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Személyautó, 
terepjáró, 
kisteherautó és 
motorkerékpár

gumiabroncsok (Cooper, 
Roadstone, Michelin, 
Continental, Pirelli, 
Goodyear, Dunlop, Matador, 
Mickey Thompson), egész 
évben kedvezõ áron 
kaphatók, az Avon-tyres és 
Lassa észak-magyarországi 
kizárólagos forgalmazójától.

Az üzletben kaphatók még acél-
és könnyûfémfelnik minden 
autótípusra, nagy választékban.
Cégünk a nagyon kedvezõ 
árfekvésû RIAL könnyûfémfelnik 
kizárólagos észak-magyarországi 
forgalmazója, melyek 
elsõfelhasználású alumíniumból 
készülnek Németországban.
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belefeledkezzenek a legnagyobb 
szülői szigorral, szeretettel, de 
példamutatással sem tudtam 
Őket rávenni. Féltett kincsként 
őriztem meg számukra a Csíkos 
és a Pöttyös könyveket, a Delfin 
sorozatot, vagy Vernét, de egyet 
sem ütö� ek fel belőlük. No persze 
olvastak rengeteg sajtóterméket, 
„szörföztek” az Interneten, s a 
nyelvgyakorlás kedvéért nagyon 
sok könyvet elolvastak eredetiben, 
szóval magukba szívták ők a 
szükséges tudást és az információt, 
de valahogy az-az élmény, hogy kis 
kuckómba bebújva belefeledkezek 
egy igazán jó regénybe, kimaradt az 
életükből. Olyan meg aztán végképp 
nem volt, hogy visszatérjenek egy 
kedvenchez, rongyosra olvassák, 
vagy akár csak néhány felejthetetlen 
mondatot újraízlelgessenek. 

Persze sokan kérdezték, mit 
akarok Én ebben a felgyorsult vi-
lágban? Nem érnek rá, nem érdekli 
őket, nem köti le az embereket 
a szépirodalom. Annyi korszerű 
információra van szükségük a 
napi élethez, hogy nem tudnak 
időt szakítani a szellem ilyen fajta 

Nem tudom,- a statisztikai 
adatok egyszer majd biztosan 
alátámasztják,- hogy az ilyen nemes 
akciók, mint a Nagy Könyv keresése, 
mennyit segítenek az ifjúság 
olvasási kedvének visszaállításában, 
de Én személy szerint nagyon 
boldog vagyok. Szándékosan írtam 
ifjúságot, de ez nem generációs 
probléma. Mint egykori magyar 
tanár visszaemlékszem, hogy már 
huszonévvel ezelő�  is nehéz volt 
rábírni a gyermekeket egy-egy 
klasszikus mű elolvasására, pedig 
akkor még nem volt 50 televíziós 
csatorna, nem volt Internet, s a 
„kultúrszemét” sem áraszto� a el 
ennyire az országot. A valamikori 
irodalom szaktantermem falán 
ott díszelgett a szép jelmondat: 
”Olvassatok mindennap!”, de ez 
bizony már akkoriban is csak falra 
hányt borsónak számíto� .

Aztán i�  van a saját gyermekeim 
példája. A kötelező olvasmányokon 
még csak- csak átvergődték magukat 
valahogy, igaz a fiam inkább a 
„zanzákat” favorizálta, de már 
arra, hogy egy-egy szépirodalmi 
műbe, vagy verseskötetbe igazán 

A NAG Y KÖ N Y V

regenerálódására. Reménykedem, 
hogy ez azért  nem így van, 
nem így lesz.  A lányom olyan 
huszonévesen kapott rá Jókai 
ízére, s feledkezik bele a sok 
szálon futó regények romantikus 
meseszövésébe, az író csodálatos, 
kifinomult jellemábrázolásába. 
Nagyon sok kisebb gyermeket 
nevelő barátunktól tudom, hogy a 
Harry Po� er volt az-az első könyv, 
amit a fi atalabb korosztály szinte le 
sem tudo�  tenni a kezéből.

Mindezek okán lepődtem meg, 
hogy az első fordulóban már 400 
ezren szavaztak kis hazánkból, s 
hogy Interneten is 40 ezer voks 
érkeze�  a Nagy Könyvre. Ahogy 
a listát nézem, azoknak az aggódó 
irodalmároknak sem le�  igazuk, 
akik azt mondták, hogy az igazi 
értékek helyett, majd a könnyű 
lektűrirodalom kerül előtérbe, 
hiszen olyan hazai klasszikusok a 
befutók, mint József A� ila, Arany 
János, Jókai Mór, Petőfi Sándor, 
Mikszáth Kálmán stb.

A reménykedésre, hogy a vala-
mikori jelmondat nemcsak írott 
malaszt marad, ez is okot ad.

Fehérjefeldolgozó, 
Takarmánygyártó és 
Közszolgáltató Részvénytársaság

- állati fehérje alapú takarmánygyártás
- állati eredetű, veszélyes hulladékok begyűjtése, 

elszállítása és ártalmatlanítása
- állati fehérje takarmányok értékesítése 

kis- és nagyfelhasználóknak
- szennyvíz-gyűjtőmedencék szippantásos tisztítása
- ivóvíz és szennyvíz közműcsatlakozások kiépítése

3800 S������ K��������� P�.:44
T��.: 46/396-011   F��: 46/596-025

VADÁSZI NOSZTALGIA DISCO

Névnapok
     Szülinapok

Partyk

          Hangulatos
         zeneszolgáltatója

T��.: 70/ 25 96 529

     Szülinapok

          
         zeneszolgáltatója
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„Ózd város önkormányzata folyamatosan készít elő 27+5 hektár zöldmezős ipartelepítésre alkalmas 
területet. A terület megközelítése kedvező: egyik határán a 25. számú Ózd-Miskolc országos főút, másik 
határán az Ózd-Miskolc vasútvonal fut. A tervek szerint a 25-ös főközlekedési úton kiépíte�  körforgalmi 
csomópont fogja biztosítani az ingatlan közvetlen megközelítését. 

Az alapvető közművek részben a terület határán futnak (elektromos körvezeték), részben megyei és 
regionális pályázati forrásból támogato� , folyamatban lévő fejlesztések révén 2005-elérik az ingatlan 
határát (gáz, víz és tüzivíz, szenny- és csapadékvíz-elvezetés).”

- A fenti kecsegtető hirdetést a város honlapján 
olvashatják az ebben a térségben befektetni szándé-
kozók. Miért tartja fontosnak Benedek Mihály 
polgármester, hogy a már meglévő iparterületek melle�  
egy újabbat alakítsanak ki?

- Ez a kérdés nagyon egyszerűen megválaszolható: 
mert a befektetőknek erre van igényük. Hiába kínálunk 
olyan meglévő iparterületeket, ahol korábban nehézipari 
tevékenység folyt, a cégek a zöldmezős, korszerű 
infrastruktúrával ellátott területeket preferálják. 
Nekünk pedig továbbra is az a legfőbb feladatunk, hogy 
biztosítsuk az idetelepülni szándékozóknak a legjobb 

feltételeket, hiszen munkahelyeket másképp teremteni 
nem tudunk, Így ezt a területet a Regionális Fejlesztési 
Ügynökségtől nyert 80 millió forintos pályázati 
pénz segítségével látjuk el teljes infrastruktúrával. A 
Közútkezelő Kht.-val közösen megoldjuk azt is, hogy jól 
megközelíthető legyen.Természetesen nem várjuk ölbe 
te�  kézzel a befektetőket, hanem a Gazdaságfejlesztő 
Irodánkkal keressük a lehetőségeket.

- Egy évvel ezelő� , amikor Önnél jártunk említe� e, 
hogy alaposan megváltozik a városközpont. Hogyan 
állnak ezek a tervek?

- Már látható változások is vannak, elkezdődö�  a 

rehabilitáció. A Polgármesteri hivatal és az OTP közös 
épületének műszaki átadása május 31-én lesz.  Európai 
Uniós forrásra pályázunk Ózd-Falu városrészének 
rehabilitációjára. A projekt összege több mint 810 
millió forint, amelyből felújíthatjuk a Kaszinó épületét, 
valamint a Petőfi teret és környékét. Az Olvasó 
felújítására 380 millió forintot fordíthatunk címze�  
támogatásból 2007-ig. 

- Mit tart az elmúlt év legnagyobb eredményének?
A legfontosabb, hogy a költségvetésünkben 

megszünte� ük a hiányt, pozitív a szaldó. Ez részben 
annak is köszönhető, hogy az unióhoz csatlakozásunk 
következtében a területünkön működő vállalkozások 
adómentessége megszűnt. Tavaly időarányosan 
teljesíte� ék adófi zetési köteleze� ségüket, amit ezúton is 
szeretnék nekik megköszönni. Ebben az évben közel 11 
milliárd forintból gazdálkodunk, a fejlesztési kiadások 
aránya közel 10 százalék, kb. 1 milliárd forint. 

A kistérségi társulás szempontjából is előrelépés, 
hogy az alapellátást leválasztottuk a fekvőbeteg 
ellátástól, és a fogászat, a sürgősségi betegellátás, 
valamint az ügyelet is megoldottá vált. Nagyon 
fontosnak tartom azt is, hogy lelassult a lakosság 
elvándorlása, s reméljük, egyszer csak megfordul ez 
a tendencia.

- Jelenleg melyek a prioritások?
- Szeretnénk növelni az ózdiak közbiztonság-

érzetét, ezért 10 millió Ft-ból kiépítjük a térfi gyelő 
rendszert, és tárgyalunk a rendőrséggel, hogy ezt a 
rendszert üzemeltessék. Új üzletközpontok fognak

létesülni a városban, amely javítják majd a lakosság 
ellátását, megszépülnek olyan városrészek, amelyekre 
nekünk nincs saját forrásunk, az önkormányzatnak 
pedig a területértékesítés bevételi forrást jelent. Utat 
javítunk és kátyúzunk 120 millió forint értékben, 
amelyből 50 millió forint az önerő, a többi pályázati pénz. 
A tanuszoda program kiválaszto�  50 települése közö�  
vagyunk, a tervek szerint 2006. tavaszára elkészül a 25 
méteres medencéjű új létesítmény. Az ISPA program 
keretében az idén elkészül a hulladékátrakó és tömörítő, 
és 33 szelektív hulladékgyűjtő szigetet alakítunk 
ki, amely hozzájárul a lakosság környezettudatos 
neveléséhez is. 

Már az elmúlt évben is sok dicséretet kaptunk, hogy 
szép virágos és tiszta a belváros, ezt szeretnék a külső 
területeken is elérni. A UWYTA Kht. melle�  egy újabb 
céggel ve� ük fel a kapcsolatot, amely várhatóan 70 fő 
megváltozo�  munkaképességű embert foglalkoztat 
majd.

- Már említe� e a többcélú kistérségi társulásból 
adódó közös feladatokat. Sokan szkeptikusak ezzel 
kapcsolatban, mert sokkal többet vártak a kistérségek 
megalakulásától. Önnek, mint az ózdi társulás 
elnökének, mi a véleménye erről?

-  Én is  sokat várok a többcélú kistérségi 
társulástól, s kitűnő lehetőséget látok benne. Azt is 
hangsúlyoznunk kell, hogy a kistérségi társulások 
megalakulásának és azok ösztönzésének lényege, 
hogy ezáltal az önkormányzatok magasabb szintű 
közszolgáltatást tudnak nyújtani az állampolgároknak. 
A legfontosabb, hogy minden település vezetője 
– ez esetünkben 29 – átérezze a közös felelősséget, s 
őszintén beszéljen a gondjairól. A mi településeink 
nincsenek könnyű helyzetben, ezért kell az összefogás, 
az együttgondolkodás. A társulás központja sok 
egészségügyi, oktatási feladatot átvállalhat, amelyek 
megoldása gond a kistelepüléseken. Fontos dolog az 
információ ezen a területen is, ezért egy konferenciát 
készítünk most elő, ahol a települések vezetői 
megismerhetik a 2007-13 terveket. Ha látják a 
lehetőségeket, amelynek az Unióhoz való csatlakozás 
óta nem vagyunk híján, akkor közösen könnyebben 
tervezhetünk, s többet tehetünk a felzárkózásunkért.

Új munkahelyek, 
új beruházások,
új üzletek Ózdon
BESZÉLGETÉS BENEDEK MIHÁLY, ÓZDI POLGÁRMESTERREL
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Az Ózdi Kistérség 29 települése közö�  van a mindössze100 lakost 
számláló Gömörszőlős, és a több mint 41 ezer lakosú Ózd is. Ez az 
a térség, megyénk valamikori két húzóágazatának, a kohászatnak 
és a bányászatnak úgyneveze�  „fellegvára” volt. A bányászatot és a 
kohászatot ma már csak a táj sebei, és a lepusztult épületek őrzik, s 
ami utánuk maradt az a munkanélküliség, és a szegénység.

- Fellendülést itt csak a gazdaság 
fejlődése, új vállalkozások, cégek 
beindítása, azaz a munkahelyteremtés 
hozhat. Ennek legfőbb akadálya a 
települések nehéz megközelítése, a 
szállítási útvonal szinte lehetetlen 
helyzete - mondja beszélgetésünk 
elején Hubai Imre, az Ózdi kistérségi 
megbízo� .- Ha valahol nagyon akkor 
itt bizony szükség van arra, hogy a 
települések összefogjanak, s közös erővel 
lépjenek a felzárkózás rögös útjára.

- Milyen segítséget tud ehhez Ön 
nyújtani a polgármestereknek? 

 - Szerencsére nagyon jó kapcsolatom 
van a települések vezetőivel, ez abból 
is adódik, hogy korábban a Borsodi 
Szénbányánál dolgoztam, s nagyon sok 
emberrel voltam munkakapcsolatban. 
Itt is ugyanaz a helyzet, mint a 
többi kistérségnél. Vannak olyan 
vezetők, akik rendszeresen kérik a 
segítségemet, van aki jobban szereti 
saját maga megoldani a települése 
ügyeit.  Zömmel infrastruktúra 

fejlesztésére pályáztak a kistérség 
települései eddig, mert víz, gáz 
szinte mindenhol van már, de a 
szennyvízelvezetés, a csatornázás, 
a csapadékvíz elvezetés sok helyen 
hiányos, hogy az utak állapotáról 
ne is beszéljünk. A többcélú társulás 
keretében szeretnénk pályázni az 
Internetes kapcsolat kiépítésére, 
mert  az-az információáramlás 
elengedhetetlen eszköze a mai 
világban.

Az lenne a cél, hogy még inkább 
kihasználjuk azt az ado� ságot, hogy 
határ-menti régió vagyunk, hiszen ezt 
a közös együ� működést az Unió is 
jobban támogatja. Susánál szeretnénk 
egy kis határátlépőt megvalósítani 
Rimaszombat felé, ami még jobban 
megkönnyítené az együ� működést.

- Beszélt arról, hogy csak az 
új munkahelyek jelenthetnének a 
térségnek kitörési lehetőséget. Ön 
szerint melyik iparág az, amelyben 
előre lehetne lépni? 

- Talán a turisztika, az idegenfor-
galom lehetne egy olyan szegmens, 
ahol még vannak kiaknázatlan 
lehetőségek, hiszen szép, értékes 
természeti környezet vesz körül
bennünket, amit jobban kihasznál-
hatnánk. S i�  nem feltétlen a külföldi 
turizmusra gondolok, hanem a 
belföldi erősítésére.

- A sok nehézség ellenére Ön bizo-
nyos értelemben, jobb helyzetben van, 
mint a legtöbb kistérségi megbízo� . 

- A munkámmal kapcsolatban 
egyedi előny a többiekhez képest, hogy 
2003-ban a Kistérségi Koordinációs 
Program keretében nyertes pályázaton 
4 millió forint önerőt felmutatva 3 
millió forint támogatást kapott az 
ózdi kistérség, amelyből az Ózd 
Városi Gazdaságfejlesztő Iroda 
berkein belül berendeztük és egy 
évig üzemeltettük az irodánkat. 
Azóta pedig a város önkormányzata 
és az Ózd Térségi Önkormányzatok 
Egyesülete költségvetéséből és egyéb 
pályázati pénzekből működünk. Azt 
hozzá kell tennem, hogy ebben az 
évben a kistérségek 9 milliárd forint 
normatív többletforrást kapnak a 
költségvetésből. Ez azt jelenti, hogy 
a többcélú kistérségi társulásoknak 
hozzávetőleg 30 százalékkal több 
forrás jut a feladataik ellátásához.

Nem csak fizikálisan – egy 
épületben – van együ�  a kistérségi 
megbízott a gazdaságfejlesztő 
csapattal, hanem szoros a napi 
együttműködés is. Hiszen az 
iroda 1997-ben kifejezetten az 
ózdi, majd 2000-től pedig mind 29 
település munkahelyteremtésének, 
befektetési lehetőségeik generá-
lására alakult.

- Az elmúlt években elkészült sta-
tisztika szerint közreműködésünkkel 
több, mint 2300 munkahely jö�  létre a 
térségben, – mondja Deák János, a már 
említe�  Ózd Városi Gazdaságfejlesztő 
Iroda vezetője. – Jól tudjuk, hogy a 
’90- es években megszűnt 10 ezer 
munkahelynek ez csak töredéke, de azt 
látnunk kell, hogy ma már több ezer főt 
egyszerre foglalkoztató befektetőt nem 
várhatunk ide, így abban bízunk, hogy 
több kis cég betelepülésével enyhül 
fokozatosan a munkanélküliség.

- Hogyan próbálják vonzóvá tenni a 
befektetők számára a területet?

- Nem egyszerű, hiszen a Vállalkozási 
Övezettel járó és az Önkormányzat 
helyi adóiból adható kedvezmények 
az Unióhoz való csatlakozással 
megszűntek.  Amit kínálni tudunk az 
a kedvező infrastruktúrával ellátott 
terület, s a munkaerő.

- Az i�  található munkaerő minősége 
nem szűkíti inkább a lehetőségeiket? 
Nem akarok azzal az olcsó poénnal 
élni, hogy a valamikori kohászból, 
vagy a bányászból nehezen lehet a 
hightech, vagy a nano-technológiára 
átképezni az embereket.

- Az itt lévő munkanélküli réteg 
valóban heterogén. Sokan vannak, 
akik nagyon régen kikerültek a munka 
világából, magas a roma lakosság 
aránya, és i�  vannak a frissen végze�  
szakmunkások, diplomások, akik 
nem szeretnék elhagyni szűkebb 
pátriájukat. Ehhez kell igazítanunk 
a befektetőkkel való tárgyalásokat, 
hiszen ezt a helyzetet nem lehet egyik 
évről a másikra megváltoztatni. Mind 
az átképzés, mind az oktatás hosszabb 
időt vesz igénybe.

- Úgy tudom az iroda tevékenysége 
folyamatosan kibővült, igazodva a 
gazdasági változásokhoz.

- Ma is a munkahelyteremtés előse-
gítés és a befektetők generálása a fő
feladatunk, de a területfejlesztés, vala-
mint a pályázatok írása és menedzse-
lése egyre nagyobb teret kap tevékeny-
ségünkben, s ehhez igazíto� uk technikai 
fejlesztéseinket és munkatársaink 
létszámát is. Az Uniós csatlakozás óta 
szerencsére egyre több támogatásra 
lehet pályázni, s nekünk az ebben rejlő 
lehetőségeket ki kell használnunk.

Vonzóvá kell tennünk a településeket!

K���� �����������:   
Apró falvak nagy gondokkal

Név: 
Kor: 

Eredeti foglakozás: 
Családi állapot:

Gyermekek:
Hobby:

Olvasás:
Zene:
Sport:

Hubai Imre
47 év
bányamérnök
nős, felesége az önkormányzat kabinetfőnöke,
egy főiskolás lány és egy általános iskolás fi ú
kertészkedés
napilapok, folyóiratok
„mindenevő”, de főként a 70-80 évek magyar könnyűzenéje
szereti, de nem műveli

K�������� �� G����������������� 
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„A jelenlegi történelmi helyzetben különös hangsúlyt kapnak 
városunk életében a testvérvárosi kapcsolatok. A szlovák határ 
közelsége révén Putnok mindig is szoros kapcsolatokat tarto�  
fenn a szomszédos szlovák településekkel. Közvetlen, legkö-
zelebbi szomszédnak számít Tornalja városa, ami a történelmi 
hagyományok, a lakosok közö�  meglévő rokoni kapcsolatok mia�  
is fontos partner. Jelentősek a két város közö�  az önkormányzati 
kapcsolatok, de ezen felül a sport és kulturális tevékenység is 
lényeges szerepet játszik. 

A francia Fécamp-pal folytato�  kapcsolatunk nagyon gyümölcsö-
ző, mivel Franciaország is az Európai Unió tagja, és rendkívül fejle�  
önkormányzati rendszerrel bír. Legszorosabb kapcsolatot a két 
város i� úsága építe�  ki, s nekik már nyelvi gondjaik sincsenek.

A szlovák testvértelepülések közül legújabb keletű a kapcsolat 
Tiszolc városával. A kapcsolat ötlete azért is merült fel, mivel 
Putnok a történelmi Gömör legdélebbi, Tiszolc pedig a legészakibb 
települése. Két éves kapcsolatunk van a lengyelországi Nowy 
Zmigród településsel is.” – vágott bele rögtön a közepébe, 
beszélgetésünk elején Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere, 
a Sajó-Rima Eurorégió elnöke.

- Megalakult az elmúlt év májusában a Visegrádi 
Országok Eurorégióinak Konzultatív Tanácsa. E 
szervezetnek tagja a Sajó-Rima Eurorégió is, mely 
közel 1 millió szlovák és magyar embert érint, 
illetve 292 szlovák és 195 magyar települést ölel 
fel. A V4-ek egyik alelnöke Ön. Milyen perspektívát 
lát ebben az együ� működésben, annak a ténynek 
a tükrében, hogy mindig is nagyon ápolta a határ-
menti kapcsolatokat?

- A Konzultatív Tanács megalakításához hozzájárult 
az a tényező, hogy felismertük azokat a fejlődési 
perspektívákat, amelyek a V4-ek országaiban 
élőket szorosan összekötik, valamint, hogy a határ-
menti együ� működés terén meglévő és formálódó 
kapcsolatokat minél hatékonyabban segítsük. 
Fontos, hogy a területükön működő szervezetek 
együttműködését, azok önállóságát tiszteletben 
tartva, segítsék, koordinálják, hogy a már működő 
önkormányzati, területfejlesztési rendszereikre 

alapozva tovább erősítsék jószomszédi kapcsolataikat, 
hogy területfejlesztési programjuk kidolgozását és 
megvalósítását magasabb szintre emeljék, hogy az 
általuk képviselt területek és országok európai uniós 
csatlakozása minél eredményesebb legyen.

- Ezek nagyon nemes és hangzatos célok, de hogyan 
válthatóak aprópénzre?

- Mondok egy példát. Idén rendezzük – április 28-
május 1 közö�  - a VII. GÖMÖR és szeptemberben a 
III: Gemer Expo-t. Ez a Sajó-Rima Társulás kiemelt 
rendezvénye. Már ebben az évben is lesznek cseh, 
lengyel, szlovák kiállítóink, akik persze saját 
településüknek is reprezentánsai, de jövőre már nyolc 
országot szeretnénk bevonni a rendezvénybe. Ennek 
az-az úgyneveze�  „aprópénze”, hogy nemcsak egymás 
termékeit ismerjük meg, hanem közös cégek jönnek 
létre, a munkaerő –áramlás megindul, kulturális 
kapcsolatok alakulnak, személyes üzleti-barátságok 
szövődnek.

- Ha már említe� e a társulásokat, beszéljünk egy 
kicsit a kistérségi társulások szerepéről és jövőjéről.

- A megalakult statisztikai kistérési besorolás 
szerint Putnok az Ózdi Kistérséghez tartozik, de 
12 környező településnél központi szerepet tölt be. 
Okmányirodát működtetünk, i�  van a gyámügy, az 
építésügy, a gyermekjóléti szolgálat, az orvosi ügyelet, 
a mentőszolgálat. Arra külön büszke vagyok, hogy 
kórházi há� ér nélkül öt éve tudjuk biztosítani Putnok 
és vonzáskörzete lakossága számára a legfontosabb 
járóbeteg szakellátásokat.  Mindezek melle�  sajnos 
azt kell mondanom, hogy nem látom kiforro� nak a 
kistérség szerepét. Jó lenne, ha nem így lenne, mert 
nagy szükség lenne az érdekérvényesítésre, az igazi 
együttműködésre. Kicsit félkarú még a rendszer. 
Szakemberek már akadnak, de nincs hozzá muníció 
és hatalom. 

- A nehéz helyzet ellenére úgy tudom elég jó évet zárt 
az önkormányzat?

-  Ez  nézőpont  kérdése.  Megmaradtak és 
működőképesek az intézményeink, ami persze nagy 
szó. Kétmilliárdos költségvetésből gazdálkodunk, 
tavaly 110 milliós forráshiánnyal terveztünk, ez 
évben ez az összeg 163 millióra növekede� . Működési 
hitelállományunk 37,6 millió forint. Az önkormányzatok 
költségvetéséből nagyon sok pénz hiányzik. Nincs meg 
a fedezet a működésre. Az önkormányzatok nagy része, 
amelyek intézményeket működtetnek, kénytelenek 
növekvő forráshiánnyal számolni. Valamivel több, 
mint 28 millióval növekede�  az állami támogatás, 
amit kap az önkormányzat, ugyanakkor 30 millióval 
nő a dologi kiadás, ennyivel kerül többe a gáz, a 
villany és a különböző intézményfenntartás, továbbá 
61 millió Ft. plusz kiadást jelent a közalkalmazo� ak és 
köztisztviselők béremelése és egyéb ju� atása. Ezáltal 
komoly működési zavarok jelentkeznek, az 
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A régiók könnyebben 
boldogulhatnak együtt

Név: 
Kor: 

Eredeti foglakozás: 
Családi állapot:

Gyermekek:
Hobby:

Kedvenc könyv:
Zene:

Tamás Barnabás
53 év
fotós, közgazdász
nős, felesége közalkalmazo� 
egy 30 éves fi ú, és egy főiskolás lány
kertészkedés, fotózás, utazás
útleírások
komolyzene, kórusművek

Beszélgetés Tamás Barnabás, 
putnoki polgármesterrel
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Az 1850-es évektől egyre több ember engedhe�e meg magának 
Londonban, hogy kocsit, lovat, vagy akár hintót is tartson. A ló persze 
szennyezte az utcát. Egy aggódó jövőkutató a múlt század hetvenes 
éveiben kimuta�a: ha így gyarapszik a lovak, fogatok száma, 1900-ra 
az Oxford Street-et térdmagasságig borítja a veszélyes hulladék. Aztán 
föltalálták az automobilt. Nincs új a nap ala�: a hulladék, különösen a 
veszélyes hulladék problémája nem XX. századi jelenség. Izga�a ez már 
a XIX. század tudósait, a XX. században pedig sor került a gyakorlati 
megoldások keresésére is. Környezetvédelmi szakemberek szerint a 
XXI. század legnagyobb problémája a hulladékok kezelése lesz.

- Talán mindezekért nagyon fontos, hogy egy olyan 
cég, mint az Ózdi Hulladékgazdálkodási K�. /ÓHG 
Kft/, amelyet tavaly júliusban hozott létre a helyi 
önkormányzat és a Cirkont Rt., ne csak a szolgáltatás 
elvégzésével – természetesen ez az alapvető feladatunk 
– fogalakozzon, hanem a lakosság és főként a gyermekek 
környezettudatos nevelésével is. Ez talán az egyik 
legnehezebb feladat, hiszen a rossz beidegződéseket 
nem lehet egyik percről a másikra megváltoztatni. 
Hogy ez a munka gyorsabb és hatékonyabb legyen, 
részt veszünk a városban és a környékén szerveze� 
takarítási napokon közösen a lakossággal és a civil 
szervezetekkel, valamint segítjük az iskolában is indíto� 
elem-begyűjtési akciót. Ebben az évben megkezdjük 
a szelektív szemétgyűjtést, 33 szigetet alakítunk ki a 
városban, és kísérletként zsákos gyűjtést is szeretnénk 
alkalmazni. A szelektív gyűjtés feltételeit pályázati 
pénzből teremtjük meg, mint ahogy a gépparkunk egy 
részének a cseréjét is. A Sajó Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás – aminek 
városunk is tagja – nyerte azt az ISPA pályázatot, 
amelynek keretén belül megvalósul a Sajókazai 
Hulladéklerakó Centrum, s e projekt részeként kapunk 
3 új gyűjtőautót. – mondja beszélgetésünk elején Suszter 
Sándor /56/, az ÓHG K�. ügyvezetője.

Természetesen mielőtt az ÓHG Kft. megalakult, 
azelőtt is volt Ózdon szemétszállítás, amit a száz 
százalékban önkormányzati tulajdonú Komszolg 
Kht. végeze�, nagyon alacsony- mondhatni szociális 
– árakon. A városban jócskán elmaradt a díj összege a 
többi településhez képest, az országos átlag mindössze 
1/3-áért szállíto�ák a kommunális hulladékot. Óriási 
volt a kintlévősége a cégnek, amely bizony azt 
eredményezte, hogy sem a gépparkot, sem a telephelyet 
nem tudták korszerűsíteni. 

Ezeken az anomáliákon mindenképpen változtatnunk 
kell, – folytatja a  cégvezető,- azzal együtt, hogy 
el kell fogadnia a cégnek, hogy Ózdon egyelőre 
rosszabb a lakosság fizetőképessége, mint máshol az 

országban. Anyacégünk segítségével telephelyünket 
is korszerűsíteni akarjuk. Jelenleg 33 fővel működik 
társaságunk. Dolgozóink többségében gépkocsivezetők, 
rakodók, és néhány adminisztratív munkatárs, akik 
mindennapi munkájában alapelv a szolgáltatás teljesítése, 
a szolgáltató jelleg erősítése. Azon munkálkodunk, 
a belső tartalékok kihasználásával, és hatékonyság 
növeléssel, hogy a lakosság korábbi rossz megítélése 
megváltozzon, s hogy tisztességesen dolgozó kollégáink 
munkáját megbecsüljék. Ezzel a létszámmal oldjuk meg 
Ózd melle�, Farkaslyuk, Csokvaomány, Borsodnádasd 
és Lénárddaróc településeken a szemétszállítást, s ez 
év márciusától Járdánházán, májustól Hangonyban, 
és Kissikátoron is. Természetesen az a célunk, hogy 
folyamatosan bővüljön azoknak a településeknek 
a száma, ahol az ÓHG végzi a szolgáltatást. Mivel 
az ÓHG Kft. nemcsak szemétszállítást, hanem 
hulladékgazdálkodást is vállalt, így kezelnünk kell 
a szemétlerakót is. Centerben ez év végére megépül 
az ISPA projekten belül egy korszerű hulladékátrakó, 
s így a jelenlegi ózdi szemétlerakót bezárjuk, majd 
rekultiválni fogjuk, aminek terveit már elkészí�e�ük. 
Ezzel együtt szeretném megnyerni a környező 
„kistérségi” önkormányzatokat, hogy pályázzunk 
közösen a településeiken kialakult szemét-lerakóhelyek 
megszüntetésére, amelyek elcsúfítják az erdeinket, és 
veszélyforrások is egy-egy településen. Szerintem a 
kistérségi társulások az ilyen feladatok megoldásának jó 
partnerei lehetnek, s ez is hozzátartozik a környezetük 
szebbé, jobbá tételéhez. 

Munkatársaimmal együtt bízunk abban, hogy 
cégünk feladatainak teljesítésével hozzájárul egy szebb, 
élhetőbb és vonzóbb Ózd megteremtéséhez.

Környezettudatosság az ÓHG-nél
önkormányzatoknál pedig ennek az ellenkezőjére 
kaptunk ígéretet. Különösen lesújtó a közületeket, 
ezzel az önkormányzatot érintő energia áremelés. Ha 
fejlesztünk, azt pályázati pénzekből tesszük.

 - Az elmúlt évben is nyertek pályázatokat. Honnan 
biztosítják ehhez az önerőt, ha ilyen finanszírozási 
gondokkal küzdenek?

- Az önerőre is pályázunk. Tavaly nyertünk a 
Serényi László Általános Iskola felújítására 79 
millió forintot, és 95 millió forintot a szennyvíz 
csatorna I. ütemének a megvalósítására. Idén hat 
pályázatot tervezünk. Szeretnénk felújítani az óvodát, 
a piacot, a Gömöri Múzeumot, bővíteni a könyvtár 
könyvállományát, a szennyvízcsatorna hálózatot, 
továbbá a körzeti igazgatási feladatok nagyobb 
színvonalon történő ellátása érdekében bővítjük 
és felújítjuk a Polgármesteri Hivatal épületét. Az 

önkormányzatnak saját pályázatkészítő csapata 
van, s a szakmai há�eret egy olyan szaktanácsadó 
gárda biztosítja, aki polgármesterré választásom óta 
segítségemre van.

- A választásokig szűk másfél év van hátra. Milyen 
terveket dédelget még addig?

- Most már 15 éve dolgozom azon, hogy a 
település továbbra is megőrizze „Gömöriségét”, 
mind hagyományaiban, mind a kistérség központi 
szerepében. Szépítjük a várost, épül a sétálóutca, 
virágosítunk.  Én magam is nagyon szeretek 
kertészkedni, és azt szeretném, ha a város is olyan 
ápolt, virágos lenne, mint a saját udvarom. E téren 
persze nemcsak nekem, illetve az önkormányzatnak 
vannak teendői, hanem a lakosságtól is aktív 
együ�működést várunk. Ezen túlmenően van egy nagy 
álmom is. Szeretnénk a városban egy uszodát építeni. 
Természetesen ezt is Uniós forrásból valósítanánk 
meg. A területünk már megvan hozzá, s a tervek is 
elkészültek. Ez egy 600 millió forintos beruházás, s 
bízom benne, hogy lesz lehetőségem ezt az álmom 
valóra váltani.  Egyébként sohasem ciklusokra 
terveztem, s nem apelláltam a választás elő�i évben 
kampányfogással. Mindig azt tarto�am szem elő�, s 
olyan dolgok megvalósítására törekedtem, mellyel 
minél több ember boldogulását segíthettem, úgy 
Putnokon, mint a térség településein.
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Két esztendővel ezelő�  telepede�  
a ma mintegy 300 főt foglalkoztató 
száz százalékban magyar tulajdonú 
autóipari berendezéseket gyártó 
cég Putnokra. A K� . magyarországi 
viszonylatban jelentős szerepet 
tölt be az autóipari berendezések 
körébe tartozó kábelkorbácsok 
gyártása és szállítása területén.

- A címben szereplő mondat a putnoki Autowire K� . mo� ója, 
amely azt is bizonyítja, hogy a cég vezetői kiemelt hangsúlyt 
helyeznek a vevők megelégede� ségének növelésére. 

- Büszkék vagyunk arra, hogyha közvete�  módon is, de 
minden európai Ford Focus autó tulajdonosa élvezheti az 
általunk gyárto�  magas minőségű termékek megbízható, 
hibamentes működését és ezáltal örömét lelheti a mindennapos 
autózásban. - mondja a cég vezetője Szalay Gyula /41/ 
eredeti szakmáját tekintve elektromérnök, s beszélgetésünk 
közben derül ki, hogy a budapesti származású, korábban 

Németországban, és híres 
multinacionális cégnél vezető 
szakember.

- Mit jelent az, hogy az 
Autowire a Lear Corporation 
és a Ford Motor Company 
minősíte�  beszállítója?

- A gyártás 2003-ban 50 fővel 
kezdődö�  a Lear Corporation 
alvállalkozójaként. A projekt 
magában foglalta a szükséges 
technológiák, gyártóeszközök 
transzferjét is. Ma már 300 főt 
foglalkoztatunk stabilan, s 
terveink szerint ez a létszám 

még növekszik majd. A hatékony minőségi mutatóknak és 
a Ford autógyár képviselőinek auditjának köszönhetően 
már 2004-ben úgy döntö�  a partnercégünk, hogy további 
modellek, illetve ehhez kapcsolódó elő-szerelvények 
gyártását helyezi ki hozzánk, így napi 2000-2200 autóhoz 
szükséges komple�  műszerfal korbácsot készíte� ünk el. A 
stabil gyártási minőség következtében az európai Ford Focus 
és C-Max autók kábelkorbácsai teljes egészében Putnokon 
készülnek. Jelentős mérföldkő volt még az elmúlt évben 
a vonalkódos anyagkövető rendszer kiépítése, mely az 
alapanyag bevételezésétől a készárú kiadásig lehetővé teszi 
a visszakövethetőséget minden gyártott típusra. Cégünk 
azon dolgozik, hogy megszerezze az ISO 9001 minősítést is 
ebben az évben. 

- Ön azt hangsúlyozta, hogy kifejeze� en előny, hogy a cég 
Putnokra telepede� . A térség önkormányzati vezetői viszont 
arról panaszkodnak, hogy rendkívül nehéz vonzóvá tenni 
ezeket a területeket a befektetőknek. Milyen előny az, amely 
mia�  a cég tulajdonosa Puntok melle�  döntö� ?

- A cég tulajdonosának van egy kis személyes kötődése 
ehhez a területhez, de nem hiszem, hogy ez le�  volna a 
meghatározó. Számíto�  az, hogy Miskolctól 40 és a Szlovák 
határtól alig 20 kilométerre vagyunk. Hogy rendelkezésre 
áll egy 21 ezer négyzetméteres bekerített, őrzött terület, 
amelyen 3700 négyzetméter nagyságú gyártó csarnok 
van, s mindez teljes infrastruktúrával rendelkezik. A két 
szomszédos országból alkalmazhatunk elegendő dolgozót, 
akiknek egyébként a képzését az anyacég végzi igény szerint. 
A helyi önkormányzat egyébként tényleg nagyon pozitívan 
áll a céghez, így a tavalyi Gömör Expo-n a város különdíjat 
adományozo�  cégünknek.

- Vannak-e olyan terveik, hogy i�  tovább bővítik a céget?
- Természetesen folyamatosan keressük a lehetőségeket, 

hiszen telephelyünk alkalmas a bővülésre, egy 6000 négyzet-
méteres csarnokunk várja új partnereinket. Eltökélt szándé-
kunk, hogy tovább folytassuk a megkezde�  fejlődési, fejlesztési 
irányokat, valamint újabb partnerek bevonásával tovább 
növeljük gyártási volumenünket, fenntartva a jelenlegi magas 
kapacitás-kihasználtsági szintet. Ezzel is emelni kívánjuk 
cégünk stratégiai munkáltatói szerepét a térségben.

„MINÕSÉGET ÉS MENNYISÉGET IDÕBEN”

AUTOWIRE Autóipari 
Berendezéseket Gyártó és 

Szolgáltató Kft.
H-3630 Putnok,

 Serényi Béla u.5
Tel.: 36 48 530 000 Fax: 36 48 

530 002
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Az Európai Bizo� ság Brüsszelben intézkedési irányelveket 
fogalmazo�  meg, amelyek szerint, amennyiben egyes textil-
ipari ágazatokban az import aránya egy bizonyos küszöbér-
téket meghalad, nem hivatalos megbeszéléseket kezdenek Kíná-
val - közölte Peter Mandelson uniós kereskedelmi biztos. 

Márciusban több uniós ország, így Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, Franciaország és Görögország szólíto� a fel az 
uniós illetékeseket: tegyenek lépéseket a kínai textilimport 
korlátozására, mivel attól tartanak, hogy az olcsó kínai 
textiltermékek tönkreteszik a hazai textilipart. Eddig gátolta az 
uniós fellépést, hogy hiányoztak a megbízható adatok a kínai 
textilimport idei alakulására vonatkozóan, mivel az unió csak 
január elseje óta nem alkalmaz kvótakorlátozásokat a kínai 
behozatallal szemben. 

Tavaly Kína 95 milliárd dollár értékben exportált textilipari 
termékeket, és ezzel 20 százalékos részesedést ért el a 
világpiacon. A mennyiségi korlátozások megszűnésével 
ez az arány hamarosan elérheti az 50 százalékot. 2002 
óta Kína textilpiaci részesedése a világon egyes termékek 
esetében 9 százalékról 65 százalékra nő� . Az uniós belépésre 
váró országok közül ugyanakkor Románia is aggódik, 
hogy a csatlakozást kísérő termelési költségemelkedés, 
valamint az olcsó kínai textiláruk versenye tönkreteszi a 
román textilipart. Mivel a román textilipar 85 százalékban 
továbbfeldolgozói szerződések alapján termel, az EU 
csatlakozástól a termelési költségek emelkedését várják, 
miközben a várható bérnövekedés is lefarag Románia eddigi 
komparatív előnyéből. 

A� EP ������������, � ������������ �� ����� 
������������ �������� � ���������� 

 
Az európai parlamenti képviselők meg vannak elégedve 

saját munkájukkal, szeretnének Brüsszelbe költözni és 
elfogadhatatlannak tartják, hogy az EP irodáiban mindenhol 
megengede�  a dohányzás.  

A képviselők szerint a korábbi évekhez hasonlóan 2003-
ban is megfelelő volt az Európai Parlament költségvetésének 
végrehajtása. A végrehajtásról készült jelentés szerint ez annak 
volt köszönhető, hogy az EP bérlés helye�  inkább épületeket 
vásárolt. 

A jelentésből a plenáris ülésen kikerült az a passzus, amely 
szerint a Parlament saját joga lenne megállapítani az EP 
állandó székhelyét. Az eredeti tervezet szerint fi gyelembe 
véve a logikus, költséghatékonysági szempontokat, a 
Parlament székhelye nem lehet más, mint Brüsszel, ahol a 
többi jelentős uniós intézmény is székel. A végleges, elfogado�  
szöveg azonban, már nem tesz említést a belga fővárosról, 
csak emlékeztet a „többszékhelyűség” évi 200 millió eurós 
többletköltségére.

 A Parlament támoga� a a luxemburgi elnökség törekvését 
arra, hogy a korábbi kudarc után sikerüljön megegyezést 
elérni a tagállamok közö�  az EP-képviselők statútumáról. Ez 
rendelkezne az egységes javadalmazásról is, amelyre főleg a 
bővítés óta kialakult jelentős fi zetésbeli különbségek mia�  
lenne szükség. 

 Ha nem is sikerülne elfogadni a közösségi jogszabályt, 
a képviselők szerint akkor is „tiszta, átlátható és fair” 
rendszert kell létrehozni. A képviselők a statútum majdani 
elfogadása után új, önálló nyugdíjfi nanszírozási rendszert is 
kialakítanának, és leállítanák a Parlament költségvetéséből 
az önkéntes nyugdíjpénztárakba irányuló átutalásokat. A 
jelentés világos szabályozás elfogadását sürgeti a parlamenti 
asszisztensek társadalombiztosítási jogait és köteleze� ségeit 
illetően is. 

 A jelentés ezen túl elfogadhatatlannak tartja, hogy a 
dohányzás továbbra is megengede�  a Parlament irodáiban, és 
arra kéri a questorok testületét, mielőbb jelöljön ki pontosan 
meghatározo� , szellőztete�  területet a dohányzók számára.

EU: �� �� ��������������� ���� ��� �� ��������� 

Az Európai Unió következő, 2007-2013 közö� i költségvetése 
Magyarország számára a mostanihoz képest nagyságrendileg 
több támogatást biztosít majd - mondta az Európai Parlament 
költségvetési és ellenőrző bizo� ságának elnöke. 

Fazakas Szabolcs a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 
Magyar Nemzeti Bizottsága ülésén elmondta: ehhez 
azonban az kell, hogy megfelelő és időben előkészített 
pályázatokkal folyamodjanak az EU alapok forrásaiért a 
magyar vállalkozások.

Kérdésekre válaszolva közölte: az Európai Parlament 
magyar képviselői között van olyan vélemény, hogy a 
kormányzat tervezett Public Private Partnership (PPP) 
projektjeinek egy részét el kellene halasztani a 2007-2013-as 
költségvetési időszakra, mert azok korai megvalósítása a 
jövőbeni EU-források felhasználását csökkenti. 

EU: tavaly egymilliárd euró lefoglalt hamisíto�  termék 
Az Európai Unióban tavaly hozzávetőleg egymilliárd euró 

értéket képviselt a lefoglalt, elkobzo�  hamisíto�  termékek 
értéke - mondta Kovács László, az EU vám- és adójogi 
biztosa. 

A vám- és adójogi biztos a VPOP által szerveze� , a hamisíto�  
termékek nemzetközi forgalmáról szóló konferenciát követő 
sajtótájékoztatón aláhúzta: az EU-ban forgalomba került, 
hamisíto�  termékek értéke éves szinten 450-500 milliárd eurót 
ér el, ami tízszerese annak az összegnek, amelyet az unió éves 
szinten a mezőgazdasági támogatásokra, a mezőgazdasági 
programok segítésére fordít.

A vám- és adójogi biztos szerint ezért is különösen fontos, 
hogy nemzetközi szinten a vámszervek hatékonyan lépjenek 
fel az illegálisan behozo�  hamisíto�  termékek ellen. 

A Kistérségi Körkép VI.-ot O���� B. E���� állíto� a össze
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Az Avason, Szarka Gábor pincéjében látogatásunkkor döntö�  
Almási László festőművész és tulajdonos arról, hogy az emeleti 
kiállító teremben elhelyezett olajfestményeket – úgymond 
– lebontják. A tucatnyi alkotást becsomagolják, majd Bécsújhelybe 
szállítják, ahol a Fő téri vendéglátóhely galériájában külhoni 
műértők, és műkedvelők számára állítják ki. A képek iránt a Szarka 
pince látogatói élénk érdeklődést muta� ak, reménybeli vásárlók 
is jelentkeztek. Bár Almási László nem végze�  festőiskolát, művei 
nem tükrözik a különféle „izmusok” jegyeit, képei iránt folyamatos 
az érdeklődés. Képeit megvásárolják, s ez nem mellékes körülmény, 
hiszen az egykori villanyszerelő, majd dekoratőr és plaká� ervező 
ma már kizárólag festményei eladására alapozza egzisztenciáját.

– Az avasi pincében kiállíto�  festmé-
nyek szelíd tájakat, abban a természe� el 
harmóniában élő embereket, a csendéletek 
színes, életvidám virágcsokrokat ábrá-
zolnak. Feltételezem, hogy mint festő   
önmagában is megtalálta a harmóniát.

– Ha ezt úgy érti, hogy nem ve� em 
át művészi allűröket, s nem vagyok 
különösebben bohém, akkor igaza 
van. Tiszadadai, miskolci barátaimmal 
alkalmanként csendesen elborozgatunk, 
beszélgetünk, megvitatjuk a világ sorát. 
Az ilyen délutánokon, estéken kívül 
továbbra is a természet kedvelője, 
az egyszerű munkás hétköznapok 
átélője vagyok. Soha nem unatkozom. 
Ha éppen nem a festőállvány előtt 
dolgozom, fényképezek, kirándulok, 
a vadászokkal járom az erdőt, vagy 
a kertemet művelem. Vonzódom a 
nem pejoratív értelemben ve�  paraszti 
életforma iránt. A tiszadadai öreg 
portát is nyilvánvalóan e vonzódásnak 
engedelmeskedve vásároltam meg. 
A telken álló épületet valamikor a 
XIX. század végén, vagy a XX. század 
első éveiben emelték. Még szoknyás 
kéménye is volt. A lényegi elemeket 

tekintve pusztán annyit változtattam 
rajta, hogy cserépkályhával fűtöm az 
épületet. Abban fával tüzelek. Egyébként 
pedig megtarto� am az eredeti bútorokat, 
a konyhafelszereléseket, a korábbi 
tulajdonos még használható eszközeit. 
Az új tárgyak, eszközök beszerzésénél 
szintén törekedtem rá, hogy azok 
passzoljanak a régebbiekhez. Mintha 
egy skanzent látnék, amikor átlépem a 
küszöböt, ám én o�  érzem jól magam.

– A Szarka pincében kiállíto�  képei ezt 
a belső nyugalmat tükrözik. Ön milyen 
irányzatba sorolná be a műveit?

– Ha egyál ta lán szükséges  a 
besorolás, akkor azt mondom: realisták 

és romantikusak. A képeket olajjal 
és akvarellel festem. Azt viszem át a 
vászonra, amit magam körül látok. 
Nem próbálkoztam meg, egyetlen 
divatos stílusirányzat átvételével sem. 
Egyes kritikusok, pályatársak túlzo� an 
népszerűnek, merjük kimondani a 
szót, akár giccsesnek minősíthetik a 
műveimet. Ám én azt tapasztaltam, 
az emberek szeretik felismerni, amit 
látnak. Vitathatatlan, nem tartozom 
a minden áron újítani szándékozó 
művészek sorába. Nem szándékozom 
megváltani a világot. Képeim egyrészt 
saját megelégedésemre készülnek, 
másrészt eladásra.

– Úgy vélhetnénk, paraszti kör-
nyezetből származo� . Pedig nem, ön 
tősgyökeres miskolci.

– Igen, Hejőcsabán születtem, már 
abban az időben, amikor a városrészt 
már Miskolchoz csatolták. Az egykori 
Malinovszkĳ  utcába, amelyet ma Soltész 
Nagy Kálmán utcának neveznek, 1956-
ban költözünk át a családommal. 
Mint miskolci fiatal a 101-es számú 
szakközépiskolában szereztem szakmát 
és érettségiztem le. Villanyszerelő 
oklevelet kaptam. Ebben a szakmában 
alig egy évet dolgoztam. Szépen 
rajzoltam, dicsérték a formaérzékemet. 
Dekoratőr szerettem volna lenni, s 
ez a vágyam teljesült is. Felvettek a 
Borsodi Iparcikk Kiskereskedelmi 
Vállalat dekorációs részlegébe. Ott 
kirakatot rendeztem, reklámanyagokat 
készíte� em, plakátokat feste� em egy-
szóval elvégeztem mindazt a munkát, 
amelyet akkoriban egy ilyen műhelyben 
az emberre rábíztak. A cég beiskolázo�  
egy budapesti dekoratőr tanfolyamra. 
O�  – többek közö�  – „utcaművészetet” 
tanultunk. Ez nem jelente�  mást, mint 
azt, hogy elsajátíto� uk a plakátkészítés, 
kirakatrendezés a reklámanyagot készí-
tésének fogásait, fortélyait. Jó értel-
emben ve�  iparos munkát tanultunk és 
az ismereteket a mindennapok gyakor-
latában hasznosíto� uk. A dekorációkkal, 
a kirakatok rendezésével lényegében 
formáltuk a közízlést. Ebben az iskolában 
Faragó Zoltán grafi kusművész volt a 
mesterem. Ő szeretette meg velem a 
festőecsetet. 

– Innen már egyenes út vezetett a 
művészi kibontakozásig?

– Még nem. 1980-ban munkahelyet 
változtattam, a Miskolci Kertészeti 
Vállalatnál helyezkedtem el, mint 
alkalmazott grafikus. Ott szintén 
foglalkoztam kirakatrendezéssel, de 
virágkötésze� el is. Fiatalokat tanítot-
tam a virágkötészet esztétikájára, és 
módszereire. Megterveztem, előrajzol-
tam számukra a csokrokat, a virágokból 
összeállítható mintákat. Szorgalmas, 
érdeklődő gyerekek voltak. Ennek 
a gyümölcse pedig a siker lett. A 
nyolcvanas évek közepén rendeztek 
egy országos virágkötészeti versenyt. O�  

A ���������, � ��������  ������� A����� L�����

az egyik munkatársam elnyer-
te a legjobb kötőnő címet, a 
cég pedig a legjobb kertésze-ti 
vállalat elismerésben része-
sült. Mindeközben én folyama-
tosan festettem. A képekkel 
elsősorban saját lakásomat 
díszíte� em. Sok vendégünknek, 
ismerősünknek megtetsze� ek 
ezek a képek. Addig juto� am, 
hogy berendezték az első önál-
ló kiállításomat a miskolci 
szakszervezeti székház aulá-
jában. Ugyanakkor nemcsak
a festészetnek éltem. Bátyám-
mal, aki sajnos már nincs 
köztünk a Miskolcon egykor 
ismert Pelikán együ� esben zenéltünk. 
Horgásztam, fényképeztem, a Hejőmenti 
Vadásztársaság tagjaként jártam a 
természetet.

– Úgy gondolom, hiszen alkotásai is 
erre utalnak, a láto� akat, belső ösz-
tönzésből indí� atva alkotásaiban meg 
akarta mutatni a közönségnek. Ma 
már a festészetből él. Mikor határozta 
el, hogy felhagy a polgári szakmák 
folytatásával?

– Egyre többet festettem. Ha jól 
emlékszem, a nyolcvanas évek végén, de 
lehet, hogy a kilencvenes évek legelején 
úgy döntö� em: önállósítom magamat. Az 
elhatározás nem volt veszélytelen, hiszen 

az alkotásokból megélni kockázatos 
feladat. Néhány művemet elküldtem a 
Képcsarnok Kft.-nek, Budapestre. Ők 
bíztattak, lesz megrendelés. Szívesen 
festettem a Tiszát, annak árterét, a 
falusi utcákat, a hegyeket-völgyeket, 
vízmosásokat, morotvákat. Számos 
kiállításom volt az ország minden 
táján. Képeim eljutottak külföldre is. 
Kedvelem a plain-air festészetet, tehát 
a szabadban felállítva a látványt a saját 
gondolataimmal ötvözve megörökíteni. 
Ugyancsak kedvelem, ha fénykép után 
készül el ecse� el a kép. Nem bántam meg 
a döntésemet. Munkáimból szerényen, 
de tisztességgel megélek.

„A közönség a felismerhető   alkotások iránt vonzódik”

szöveg: U������ J�����
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1948. szeptember 12.-én Magyarországon a nép-
hatalom megszünte�e a cserkészetet, mint a korábbi úri 
világ csökevényét. Kevesen tudják ma már, hogy 1989-
ben az a Pozsgai Imre adta át a legnagyobb támogatást 
a cserkészet haló poraiból való feltámasztásának, aki 
mint tudjuk, először merte népfelkelésnek minősíteni 
az 1956-os forradalmat.

A XX. Század első évtizedében egy 
brit tábornok, Robert Báden-Powel- 
/rövidítve Bí-Pí/ felhasználva a búr 
háború alkalmával Mafeking ostrománál 
szerze� tapasztalatait, összefogta az angol 
nagyvárosok lődörgő fiataljait és 1907-ben 
életre hívo� egy új i�úsági mozgalmat a 
SCOUTING-ot, magyarul a cserkészetet.

Célja a talpraese�, a gyakorlati életben 
jártas, Istenhívő, másokon segíteni kész, 
természetszerető, vidám, de meggondolt 
fiatalok nevelése.

A cserkészet mindenki elő� nyito�, 
származásra, fajra és vallásra való 
tekintet nélkül. Három alapelve: az 
Isten, Haza, és Embertárs iránt vállalt 
köteleze�ség feltétlen betartása.

A cserkész 10 törvény szellemében va- 
ló élés, a  másokkal való gyengédség, ugyan- 
akkor a saját magával szemben való szigorú- 
ság. Ezt a hármas köteleze�séget jelenti a 
cserkész köszöntésre felemelt három ujj, 
a kisujjra ráhajto� nagyujj pedig a – nagy 
védd a kicsit!- elvet szimbolizálja.

A cserkészet politikamentes szerve-

zet és valláserkölcsi alapon áll. Bi-Pi a 
cserkészet megalapításával, az emberi-
ség egyik leggyönyörűbb forradalmát 
vi�e végbe: Az i�úság felszabadítását. 
Az ő szavára hi�e el a világ ezt a nagy 
igazságot. Mozgalma egy-két esztendő 
ala�-mint a láng- futo� végig az egész vi-
lágon, egy győztes forradalom hevével.

Hazánkba 1909-ben jutottak el a 
Bi-Pi-nek a nevelésről alkoto� nézetei, 
1912 december 28.-án csaknem 4000 
fiatal összefogva alakult meg a Magyar 
Cserkész szövetség. Sík Sándor, gróf Te-
leky Pál és Karácsony Sándor utasításait 
követve erősödö� a hazai cserkészet.

Az I. világháború új tartalommal 
tölti meg a cserkészetet. A csapatok 
erőn fölüli „cserkészmunkát” vállalnak 
karitatív tevékenységükkel. Elsősorban 
frontra induló katonavonatok, és az 
onnan érkező sebesültekkel magrako� 
szerelvények fogadása tekintetében látnak 
el szolgálatot, s a kórházakban hírvivők 
voltak. A cserkészek közül sokan hősi 
halált haltak, létszámuk igen lecsökkent.
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1918-ban újra kezdte működését a Magyar 
Cserkész Szövetség, Morvay Győző 
vezetésével. 1919 márciusában, a 
Tanácsköztársaság bukása után 
másodszorra alakult meg a Magyar 
Cserkész Szövetség.

1920-ban alakulnak az első leány cserkész 
csapatok.

1921-ben megindul hivatalosan is a Vízi 
cserkészet.

1922. június 10.-től gróf Teleky Pál le� az első 
főcserkész.

1924-ben részt veszünk a II. Világ-JAMBOREE-n 
Koppenhágában.

1929 júniusában rést ve�ünk a III. JAMBOREE-n 
az angliai BIRKENDHEAD-i ARROWE 
parkban,

1931-ben megindul a cserkész vitorlázó repülés a 
Budaörsi repülőtéren 

1935-ben az USA-t és több országot megelőzve 
Gödöllőn rendezték meg a cserkészek nagy 
világtalálkozóját, a IV: Világ JAMBOREE-t.

1937-ben ujabb JAMBOREE, VOGE LENZANG-
ban Hollandiában.

1939 nyarán ismét nemzetközi csekész 
seregszemle Gödöllőn. I� rendezik meg a 
leánycserkészek béketalálkozóját a PAX-
TING-et, 4000 hazai és külföldi cserkészlány 
részvételével. 

1941-ben gróf Teleky Pál meghalt és utóda 
Kisbarnaky Farkas Ferenc altábornagy le� 
a főcserkész.

1942-ben a katonai vezetés óhaja, hogy 
a cserkészet olvadjon be a levente 
intézményébe. A Kormányzó 
óhajára, miniszterelnöki rendelet ezt 
megakadályozta. 
A II. Világháború ala� ismét a karitatív 
munka kerül előtérbe. Légoltalmi, illetve 
légvédelmi figyelő szolgálat, romeltakarítás, 
katona és sebesültszállító vonatok 
kiszolgálása, hírvivés, elsősegélynyújtás, 
árvák, özvegyek istápolása, gyűjtés a 
fronton lévő katonáknak, stb.

1946 évben megalakult a Magyar Cserkészfiúk 
Szövetsége.  

1947 júniusában megalakult a cserkész-ú�örő 
összekötő bizo�ság, mely a magyar 
cserkészet végét jelente�e.

1989. január 23.-án a Magyar Cserkész Szövetség 
megtarto�a alakuló közgyűlését. 
Nagy lendüle�el indult a cserkészet.  Id. 
Surján Lászlót választo�ák meg országos 
főcserkésznek és olyan személyiségek is 
nevüket adták a világot átfogó i�úsági 
mozgalomhoz, mint Katona Tamás 
történész, vagy éppen Sinkovics Imre 
színművész.
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1945 év és 1948 év között a II. kerület 
vezetői: Lajos Árpád cs.t. tanár elnök, Bogár 
Károly cs.t. vezetőtiszt, Bokros Lajos cs.t. 
ellenőrző, Duli Zoltán cs.t. kiképzésvezető.

1989. február 15.-én Felsőzsolcán, Bogár 
Károly vezetőtiszt lakásán Gödry György és 
Kapusi László cs.t. részvételével meg-alakul 
az öregcserkészek Baráti Köre.

Kovács István cs.t. társunk pár nap múlva 
magával hozta egy megbeszélésre Kormos 
Gyula római katolikus plébános atyát, 
aki az 1940-es években a 778. Tárkányi 
Béla cserkészcsapat parancsnoka volt. Az 
eddigi találkozásokat a továbbiakban ő vi�e 
gyakorlati útra.

Kormos atya javaslatára jön össze a fenti 
vezetés a Martin telepi plébánián 1988 
decemberében, ahol elhangzott a római 
katolikus egyház plébánosaihoz az a felhívás, 
hogy támogassák a cserkészet újraindítását.

Ennek köszönhetően a későbbiekben a 
Martin telepi gyűlésen részt ve�ek Kormos 
Gyula plébános, Ledneczky László a 750. 
cserkész pk., Gödry György cserkész t., a 794. 
cserkészcsapatból Bogár Károly cserkész t. a 
45. csapatból Kapusi László cserkész t., a 19. 
csapa�ól Kollár István, Korompay Viktor, 
Szabó István plébános, Zachar Géza római 
katolikus plébános, Német István hitoktató. 
I� döntö�ék el a további teendőket és ezek 
a tizek tekinthetők az újrakezdés „atyáinak”.
Megkezdődö� a csapatok szervezése.

Az első csapat amelyik megalakult 
Ondrasek Iván vezetésével az „Erő” nevet 
viselte. 

Mintegy 12 csapat alakult az évek folyamán. 
Az elsők közö� volt a Szegedi Kálmán római 
katolikus káplán, Zachar Géza plébános, 
Feledy Péter és Litvay O�ó szervezésében a 
Hunyadi János cserkészcsapat. Napjainkban 
sajnos csak 6-7 csapat működik, elsősorban 
anyagi okok mia�, mintegy 200-250 fővel.

1996 novemberében alakult meg a 757-es 
Öreg Cserkészcsapat Miskolcon a Szemere 
Bertalan cserkészcsapat utódaként. A csapat 
választo� vezetői: Móré József parancsnok, 
őt köve�e Litvay O�ó a jelenlegi parancsnok, 
helyettes Feledy Péter, további vezetők 
Kiss György István, Bogár Károly a kerület 
tiszteletbeli elnöke és Szántó Sándor. Erre az 
időre tehető a cserkészcsapat és a Városszépítő 
Egyesület kapcsolata.

A II. cserkész kerület a 757. sz. Szemere 
Bertalan öregcserkész csapa�al 
karöltve 1998. június 13.-án 
öregcserkész találkozót hívo� 
össze a Szinva parti Bodnár 
Gábor cserkész parkba.

Az Ózdi „Vas”, az Egri 
„Bornemissza”, a Debreceni 
„ Á r p á d ”  é s  a  M i s k o l c i 
öregcserkészek, mintegy 120 
fős csapata gyűlt össze.

Bogár  Károly  kerület i 
elnökünk üdvözlő szavai 

A 
CSERKÉSZEK 
MÚLTJA ÉS 
JELENE

Cserkész tábor, Hunyadi csapat; Dédestapolcsány 2004

Cserkész zászló

után Szabó István plébános úr emlékeze� 
a forradalom és szabadságharc 150. 
évfordulójáról. Méltatta a Szinva parti 
cserkészpark kigondolóit, a megvalósító 
öregcserkészek és támogatók lelkes 
munkásságát. Tisztelettel emlékezett a 
Miskolcon született  Bodnár Gábor 
cserkésztisztről, kinek elsősorban az anyagi 
támogatása révén jö� létre a park. Nevét és 
emlékét e naptól a cserkészpark viseli.

A világ minden tájáról érkeztek öreg 
cserkészek 1999. augusztus 26-28. közö� a 
Bodnár Gábor cserkész parkba. Itt került 
megrendezésre az V. Magyar Öregcserkész 
Találkozó.

A találkozó központi témája, gróf Teleky 
Pál cserkész szellemisége és a jövőnek szóló 
üzenete. A találkozó alapgondolata a világban 
szétszóródo� „árvalányhaj” csokorba kötése. 
/Árva-lányhaj díszíti a cserkészkalapokat és 
sapkákat/

E gondolat jegyében a Miskolci cserkész-
parkban álló véde� égerfákat a határainkon 
túl élő, magyar cserkészcsapatok nevével 
jelölték meg.

A Milleniumi év tiszteletére 1000 
db facsemetét kezdtek ültetni a levegő 
szennyezettség tisztítása, valamint 
környezetünk esztétikai színvonalának 
emelése érdekében, melyet 2000. évtől 
folyamatosan végeznek az öregcserkész 
csapatokkal a fiatal cserkészek karöltve.       

A Városszépítő  Egyesület  2001. 
decemberében elismerő plakettel díjazta 
az öreg cserkészcsapatot, egészségünk 
védelmében folytatott tevékenységéért. A 
cserkészet történelmi á�ekintését reprezentáló 
kiállítást rendeztünk 2002. januárjában 
a Városszépítő Egyesület székházának 
nagytermében. Ilyen átfogó kiállítást először 
lá�unk hazánkban.

Rendszeres kapcsolatban vannak a Miskoci 
öregcserkészek az Ózdi „Vas” öregcserkész 
csapa�al, a találkozók emlékezetesek és jó 
hangulatúak. 

Szoros cserkész baráti kapcsolatot 
tartanak a szlovák cserkészek csapataival, 
pl. a Rimaszombati csapa�al, akikkel évente 
rendszeres találkozót szerveznek.

Rövid áttekintésünk a teljesség igénye 
nélkül készült, de talán közelebb viszi 
olvasóinkat cserkészet jelentőségének 
megértéséhez.
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Öregcserkészek ajándéka a 
Városszépítőknek 2002

összeállíto�a:
L����� O��� cs.t., a 757. sz. Szemere Bertalan cserkészcsapat parancsnoka 

Cserkésztalálkozó Eger 2004

Koszorúzás 2004 március 15. a miskolci Petőfi téren
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Az elmúlt néhány hideg és szürke hónap után az 
első napsütéses hétvége arra sarkallja az embert, 
hogy kimozduljon a négy fal közül, s ekkor merül 
fel a kérdés, hogy de valójában hová, merre? Órákat 
böngészünk az Interneten, érdeklődünk barátainknál, 
ismerőseinknél, szeretnénk minél jobban dönteni, hogy 
minél több kellemes élményben legyen részünk. 

Ebben tud segíteni a Hungary Info című kiadvány, 
mely országrészek szerinti bontásban tartalmazza 
a kiemelt eseményeket, programokat, kulturális 
ajánlatokat, s nem utolsó sorban az ado�  helyen talál-
ható szállodákat, panziókat és vendéglátóhelyeket. A 
kiadvány jól megfér az autóstérképek társaságában a 

A HASZNOT HOZÓ ÚTITÁRS
kocsiban, nem árt, ha kéznél van. Aki jobban szereti 
előre megtervezni útját még a meleg szobából, ké-
nyelmes fotelből, az a www.hotelinfo.hu oldalon 
kereshet a kiadvány elektronikus változatában, sőt 
egyben szobafoglalását is elintézheti.

Hasznos tartozéka az említe�  turisztikai könyvecské-
nek az immáron nyolc éves Hungary Card 2005, melynek 
birtokában egész évben 10-20% kedvezménnyel 
éjszakázhatunk a közel ezer partner szálláshelyen. A 
szálláshelyek közö�  ki-ki kedvére, s igényei szerint 
válogathat, hisz a kártya partnerei közö�  megtalálhatók 
úgy a négycsillagos szállodák, mint a néhány szobás 
vendégházak is.

Aki még hasznosabb „útitársra” vágyik, az megvásá-
rolhatja a teljes Hungary Card csomagot, mely jelentős 
félárú, vagy ingyenes szolgáltatásokat biztosít a 
közlekedés és a kultúra területén. Három alkalommal 
lehet fél áron vásárolni négy-, vagy tíznapos autópálya-
matricát, mely önmagában már 3.450,- Ft megtakarítást 
jelent. Kétezer forint értékű Főtaxi utalvány is tartozik 
a kártyához. Ha pedig leruccannánk a Balatonra, és 
hajókázni támad kedvünk, azt is fél áron tehetjük 
meg. Hat megyében a múzeumok várják ingyenes 
bérle� el az érdeklődő Hungary Card tulajdonosokat: 
így például Pécsett, vagy akár Gödöllőn a Királyi 
Kastélyban. Szintén ingyen látogatható a kártyával 
az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Ha 
hirtelen autóra van szüksége valakinek, a kártyával 
15% kedvezménnyel bérelhet egyet. Még egy autóssal 
is előfordulhat, hogy praktikus meggondolásból 
távolsági utazásnál az InterCity melle�  dönt. Erre 
az esetre is kínál gazdaságos megoldást a kártya, 
ugyanis hat alkalommal lehet vele mene� érti jegyet 
váltani fél áron. Hazánk két híres gyógyfürdőjét – 
Harkányban és Gyulán – újíto� ák fel az elmúlt években, 
s mindke� őt kibővíte� ék élménymedencékkel, well-
ness szolgáltatásokkal is. Természetesen erre is kínál 
félárú kedvezményt a Hungary Card, ráadásul három 
alkalommal. Mindenről részletes információt olvashat 
bárki a www.hungarycard.hu oldalon, de országosan 
a Tourinform irodák munkatársai is készséggel állnak 
rendelkezésre.

HUNGARY 
CARD2005 „Tényként szembesülünk azzal a megoldatlan gondola� al, 

hogy Tiszaújvárosnak nincs lakáskoncepciója a 80-as évek 
közepétől. Új lakóházakat sem az egykori tanács, sem 
az önkormányzat nem építe� , és a 90-es évek elejétől is 
csak arra törekedtünk, hogy az első lakáshoz jutó városi 
fiatalokat valamilyen módon anyagilag támogassuk. 
Szerintem ez sem kevés, mert az ország legtöbb településén 
még ezt sem tudják felvállalni az önkormányzatok” – írta 
Koscsó Lajos alpolgármester abban az általa összeállíto�  11 
oldalas lakáshoz való ju� atási rendszer előszavában, amely 
2007-ben válhat gyakorla� á. A lakáskoncepció miértjéről, 
szükségességéről, kérdeztük az alpolgármestert.

- Ön szerint mi indokolja, 
hogy ezzel a témakörrel 
foglalkozzon?

- Mert bebizonyosodott, 
hogy az eddigi módszer(ek) 
sok esetben a jobb módúakat 
támoga� a, akik képesek voltak 
gyermekük számára a város-
ban lakást vásárolni és ez-
zel tőkét teremtettek utóduk 

számára, hogy bárhol az országban letelepedhessenek. Másrészt az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy a város belső fejlődéséből képtelen gyarapodni. 
Megjegyzem, hogy hiába épült közel 700 lakás, a városlakók száma 
változatlan maradt, nem utolsó sorban jólét ide, jólét oda, a szociálisan 
rászorulók esélyei a lakáshoz-jutáshoz, a nullával egyenlők. A kérdés 
az, hogy milyen célt kívánunk elérni az új rendszerrel.

- Pontosítana?
- Előjáróban egy felmérés eredményéről. A városlakók életkorát 

tekintve, fokozatosan növekszik az öregségi nyugdíjasok száma. 
Jelenleg már több mint háromezer – egy évtized múltán – ez a szám 
akár az 50 százalékot is elérheti. Ugyanekkor nálunk is érzékelhető az 
újszülö� ek számának folyamatos csökkenése. Tehát az új lakáskoncepció 
megvalósításánál négy alapvető megoldást kell górcső alá venni 
mint; csak az első lakáshoz jutó fi atalok támogatását; a szociálisan 
rászorulók lakáshoz juttatását; a lépcsőzetes lakáscsere igények 
kielégítését, illetve értékesítési céllal lakásokat építeni önkormányzati 
közreműködéssel, vagy nélküle. Természetesen az összes körülmény 
számbavételénél elsődleges, az anyagi lehetőségek fi gyelembe vétele. 
Az önkormányzat az elmúlt években 35-60 millió forintot különíte�  el 
lakáscélú támogatásokra.

- A lakáshoz jutás fontosságára utal a kormány döntése is…
- Valóban. A kormányzat számos új elemet tartalmazó lakástámogatási 

politikája lehetővé teszi és megkönnyíti a fi atal házaspárok lakáshoz 
juttatását, ezért ezt ki kell használni. A teljesség igénye nélkül 
néhány adalék.  A „fészekrakó program” keretében emelkede�  a 
lakásépítési - szocpol - támogatás. A kedvezményt gyermekek után a 
30 év ala� iak vehetik igénybe, de „félszocpolt” is igényelhet használt 
lakás vásárlása esetén az a 35 év ala� i gyermeket nevelő házaspár, 
éle� ársak, illetve a gyermeküket egyedül nevelők. A szocpol emelésén 
túl, az állami kezességvállalás magában foglalja a lakbértámogatást, 

amely 300 ezer embernek jelenthet azonnali megoldást. A lakbér 
támogatási programmal az állam a gyermekeket nevelő, rászoruló 
családokat kívánja támogatni. Ennek mértéke a lakbér 30 százaléka, 
de legfeljebb havi hétezer forint, amit az önkormányzat ugyanennyivel 
kiegészíthet.

- A döntés lehetőséget biztosít a helyi lakásprogram kiszéle-
sítésére?

- Az eddigi helyi támogatási rendszer, csak a hosszú ideje a városban 
élő fi atalok első lakáshoz jutását támoga� a, ami azt jelente� e, hogy az 
igénybevétel jelentősen korlátozo�  volt, nem szolgálta a rövid ideje 
Tiszaújvárosba költözö�  fi atalok letelepítését, ami erősíte� e volna a 
város fi atalítását, a népesség növekedését. Ezt a célt csak új lakások 
építésével és az i�  élő fi atalok, letelepítésével lehet hosszú távon elérni. 
Első lépcsőben öt éves időtartam ala�  mintegy 300 lakást lehetne/kellene 
felépíteni, ami évente 60 lakást jelent, de hosszabb távon 15-20 év ala�  
akár 1800-2000 lakás építése is szükségessé válhat.

- Hogyan foglalná össze javaslatait?
- Az általam készített tizenhárom pontban összegeztem 

elképzeléseimet. Ezek közö�  szerepel egy öt éves lakásépítési program 
kidolgozása, amellyel évente 30-30 fi atal házas értékesítés útján juthatna 
lakáshoz. Az értékesítést az önkormányzat tulajdonában lévő Örösi-úti 
területen valósulna meg, ezáltal csökkenne az üzemeltetés költsége. Az 
építésre olyan vállalkozót kell megtalálni, aki biztos banki há� érrel, és 
megfe-lelő építő teljesítménnyel rendelkezik, és szerződésben vállalja a 
költ-ségek „állandóságát” úgy, hogy a 40-60 négyzetméter alapterületű 
lakások ára 8-10 millió forint közö�  marad. Változtatni kell az eddigi 
támogatások gyakorlatán, és csak azoknak biztosítanánk vissza nem 
térítendő támogatást, akik i�  letelepednének az általunk építe� , vagy 
forgalmazo�  lakásokban. Évente legfeljebb 30 fi atalt támogatnánk 1,6-2 
millió forin� al, ami módosulna aszerint, hogy ki mióta él a városban. 
De valamilyen támogatást mindenki kapjon. Gyakorla� á kell tenni, 
hogy a közalkalmazo� ak is részesülhessenek a támogato�  lakás-
ju� atási rendszerben. Úgy gondolom, hogy az éves támogatási keretből 
legyen lehetőség azok számára is, akik rászorultság okán, a városhoz 
való kötődéssel, lakáscserével kerüljenek megfelelő helyzetbe. A tulajdo-
nunkban lévő lakásokat pedig bérbeadás helye�  értékesítsük. Végezetül, 
a jelenlegi támogatási rendszert 2005-ben is tovább kell működtetni.

- Javaslatai alapján milyen feladatok adódnak?
- A feladatok meghatározása – ha javaslataimat a képviselőtestület 

elfogadja – mint a megvalósíthatósági gazdasági számítást, műszaki 
tervek készítését, elosztási, támogatási pontrendszerek kidolgozását, 
lakáspiaci információk beszerzését, valós kereslet felmérését, banki 
há� érrel rendelkező kivitelező megkeresését, s nem utolsó sorban a 
testületi döntések pénzügyi megoldását igényli.

szöveg: F����� B���

Új „városalapításra” van 
szükség Tiszaújvárosban

Már tábla jelzi a terveze�  új lakópark helyét az Örösi úton

Koscsó Lajos: Első lépcsőben
300 lakást kellene felépíteni 
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Határtalan az autóvásárlók 
telhetetlensége. A Peugeot 
ugyan a 607-tel lehetővé te� e, 
hogy vér és könny nélkül 
megvalósítható legyen a 
luxusautó-birtoklás, sokan 
mégis egyre csak a hathengeres 
dízelverziót hiányolták a 
kínálatból. De az új 607 V6 
Hdi végre az ő vitorlájukból is 
kifogja a szelet.

Kevesen vitatnák, hogy a Peugeot-motorok évtizedek óta a 
dízelgyártás csúcsát képviselik.

Ez a helyzet ma is fennáll, nem véletlen, hogy számtalan 
konkurens márka nem is kezd fejlesztgetésbe, hanem inkább 
a PSA-tól vásárolja dízelmotorjait.

Hat évvel ezelő�  a Peugeot bemuta� a a 607 limuzint, amely 
állhatatos munkával azóta kivívta a luxusautó státust. De 
ha már ilyen kiváló a dízelmotor-gyártási technikája, és egy 
elismert nagy limuzin birtokában van akkor miért nem köve� e 
az uralkodó luxusautó-gyártási trendet?- tennénk hozzá. 
Hiszen minden elit márkánál rájö� ek arra a döntéshozók, hogy 
nem csupán lehetséges, de egyenesen kötelező is hathengeres 
dízelmotort tartani a típusválasztékban. Megvárta, amíg a világ 
felfi gyel a 2,7 literes, V6-os dízelmotorra  /a Jaguár S-Type egy 
ideje ezzel fut/ , majd amikor mindenki tudo�  róla , a saját 
607-ben is előveze� e azt. Az új dízel bevezetését egy újabb 
ráncfelvarrás követte, bluetoothos mobiltelefon-kapcsolat, 
valódi fa-illetve alumínium dekorbetétek a műszerfalon, előre-
hátra fi gyelő radar, 5-7 küllős 17 collos alutárcsák, á� erveze�  
lökhárítók, az orr rész hosszabb, az embléma a maszkon 
nagyobb.

A legfontosabb átalakítások a technikát érték. A benzines 207 
lőerős V6-os teljesítményét 211 lőerőre növelték. A 2,7 literes, 
V6-os dízelmotor 204 lóerős. A régi négyfokozatú szerkezet 
helye� , hatfokozatú, kézzel is kapcsolható automatikus váltót 
kapo�  mind a két típus. Nagyobb első féktárcsa, 8.0s verziójú 
Bosch menetstabilizáló rendszer, két lépcsőben felfúvódó 
első légzsákok, elektronikus vezérlésű gátlók csökkentik a 
karosszéria-bólintást és dőlést, szériában részecskeszűrővel 
készül, amelynek csereperiódusa 200 ezer kilométer! A 
vezetőülésből is érezhető a különbség a benzines és a dízel 
erőforrás közö� . A mérleg nyelve i�  a Hdi felé billen: a gázpedál 
letaposását követően a hatalmas nyomatékú /440 newtonméter/ 
erőforrás pillanatok ala�  a látóhatár széléhez tolja autónkat. 
Az aktív lengéscsillapító-rendszerrel az autó szinte átlebeg 
a bukkanók fölött. Az új 607-es széria forgalmazása 2005 
márciusában megkezdődö� . Az autópályáinkon már láthatjuk 
elsuhanni melle� ünk a 607 V6 HDi csodákat.

HATos
HATás

A ma társadalmának egyik leg-
égetőbb kérdése, a környezeti terhe-
lések gyors ütemű növekedésének 
ellensúlyozása, a napi gondok keze-
lése. A vizek, az erdők, a levegő
védelme összefogásra, cselekvésre 
készteti a ma élőket, és a megoldá-
sok túlmutatnak országhatárokon, 
földrészeken. A környezetvédelem 
fontossága első helyen szerepel az 
uniós előírások rangsorában. Az 
elmúlt év májusa óta növekvő fela-
datokat kell elvégezni, a környezet-
védelmet irányító szakembereknek, 
az erre szakosodo�  vállalatoknak. 
A hulladékgazdálkodás jelenéről, 
távlati terveiről kérdeztük Tisza-
újvárosban Berencsi Lászlónét, a 
TiszaSzolg 2004 Kft üzemviteli 
igazgatóhelye� esét.

- A természet, a megújuló energia- és 
nyersanyagforrások védelme mind a 
jelen, mind a jövő generációi szem-
pontjából kulcsfontosságú kérdés. 
Környezetünk védelmében pedig a 
hulladékok hasznosítása kiemelten fontos 
feladat. Az iparban és a háztartásokban 
hulladékká vált csomagolóanyagok 
jelentős része újrahasznosítható. 
Ezért a szelektív hulladékgyűjtésnél 
anyagfajtánkként kell biztosítani a 
gyűjtést. Tiszaújvárosban az elmúlt év 
októberében Miskolc után megkezdtük 
a szelektív hulladékgyűjtést kísérleti 
jelleggel, vagyis a lakosságot igyekeztünk 
„rászoktatni” erre a módszerre. A város 

öt pontján tizenöt – erre a speciális célra 
gyárto�  - konténert helyeztünk el, azaz 
egy tároló helyen külön edényekbe 
kerül a műanyag, az üveg és a papír 
hulladék.

-  Megállapodást kötöttünk az 
egyik szelektívhulladék gyűjtéssel és 
szállítással foglalkozó céggel, amely 
biztosítja a gyűjtőedények rendszeres 
cseréjét és a szállítást. Felméréseink 
szerint Tiszaújvárosban évente 12 ezer 
tonna hulladék keletkezik, amelynek 
egy részét a megbízo�  cég elszállítja, 
a többi vegyes hulladékmennyiség 
pedig, a város lerakodó telepére kerül 
társaságunk szolgáltatása révén.  A 
közel féléves tapasztalatok alapján 
elmondható, az eddigi kísérlet bevált, a 
lakosság ma már természetesnek tartja 
a hulladék válogato�  gyűjtését.

- Az EU előírásokkal összhangban 
ma már törvényi kötelezettség van 
érvényben a szelektív gyűjtésre, a 
hasznosításra. Egy 2000-ben elfogado�  
törvény előírja, hogy 2005 július 1-ig el 
kell érni hazánkban, hogy a hulladékká 
vált csomagolóanyagok legalább 50 
százaléka hasznosuljon, ezen belül 
legalább 25 százaléka anyagába 
kerüljön feldolgozásra úgy, hogy ez 

az arány minden anyagnál elérje a 15 
százalékot. Azon fáradozunk, hogy a 
szelektív gyűjtőszigetek számát, - ahol 
szükséges - növeljük a tárolóedények 
számát, és a közeljövőben a kísérleti 
jelleget az üzemszerűség váltsa fel. 
Ezáltal Tiszaújvárosban is elérhetjük, 
hogy csökken a lakosságtól elszállíto�  
kommunális hulladék mennyisége, 
kevesebb hulladék kerül a kuka 
edényekbe és a tisztább településkép 
biztosítható.

- A város zárt hulladéklerakó telepének 
működését az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség 2007 december 
31-ig engedélyezte. Ennek ismeretében 
kell kĳ elölni és kialakítani egy újabb 
– a törvényi szabályozásnak megfelelő 
– szemétlerakodó telepet, illetve 
a szakhatóság által kijelölt helyen 
elhelyezni a hulladék egy részét. A 
szelektívhulladék gyűjtés és szállítás 
feladatait állandósítani kell, külső 
cég bevonásával. Munkatársaim az 
önkormányzat szakembereivel már 
kidolgozták azokat a terveket, amelyek 
megfelelnek mind a szakhatóság 
előírásainak, mind pedig a lakosság 
elvárt igényeinek.

SIKERES KÍSÉRLET TISZAÚJVÁROSBAN:

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

szöveg: F����� B���

B������� L�������: A 
sikeres kísérleti jelleget 
üzemszerű szolgáltatás 

váltja fel

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek további bővítése várható

607
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Miskolcon, a Megyei Kórház területén emelt Ronald McDonald Ház egyik appartmanjában a tíz éves 
Dóra a mielőbbi vacsorát reklamálja. Hurkát, savanyúságot szeretne látni a tányérjában. Édesanyja, 
Kerékjártó Istvánné türelemre inti. Mielő�  az asztalhoz ülnének, még meg kell várniuk a néhány perc 
múlva esedékes vércukor ellenőrzés eredményét. A vizsgálatot a szomszédos kórházi épületben végzik 
el, s annak eredményétől függ, mit vacsorázhat a kislány. A gyermek és édesanyja kéz a kézben mennek 
át a vérvételre.

A súlyos betegségéből felépülőben 
lévő gyermek sorsának alakulására 
még visszatérünk, előbb azonban 
ismerkedjünk meg azzal, milyen 
szerepet is tölt be a Ronald Ház 
a gyermekek, és tegyük hozzá, 
szüleik gyógyulásában.

– A ház átadása egy évek óta 
tartó folyamat egyik fontos lépése 
volt, amelynek eredményként a 
legkorszerűbb terápiás eljárásokat 
igyekezünk meghonosítani gyógy-
intézményünkben –  mondja 
dr. Nagy Kálmán ,  a Miskolci 
Gyermekdaganatos és Csontvelő 
Transzplantációs Osztály vezetője. 
– Maga az osztály 1995-ben jött 
létre. Két esztendővel ezelőtt, 
2003-ban lezajlott a századik 
csontvelő átültetés műtét. Tavaly 
ősszel adták át rendeltetésének a 
Ronald McDonald Házat. Ebben 
az évben sikerült megdupláznunk 
a transzplantációs blokkok számát, 

így már hat blokkban kezelhetjük a 
legsúlyosabb betegségben szenvedő 
gyerekeket. Lezajlott az osztály 
teljes átalakítása, a sejtterápiás 
labor átépítése. Mindez, amit 
elmondtam, csupán egy rövid 
történet. A korszerűsítéshez szük-
séges sokmilliós berendezések 
előteremtéséért kitartó, szívós 
munkára, úgy is fogalmazhatnék, 
harcra volt szükség. Elszántan 
küzdünk, s természetesen nem 
másért, mint a súlyos betegségben 
szenvedő gyermekek felépülése 
érdekében.

– Honnan, milyen diagnózissal 
érkeznek a gyerekek a miskolci 
kórházba?

– Osztályunk az ország minden 
területéről fogadja születésüktől 
tizennyolc éves korukig a betegeket. 
A legsúlyosabb kórképekkel ér-
keznek hozzánk. Leukémiával, 
daganatos elváltozásokkal, csont-
velő elégtelenséggel, születe�  im-
munhiányos állapottal, bizonyos 
súlyos anyagcsere betegségekkel. 

Gyógykezelésüket negyvenhat 
ágyon folytatjuk, amelybe 
beleszámoltam a már említe�  
hat transzplantációs blokkot.

–  Milyen  eredménnyel 
s ikerül  szembeszállniuk 
az  e lőbb  f e lsorol t ,  még 
elnevezésüket tekintve is 
riasztó megbetegedésekkel?

– Évente mintegy száz 
g ye r m e k e t  k e z e l ü n k  a z 
osztályunkon. Ma már nemcsak 
Magyarországról ,  hanem 
Ukrajnából, Romániából, az 
egykori Jugoszlávia területéről 
szintén fogadunk betegeket. 
Hosszadalmas lenne részletesen 
felsorolni, hogy a különböző 
betegségcsoportokon belül 
milyen a gyógyulási arány. 
Egyszerűbb, ha azt mondom 
a sikeres beavatkozások, terá-
piák aránya azonos az Európai 
Unió úgynevezett nagy tag-
országainak, tehát Anglia, 
Németország, Franciaország, 
Hollandia eredményeivel. A 
sikerek megemlítése mellett 

azonban rá kell mutatnom, hogy 
a gyógyítás, a gyógyulás folya-
mata e súlyos kórképekben mind 
pszichikailag, mind pedig fi zikailag 
erősen megterhelő. Egy daganatos 
megbetegedésből felépülni an-
nak idejét tekintve rendkívül 
hosszadalmas folyamat, és szá-
molnunk kell az alkalmankénti 
visszaesés veszélyével is. A gyermek 
és a családja egyaránt szorong, 
hosszú stresszes időszakokat él 
meg.

– A félelmek oldásában milyen 
szerepet tölt be a Ronald Ház?

– Az épületeket a Ronald Mcdonald 
Gyermeksegély Alapítvány emeli, 
és rendezi be. A budapesti házat 
1999 őszén nyito� ák meg, a II-es 
számú gyermekklinikán, elsőként 
Közép-Kelet-Európában. Ott hét 
appartmanban két év alatt 345 
család összesen 2500 napot töltö�  el. 
A házakban a gyermek és a családja 
együ�  töltheti el azokat a napokat, 
amikor betegeink már nem szorulnak 
rá a közvetlen kórházi ellátásra. 

Az apartmanokhoz közösségi 
terek, konyha kapcsolódik. Az 
étkezésen kívül a beteg és családja 
a szolgáltatásokat ingyenesen veheti 
igénybe. A házakat otthonosan, 
a kisebb-nagyobb gyermekek 
igényeinek megfelelően rendezték 
be. Könnyen belátható, hogy 
betegeink szüleik társaságában, a 
kórházi osztályoknál jóval oldo� abb 
miliőben sokkal könnyebben élik 
át a legnehezebb napokat is. Más 
a látogatás, és egészen más, ha a 
gyermek a szüleivel szinte az egész 
napot együ�  töltheti. Nem mellékes 
az sem, hogy a családtagokat így 
megkímélhetjük az esetlegesen 
hosszú utazás fáradtságaitól és 
költségeitől egyaránt.

– Miként a média beszámolt 
róla a miskolci Ronald McDonald 
háznak a megnyitása óta számos 
illusztris látogatója volt. 

– Borsod-Abaúj-Zemplén, Miskolc 
vezetőin kívül megtekinte� e már 
a házat a McDonald’s magyar-
országi étteremhálózatának ügy-
vezető igazgatója, április 14-én 
pedig Amerika Magyarországi 
Nagykövetségének Kulturális és 
Egészségügyi a� aséja járt nálunk. 
Természetesen örömmel fogadtuk 
az érdeklődőket.

Kerékjártó Dórika a vizsgálatot 
követően visszatért a házba. 

– A házban, ha úgy tartja kedve, 
szaladgálhat is, amelyet a kórházi 
osztályon nem tehetne meg. Itt 
olyan körülmények között él, 
mintha csak odahaza lenne. Mielő�  
megállapíto� ák volna betegségének 
diagnózisát, azt vettük észre 
rajta, hogy egyre sápadtabb és 
fáradékonyabb. A kórházban vért 
ve� ek tőle, s a laboratóriumi lelet 
kimutatta a súlyos betegséget. 
Akkor kétségbeesésemben sír-
tam el magam. Azóta átesett a 
hematológiai kezeléseken, az 
infúziós kemoterápián. Ma kaptam 
meg a legfrissebb leleteit. Minden 
adata negatív, ami azt jelenti 
felgyógyult. Ísmét sírtam. De én azt 
kívánom minden anyukának, hogy 
csak ilyen okból fakadjon sírásra.

A RONALD HÁZBAN FUTKÁROZNI IS LEHET

A GYERMEK 
ÉS SZÜLŐ 

EGYÜTT 
ÉPÜL FEL

ÉS SZÜLŐ 

ÉPÜL FEL

szöveg: U������ J�����

A Ronald apartmanok épülete

A kis beteg édesanyjával, Kerékjártó 
Istvánnéval

Dr. Nagy Kálmán
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Borsos István szobrászművész és Mohácsi Gábor festőművész közös tárlatának megnyitóján készültek 
képeink. A műveket május 2-ig tekinthetik meg az érdeklődők, az Encsi Városi Galériában.

B����� I�����:
Püspökladányban születe�  1935-ben. Egyedüli fi úgyermek-

ként kicsi korában állandóan azt hallo� a a családban, hogy neki 
tanulni kell. Így le�  értelmiségi: matematika-fi zika, rajz szakos 
tanár és 32 évig veze� e az encsi Váci Mihály Gimnáziumot.

Gyermekkora óta szobrászkodo� . Az 1970-es évek elején 
talált rá a rakacai szürke márványra, ami további szobrász 
munkásságát is jelentősen meghatározta. Ez az anyag nagyon 
szép, de rosszul faragható kő. Meg kell küzdeni vele. Nincsenek 
szögletes szobrai, gömbölyded, lágyvonalú, többségükben sima 
felületű plasztikát készít, amit jó érzés megsimogatni.

Szobraival az élet szépségét, a harmónia szükségességét 
hirdeti. Szerelem, szeretet, barátság, harmónia a legfőbb 
témája. Agyagból, szoborkarikatúrákat is mintáz, ezekkel 
amelle� , hogy megneve� et egyben emberi hibáinkra is felhívja 
fi gyelmünket.

Mintegy 40 önálló kiállítása volt szerte az országban. 
Huszonöt éve jár a gyulai művésztelepre, s legszebb szobrai 
i�  szüle� ek.

M������ G����:
Sátoraljaújhelyen születe�  1956-ban, s tanulmányait is 

i�  végezte. A Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola matematika-rajz szakán szerezte diplomáját. Balogh 
Géza festő és szobrászművész tanítványa volt, s az Ő irányítása 
ala�  igyekeze�  a legtöbbet kihozni magából a rajzolás, festés, 
illetve a plasztikai formanyelv adta lehetőségek területén.

Rajztanári pályáját Abaújban, az ősi Rákóczi-kastély 
épületében működő iskolában, Felsővadászon kezdte. 1989 
óta él Encsen.

Ez utóbbi időszakban fordult egyre többet a táj adta vizuális 
élmény felé. Korábban szívesen alkoto�  elvont, nonfi guratív 
dolgokat, vagy ábrázolt embereket témái feldolgozása során. 
Az emberábrázolás igénye, késztetése továbbra is megmaradt 
benne, szívesen használ fel érdekes szép embereket, alakokat 
mondanivalója kifejezése érdekében. Megihleti egy-egy szép 
mozdulat, a test harmóniája, a sokat megélt ember tekintete, 
arcvonásainak kifejezése. Emelle�  egyre többször választja 
témaként a tájat, az abaúji táj páratlan szépségét.

A tiszaújvárosi könyvtárat a Tiszai 
Vegyi Kombinát Szakszervezeti 
Bizo� sága alapíto� a 1964-ben, amely 
a Művelődési Központ keretein belül 
működö� , könyvállománya pedig, 
más szakszervezetek ajándékaiból 
állt össze, amelynek darabjai mára 
elérte a110 ezer darabot. Az intézmény 
41 év ala� i változásairól, fejlődéséről, 
kérdeztük Czikora Jánost, a Derkovits 
Gyula Művelődési Központ és Városi 
Könyvtár igazgatóját.

- Kezdetben a könyvtárat a munkás-
szállókon átalakíto�  lakásokban helyezték 
el, amely ebben a formában hosszú 
éveken keresztül működö� . Az Árkádsori 
épületben az intézménynek helyet adó 
szobák mind belső, mind pedig külső 
állaga erősen megkopo� , ezért a város 
vezetői 1990-ben határoztak: fel kell 
újítani, belső terének növelése indokolt. 
A 220 millió forintos átépítéssel egy 
esztétikus, tucatnyi szolgáltatást biztosító 
közművelődési centrum kelt életre, 
amelyet 1998 január 28-án felavattak. 
Az 1600 négyzetméteres intézmény 
évtizedes kimagasló teljesítményét 
elismerve a Nemzeti Kulturális Örökség 
minisztériuma az Év Könyvtára címet 
adományozta a könyvtárnak. Az 1989-
2004-ig önállóan működő városi könyvtár 
ismét eredeti formájában, a művelődési 
közpon� al egységesen szolgáltat.

- A közben jelentősen megnő�  köz-
igényeknek és az információs esz-
köztárak robbanásszerű fejlődésével 
lépést tartva a könyvtár tevékenysége, 
szolgáltatásai bővültek, és három fő 

területen: információs központként, 
muzeális feladatok ellátásában, valamint 
a közművelődés területein tölt be fontos 
szerepet Tiszaújvárosban, és a környező 
településeken. A rendelkezésre álló 
hagyományos és korszerű eszköztár 
biztosítja a tudomány, a technika, 
az oktatás, a környezeti kultúra, az 
ismeretszerzés szférájában a tanulást, 
a szórakozást, valamint a szellemi fel-
frissülést. A leglátogatottabb könyv-
kölcsönzés melle� , a helyben olvasás is 
igen népszerű. A fokozódó információs 
igényt jól jelzi, hogy az úgynevezett 
témakutató kérdések száma a 2000 évihez 
képest az elmúlt évben, 67 százalékkal 
növekede� . Egyre többen élnek az „egy-
példányos” beszerzés lehetőségével, 
amely elsősorban a közép- és felsőfokon 
tanulók részéről nyilvánul meg, főleg, a 
vizsgaidőszakokban. 

- A gyermekkönyvtár klasszikus szol-
gáltatásai melle�  az i� ú olvasók díjtalanul 
internetezhetnek, társasjátékokkal szóra-
kozhatnak, vagy rajzolhatnak, a mese-
sarokban, nézhetnek gyermekeknek 
szóló videofi lmet, és nyaranta kéthetes 
napközis foglalkozásokon vehetnek részt. 
A hírlapolvasót – főleg a nyugdíjasok 
– látogatják sűrűn, és a 140 féle újság-
ból mindenki megtalálja a maga szá-
mára a megfelelőt. Médiatárunkban 
négyezer videó és DVD fi lm található, 
hangtárunkban ugyancsak négyezer zenei 
CD közö�  válogathatnak a zenekedvelők. 
A könyvtár földszinti infotéka termében 
pedig, négy számítógép  áll az erre 
igényt tartók rendelkezésére. Az E-

Magyarország pont szolgáltatásaira 
egyre többen tartanak igényt, amelynek 
országos bevezetéséhez az elmúlt 
évben csatlakoztunk, ugyancsak 2004-
től biztosítjuk az európai információs 
szolgáltatásokat, ezen belül ez év 
márciusától már nálunk is él az EU 
telefonvonal, közvetlen kapcsolatot 
biztosítva a Miniszterelnöki Hivatalhoz.

- A könyvtár sokoldalú szolgáltatásait 
jelzi, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény 
– muzeális tevékenysége iránt – a helyi 
polgárok melle�  egyre több városunkba 
látogató turista tanúsít érdeklődést. 
Alkalmanként pedig állandó kiállítást is 
szervezünk szűkebb és tágabb környe-
zetünk történelmi korszakairól. Már 
most készülünk várossá nyilvánításunk 
40. évfordulójára, amely 2006-ban 
lesz, és az ehhez kapcsolódó gyűjtő-
munkát folyamatosan végezzük. Azt 
hiszem, a városi könyvtár élen jár a 
közművelődés erősítésében. A tízféle 
rendezvénynek helyet adó intézményben 
rendszeresen tartunk író-olvasó talál-
kozót, könyvvásárt, előadó estet, pódium-
műsorokat, konferenciákat, felnőtt-
oktatási tréningeket, hogy csak néhá-
nyat említsek Folyamatosan bővülő 
kapcsolatrendszerünk eredményeként 
szinte valamennyi korosztályt, civil 
szervezeteket fogadjuk könyvtárunkban. 
Sőt, már számos klub „vendégeskedik” 
rendszeresen intézményünkben. Továbbra 
is fontos célunk, hogy a városi könyvtár 
valamennyi látogatójának kellemes 
kikapcsolódást, maradandót biztosítson, 
igyekezzék igényeit kielégíteni.

NEGYVENEGY ÉVE A
VÁROSLAKÓK SZOLGÁLATÁBAN

A KÖNYVTÁR EGYIK ERŐSSÉGE A TÉRSÉG KÖZMŰVELŐDÉSÉNEK

szöveg: F����� B���
Küllemében is pompás látványt nyújt, az 1990-ben átalakíto�  intézmény

C������ J����: A ��������� ����������������� ������������ � ��������� ����� ������ ����� � ����������
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május 1.: Tokaj-hegyaljai 
Vigasságok/ Tállya, Mailloth kastély
Információ: Tállya Község 
Önkormányzata,
Tel.: 47/398-024, 30/345-9461

május 1.: II. Tokaji Gördeszka és 
BMX Freestyle bajnokság/ Tokaj, 
Sportpálya
Információ: Sportpálya, 3910 Tokaj, 
Rákóczi út 54. Tel.: 47/552-000

május 2. 19.30: Miskolci 
Szimfonikus Zenekar/ Miskolc, 
Nemzeti Színház
Műsoron:  Beethoven: István király 
nyitány, op. 117.
Csajkovszkĳ : D-dúr hegedűverseny, 
op. 35.
Brahms: I. szimfónia, c-moll, op. 
68. Vezényel: Rico Saccani, szólista: 
Baráti Kristóf – hegedűn játszik.  
Információ: Filharmónia Kelet- 
Magyarország Kht, Tel.: 46/505-656

május 5. 16.00: Irodalmi Kávéház/ 
Mezőkövesd, Közösségi Ház 
Információ: Közösségi Ház, 
Mezőkövesd, Szent László tér 23. 
Tel.: 49/500-135

május 7.: Árpád-kori Régészeti Park 
2005 évi Parknyitója / Kisrozvágy, 
Árpád-kori Régészeti Park
Információ: Bodrogközi Régi Magyar 
Kultúra Közhasznú Alapítvány, 
Kisrozvágy, Petőfi  u. 55. Tel.: 47/376-
277, 20/547-4558, www.bodremka.hu

május 11.: Miskolc Város Ünnepe/
Miskolc, Miskolci Nemzeti Színház
Miskolc Győri kapu 27.
Tel.: 46/505-863, 46/505-864

május 12.–május 15.: Kelet-
Magyarországi Néptánc Antológia/ 
Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos 
Művelődési Központ
Információ: Kossuth Lajos 
Művelődési Központ, 
Sátoraljaújhely, Táncsics tér 3.
Tel.: 47/321-727

május 14.: Pünkösdi Koncert 
/Aggtelek, Baradla -barlang, 
Hangversenyterem
Az Aggteleki – Jósvafői 
Hagyományőrző és Művészeti 

Napok Barlangi Koncertje.
Műsoron: Ramírez: Misa criolla  
-   Indián mise.
Információ: Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság, Jósvafő, Tengerszem 
oldal 1. Tel.: 48/506-000

május 14.–május 16.: Matyó 
Pünkösdölő/ Mezőkövesd, Táncpajta
Információ: Matyó Népművészeti 
Egyesület, Mezőkövesd, Kisjankó 
Bori u 7. Tel.: 49/411-686

május 14.: „Királynék Tavasza” – 
reneszánsz álom Diósgyőr várában/ 
Miskolc, Diósgyőri vár
Információ: Ady Endre Kulturális és 
Szabadidő Központ, Miskolc, Árpád 
u. 4. Tel.: 46/530-516

május 15.–május 16.: Pünkösdi 
Mulatság/ Füzér, Füzéri vár
Információ: Füzéri Várvédő 
Egyesület, Füzér, Rákóczi u. 2. Tel.: 
47/340-027, 20/469-7099

május 15.–május 16.:  XIII. Szent 
Erzsébet Ünnep/ Sárospatak, Vízi 
kapu
Információ: A Művelődés Háza, 
Árpád-házi Szent Erzsébet 
Történelmi Társaság, Sárospatak, 
Eötvös u. 6. Tel.: 47/311-811

május 16.: Dédesi Vásár/ 
Dédestapolcsány, Vásártér
Információ: Dédestapolcsány Község 
Önkormányzata, Dédestapolcsány, 
Petőfi  Sándor út 21. Tel.: 48/501-031, 
48/501-030 és 30/638-3596

május 16.: XIII. Pünkösdi 
Gyermektánc Találkozó
Információ: A Művelődés Háza, 
Sárospatak, Eötvös u. 6. Tel.: 47/311-
811

május 16.–22.: XIII. Tiszaújvárosi 
Tavaszi Fesztivál/ Tiszaújváros, 
Derkovits Gyula Művelődési 
Központ és Városi Könyvtár
Információ: Derkovits Gyula 
Művelődési Központ és Városi 
könyvtár, Tiszaújváros, Széchenyi u. 
2. Tel.: 49/542-004, 49/542-005

május 20. 17.00: Klazz Fesztivál/ 
Miskolc, Miskolci Nemzeti Színház 
-Játékszín

Klazz Brothers – Németország
Információ: Filharmónia Kelet-
Magyarország Kht. Tel.: 46/ 505-656

május 20. 19.00: Miskolci 
Szimfonikus Zenekar és a Creative 
Art Jazz Trio /Miskolc ITC Székház
Információ: Filharmónia Kelet 
– Magyarország Kht. Tel.: 46/ 505-656

május 21. 19.00: Miskolci 
Szimfonikus Zenekar Klazz 
Brothers & Cuba Percussion - 
Németország/ Miskolc ITC Székház
Információ: Filharmónia Kelet 
– Magyarország Kht. Tel.: 46/ 505-656

május 20.–május 21.: IV. Szántói Ivó 
Nap/ Abaújszántó, Pince sétány
Információ: Petőfi  Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár, 
Abaújszántó Tel.: 47/330-053

május 27-28-29.: XX. Diósgyőri 
várjátékok/ Miskolc, Diósgyőri Vár.
A program május 27-től 29-ig 10.00 
órától este 18.00-ig tart nyitva.
Információ: I� úsági és Szabadidő 
Ház, Makár Richárd Tel.: 46/411-747

május 27.–május 29.: Tokaji Borok 
Fesztiválja/ Tokaj és Hegyalja- több 
helyszínen
Információ: Művelődési Ház Tokaj, - 
Tokaj, Rákóczi út 54. Tel.: 47/552-000

május 29.: Városi Gyermeknap/ 
Miskolc, Repülőtér
Információ: I� úsági és Szabadidőház 
Tel.: 46/505-863

május 30.–június 4.: Gyermek 
Borsodi Fonó/ Miskolc, Diósgyőri 
Vár
Információ: Ady Endre Kulturális és 
Szabadidő Központ Tel.: 46/530-516

május 30.–június 5.: „Borsodi Fonó” 
Nemzetközi Folklórfesztivál/
Miskolc, Diósgyőri Vár
Információ: Ady Endre Kulturális és 
Szabadidő Központ Tel.: 46/530-516

május 30.: Kőtenger kaszáló 
verseny/ Boldogkőújfalu, Kőtenger, 
Közösségi Ház
Információ: Községi Önkormányzat 
Boldogkőújfalu Tel.: 46/387-702

Morzsák Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
programjaiból: 2005. május 1-31.

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

- Alaposan megváltozo�  az utóbbi években az 
ékszerdivat a világon, – mondja beszélgetésünk 
elején Takács Zsuzsanna, a miskolci Kincses 
2000 K� . tulajdonosa. – Két trend uralkodik 
az ékszerviselésben, vagy nemesen egyszerű, 
modern vonalak, vagy a szikrázóan csillogó, 
sok köves ékszer a divat. Ez utóbbit a korábbi 
divattal ellentétben nyugodtan viselhetjük 
hétköznapokon is, nem csak alkalmakra 
ajánljuk.

- Cégük már 24 éve áll a vevők rendelkezésére, 
a miskolci Arany János utcán. Az üzlet exkluzív 
belső világa nem, de kínálatuk sokat változo�  
az elmúlt öt évben.

- Így igaz. Míg korábban szinte csak arany 
ékszer szerepelt a kínálatunkban, öt éve ezüst 
ékszerekkel is foglalkozunk. De kínálunk egyházi 
kegytárgyakat, ezüs� el díszíte�  üvegtárgyakat, 
ezüst, onix, és alabástrom szobrokat, valamint 
befektetőknek ½ unciás színarany tömböket, 
érméket, emlékérmeket, emlékgyűrűket is. Ami 
változatlan a profi lunkban az a javítás és egyedi 
ékszerek készítése, akár hozo�  anyagból is.

- Már utalt rá, hogy megváltozo�  a trend 
a divatban, de arra kérném, hogy fejtse ki 
bővebben, mit mikor viselhetnek a nők és 
férfi ak, ha ékszerről van szó?

- Természetesen az ékszerviselésben is 
az az aranyszabály, hogy divat ide, vagy 
oda, mindenki az egyéniségének megfelelő 
ékszert viselje, amelyben jól érzi magát. A 
fi ataloknak divat a nagy köves, és az egyedi 
ékszerek. A nyakláncon függő medálok nagyok, 
meghatározóak. Nemcsak hagyományos 
láncon, hanem merev pánton, vagy színes 

szalagon is viselhetjük a nagy medálokat. Az 
ékszerek sok kis apró cirkonnal, vagy Swarovski 
kristállyal gazdagon díszíte� ek. Újra divat a 
gyöngy. Főként menyasszonyi ruhához ajánlom 
a fehér és színes mallorcai gyöngyöt, de egy-egy 
alkalmi ruhát is nagyon jól kiegészíthetünk egy 
szép gyöngy-ékszer kollekcióval. A férfi aknál is 
megszűnőben van az egyformaság. Szép, egyedi 
formájú, főként fehér-arany kar- és nyaklánc 
a divat, természetesen az öltönyös viselethez 
elegáns mandzsetta gomb, és nyakkendőtű 
is jár. Azt nem is kell hangsúlyoznom, hogy 
az öltözködést is kiegészíti az óra, amely 
szintén ékszer, s ennek is összhangban kell 
lennie az egyébként viselt ékszereinkkel. Nem 
igazán mutat jól egy sportos óra, egy csillogó 
ékszerkollekció melle� . Mint mindenben, i�  is 
fontos az összhang és az összhatás.

- Alaposan megváltozo�  az utóbbi években az szalagon is viselhetjük a nagy medálokat. Az 

Nemesen egyszerû,
  vagy szikrázóan csillogó
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A 22 éves Póta Krisztina 
nyerte meg a Barcika Szépe 
2005 versenyt a döntőn. 
Szabó Kitti a második, 
Lupaneszku Vivien  a 
harmadik helyeze�  le� .

Másodszor rendezte 
meg a Kazincbarcikai 
Diákönkormányzatok 
Egyesülete a Barcika Szépe 
versenyt, melyben főként 
helyi származású lányok 
indultak a koronáért. A 
három hónap szerve-
zést igénylő gála, zenés 
és táncos pro-dukcióval, 
valamint MC Hawer és a 
Tekknő fellépésével egé-
szíte� e ki a hölgyek biki-
nis, estélyis és menyasz-
szonyi ruhás felvonulását.
A több mint négyórás 
rendezvényt Tóth Judit 

Barcika 
szépe 
2005

és  Almási  Ákos  vezényelte , 
a zsűriben prominensek, helyi 
cégvezetők foglaltak helyet , 
dr. Király Bálint polgármester 
elnökletével. A tavalyi győztes 
Fodor Réka adhatta át a titulust 
Póta Krisztinának, aki 22 évesen 
nyerte meg a versenyt. A szinte 
kizárólag helyi szponzorokból álló 
ajándékozók elhalmozták a dobogós 
lányokat, a szépségápolástól a 
nyelvtanfolyamon át a mobiltelefonig 
széles pale� ával térhe� ek haza. A 
fődíjas Póta Krisztina egy félmillió 
Forint értékű ékszerkollekciót kapo�  
főnyereményként (Imelda Ékszer), 
valamint egy kétszemélyes görög 
utazást nyert, amit Dr.Király Bálint 
ado�  át és automatikusan bejuto�  a 
Beauty of Miskolc 2005 döntőjébe. 
Szitka Péter országgyűlési képviselő 
Tóth Kittinek adta át ajándékát. 
A közönség is  szavazhatott , 
választo� juk Szimándi Erika le� , 
aki egy kétszemélyes görög utazást 
nyert. A Diák TV élőben közvetíte� e 
az eseményt, amelyet remélhetőleg 
követ még hasonló - tájékoztato�  
Hasulyó János, a KDE elnöke.
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Képösszeállításunk a Takács Modell 
Stúdió idei első vizsgaelőadásán készült. 
A táncos show-műsorral egybekötött 
modellvizsgát az Európa Házban rendezte 
meg a stúdió. A vizsgázók közö�  volt 11 
és 49 éves, volt igazi maneken alkatú és 
teltebb formájú is. A hétköznapi viseletek 
mellett egyedi iparművészeti ruhákat 
is bemutattak a résztvevők. A műsort 
Sass Viktória veze� e, aki szintén először 
debütált ilyen szerepben.

Vizsgáztak 
a modellek



Készüljön 
velünk a 
nyárra!

MŰANYAG KERTIBÚTOROK,
CSEREPEK, VIRÁGLÁDÁK,
ÖNTÖZŐKANNÁK
NAGY VÁLASZTÉKBAN 
KAPHATÓK.

3527 Miskolc, József 
A. u. 57.

Tel.: +36-46/412-391
+36-46/411-045
+36-46/505-615

Fax: +36-46/413-019

www.poliprop.hu

Csak viszonteladókat szolgálunk ki!




