az ügyfelek rendelkezésére. A társaság eddig az Audi valamint a 
Volkswagen személy és kishaszonjárművek márkakereskedése és márkaszervize volt, 2005 januárjától 
pedig a Skoda hivatalos márkaszervizeként is üzemel. A k� . 1996-ban elnyerte „Az év Volkswagen 
márkakereskedője” címet. 

A jövőben – a hagyományoknak 
megfelelően – folyamatos akciókkal 
várják az autóház munkatársai 
ügyfeleiket. Így az autótulajdonos 
továbbra is számíthatnak például 
arra, hogy a Wicha Autóház K� .-
nél kedvezményesen végzik el a 
szezonális átvizsgálásokat, vagy 
mérsékelt áron juthatnak olyan 
alkatrészekhez, tartozékokhoz, mint 
a téli, nyári gumiabroncs,  tetőtartó, 
vagy egyéb gyári tartozékok. 

A Skoda tulajdonosok pedig 
ne feledjék:  a  márkaszerviz 
már őket is részesíti ezekben a 
kedvezményekben, meg persze a 
szerviz teljes szolgáltatási skáláját 
is igénybe vehetik, függetlenül az 
autó vásárlási helyétől.

Cím:
3534 Miskolc
Lórántff y Zs. u. 30/a

Tel.: 46/530-030
Fax: 46/530-031

E-mail:
volkswagen@wichak� .hu

Web: www.wichak� .hu

Tér és Forma
Virtuális látvány magas fokon

A látványterv készítése során 
szárnyalhat a képzelet, hiszen 
izgalmas elemek, magas szintű 
effektek megvalósítására nyílik 
lehetőség. A cél azonban nem 
csak a kiemelkedő látvány elérése, 
hiszen legalább ennyire fontos a 
hitelesség, a realizmus.

De mire is szolgál a térgrafi ka… 
A c é l  a  j ö vő  va l ó s á g á n a k 
megmutatása, körüljárhatóvá 
tétele. Ezt az anyagot a megbízó 
több formában is kérheti, hiszen 
fotorealisztikus képek, animációk, 
mozgatható modellek, internetes 
honlapok is megalkothatóak. A 
térgrafika az építtetők számára 
sokkal  át láthatóbb,  mint  az 

építészeti terv. 
Egy látványterv nagyban 

segíti az értékesítést, hiszen egyre 
gyakrabban kerülnek eladásra 
olyan lakások, házak, melyek még 
csak papíron léteznek. A laikusok 
számára az építész elképzelése csak 
három dimenzióban, a környeze� el, 
fényekkel együ�  válik érthetővé.

Komplex megoldásaink átfogják 
az építészet, belsőépítészet, 3D 
animáció és multimédia széles 
s k á l á j á t .  A l e g m o d e r n e b b 
t e c h n i k á k k a l  k í n á l u n k 
költséghatékony megoldásokat 
építészeknek, belsőépítészeknek, 
kivitelezőknek, gyártóknak és 
kereskedőknek egyaránt. 

Szolgáltatásaink segítik a 
kivitelezést, hiszen megkönnyítik 
a legszebb árnyalatok és formák 
megtalálását,a megfelelő anyagok 
kiválasztását, lehetővé teszik az 
eredményes értékesítést már a 
kivitelezés elő�  is.

PÁN-NORDPONT KFT.
TEL.: 70/50-70-489
INFO@3DLATVANY.HU
WWW.3DLATVANY.HU
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Kalló László, miskolci festőművész Derkovits utcai 
műtermében tucatnyi, fehér olajjal már lealapozott 
farostlemez várakozik arra, hogy a művész festőállványára 
kerüljön. A mester fejében már formálódnak a gondolatok, 
amelyek majd a képeken tárgyiasulnak. A festőművész 
életének nyolcvanadik tavaszán új technika kidolgozásán 
munkálkodik. Az ötlet a maga csöndes egyszerűségében 
nagyszerű. Olajjal akar festeni, akvarell hatást keltve. 
Művészi világának kiteljesítéséhez a technikát is kidolgozta 
már: az olajfestéket addig hígítja terpentinnel, amíg az közel 
hasonlóvá válik a vízfestékhez. Látszólag könnyebb az 
anyag; a színek egymásra folyhatnak, összeolvadhatnak. Az 
új technika azonban csupán eszköz a csendes, zárkózo�an 
dolgozó művész önkifejezésére. A kész művek mutatják majd 
meg, sikeres lesz-e Kalló László újabb nekirugaszkodása a 
műértő közönség, a vásárlók, és nem mellékesen a szakma 
meghódítására, a társak elismerésére.

– Két, fél karos súlyzót is látok i�, 
a műtermében. Joggal vélem, hogy 
dísznek, esetleg nehezéknek használja 
őket?

– Nem. A súlyzókkal naponta, rend-
szeres gyakorlatokkal edzem ma-
gam. Állóképességem, kondícióm 
megőrzése fontos számomra. Ha már 
a Jóisten segítségével életem vala-
mennyi vihara ellenére nyolcvan évesen 
is egészségnek örvendek, nekem is 
tennem kell, hogy céljaim megvalósítása 
érdekében megőrizzem fizikai teljesí-tő 
képességemet. Én pedig az új tech-
nika alkalmazásával be akarom bizo-
nyítani: megújítom a festészetemet, 
mégpedig olyan alkotásokkal, amelyek 
megkoronázhatják eddigi műveimet. A 
súlyzózásnak, a testedzésnek hagyomá-
nyai vannak az életemben. I�úkoromban 
előbb futballoztam, aztán tornász le�em. 
Tehetségesnek tarto�ak lovon és gyűrűn. 
Barátaimmal pedig olyan akrobata 
mutatványokra voltunk képesek, 
 amelyekre ma is büszke lehetek.

– A Herman O�ó Múzeum Papszer 
utcai épületében a napokban nyílt meg 
gyűjteményes kiállítása. A tárlatra 
készíte� füzetben olvasom: „Gyermek-
korában a Tíz utcában (lako�), majd 
a Lónyai utcában, végül a harmincas 
években felépülő, Stadion melle�i új 
bérházban kaptak lakást.” Tősgyökeres 
miskolci tehát. Ha valaki a tizedik utcá-
ban lako�, annak kötődése kell legyen a 
kohászathoz, vagy a gépgyárhoz.

– A számozo� utcákban valóban a 
gyári munkások családjai éltek. Apám 
acélöntő volt a kohászatban, s évekig 
magam is az Ó-gyárban dolgoztam. 
Az egykori  munkáslakótelepen 
(mérhetet lenül  nagy kár,  hogy 
napjainkra lepusztították) más élet 
zajlott, mint manapság. Sok színes 
egyéniség nevelkede� o�, akik híres 
szakemberekké, sportolókká, vagy 
éppen művészekké le�ek. Bízom benne, 
hogy e lap néhány olvasója emlékszik 
még a focisták közül Szaniszlóra, 
Telkire, Gáspárra. Gáspár kapus volt, 
ugyanúgy, mint én. Súlya meghaladta 
az egy mázsát. Ám szükség volt rá, 
nem repült, úszo� a levegőben a labda 
után. Máig jól emlékszem egy nevezetes 
robinzonádjára. A DVTK 1932-ben, vagy 
’33-ban az ETO-val játszott bajnokit. 
Gáspár egy a felső sarokba lő� labdát 
úgy fogta meg, hogy a látványtól még 
az ellenfél lélegzete is elállt.

– Ha már i� tartunk, hadd jegyezzem 
meg, a Diósgyőr hálóját hosszú 
évtizedeken keresztül neves, saját 
nevelésű kapus egyéniségek őrizték. 
Remélem mások sem felejtették el 
Tamás Gyula, Hódi Zoltán nevét, Veréb 
György pedig ma is a kapusok edzője 
a jelenlegi DVTK-ban. Átmelegszik az 
ember szíve, ha rájuk gondol.

– Én azért le�em kapus, mert nem 
találtak mást helye�em. Nagy csapatban 
nem szerepeltem, mert egy idő után 
átnyergeltem tornásznak. Vékony, 
magamról kijelenthetem: nyeszlett 
gyerek voltam. Sokat csúfoltak ezért 
az iskolában. Elhatároztam, erős 
leszek, mint Jhonny Weismüller. Sőt, 
gyerekfejjel arról álmodoztam, én leszek 
a legerősebb ember a világon. Álmodni 
szabad. Kitartás és akarat kell hozzá, 
hogy az álmok aztán valóra váljanak. 
Vékony voltam, mint a kerítésléc, de 
Szőke István szerencsére befogadott 
a tornászok közé, miután megépült a 
Stadion. Akkoriban még juto� rá, hogy 
vívó, birkózó, súlylökő, atlékai, s ki 
tudja még hány szakosztályt tartsanak 
fenn Diósgyőrben. A két Kobold fiú 
például a nehézatléták közé tartozo�. 
Az idősebbik fia az a Kobold Tamás, aki 
később Miskolc polgármestere le�.

– Ön viszont festőművész. Hogyan 
juto� az eszébe, hogy éppen az ecse�el 
kezdjen el bírkózni?

– Egyszer meglá�am az egyik nő-
véremet, amint éppen valami rek-
lámrajzot másolgatott.  Nem ké-
szültem rá tudatosan, hogy festő-
művész legyek. Amikor már mint 
esztergályos dolgoztam a gyárban, 
az öltözőszekrényre a falra karcoltam 
néhány rajzot a magam tetszésére. 
Csak úgy díszítésnek, miként a pásztor 
emberek, amikor új husángot szereznek 
maguknak, s botra mintákat is faragnak. 
Volt akkoriban egy barátom. Krik 
Józsefnek hívták. Meglá�a a rajzaimat, 
s azt mondta: ha van kedvem, menjek el 
Szabad iskolába. Ez az iskola nem volt 
több, mint a különböző művészetek 
iránt fogékony emberek találkozóhelye. 
Egy kisebb helyiséget képzeljen el, előbb 
az újgyőri piac mellett, aztán a régi 
kaszinó épületében. O� rajzolga�am. 
A mesterségre Klaudinyi László 
taníto� bennünket. Kedvemet leltem 
a rajzolásban, s nem mellékesen a szép 
lányokban, akik szintén eljároga�ak a 
Szabad iskolába. 1951-et írtunk, amikor 
ebben az iskolában megjelent Bencze 
László, és Döbröczöni Kálmán. Ők a 
Képzőművészeti Főiskola tanáraiként 
járták a vidéki műhelyeket, tehetségek 
után kutatva. Bencze Lászlónak 
megtetsze�ek a rajzaim, de az elismerő 
szavak mellé hozzá te�e: a mesterséget 
tanulni is kell. Így lettem a főiskola 
hallgatója. Becsületesen el is végeztem, 
Fónyi Géza keze ala�. A Képzőművészeti 
Főiskolán akkoriban tanár volt Bernáth 
Aurél, és Barcsay Jenő. Az előbbi művész 

engem nem taníto�, de Barcsay 
igen. Anatómiát oktato�, amely 
minden képzőművészetnek 
az alapja.

– Ha 1951-ben kezdte el az 
első évfolyamot, éppen 1956-
ban volt végzős. Olvasóinknak 
írom: a forradalom és szabad-
ságharc Kalló Lászlót érintő 
eseményeiről regényt írhatnánk, 
de lapunkban annak nincs tere. 
Folytassuk o�, miként élt és 
dolgozo� immár a diplomával 
a zsebében Miskolcon?

– A diploma önmagában 
nem jelent semmit. A képet 
vásárló ügynök az alkotást 
veszi szemügyre, és tapasztalataira 
támaszkodva dönt arról, hogy a munka 
piacképes vagy sem. A kérdésére 
válaszolva: kezdetben nehezen éltünk 
az első feleségemmel Miskolcon. 
Hatan laktunk egy szobában. Ott 
próbáltam meg festeni, nem éppen 
sikeresen. Pályáztam a Derkovits 
ösztöndíjra, elutasíto�ak. Elveszte�em 
a kapcsolataimat az élő művészekkel. 
Mindazonáltal  e ldöntöttem,  én 
mégis festő akarok lenni. Független, 
szabad ember, aki a művészetnek 
él. Szerencsémre összetalálkoztam 
egy volt kollégámmal, Tóth Imrével. 
Az ő segítségével jutottam hozzá 
egy helyiséghez. Nem volt az igazi 
műterem, de a korábbiakhoz képest 
viszonylag nyugodt körülmények közö� 
dolgozha�am. Később a Szinyei utcában 
megépültek a műtermes lakások, az 
egyikbe beköltözhettem. Ettől az 
időpon�ól kezdve, ha szerényen is, de 
megéltem, megéltünk a munkáimból. 
A Képcsarnok átve�e a festményeimet. 
Később egy újabb szerencsés találkozás 
ado� ívet a pályámnak. Találkoztam 
Bimbó Attila barátommal. 
Ő 1956-ban Magyarország 
helyett Kanadát választotta 
lakóhe lyéül .  Meghívot t , 
nézzem meg Amerika tájait. 
Szerencse és nagy esküdözések 
árán, hogy mindenképpen 
hazajövök, 1973-ban három 
hónapig érvényes útlevelet 
kaptam. Az amerikai élmények 
valóban lenyűgözőek voltak.

– A köztünk élő művészekkel 
folytato� eddigi beszélgetéseim 
rávilágíto�ak: a művészeknek 
ugyanúgy meg kell teremteniük 
életük egzisztenciális alapjait, 
mint bármely más embernek. 
Saját szakmámra lefordítva: 

KALLÓ LÁSZLÓ FESTŐI VILÁGA

NYOLCVAN ÉVESEN MUNKÁLKODIK 
AZ ÚJ TECHNIKÁN

nem termelhetek az íróasztalfióknak, 
mert akkor felkopik az állam. Kalló 
László, mint festőművész mikortól 
számítja önmagát sikeresnek anyagi 
szempontból is?

– Természetesen nem szegtem meg 
a szavamat. Hazajö�em Amerikából. 
Úgyneveze� tanya képeket kezdtem el 
festeni. A képügynökök egyszer csak azt 
mondták: érdekesek, kurrensek a képeim. 
Miskolcon, Egerben, Nyíregyházán 
nyíltak kiállításaim. A nyolcvanas évek 
elején már nem voltak megélhetési 
gondjaink második feleségemmel. 
Hatvan éves voltam, amikor a Miskolci 
Galériában berendezték az első igazán 
nagy kiállításomat. 1985-ben Máger 
Ágnessel Thesszalonikiben közös 
tárlatunk nyílt. A görögök szere�ék a 
képeimet. És nem csak szere�ék, hanem 
meg is vásárolták a festményeimet. Ide, 
a Derkovits utcai műteremlakásba, ahol 
korábban Lenkey Zoltán alkoto�, 1988-
ban, szegény Zoli (mert sajnos már nincs 
közö�ünk) halála után költöztünk be. 
Most pedig új művészi korszakomra 
készülődök.

szöveg: U������ J�����

Fehérre alapozo� táblára dolgozik

Az olajfestmény akvarell hatást nyújt

Az olaj hígításának művelete
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Már hagyományosnak mondható be-
mutatóra invitálta március elején a miskolci 
Szinva Motor K�. a BMW szerelmeseit. A 3-
as BMW ötödik generációjának „képviselőit” 
a Miskolci Egyetem díszaulájában nézhe�ék 
meg és próbálha�ák ki az érdeklődők. Kollár 
Miklós ügyvezető az új BMW dinamikus 
erőforrásaira, agilis mene�ulajdonságaira 
és innovatív biztonsági felszereléseire is 
felhívta a közönség figyelmét.

A 3-as BMW 5. generációja

Dinamikus autóhoz, dinamikus tánc

Még titok

Kollár Miklós ügyvezető és vendégei Dr. Fodor András és felesége a bizton-
ságos autó vásárlását fontolgatják

Ilku István és felesége, már BMW tulajdonosok

A helyszínül szolgáló Egyetem rektora, Dr. Bessenyei Lajos 
is megtisztelte a bemutatót

Dr. Barkai Lászlónak is elnyerte 
tetszését a dinamikus autó

Sárosi Pál és dr. Orosz Gábor
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Kocsonyaünnep 2005

Képösszeállításunkat az idei miskolci 
Kocsonyafesztiválon és a Lillafüredi 
Palotaszállóban megrendeze� 
Bálon a Fehér Fotó készíte�e.
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A Miskolci páholy tagjai márciusi partin a Miskolci Nemzeti Színházban 
John Steinbeck: Egerek és emberek, című színművét nézték meg, 
Tordy Géza rendezésében. A parti közönsége Eszterházy György 
visszaemlékezésével, s néma főhajtással búcsúzo�  el a közelmúltban 
elhunyt Fitos Istvántól, aki az elmúlt 12 esztendőben, lelke-motorja volt 
a rendezvénynek. A kitűnő előadást követő parti programjában a XX. 
század elejei amerikai hangulatot idézték fel.
A színház és a Megyei Levéltár közös kiállítását „S kitántorgo�  Amerikába 
másfél millió emberünk” címmel Dr. Dobrossy István nyito� a meg. 
A vacsora és a szereplők bemutatása után Farmer Show következe�  a 
színház tánckarának tolmácsolásában Kozma A� ila koreográfi ájára. 
A divatbemutató után Táncházba hívták vendégeinket, melyet Székely 
Viktória és Újhelyi István vezete� . 
Fotó-összeállításunkat Éder Vera, a színház fotóművésze készíte� e. 

PartyPáholyDr. Dobrossy István

Mihályfi  Balázs autogramot ad

Egerek és emberek

Farmer Show
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Megszűnik az 
egyformaság!

Mire lapunk megjelenik /reméljük!/ lekerül rólunk a mindent eltakaró nagykabát. A hangulatunk, 
s a természet melle�  a ruházatunk is tavaszira vált. Szinte nincs olyan év, hogy ne hozna újat a divat 
világában, de természetesen ennek az ellenkezője is igaz, felfedezzük, hogy nincs új a nap ala� , hiszen 
ezek a színárnyalatokat, fazonokat, anyagokat, már jó néhány évvel ezelő�  viseltük. Egy azonban 
biztos: a világot idén tavasszal rózsaszínben láthatják a hölgyek. Ez a körforgalom a divatban.

Az új szezon férfidivatját a teljesen új ötletek és 
kombinációk jellemzik. Megszűnt a férfi ak egyformasága 
– egyéniségüket színekkel, meglepő új kombinációkkal 
és új anyagokkal juttathatják kifejezésre. A világ 
legnépszerűbb diva� ervezői sötét, titokzatos színeket 
használnak a fűszernövények (curry, sáfrány, karamell, 
méz, stb.) meleg árnyalataival, valamint szürkés 
természetes tónusokkal és új anyagokkal kombinálva. 

A szezon jellemzői: az egyenes szabású ruhák, csíkos
pólók, mellények, intenzív színek, kényelmes sálgal-
lérok és kordbársonyból, bársonyból készült zakók. 

Idén az ötvenes, hatvanas évek stílusjegyei köszönnek 
vissza leginkább a ruhákon. A nadrágok esetében a 
korszak legkedveltebb darabja a halásznadrág volt, 
bár ez az idén egy kicsit bővebb és hosszabb fazonban 
tér vissza. A hosszúnadrágoknál a fazon egyenes vagy 
répa és általában - persze, csak ha a bőség megengedi 
- a földet súrolja.

A szezon másik nagy kedvence lehet az ötvenes, 
hatvanas évek bő szoknyája, amelyet lehet, hogy a 
fi úk kicsit ódivatúnak fognak tartani, de egy kis idő 
elteltével minden megszokható. Az apró felsők és 
topok elengedhetetlen részei a tavaszi, nyári divatnak. 
Az előző évekhez képest ezek a ruhadarabok is kisebb 
változáson mentek át. Sokkal bővebbek és lazábbak 
le� ek a felsőrészek. 

A másik nagy visszatérő stílus idén az etno 
trend. A különböző népek jellegzetes viseleteinek 
díszítőelemeivel elláto�  ruhaneműket egységesen etno 
stílusúnak mondják a diva� ervezők. A tavaszi és nyári 
szoknyák, felsők, átmeneti kabátok és nadrágok közö�  
is találni etnikus jegyeket magukon hordó darabokat. 
A téli szezonból ránk maradt a kosztümkabát, 
természetesen egy kicsit átszabva. Az idei trend a 
háromnegyedes ujj, a mély kivágás, az egysoros 
gombolás. Ne keseredj el, ha nem vagy oda az összes 
stílusjegyért, mert biztos, hogy a nagy választékban 
találsz az ízlésednek megfelelőt a boltokban. Az 
idei tavaszi szezont a stílusok, a színek, a fazonok 

bősége jellemzi. Most mindenki találhat az ízlésének 
megfelelőt: legyen mole� , vékony, mindenre nyito�  
vagy konzervatív.

A 60-as évek népszerű szemkápráztató pop-art 
mintái újra hódítanak, akár szoknyáról, nadrágról, 
vagy felsőről van szó. Egyre gyakoribb, hogy a táskák, 
övek vagy cipők is pop-art mintákban pompáznak. 
A különböző ruhadarabok különböző kontrasztos 
színekben tűnnek fel a boltokban, de idén egy kicsit 
visszafogottabbak az árnyalatok. Pöttyös, csíkos, 
kockás, virágos ismét jöhet minden mennyiségben. 
Csupán arra kell ügyelni, hogy a minták előnyösen 
formálják az alakot. Még a különböző mintákat 
is keverheted, ha jól párosítod össze az egyes 
elemeket. Ha a merész öltözködés híve vagy, akkor 
mindenképpen próbáld ki a keverést. Arra azonban 
ügyelned kell, hogy tartsd színben az összerako�  
mintás ruhadarabokat.

A romantikus lelkeknek külön ajánlo�  a mindent 
elsöprő rózsaszín őrület. Természetesen más színek is 
jelen vannak a pale� án. Ilyen például a menta, a sárga, 
a kék. Táska, nadrág, cipő, póló - most valamennyi 
nyugtató pasztellszínbe bújt. Persze azért az örök 
fekete-fehérről sem kell lemondani, hiszen nincs 
szezon a két alapszín nélkül. 

S természetesen mindezek melle�  marad az-az örök-
érvényű szabály, divathóbortok ide vagy oda, min-
denki csak azt viselje, ami az egyéniségéhez illik.

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

Könnyed viseletként a FINOMAN LÁZADÓ 
MEGJELENÉS a trend. Fő ismertetőjegyei: eredetiség, 
hihetőség és a jó közérzet. Ennek köszönhető a kord 
és denim anyagok nagy visszatérése. Ezek alapján ne 
habozz régi farmerdzsekidet egy nagyid által kötö� , 
színes gallérvédővel díszíteni. 

Első számú hír: ha trendi akarsz lenni a szezonban, 
akkor mellényed ala�  és trikód fele�  mindke� őhöz 
illő könnyű pulcsit viselj! Ez nem csak divatos, hanem 
egyben nagyon praktikus is.

Lássuk, mit tartogat a hölgyek számára a tavasz!

Lássuk, mi az új trend a férfi aknál!



Próbálja ki személyesen 
is a Cívis Hotel  Phőnix*** 
szállodánk szolgáltatásait.

Ezen kupon felmutatója 
számára érkezéskor 

üdvözlő itallal kedves-
kedünk és tarifális

 árainkból 5% 
árengedményt biztosítunk.
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Budapes� ől kb. 180 km-re, a Sajó és a Tisza találkozásánál helyezkedik 
el a „nemzeti sportváros” rangot viselő Tiszaújváros. Egyik legfi atalabb 
városunk, mely - az utolsó 10 km kivételével - végig autópályán közelíthető 
meg. Az ízlésesen kialakíto�  parkokról, játszóterekről, kerítés nélküli 
impozáns családi házakról és barátságos emberekről első benyomásra 
talán a fi lmekből láto�  amerikai kertvárosok jutnak eszükbe. Azt már 
kevesebben tudják, hogy Tiszaújvárosba elsősorban a termálvíz vonzza 
az idelátogatókat. Aki erre jár biztosan nem fog unatkozni, ugyanis a 
sportolási, ill. pihenési lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. Az aktív 
pihenésre vágyók a Tiszaújvárosi Szabadidő Központ, valamint a 
professzionális Sportpark (olimpikonjaink is rendszeresen i�  edzenek) 
által kínált egyedülálló sportlehetőségeken kívül megízlelhetik a 
kajak-kenuzás rendkívüli élményeit a Tiszán. Aki a mindennapi városi 
rohanás fáradalmait akarja kipihenni, az sem fog csalódni: páratlan 
élményeket szerezhet a közeli Tisza sziget bejárásával, kipróbálhatja 
horgászszerencséjét, de elmehet a közeli muhi struccfarmra is, ahol 
megkóstolhatja az ízletes struccburgert. 

A komple�  gyógyászati részleggel is rendelkező tiszaújvárosi Élmény- és 
Gyógyfürdő (kb. 500 m a hoteltől) épületében 3 különböző hőmérsékletű 
termálvizes medence közül választhatnak a Vendégek. A téli, szabadban 
fürdőzést is kedvelők kiúszhatnak a külső, termálvizes medencébe. A 
látványos szabadtéri strand területén kaland, csúszda és hullám medencék, 
sportpályák, napozók, játszótér nyújt minden korosztály számára 
szórakoztató pihenést.

A város központjában a háromcsillagos Cívis Hotel Phőnix fogadja 
a felüdülésre és a hétvégi kikapcsolódásra vágyókat. A hétköznapokon 
üzletemberek által kedvelt szállodát hétvégente családok és párok 
népesítik be. Különböző árfekvésű szobatípusból választhatunk és a 
szolgáltatások is széleskörűek, hiszen a hotelben szaunával, szoláriummal, 
fodrászattal, kozmetikával, masszázzsal 
kényeztethetjük magunkat. A vendéglátást a 
légkondicionált é� erem és bár biztosítja, ahol 
a háziasan elkészíte�  magyaros ételektől 
kezdve a nemzetközi konyhai specialitások 
és ínyencségek is megtalálhatóak. Az 
üzletembereket az igényelt konferencia-
berendezésekkel felszerelt természetes 
megvilágítású különtermek várják.

Az osztálykirándulásra érkező fi ataloknak 
a kifejezetten diákokra specializálódott 
Cívis Hotel Kárpátia kínál szállást és 
szlovák ételspecialitásokat. 

Tiszaújváros és környéke lenyűgöző 
természeti adottságokkal rendelkezik. 
Akár kalandra, akár pihenésre vágyik, 
bátran keresse fel a programlehetőségekben 
gazdag várost.

Magyarország nemzeti sportvárosa

Tiszaújváros

Információ és foglalás:
Cívis Hotels Értékesítés
Tel: (06-1) 279-0972, 279-0973
e-mail: marketing@civishotels.hu
web: www.civishotels.hu




