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5jegyzet

szép épületekre, pedig a mi főutcánkon csodálatos 
házakat látni. Örvendezünk a mű, látvány- és 
barlangfürdőnek, pedig Tapolcán itt van nekünk a 
természet csodája. S, még hosszan sorolhatnám…

Persze a kérdés költői, jól tudom. Ha más városba 
megyünk ott nem kell nap mint nap szembesülnünk 
azokkal a gondokkal mint itthon. Csak a szépet és 
a jót, a pillanatképet látjuk.

Itthon pedig bosszankodunk, hogy miért nem 
lehet télen Bánkúton parkolni, s miért nincsenek 
szolgáltatások. Nem merünk fölmenni az avasi 
pincékbe, mert nincs közvilágítás és közbiztonság.  
Mérgelődünk, mert az Avasi temető gondozatlan, s 
nem értjük miért van leomolva, lebontva a Latabár 
sírbolt. Állunk a bezárt ortodox templom előtt a 
vendéggel, és szégyenkezünk az elhanyagolt kertje 
miatt. A Barlangfürdőben hétvégén szembesülnünk 
kell a megtelt táblával. A mi csodálatos főutcai 
épületeink jó része elhanyagolt, s jobb ha az 
udvarokba be sem nézünk.

Tudjuk, attól még nem változik meg minden 
egy csapásra, hogy Miskolc kapja 2010-ben a 
megtisztelő címet. Az évtizedes mulasztásokat 
nem lehet egy-két esztendő alatt bepótolni. De 
nem kell nekünk lehajtott fejjel szégyenkeznünk, 
sőt emelt fővel járva lehetünk büszkék, s láthatjuk 
meg mind azt a szépet, amiért nekünk is a legszebb 
Miskolc…

Véleményem szerint, a place marketinget /nálunk 
még ilyen formában új fogalom, leegyszerűsítve 
a hely, a település népszerűsítését értik alatta 
a szakemberek/ nekünk Miskolciaknak, saját 
lakosságunk körében kellene elkezdenünk. Van 
persze erre is jó példám. Jó barátom azzal az ötlettel 
állt elő a múlt héten egy délelőtti kávézás után, 
hogy üljünk fel a belvárosban közlekedő kerekeken 
guruló kisvonatra, s nézzük végig együtt a várost, 
ahol élünk. Igaza volt. Ha mi nem tudjuk, hogy 
milyen értékek vannak a környezetünkben, hogyan 
tudjuk jó hírét vinni.

Most, hogy Miskolcon a Kulturális Főváros 
pályázatának okán megindult az ötletroham, s 
egy csokorba szedték, összeírták már meglévő 
épített és természeti értékeinket is, még inkább 
elgondolkodtam azon, hogy nekünk Miskolciaknak 
vajon, miért nem a városunk a legszebb. Miért van 
az, hogyha elmegyünk bárhová külföldre, jobban 
értékeljük, s rácsodálkozunk a hazaiaknál sokkal 
kisebb jelentőségű építészeti, kultúrtörténeti 
értékekre is. Itthon meg sem látjuk, még azt sem, 
ami nap mint nap az orrunk előtt van.

Elmegyünk télen hegyeket nézni, síelni külhonba 
drága pénzen, amikor itt van nekünk a csodálatos 
Bükk és Bánkút. Dicsérjük a bécsi Grinziget, pedig 
a város szívében itt az Avas. Meghatottan sétálunk 
a külföldi temetőkben, pedig a Mindszentiben és az 
Avasiban legalább olyan szép míves régi síremlékek, 
s híres emberek sírjai vannak. Megbámuljuk a 
templomokat, pedig a mi ortodox templomunk 
ikonosztáza egyedülálló. Itt-ott rácsodálkozunk a 

NeküNk, 
miért is 
Nem miskolc?



A festőien szép környezetben lévő Erdőbénye múltját, egy 
készülő monográfiából a falu jelenlegi jegyzője, Hajdéné 
Szabó Judit mutatta be, de a mostani hétköznapokról 
Bajnok Imréné polgármesterrel beszélgettem, akire a 
kis közösség lakói az elmúlt időszakban már négyszer 
voksoltak.

- Az 1470 lakosú kistelepülés polgármestere 230 millió 
forintból gazdálkodik ebben az évben. Mire elegendő ez, 
s mire volt elegendő az elmúlt időszakban?

- Sokat fejlődött a falu 
az elmúlt évtizedekben, de 
természetesen nem vagyok 
elégedett. A fejlesztésekhez 
a költségvetésünk kevés, 
ezért mindent pályázati 
pénzekkel igyekszünk pó- 
tolni. Így történt meg 
a közművek, az infrastruk- 
túra fejlesztése, a közvilá-
gítás és a díszkivilágítás is. 
Pályázati pénzből valósult 
meg az orvosi rendelőnk és 
hozzá szolgálati lakás fel-
újítása még az év folyamán, 
és az elmúlt évben nyer-
tünk a művelődési ház 
felújítására is 20 millió 
forintot. Persze kellene 
még költenünk bőven az 
infrastruktúrára. Most 
építjük a kábelhálózatot 

és ezen mindenkinek lesz lehetősége Internet-csatlakozásra 
is, ami a fiataljainknak nagyon fontos, s az idegenforgalom 
fejlesztéséhez elengedhetetlen. Nagyon szeretnénk még 
rendbe tenni a járdáinkat is a következő évben. Rendkívül 
jó és agilis képviselőtestületem van, akik nagyon sokat 
segítenek abban, hogy terveink megvalósuljanak, s a 
fiataloknak érdemes legyen itt megtelepedni, vagy iskoláik 
elvégzése után visszajönni. Bár új munkahelyekben 
nem bővelkedünk, de a bor és a bányászat,- s az ehhez 
kapcsolódó idegenforgalom - ami a település múltját és 
jövőjét is jelenti, ad elegendő munkát az itt élőknek.

- Erdőbénye ugyan aprócska település, de mindig 
híres volt arról, hogy a mindig helyt adott a különböző 
művészeti ágaknak, művészeknek.

- Nagyon büszke vagyok arra, hogy a legnehezebb 
időkben is meg tudtuk őrizni mindazt, ami kicsit felemeli 
az emberek lelkét. Én magam is szeretem a hagyományokat, 
s igyekszem mindent megtenni, hogy ezek a hagyományok 
az unokáinknak is fennmaradjanak. A mi Művelődési 
Házunkban volt először Falusi Képtár, amelyben láthatják 
azokat a képeket, amelyet Besenyei Antal, – erdőbényéről 
elszármazott - ajándékozott nekünk. Emlékül, a felesége 
kapta meg az Erdőbénye díszpolgára címet. Minden évben 
megrendezzük az innen elszármazottak találkozóját, 
amelyen természetesen főszerepet kapnak a régi helyi 
táncok, dalok. Minden nyáron Erdőbényén találkoznak 
neves művészek a Lavotha Géza művésztanár emlékére 
létrehozott és már hagyománnyá vált fafaragó és 
festőművészeti táborban. Néhány napja – augusztus 20-án 
-adtuk át a Híres Erdőbényeiek Emlékparkját, azoknak 
az emlékére, akik sokat tettek a településért, s ahol 
megtalálható a 40 kurucvitézünk emlékfája is.

- Milyen álmokat dédelget Erdőbénye polgármestere?
- Nemigen szoktam álmodozni, mert eléggé racionális 

ember vagyok. Inkább hiszem azt, hogy ennek az 
ékszerdoboznak szépülni, fejlődnie kell, mert megérdemli, 
s ezért nekünk még a lehetőségeinknél is többet kell 
tennünk. Nagyon bízom a település jövőjében, hiszen az 
adottságok: a bor, a pincészetek, a csodálatos környék, és 
az azokkal jól sáfárkodó, itt élő dolgos emberek mindig 
minden időben megteremtették a léthez, a jóléthez 
szükséges muníciót.

Erdőbénye 
a „kádárok 

völgye”
Erdőbénye község Magyarország és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

északkeleti részében fekszik a Zempléni hegységben, a Bodrog 
közelében, a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék és a világörökség  
része. 

„Ideális táj” – itt a hegyvidék, a folyó, a síkság és az ezek különleges 
csatlakozási és építkezési pontjait kitüntető városkák, falvak, a 
természetes és mesterséges környezet megismételhetetlen együttesét 
alkotják. 

A tokaji borvidék mértani középpontjában fekvő község egyike 
Hegyalja legrégebbi településeinek. Egykor a tokaji bor előállításának 
egyik központja volt. 

A Hernád és a Bodrog által határolt Zempléni-hegység a belső kárpáti 
vulkáni övezethez tartozik. A jégkorszakban e viszonylag alacsony 
hegyekben nem képződtek gleccserek, mégis fontos változások 
történtek, egyre ismerősebbé vált a táj arculata. A vulkáni törmelék 
talaján a mai észak – szibériai tundrák növényzete próbált vegetálni. A 
lerakódott porból alakult ki a mai kincset érő szőlőtermő lösztalaj. 

„Jövőnk a múltban gyökerezik”
A 30000 évvel ezelőtti tájképhez már hozzátartozott az ősember is. 

A 10000 évvel ezelőtti kép már nagyon hasonlított a maihoz. A táj 
arculatára a folyók és patakok rajzoltak jellemző vonásokat. 

Az ember mindig részese volt ennek a tájnak. Mindenütt találtak erre 
utaló régészeti leleteket (cserépbe rejtett arany eszközök kerültek elő a 
földből egy útépítés során). 

A honfoglaló magyarság szinte azonnal birtokba vette e vidéket, 
melynek egyik tényezője volt természeti szépsége és gazdagsága. 
Ennek a területnek a gazdaságát mindig is meghatározta a természet 
kincse: a tokaji bor. 

A lakosság életét, munkáját a szőlőtermesztés, borászat, és az 
iparosság jellemezte. A fa és a kő kínálta lehetőségnek találjuk nyomait 
napjainkig építészeti emlékeinkben is. A műemlékek történelmünk 
építészeti keretét is biztosítják 

A település a  kádárok fafaragók és kőfaragók hagyományainak egyik 
legjelentősebb őrzője. 

Az itt élők, a  tevékeny, jobb életre vágyó, de hagyományaihoz 
hű lakosok hiszik, hogy a kapcsolódás az egyik kiútja lehet annak, 
hogy természeti szépségekben páratlanul gazdag, kincset rejtő vidék 
önerejéből megmutassa magát a világnak, és jövője krónikája a múlt 
ragyogó színeivel fog újra írattatni. 

A település bemutatása, története és adottságai
Erdőbénye és környéke már több ezer éve lakott hely volt. Leletek 

tanúsága szerint már a bronzkorban és kora-vaskorban  is lakott 
település volt. A honfoglalás óta magyar faluként tartják számon, 
első írásos említése 1331-ből származik, amikor az Aba nemzettség 
birtokaként említették Erdőbényét. Ennek és a szőlő jelenlétének 
ékes bizonyítéka, hogy itt találták meg a – Miskolci Herman Ottó 
Múzeumban őrzött – miocénkori ősszőlő Vitis-tokayensis levelének 
lenyomatát,  az ősi szőlőlevél kövületet. Erdőbénye egyike Tokaj-
hegyalja legrégebbi településeinek, hajdani mezővárosainak. A jelenlegi 
település közvetlen előzményei a IX. századba vezetnek vissza. Lassan 
de biztosan fejlődött, így a lakosságszám folyamatosan nőtt. 

A falu neve puszta személynevekből – Bénye – magyar névadással 
keletkezett. Régen két falu volt Alsó- és Felsőbénye vagy Mező- 

és Egyházas-Bényének is emlegették. Erdőbénye évszázadokon 
keresztül Hegyalja egyik legjelentősebb települése volt, vásártartási 
és borkereskedési joggal. Berényiek voltak a község első birtokosai. 
A települést rövid időn belül több család birtokolta, de végül a 
Rozgonyiaké lett. 1486-ban Lorántffyak kezébe került.

A falu elsősorban Kassa vonzáskörzetébe tartozott, ennek hatására 
településszerkezete, városközpontja is Kassa mintájára alakult ki. Ennek 
jellemzője a 3 utcás településszerkezet, a 3 párhuzamos főutcás rendszer, 
mely a többi hegyaljai mezővárosban is hasonlóan alakult ki. 

1604-tól Rákóczi birtok része minek köszönhetően jelentős fejlődésnek 
indult. A Rákócziak nagy gazdasági központot alakítottak ki. Építettek 
egy nagy kastélyt is amely alól Hegyalja egyik legnagyobb több emeletes 
összefüggő pincerendszere indul ki 22 két ággal. A mai pincerendszerek 
nagy része is ebből a korból maradt fenn. 

A településközpont a fejlődés virágkorában a XVIII-XIX. században 
alakult ki. Ekkortájt a szőlő – és borkereskedelem fellendülésének 
időszakában erős, regionális jellegű kapcsolat alakult ki a hegyaljai 
mezővárosok között.A történelmi korokban kialakult borvidék, a 
bortermelés hagyományai, a hegy fái és kőzetei megélhetést adtak a 
helyieknek. Lakói döntően őstermeléssel, bányászattal foglalkoztak. 

Az idők folyamán a települést tűzvész és kolerajárvány is pusztította, 
amelyek következtében lakói száma megcsappant. Az első világháború 
után egy nagy filoxéra-vész tönkretette a szőlőültetvényeket, amelyek 
szintén tömeges elvándorláshoz vezettek. 

Az 1930-as évektől azonban ismét fejlődésnek indult. Ez a bányászat 
beindulására vezethető vissza. Az 1900-as évektől már közepes 
gazdasági háttérrel és népességmegtartó képességgel rendelkezett. 
Napjainkban főleg a szőlőtermesztéssel foglalkoznak az itt lakók. A 
szőlőhöz kapcsolódó ősi kádármesterségnek is sok őrzője van a faluban 
ma is. Régebben sokkal több kádár élt itt és innen is kaphatta Erdőbénye 
a “kádárfalu” elnevezést.

Erdőbénye lakossága foglalkozását nézve megoszlik: egy része 
szőlőművelésből él, ugyanakkor jelentős iparos réteg is található itt. 
Alig találni olyan családot, amelyik valamilyen módon ne kapcsolódna 
a szőlőtermesztéshez. Az iparosság zömét a kőfaragók és a kádárok 
tették ki. Erdőbényén nagyon régi, talán ősi foglalkozás a kőfaragó 
mesterség. Egész dinasztiák örökölték a kővel és a fával való bánás 
tudományát. A helyi adottságokat  (erdő és szőlőművelés)  kereset 
kiegészítésre a lakosság egy része ki tudja használni. Még élő régi 
szakma, a kádármesterség és a kőfaragás, melyet inkább csak a szülőktől 
vesznek át művelőik. E két mesterség annyira elterjedt és jellemző 
volt a településen, hogy innen maradt fenn az a mondás is, hogy „ Ha 
valaki Erdőbényén egy fát elhajint, az vagy kádárt üt, vagy kőfaragót”.
Művészeti téren kiemelkedő a fafaragó és címerfestő  művész és a 
keramikus tevékenysége, de művészi szintre emelkedett a kádár és 
faipari termékek gyártása is.

A falu alatt hatalmas pincerendszerek húzódnak. Legnagyobb 
pincerendszer a Református Szeretetotthon, az Eperjessy-féle és a 
Református Templom alatti. Számtalan feltáratlan, ismeretlen méretű, 
irányú és műszaki állapotú pincerendszer létezésével kell számolni. 

A szüretet lezáró kapás felvonulást követő mulatságot Erdőbényén 
Kapásbálnak nevezik. A felvonulás jellegzetes alakja a bornak, a 
termékenység istenének, Bacchusnak, népi nevén „Baksus”-nak a 
megelevenítése. A kapásbál másik jellegzetessége a kádártánc, melyet 
kizárólag Erdőbényén táncolnak. 

Hajdéné Szabó Judit

Név: 
Kor: 

Család:
Hobby:
Könyv:

Zene:

Bajnok Imréné /szül: Román Éva/
58 év
egy fiú, s két unoka 10 és 9 évesek
főzés, kertészkedés
versek
komolyzene

erdőbényei barangolás6 7erdőbényei barangolás



erdőbényei barangolás8 9erdőbényei barangolás

- Arra, hogy ezt a szép hagyományt továbbra is folytatni tudjuk, az is a 
biztosíték, hogy a jelenlegi kilenc táncosból, öten 16-20 év közötti fiatalok, 
s Ők majd továbbviszik a tanultakat. Egyébként még az is érdekes, hogy 
négy “apja-fia” táncol a csapatban.- mondja Hotyek Attila, a Hegyaljai 
Mesterek Népművészeti Egyesületének  vezetője, aki lelke motorja a 
csapatnak. Édesapja is kádármester és táncos volt, s az Ő 17 éves fia is 
táncol a csoportban.

Örömmel mondhatom – folytatja – hogy az 1970-es évektől újraéledt 
táncot, ma már egyre több helyen bemutathatjuk. Az elmúlt években 
szinte minden hónapban volt fellépésünk, s külföldre is egyre gyakrabban 
hívnak bennünket. Szerencsére egyre több településen szerveznek 
olyan falunapot, ünnepet, ahol a hagyományok nagy szerepet kapnak, 
ezeken nekünk is helyünk van.Persze azt nem mondom, hogy nincsenek 
az együttesnek anyagi gondjai, de pályázatokból és a mecénások 
adományaiból még eddig sikerült fenntartanunk magunkat.

Nem hal ki
a kádártánc

A kádártánc a múlt századi tokaj-hegyaljai szüreti mulatságok ún. 
bodnárbáljainak bemutató jellegű mesterségtánca. Bodnárlegények adták 
elő, Erdőbényén 5 táncos és az ún. pohárforgató táncvezető. A bodnártáncot 
egyik kézben kerekre összefogott hordóabroncsokkal libasorban 
körbefutással kezdik, olykor összeütögetik, majd az abroncsok egyik 
végét egymásnak átadva láncba kapcsolódnak össze. Az állandó keringés 
közben az abroncsokat olykor magasra emelik vagy leeresztik s átugrálják, 
majd irányt változtatva kígyóznak, az abroncsból kialakított kapu alatt 
sorban átbújnak. Fontos mozzanat az abroncsok ünnepélyes keresztezése, 
felemelése, és leeresztése, majd földrehelyezése és körültáncolása. Az 
abroncstartás és a térfigurák változtatását, a tánc menetét a táncvezető 
dobbantásaival irányítja. A bodnártánc mutatványos, befejező jelenete, 
amikor a pohárforgató a kör közepén a kengyel alakúra összefogott díszes 
abroncsra helyezett teli borospoharat nyolcas alakban forgatja a feje felett. 
Eleinte állva, majd féltérdre ereszkedve, végül pedig félkézre támaszkodva, 
szinte fekvő helyzetben mutatja be ügyességét. A sikeres mutatvány után 
a poharat kiüríti vagy megkínál valakit.

A bodnártánc a magyar népterületen egyedülálló és a Kárpát-medencei 
elterjedés tekintetében a legkeletibb adat. Hozzánk is német telepesek útján 
kerülhetett. A magyar és szlovák változatokba jellegzetes Kelet-európai 
elemek is vegyülnek, pl. a táncvezető guggoló, fekvő tartásban végzett 
pohárforgatása, mely a nyugati párhuzamokból hiányzik.

- Kovaföldben, termékekben és tervekben ma sincs hiány, 
csak forgótőkében. Meg vagyok róla győződve, hogy új piaci 
szegmenseket lehet meghódítani a feldolgozási technológia 
radikális megváltoztatásával. A társaság jövőjét és lehetőségeit 
döntően ez a tény határozza meg. Termelési programunkban 
szerepel a kovaföld gyártásának, forgalmazásának lehetséges 
összes változata, kezdve a bányanyers kovaföldtől, őrleményeken, 
granulátumokon keresztül a magas minőségi követelményeknek is 
megfelelő élelmiszeripari (sör, bor, stb.) szűrőkovaföld gyártásának 
kivitelezéséig. Rendelkezünk mind a száraz, mind pedig a 
nedves őrlési technológiával történő feldolgozáshoz szükséges 

berendezésekkel, 
nagy kapacitású per- 
lit duzzasztó üzem-
mel.- mondja beszél-
getésünkkor Ligárt 
László, /62/ az Ediafilt 
Kft. ügyvezetője, aki 
mádi születésű, s 
ve g yé s z m é r n ö k i 
munkája elszólította 
a környékről 15 esz-
tendőre, de szíve, s a 
családi gyökerek visz- 
szahúzták.1979-től 
feleségével együtt a 
cégnél, a cégért dolgo- 
zik, szinte megszál-
lottként. Három fel-
nőtt gyermeküket 
már a fővárosba szó-

Az EDIAFILT KFT mint bányavállalkozás 
1990. október 1-én alakult. Alapító tagjai 
voltak az Országos Érc- és Ásványbányák, 
a MINERALIMPEX, magánszemélyek és az 
erdőbényei üzemek dolgozói. Jelenleg teljes 
egészében belföldi magánszemélyek tulajdonában 
van. A tulajdonosok, a menedzsment és a dolgozók 
25 év tapasztalatával rendelkeznek Erdőbénye 
és Tokaj-hegyalja vonzáskörzetében található 
nem érces ásványi anyagok bányászatában és 
feldolgozásában különös tekintettel a kovaföldre. 
Az öt hektáros ipartelep rendkívül szép természeti 
környezetben lefektetett bányatelken belül 
található, rátelepült mintegy 4-5 millió tonna 
megkutatott kovaföld vagyonra.

lította szakmájuk, s most várják a hetedik unokájukat.    
- Nem szeretnék panaszkodni, hiszen cégünk jelenleg is 

25 embernek ad munkát, s a vállalkozásokat sújtó közterhek, 
s különféle adók ellenére szerényen ugyan, de megélünk. 
Csak éppen fejlesztésre nem futja az árbevételünkből.  Mint 
említettem az igazi megoldás a szűrőkovaföld gyártása lenne, 
ehhez azonban egy közel 1 milliárdos beruházást kellene 
végrehajtanunk. Ezt saját erőből képtelenség megoldani, ezért 
a menedzsmenttel közösen keressük azt a szakmai befektetőt, 
akivel ezt megvalósíthatnánk. Ezzel a beruházással nemcsak a 
kft. hosszú távú létét biztosíthatnánk, hanem még több embernek 
adhatnánk munkát, s Erdőbénye foglalkoztatási helyzetén 
segítenénk, de a környékbeli kisvállalkozásokat is fellendítené.

Nagy jelentősséggel bír a KFT jövőjét illetően a rendelkezésre 
álló másik ásványvagyon a pumicit is, amely vitroklasztikus 
perlit. Ezen ásvány feldolgozásával az építőipari hőszigetelő 
perlitek, perlit-habarcsok forgalmazása a cél. A vonzáskörzetben 
található egyéb ásványok: bentonit, perlit, kvarcit, andezit, kaolin, 
zeolit, az üzemben feldolgozhatóak. 

Beszélgetésünket a telep területén fejezzük be, s a cégvezetője 
büszkén mutatja a csodálatos, szinte érintetlen festői környezetet, 
amellyel persze újabb tervei vannak.

- Szeretnénk itt létrehozni egy környezetvédelmi, ásványgyűjtő 
tábort. Egy olyan kempinget, és turistaházat építenénk, ahol az ásvá- 
nyok, megszállottjai hosszabb időt is eltölthetnének, s közben ked- 
vükre gyűjtögethetnek. Szerveznénk a vendégeknek bányalátoga-
tásokat és szabadtéri ásványbemutató kialakítására is lenne lehe- 
tőségünk. Építenénk egy erdei tanösvényt, hogy az iskolások is meg- 
ismerhessék ezt a természeti környezetet. Arról sem tettem le, 
hogy itt ezen a helyen bemutassuk a térség történelmi, néprajzi, 
szőlészeti- borászati, kulturális értékeinek, hagyományait.

Tizenkét millió éves 
kőzetet bányásznak

A kovaföld szerves eredetű üledékes ásvány alapvetően kovaalgákból áll és 
jelentős készletei vannak a Tokaj vidéki hegyekben. Az un. Rátka-Mád édesvizi 
medencében és a körül keletkezett 12 millió évvel ezelőtt 25 km2 területen, 
a hegy középső részén néhány diatóma vagy kovaföld előfordulást tártak 
fel a riolit tufa alapközeten más érdekes ipari ásványokkal együtt (bentonit, 
perlit, pumicit, kvarcitok, limnokvarcitok, zeolitok). A Zempléni-hegységben 
Cekeháza-Tállya térségében először Wolf ismerte fel a kovaföldet 1864-ben. Még 
a ’60-as években kezdte el egy Kuchta nevű vállalkozó a bányászatot, akitől a 
Bodnár testvérek vették át az üzemet. A vékony telepes előfordulás művelése 
költséges volt, ezért a bányászatot rövidesen megszüntették. Az erdőbényei 
előfordulást 1937-ben Frits József fedezte fel. És 10 év múlva az Alsóliget-
dűlőben Karácsonyi és Külkei indították meg a bányászatot.

Nobel is haszNálta a kovaföldet

3932 Erdőbénye, Ligettető 1. Pf.: 4. 
Telefon: +36 47/336-023
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A legenda szerint Magita a XV. században élt, gyönyörű és 
bátor lány volt. A törökök által többször kifosztott faluban 
jól ismert menedékhely volt a Magita-ház, ahol Sólyom Iván 
lánya életét kockáztatva rejtegette a magyarokat az ellenség 
elől. Két török vezér is beleszeretett a szépséges kisasszonyba, 
aki ezt kihasználva, csellel foglyul ejtette őket. A feldühödött 
ellenség felégette a falut, és élve eltemette a lányt, ahonnan 
sikerült kiszabadulnia. Menekülés közben a falu határában 
lévő tóba fulladt, a két török vezérrel együtt, amely ma is a 
lány nevét őrzi. A festői környezetben épült mediterrán típusú 
szálloda nevét e híres lányról kapta.

Schmidt Éva, a szálloda vezetője kalauzol bennünket végig 
az igényesen felépített és berendezett komplexumon:

- A három csillagos, 55 férőhelyes szállodában, tizennyolc 
két-, két három- és két négyágyas légkondicionált szoba 
biztosítja a vendégek kényelmét, valamint egy két hálószobás 
öt fős appartmanház is rendelkezésre áll. Minden szoba 
fürdőszobával, telefonnal, televízióval, minibárral és Internet-
csatlakozással felszerelt. 

- A szobákat és a belső tereket az egye-
diség és az eredetiség jellemzi. 

- Ez volt az eredeti szándéka a tulajdonos-
nak. Az étterem oldalát díszítő 5x2 m-es, a 
falu történetét megelevenítő fafaragás, a 
recepciós- és a bowlingpályánál található 
faragott pult az Erdőbényéről elszármazott 
Sárossy Tibor munkája. 

- A vendéglátás egyik kulcspontja a kony-
ha. Milyen különlegességet kínálnak? 

- Az 50 férőhelyes étterem tájjellegű, a régi 
korok részben már elfeledett erkőbényei 
ételeit, a tokaji borhoz kapcsolódó étel-kü- 
lönlegességeket, valamint az évszaknak meg- 
felelö ínyencségeket kínál vendégeinek. A 
vadhúsokból készült ételek mellett a közeli 
természetvédelmi területen nevelt kecske-, 
bárányhús- és sajtjaiból varázsolt finomsá-
gok kuriózumot jelentenek. A svédasztalos 
reggelit a 30 fős nyári teraszon is elköltheti 
a vendég. Éttermünk nemzetközi konyhája 
mellett a szabadtéri kemencében sült kenye-
ret, különböző sülteket is kipróbálhatják 
azok, akik az igazán házias ízeket kedvelik, 
de szalonnasütésre és bográcsolásra is van 
lehetőség. A grill partira alkalmas kerthelyi- 
ség szabadon áll a vendégek rendelkezésére. 
- Az étterem alatti borospincét gondolom, 
nemcsak hűsölésre tartják?

- A Magitának saját borospincéje is van, ahol 
a királyok borán, borok királyán kívül a kör- 
nyék legfinomabb nedűi is az asztalra kerül- 
nek. A környék híres pincerendszereit is 
felfedezhetik a zamatos tokaji borok kedvelői. 
A környékbeliek véleménye szerint Tokajnak 
sincs olyan tokaji bora, mint Erdőbényének. 

     - Napjainkban Erdőbénye az üdítően tiszta levegőre vágyók, 
és a buja természet szépsége iránt csodálattal adózók zarándok-
helyévé vált. A tökéletes kikapcsolódáshoz, a regenerálódáshoz 
ideális körülményeket biztosít a Magita Hotel. 

- A szálloda udvarán lévő pezsgőfürdős nyitott medence csak 
egy a szállodán belül nyújtott sportolási lehetőségek közül. A 
18x6 méteres nyitott medence mellett a szauna, a jacuzzi, a 
szolárium és a frissítő-, svéd-, gyógy-, keleti-masszázs jótékony 
hatását is élvezhetik a vendégek. Az aktívabb kikapcsolódást 
kedvelőket bowling-pálya, illetve szabadtéri sakk várja.A 
túrázásra vágyók lovagolhatnak, illetve bebarangolhatják a 
vidéket lovasfogaton és kerékpáron is. A közelben található 
bányában különleges őskori fosszíliákat gyűjthetnek az éles 
szemű kirándulók. Egy erdőbényei mondás szerint, ha valaki 
eldob itt egy követ, az biztosan egy fafaragóra vagy egy kádárra 
esik. Ez utóbbi mesterség ismerhető meg alaposabban a helyi 
kádármestereknél szervezett látogatások során.

 - A hétvégét csapatépítéssel töltő cégek is bátran választhat- 
ják a Magita Hotelt, hiszen kiválóan felsze-
relt konferencia-termekkel rendelkezik. 

- A kisebb méretű konferenciatermük 12 fő, 
a nagyobb pedig 40-80 fő befogadására nyújt 
lehetőséget. Van flipchart tábla, írásvetítő, 
Videó, Tv, vetítővászon, Internet-csatlako- 
zási lehetőség, tehát úgy gondolom mindaz, 
ami biztosítja az ideális helyszínt a tanácsko- 
zásoknak, a meetingeknek, és az árubemuta-
tóknak is. Tobb napos tréning esetén este 
hangulatos borkóstoló a helyi pincelabi-
rintusok egyikében nyújt lazítási lehetöséget, 
vagy más érdekes program biztosítja a 
kikapcsolódást és a felfrissülést a másnapi 
tréning folytatásához. Visszatérő vendégeink 
sem unatkozhatnak, mert igényeik szerint 
minden alkalommal más-más programmal, 
meglepetéssel várjuk Őket.

Az erdőbényei Magita Hotel, azon kevesek 
közé tartozik, amely a rengeteg színes  program 
és kikapcsolódási lehetőség mellett kellemes, 
meghitt, családias légkört biztosít vendégei 
számára, de úgy gondolom meg kell győződni- 
ük róla a helyszínen az idelátogatóknak.

A Magita méltó   a legendához

3932 Erdőbénye,
Mátyás király út 49. 

Tel: 47/536-400, Fax: 47/536-401 

e-mail: info@hotel-magita.com
Web: www.hotels.hu/magita
www.hotel-magita.com

Ízelítő programjainkból:
– A táncra vert hordó
– A kalács meg a méz
– A bábingtől a korpafűig
– Több mint százezer liter pálinka
– Cukorórán a finánclaktanyában
– Magyar motorok múzeuma
– Felültem a libegőre...
– Akit a Bimbó füstje megcsapott

Erdőbénye az Aszubor szülőfaluja, 
különlegessége, hogy a falut a föld felszine 
alatt is be lehet barangolni! 
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– Erdőbénye kádár mestereiről, a 
falu műhelyeiben készített hordóiról 
híres. Ön viszont szobrokat farag a 
környékbeli erdők fatörzseiből. Ha 
már ilyen ügyesen munkálja meg 
az alapanyagot, hogy-hogy nem a 
kádárok hagyományát követte?

– Én nem erdőbényei születésű mes- 
ter vagyok. Őseim Erdélyből szár- 
maznak, Bethlen Gábor fejede-
lemségének bukása után keveredtek 
át Magyarországra, az Alföldre. 
Hajdúhadházán telepedtek le, én 
viszont már a debreceni Református 
Gimnáziumban érettségiztem. 

Egyszerű ok miatt lett a lakóhelyem 
Hegyalja, s a térségen belül Erdő-
bénye. Ide nősültem. Igaz, az első 
feleségemtől elváltam, ám a második 
házasságom során szintén helybéli 
asszonyt választottam. Ő keramikus. 
Végleg megtelepedtem ezen a tájon, 
mert a község segíti a munkámat, 
terveim kiteljesítését.

– Alkotásai különlegesek, egye-
diek. Egyetlen stílusirányzatot 
sem követnek. Hogyan, milyen 
elképzelések szerint születnek meg 
a munkái? 

– Én a gondolataimban rejlő szán-
dékokat igyekszem a fában kife- 
jezni. A mesterség fogásait auto-
didakta módon sajátítottam el. Ez 
többek között azt jelenti, hogy nem 
voltak tanáraim, akik okítottak, 
tanítottak volna. A saját utamat 
járom, szenvedem, és élvezem az 
önkifejezést. Kisebb szobrokat 
tizennyolc évesen kezdtem el 
faragni. A magyar mitológia témái 
járják át gondolataimat, múltunk 
felelevenítése és megőrzése a szán- 
dékom. Természetesen megrende-
lésre is faragok fából szobrokat, s 
úgy adódik, címereket szintén 
megmintázok. E címerek nagyob-
bik hányada, tizenöt darab a 
Erdőbénye Polgármesteri Hivatala 
tanácskozótermének falát díszíti. 
Közöttük látható a település 1628-ból 
származó első címerének másolata, 
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 

címere, de látható ott úgymond 
egyszerű kapás címer is, amelyet 
annakidején szüreti felvonulásokkor 
hordoztak.

– Hogyan, milyen technikával 
dolgozik? Honnan származik az 
alapanyag?

– A falu határában, és környékén 
erdőkitermelés zajlik. Miután már is- 
mernek engem a favágók, tudják, mi- 
lyen rönkökre van szükségem. Ha 
egy bonyolultabb ágazatú, görcsö-
sebb fa kerül a kezük alá, már rám 
gondolnak. Nekem is hasznos ez az e- 
gyüttműködés, és nekik is. A görcsö-
sebb fát a kádár mesterek nem ked- 
velik, mert nekik egyenes szálú alap- 
anyagra van szükségük. Az én mű-
helyemben viszont éppen olyan 
rönkök kellenek, amelyeknek ágai 
a korona kezdetétől összefonódnak, 
vagy éppen érdekes mintázatot adva 
szétágaznak. Szinte valamennyi fa 
fajtával szívesen dolgozom. Ha köz- 
területre szánom az alkotást, a tölgy, 
kőris, körte fákat választom, mert jól 
bírják az időjárás viszontagságait. 
A dió, az alma, a berkenye más 
elképzeléseim megvalósítására a 
legmegfelelőbb. A fát szekercével, 
vésővel, kisgépekkel munkálom 
meg. Aztán a szobor funkciója 
szerint festem, lazúrozom, vagy 
éppen méhviasszal kezelem őket.

– Milyen megfontolások alapján 
született meg a maga nemében 
egyedülálló emlékpark ötlete?

A jeles nap, István Király ünnepén 
avatják fel a hegyaljai község, Erdő-
bénye szoborparkját a település leg- 
régebbi temetőjében. Valamennyi 
alkotás a helyi faszobrász mester, 
Égerházi László keze munkájával, 
illetve irányításával készült, készül 
el. Az emlékparkkal a szobrász felteszi 
a koronát eddigi munkáira, amelyek 
faluszerte láthatók az utak, terek 
mentén, valamint a polgármesteri 
hivatalban.

– A faluban felállított szob- 
rok láttán Erdőbénye Önkor-
mányzata tagjai kértek fel a 
szoborpark létrehozására.  
Közmunkásként alkalmaz-
nak, s feladatom e park létre- 
hozása. A szobrok részben 
már elkészültek, felállítottuk 
azokat, részben pedig most 
dolgozunk a soron követ-
kező darabokon. A parkot 
a község legrégebbi  teme-
tőjében hozzuk létre. Terve- 
ink szerint a község összes nevezetes 
lakójának egyaránt állítunk szobrot. 
Az elképzelések megvalósításában 
számos környékbeli szakember se- 
gített. Közülük most csak Fehér 
Józsefet, a sátoraljaújhelyi Kazinczy 
Ferenc Múzeum igazgatóját emlí- 
tem meg, remélve a többiek ezt 
nem veszik rossz néven. Az igazga- 
tó úr állította össze Erdőbénye Kis- 
lexikonát, amely tartalmazza a köz-
ség nevezetes szülötteinek nevét is. 

Rajtuk kívül a kuruc vitézeknek, az 
1848-as Szabadságharc hőseinek is 
emléket állítunk. A munka nem feje-
ződik be az idén. Jövőre folytatjuk, 
s mindaddig dolgozunk rajta, amíg 
teljesen be nem fejezzük. Nemcsak 
magam dolgozom az alkotásokon. Az 
elmúlt év nyarán, és ebben az eszten- 
dőben egyaránt fa faragó tábort szer-
veztünk, amelynek működéséhez, 
fenntartásához az erdőbényei ön-
kormányzat nyújtott segítséget.

  Erdõbényén emlékparkot 
     avatnak  az õsök 
       tiszte letére

Megelevenedik a múlt   a helyi mester kezében
szöveg: Udvardy József

Égerházi László munka közben

Az emlékpark bejárata Az erdőbényei buszmegálló faragott oszlopokkal

Az erdőbényei buszmegálló faragott 
oszlopokkal
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„Ezen a területen talált gyógyvíz egy elhagyott bánya aknájá-
ból fakad, melyet arany és ezüst kutatás céljából nyitottak. Az 
akna leásása alkalmával véletlenül felfedezett forrás vizét a vidék 
köznépének nyomorékjai és koldusai kezdték először különféle 
betegségekre használni, s a sikeres gyógyulás jeléül rongyokat 
aggattak a szomszédos bokrokra. Ez felhívta az akkori birtokos 
uraság figyelmét, s a dolgok után járva kiderült, hogy a forrást 
emlékezet óta sikerrel használják az arra rászorult betegek. 
Ennek következtében 1828-ban Szirmay Ádám birtokos vetette 
meg alapját a fürdőintézetnek: a forrás kitisztítatta, s néhány 
szükséges épületet rögtönöztetett.” /Török József: A két magyar 
haza első rangú gyógyvizei és fürdőintézetei 1848/

A kis fürdőház helyett 1898-ban építette meg az Új Fürdőházat 
Waldbott Bassenheim Frigyes, amely a mai Kastély épületének 
központi része, s elkészült a pihenni vágyóknak az Úri-lak, a 
Pesti-lak, a Hedvig-lak és az Alföldi-lak.

Ugorjunk a múltból a mába. A festői szépségű völgyben, Erdő- 
bényétől hat kilométerre vagyunk. A lezárt sorompó jelzi, 
a területre illetéktelen engedély nélkül nem léphet. Kerezsi 
László /56/ alezredes, az üdülő vezető-helyettese – aki 10 éve itt 
„szolgál” a szó szoros értelmében, hiszen a katona pedánssága, 
fegyelme, és a jó vendéglátós közvetlensége érződik szinte 
minden mondatában - vezet végig bennünket a csodálatos 
környezetben lévő Honvéd Üdülőn, amely ma már a katonák 
mellett a civileknek is rendelkezezésére áll.

- Amíg fölérünk a szállodába, nézzék meg ezeket a csodálatos 
növényeket, s szívják magukba ezt a tiszta levegőt amely 
körülvesz bennünket.- mondja Kerezsi László. A komplexumot 
hosszú évek alatt hoztuk helyre, egy nagyon lepusztult állapotból. 
Az üdülő vezetője 18 évig Bakos Mihály volt, s ami itt ma érték 
és szépség azt neki köszönhetjük.

Közben villák mellett elhaladva elérünk az úgynevezett Kastély 
épületéhez, amelynek színvonala és szolgáltatásai valóban a 
legkényesebb igényt is kielégítik.

- A szálloda 33 szobájában 112 vendéget tudunk fogadni. 
A szobák különböző komfortfokozatúak, de az idelátogatók 
kényelmét minden szobában, televízió, telefon és hűtőszekrény 
biztosítja. Nagyon jó konyhánk van, ahol csoportos és a’la carte 
étkezésre is lehetőség van. A 110 fős éttermünk zenés-táncos 
mulatságok megrendezésére is alkalmas, s a mellette működő 
presszó kedvenc helye a vendégeknek. Itt a főépülettel szemben 
alakítottunk ki egy kerti grillezőt, ahol 120 főig kerti partik 
megtartására van lehetőségünk.

De térjünk vissza a szállodába, ahol a rekreációra is lehetősége 
van a vendégeknek, hiszen  szauna, valamint pezsgő és 
hidromasszázs készülékkel felszerelt medence, szolárium 
várja a pihenni vágyókat. A nagy melegben azonban a kerti 
úszómedence és gyermekpancsoló volt a sláger. Aki az aktív 
pihenést jobban kedveli, annak a két főépületben két  edzőterem 
mindenféle kondícionáló gépekkel és egy külön épületben két 
állásos tekepálya áll a rendelkezésére, ahol biliárd és rexasztal is 
található Van természetesen sportpálya is ahol kedvükre röp- és 
kosárlabdázhatnak, valamint focizhatnak is a vendégek, de aki 
akar kerékpárt bérelve a recepción, a környékcsodálatos flórájában 
is gyönyörködhet.

- Ha télen érkezik ide a vendég – meséli vendéglátónk – akkor 
a téli sportoknak is hódolhatnak, hiszen sífelvonóval ellátott 600 
méteres sípálya és a gyermekeknek szánkópálya van kialakítva. 
Amire még nagyon büszkék vagyunk az a két konferenciatermünk, 
amely különböző továbbképzések, tréningek, kongresszusok 
helyszíne lehet. A földszinten egy 20 és az emeleten egy 50-100 
főt is befogadni tudó, minden igényt kielégítő terem áll az itt 
helyet foglaló cégek rendelkezésére. A nagyterem a kivetítő, 
Internetes-csatlakozás, írásvetítő mellett, egy 25 állásos hangosító 
berendezéssel, tolmácsfülkével is rendelkezik.Igény szerint 
programokról is gondoskodunk vendégeinknek, amelyeken híres 
pincészetekben megízlelhetik a környék aranyló nedűit, vagy  
Zeusz névre keresztelt 12 fős hajónkon, kiránduláson, vízitúrákon 
vehetnek részt a Bodrogon és a Tiszán. Természetesen nekünk 
eddig a katonaság hivatásos állományából beutalt vendégeket 
kellett kiszolgálnunk, de ma már arra is lehetőségünk van előzetes 
egyeztetés alapján, hogy cégeknek, civileknek is nyújthassuk 
szolgáltatásainkat. Ezért mindazoknak, akik egy háborítatlan 
szépségű helyen igazi pihenésre vágynak, azoknak ajánlom az 
erdőbényei Honvéd Üdülőt.

Honvéd üdülő    az „arany hegylánc” tövében

Elérhetőség: 47/ 336-016 
e-mail: erdobenye@axelero.hu
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A B-A-Z. Megyei Marke-
ting Egyesület 1999-ben a- 
lapított Marketing díját a 
2004. évben végzett a Zemp-
lén Régiót megismertető, a 
térség imázsát javító tevé-
kenységéért az indirekt 
marketing kategóriában a 
Zempléni Regionális Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány 
nyerte el.

Így szól a rövidke hír, amely 
beszélgetésünk apropója is, de, 
hogy milyen sokrétű tevékeny-
ség van e mögött a hír mögött, 
arról Juhász István ügyvezető 
igazgatóval beszélgettem.

- A Zempléni Regionális Vál- 
lalkozásfejlesztési Alapítvány 
1991. június 07-én alakult a 
Zemplén térség - Hegyalja, 
Bodrogköz, Hegyköz - rend-
kívül súlyos gazdasági fog- 
lalkoztatási helyzetének eny- 
hítését segítő, vállalkozások 
létrehozását, fejlesztését szol- 
gáló tervek, programok kidol-
gozására, végrehajtására.

Az alapítvány célja: a kis- 
és középvállalkozások létre-
hozásának, fejlesztésének 

támogatása, elősegítése révén az új gazdasági struktúra kiépítésének 
gyorsítása, s ezáltal az emelkedő munkanélküliség további 
növekedésének megállítása, majd fokozatos csökkentése. Alapítványunk 
a kitűzött célok megvalósítása érdekében 1991. októberétől létrehozta a 
Vállalkozói Központot, mely jelenleg 9 fő szakember foglalkoztatásával 
végzi tevékenységét. Működésünk kezdetétől részt veszünk a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózati munkájában. Az információs 
szolgáltatás mellett Vállalkozói Központunk kidolgozta és beindította 
a térségi gazdaságfejlesztést, vállalkozást segítő programjait. Ahol 
jelenleg működik a az alapítvány, az egy nagyon rossz állapotú épület 
volt, egykor pedig zsidó iskola. Felújítottuk, amelyhez legalább 30 
féle pályázatot vettünk igénybe, s 94-ben átadtuk az első szárnyat. 
Ma már egy minden igényt kielégítő, jól felszerelt irodaház áll a saját 
szervezeteink, és a kezdő vállalkozók rendelkezésére.

- Megalakulásuk óta folyamatosan bővül a tevékenységük, sok 
szervezet létrehozásában bábáskodtak.  Mondhatnám e térség motorja 
lett az Ön által vezetett kis csapat.

- Mi elsősorban azért vagyunk, hogy segítsük a vállalkozókat. Persze 
emellett tágabb környezetünk – a kistérség, a régió, és a határ menti 
települések – sok-sok programjának, fejlesztésének is multiplikátorai 
vagyunk. Megítélésem szerint a vállalkozások indításának, megfelelő 
színvonalú működtetésének és fejlesztésének egyik legnagyobb 
gátja az információ hiány.Alapítványunk első szolgáltatása volt ezen 
információk ingyenes biztosítása a vállalkozók, illetve potenciális 
vállalkozók részére. Ezen szolgáltatás a központ beindulása óta 
biztosított, de mivel térségünk rendkívül nagy és tagolt, kiépítettük 
információs irodahálózatunkat.

Jelenleg kilencinformációs irodát működtetünk a helyi polgármesteri 
hivatalokkal közösen; Tokajban, Szerencsen, Monokon, Sárospatakon, 
Cigándon, Ricsén, Pálházán, Bodroghalomban és Kenézlőn. Az irodákat 
már a beindításkor saját telefonvonallal és telefax berendezéssel 
szereltük fel és 1995-ben a számítógépes hálózat került kiépítésre. 
Ma már az összes irodának lehetősége van az Internetre való 
kapcsolódásra, szolgáltatásainak igénybevételére. Minden iroda 
modemes kapcsolatban áll a sátoraljaújhelyi központi géppel, mely 
segítségével lehetőség nyílik az irodák közötti közvetlen és gyors 
információcserére.

A központban és az információs irodákban természetesen a 
vállalkozói alapinformációkon túl tájékoztatást kapnak az érdeklődők a 
támogatási és hitellehetőségekről, pályázatokról, aktuális ajánlatokról. 
Szervezzük a Zempléni Vállalkozói Klubot, melynek keretében szakmai 
előadók, bemutatók, találkozók révén igyekszünk naprakész információt 
biztosítani az érdeklődőknek. Az elmúlt évben szolgáltatásunk bővült 
az Európai Uniós információk biztosításával. A vállalkozói  befektetői 
feltételek kialakítása egyik alapfeltétele a sikeres munkánknak, ezért 
fontosnak tartottuk és tartjuk a térséget érintő fejlesztési programokban 
való aktív előkészítő és szakmai megvalósító részvételt.

- Mely programokban vesznek részt?
- Csak néhányat sorolnék föl, mert hosszú a lista: A Zemplén 

Kistérség Komplex Fejlesztési Programjában, a  Bodrogköz 
Agrárfejlesztési Programjában, a B.-A.-Z. Megyei Idegenforgalmi 
Fejlesztési koncepciójában, a  hármashatármenti gazdasági övezetek 
kialakítása és a határátjárhatóság javításának programjában, a B.A.Z. 
megyei integrált szerkezet-átalakítási és válságkezelési programjában, 
a vállalkozói inkubátorház hálózat kialakítása B.A.Z. megyében, a 
Zempléni Vállalkozói Övezet kialakításában, a Sátoraljaújhelyi Ipari 
Park létrehozása, “Ipari Park” cím elnyerése, teljes infrastruktúra 
kiépítése.1996-ban Térség- és Területfejlesztési irodát hoztunk létre, 
így önálló programmanager segíti a térségfejlesztési programok 
szervezését, a Területfejlesztési Társulások munkáját. Vállalkozói 
Központunk megalakulása óta biztosítja a térségi vállalkozók részére 
az ingyenes szaktanácsadást saját  dolgozóink, szakembereink és külső 
szakértők bevonásával. A külső üzleti alapon igénybevett szakértő 

díjának mérséklésére szolgált a Phare finanszírozású szaktanácsadói 
támogatás pályázatunk, melynek két formáját, az eseti- és tartós 
szakértői támogatást pályázhatták meg a térség vállalkozói.1992-től 
ezen pályázat lehetőségét 46 vállalkozó részére tudtuk biztosítani 2,2 
millió Ft értékben.

Az egyik legfontosabb területünk a szakképzés. Ezt azért is 
tartom fontosnak, mert a térség egyik legnagyobb gondja a humán - 
infrasrtuktúra. Nagyon sokféle tanfolyamot szerveztünk és szervezünk, 
az oktatótermünkben jelenleg is folyik a képzés. Például, 2000 -ben 
speciális Európai Uniós vállalkozói szaktanfolyamokat indítottunk a 
térségben működő polgármesteri hivatalok köztisztviselői és a KKV-
k  számára. A szaktanfolyamokra elkészült „Az európai integrációról 
vállalkozóknak című oktatási tananyagunk, melynek kiadását a B.-A.-
Z. Megyei Területfejlesztési Tanács támogatta. Tanfolyamainkon  (108 
db), ez idáig 950 fő vett részt ingyenesen, ill. jelentős kedvezménnyel. 
Az alapítványunk a vállalkozóképzésre 10,280 millió Ft támogatást 
fordított. Amit én személy szerint is nagyon fontosnak tartok, hogy 
2004-ben a csatlakozás előtt létrehoztuk a Zemplén Eurorégiót, amely 
lényegében lefedi az egykori történelmi Zemplén Vármegye területét. 
A szövetség célja, a határmenti Zemplén térség közös, összehangolt 
fejlesztési programjának kidolgozása és megvalósítása, partnerségi 
alapon történő felzárkóztatása, a regionális és helyi erőforrások 
felhasználásával, és az Európai Uniós, a szlovák, magyar nemzeti 
költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával.

- A kis- és középvállalkozásoknak ötletük még csak lenne, de a 
legfőbb gondjuk ebben a térségben is a forráshiány. Hogyan tudnak 
segíteni ennek áthidalásában?

- Szervezetünk közvetíti a vállalkozások felé a hazai és nemzetközi 
hitel és támogatási lehetőségeket. A pályázati kiírásokról,  feltételekről 
tájékoztatást adunk, igény esetén segítünk a kiválasztásban a 
pályázat, hitelkérelem elkészítésében és közvetítünk a bank ill. a 
megfelelő pályáztató szervezet felé. A teljes folyamat menedzselése 
révén vállalkozóink egyre jobb eredménnyel jutnak hozzá ezen 
forrásokhoz. A Mikrohitel programban1992-től vesz részt a Zempléni 
RVA - a program célja a kis- és középvállalkozások beruházásainak 
finanszírozása, kedvezményes kamatozású hitellel.A programot 
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány koordinálja a Helyi 
Vállalkozói Központok országos hálózatán keresztül. A program 
pénzügyi forrásait az Európai Unió Phare programja biztosítja, 
melyhez 1996. óta kiegészítő forrást biztosít a Magyar Kormány a 
Gazdaságfejlesztési Célelőirányzatból.

Az eltelt 14 évben, mióta elindítottuk a mikrohitelezést 595 
vállalkozás jutott kedvezményes kamatozású hitelhez, mintegy 
380 millió Ft értékben. Ezenkívül az alapítványunk vállalkozói 
inkubátorprogramjának első állomása a Sátoraljaújhelyi Vállalkozók 
Háza.

Itt az alapítvány által kialakított és felújított közel 1.000 m2 hasznos 
alapterületen 12 vállalkozás kapott helyett kedvezményes bérleti díj 
ellenében, maximum 3 évig. A helyiség lehetősége mellett  - mely 
évente fokozatosan csökkenő kedvezményű - teljes infrastruktúrát 
kapnak a vállalkozók, önköltséges alapon. A hat éve működő 
inkubátorház tapasztalatai kedvezőek. A házon belül kapott helyet a 
Vállalkozói Központunk, mely egyben biztosítja a ház működtetését és 
a szolgáltatásokat. Hat éve beépítettük az inkubátorház tetőterét, ahol 
újabb vállalkozói helyiségeket alakítottunk ki. A tetőtér beépítésével 
360m2 új alapterület 6 vállalkozói helyiség létrehozását, egy 
tanácskozó és oktató helyiség kialakítását tette lehetővé. A vállalkozói 
központ területének bővítésével az inkubációs szolgáltatások fizikai 
feltételrendszerét is javítani tudtuk, új ügyfélfogadó tér kialakításával, 
a vállalkozói könyvtár bővítésével. Jelenleg a Vállalkozók Házában 
23 vállalkozás dolgozik, ebből is látszik, hogy mi összehozzuk azt 
a hátteret, amely ebben a nehéz gazdasági helyzetben egy kissé 
megkönnyíti a helyi vállalkozások dolgát.

- Gyárfás Ildikó, a Megyei Közgyűlés elnöke sokszor, sok 
fórumon hangoztatta már, hogy jobban ki kellene aknáznunk azt 
az adottságunkat, hogy megyénk határos Szlovákiával, s itt van 
az Ukrán határ is. Ez beleillik az Európai Unió irányelveibe is. 
Önök ennek megfelelően, nemcsak a helyi vállalkozások segítését 
vállalták fel, hanem meglehetősen sokat dolgoznak a régió 
fejlődéséért, a hármas határmenti térségben. Milyen eredményekről 
számolhatunk be?

-  A földrajzi adottságunkból adódóan már megalakulásunk 
után elkezdtük szervezni a szlovák, ukrán kapcsolatokat a hármas- 
határmenti térség gazdaságfejlesztésének összehangolását. Közös 
rendezvények, vásárok, üzletember találkozók, oktatási progra- 
mok után  1994. novemberében szlovák és ukrán partnerszer-
vezetünkkel létrehoztuk a Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési 
Szövetséget. A szövetség 1995-ben már közösen meghirdetett 
program alapján végezte tevékenységét. Irodát nyitottunk 
Szlovákiában Nagykaposon és Királyhelmecen, Ukrajnában  
Ungváron, ezeket technikailag felszereltük, így bővült információs 
irodahálózatunk. Háromnyelvű egységes adatbázist alakítottunk 
ki, mely a gazdasági partnerkeresésben  nyújt segítséget a vállal- 
kozók számára. Mindhárom térségben évente nemzetközi 
kiállítást és vásárt, valamint  üzletember  találkozót szerveztünk. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kiállításokon 50-100 térségi 
vállalkozó számára nyílt lehetőség kedvezményes megjelenésre, 
illetve a szakember-találkozókon 200-250 fő vett részt. A Hármas-
határmenti Gazdasági Együttműködés Stratégiai Programja föld-
rajzilag meghatározott területre irányul, mely magában foglalja Észak- 
kelet-Magyarországon a Zemplén térségét (Bodrogköz, Hegyköz, 
Hegyalja), Kelet-Szlovákia Magyarországgal határos járásait 
(Terebes és Nagymihály), valamint Kárpátalja Ungvári és Bereg- 
szászi járásait. Ezenkívül 2004. november 19-én, Sátoraljaújhelyen 
aláírásra került a “Kárpátok Beszállítói Klaszter” együttműködési 
megállapodása magyar, szlovák és ukrán alapító partnerekkel.

Az együttműködés létrehozásában non-profit vállalkozás- 
fejlesztéssel, ipartelepítéssel foglalkozó szervezetek vesznek 
részt, jelezve, hogy az 
érintett hármashatár-
menti régió minden ver- 
senyképes vállalkozója, 
vállalata felé egyformán 
nyitott. A Klaszter célja, 
hogy elősegítse az új, 
a nagy multinacionális 
vállalatok számára már 
beszállító, vagy beszállí-
tani képes vállalkozások 
és külföldi vállalatok 
letelepedését a régióban. 
S a legfrissebb hírünk, 
hogy a Miskolci Egyetem- 
mel közösen pályáztunk 
egy Tudásközpont létre- 
hozására, ennek kereté- 
ben elindultak a kutatási 
programok. Közös célunk, 
hogy a régióban elindítsuk 
a területfejlesztési, infor- 
matikus, s idegenforgalmi 
szakemberek képzését 
végezzük. Ezzel megala-
pozzuk azt a humán 
infrasrtuktúrát is, amely 
a térség fellendülésének 
alapját képezi.

-obe-

„azérT vagyunk, hogy    sEgíTsük a vállalkozókaT”

Név: 
Kor: 

Eredeti
foglalkozás: 

Család:

Hobby:

Juhász István
53 év

gépészmérnök, 
menedzser
felesége vállalkozó,  24 
éves fiuk informatikus, 
22 éves fiuk 
szerszámkészítő
zene, maga is trombitál 
a helyi fúvószenekarban, 
és a fotózás



A Kőkapui-
tó fölött tornyosuló sziklabércen áll a Károlyi 

család egykori impozáns vadászkastélya, valamint a szomszédságában 
épült szálloda. Ez a vidék a Károlyiak korában, majd századunk első felében felkapott 

vadászhely volt. Napjainkban nemcsak a vadászok kedvenc helye, hanem azoké is, akik a csendet, a tiszta, 
békés természetet szeretik, az erdei sétákat, a Kemence patak csobogását, amelynek kristálytiszta vizében még 

találkozhatunk a sárga-fekete színben pompázó védett szalamandrával is. Muha József a közelmúltban teljesen felújított 
komplexum tulajdonosa, akivel a szolgáltatások és a lehetőségek mellett a beruházásról is ejtettünk néhány szót.

- Ha valaki pár esztendővel ezelőtt járt itt, egy meglehetősen elhanyagolt komplexumot látott, amelynek egyes egységei még jó 
állapotban voltak ugyan, de bizonyos épületei nagyon tönkrementek. Mintegy 400 millió forintos beruházással felújítottunk minden épületet. 

Ehhez mintegy 20 százaléknyi pályázati pénzt is nyertünk. Jelenleg 18 embernek adunk munkát, s minden igényt ki tudunk elégíteni.
- Ami engem leginkább megfogott, az hogy a vendégek a kutyusukat is bevihetik a szállodába, s erre ma még kevés helyen van lehetőség. Van-e még 

olyan különlegesség, amivel máshol nem találkozhatunk?
- Az is különlegesség, még a festői környezet mellett, hogy minden vendégünknek az igényeihez és a pénztárcájához illő szálláshelyet tudunk kínálni. A 19.sz. 

végén épült, felújított Károlyi-vadászkastélyban 5 db kétágyas, pótágyazható apartman, fürdőszobával, tv-vel, telefonnal, minibárral várja a vendégeket, közvetlen 
kijárattal a panorámás teraszra. A hotel 25 kétágyas, pótágyazható, franciaágyas szobájában, fürdőszobával, tv-vel, telefonnal, minibárral ellátott szobáiban üzletembe-
reknek, házaspároknak kényelmes szállást tudunk biztosítani. Az úgynevezett ifjúsági szállás a turistákat és a fiatalokat várja négy  négyágyas és négy nyolcágyas 
emeletes ágyas szoba, saját fürdőszobával, közös konyhával és társalgóval. A rönkházban pedig két háromágyas zuhanyzófülkés szoba található, két nappalival,  
melyben egy-egy kihúzható kanapét is elhelyeztünk, amely alkalmassá teszi a vendégfogadást, baráti társaságok, vagy nagycsaládok számára. 

- A mostani meglehetősen változó időjárás miatt sokszor érik kellemetlen meglepetések az embert. Mivel tölthetik el a vendégek az időt, ha kifognak 
egy esős hétvégét?

- Akkor sem fognak unatkozni, hiszen a szauna, a pezsgőfürdő, a játék- és kondicionálóterem biztosítja a kellemes időtöltést, mind a felnőtteknek, 
mind a gyermekeknek. De ha szép idő van, vendégeink csónakázhatnak, horgászhatnak a tavon, kirándulhatnak az erdei kisvasúttal. Kívánságra 

szervezünk gyalogos, és kerékpáros túrákat, borkóstolót, város- és múzeumlátogatást, lovaglást, szlovákiai kirándulást.
- Mit tudnak ajánlani azoknak a cégeknek, akik úgy döntenek, hogy itt rendezik mag tanácskozásukat, vagy meetingjüket?

- A 80 négyzetméteres szalonban 40 fős konferencia, továbbképzés tartható, az étterem pedig bálok és más rendezvények 
helyszínéül is szolgálhat, saját éttermünkben 150 vendég ellátásáról tudunk gondoskodni. Étlapunkon a nemzetközi 

és a magyaros konyha ízeit is megtalálják, reggel pedig svédasztalos reggeli várja a vendégeinket. Kifejezetten 
konferencia célokra készült el a 80 fős konferenciaterünk, illetve a 30 fős tárgyalótermünk. Kőkapu, 

ahol a csend kezdődik alkalmas mind a szakmai tanácskozásokra, mind a családi 
és ünnepi események lebonyolítására, de akár bulizásra vagy 

regenerálódásra, pihenésre is.
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Az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi  és 
Ví z ü g y i  I g a z g a t ó s á g 
a vízgazdálkodás és a 
vízügyi igazgatás területi 
szerveként 10 290 km2 
területen, mint önállóan 
gazdálkodó költségvetési 
szerv, vízgyűjtőre szervezve 
működik. Illetékességi 
területe vízrajzilag a Tisza 
jobb oldali vízgyűjtőjének 

egy részére terjed ki, és a Tisza ide eső közvetlen vízgyűjtő 
területén felül magába foglalja a Bodrog, Sajó, Hernád folyók 
és a Bódva, Ronyva vízfolyások magyarországi, a Tarna, az Eger, 
a Laskó és a Takta egész vízgyűjtő területét. Közigazgatásilag az 
Igazgatóság hatásköri területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
egészére, 19 település kivételével Heves megye nagy részére, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből 3 település közigazgatási 
területére terjed ki. Az így leírt működési területen 21 városban, 
437 községben több mint 1 millió ember él. Az Igazgatóság 
személyi állománya mintegy 1 éve, 400 körüli főre csökkent. 

Amikor ez az interjú készült, Szikszót és Mádot, újra elöntötte 
az árvíz. Így talán természetes, hogy Dr. Pados Imrével az 
ÉKÖVIZIG igazgatójával a jelenlegi aktuális kérdéseket is 
érintettük. Pados Imre a szakma nagy doajenje, hiszen közel 
negyven éve szolgálja a hazai vízügyet, s bejárta a ranglétra 
minden fokát, a gyöngyösi szakaszmérnökségtől kezdve, 22 
évvel ezelőttig, amikor a Vízügyi igazgatóság igazgatója lett. 
Szakmai szeretete megfertőzte gyermekeit is, így fia és lánya 
is vízügyi mérnökként végeztek.

- Mennyire növekedtek meg a Vízügyi Igazgatóság feladatai 
az utóbbi időszak szélsőséges időjárása miatt?

- Az ÉKÖVIZIG a rendkívüli események számát tekintve, a hazai 
tizenkét Vízügyi Igazgatóság között „vezető helyen” van. Ennek 
oka a működési terület, földrajzi elhelyezkedés változatossága, 
ill. vízrajzi sokszínűsége. A különböző időjárási rendszerek, szinte 
bármelyike képes a terület egy részén, előre nem látható, vagy 
csak becsülhető helyzetet kialakítani. A négy nagyobb folyó, Tisza, 
Bodrog, Sajó, Hernád mellett, nagyon sok kisvízfolyás okozhat 
problémát és mindemellett a belvízzel veszélyeztetett területek 

nagysága is jelentős. Az elmúlt tíz már csapadékosabb évben, 
egyre nagyobb számban fordultak elő szélsőséges, vagy a 
közvélemény által annak ítélt meteorológiai és hidrológiai 
események. Csináljunk egy kis rögtönzött statisztikát. Az elmúlt 
hét évben ’98-tól ez évig 22 árvizet kellett elszenvednünk, és 
24 alkalommal volt belvíz veszély. Az utóbbi négy év alatt 
mintegy 12 milliárd forintos védekezési, kárelhárítási és 
újjáépítési költséget okozó árvizeknek igen kedvezőtlen volt a 
társadalmi, politikai hatása. Annak dacára, hogy az utóbbi évek 
európai eseményeivel szemben a gátszakadásnak nálunk nem 
voltak halálos áldozatai, erőteljesen fokozódott a veszélyérzet, 
és növekedett a biztonság megteremtésének igénye. A 
Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése, című koncepció a Tisza-
völgy árvízvédelmi biztonságának növelését egyértelműen 
az árvízszintek csökkentésében határozta meg, a nagyvízi 
meder vízszállító-képességének javításával, és a hazai ártéren 
kiépíthető árapasztó tározó rendszer megvalósításával. Ez 
a Cigándi - tározó, egy óriási beruházás, amelynek építése 
ebben az évben elkezdődik. Természetesen fontos szabály, 
hogy a beavatkozások ne okozzanak környezeti károkat, és 
ne csak illeszkedjenek a területfejlesztési elképzelésekhez, 
hanem segítsék elő a térség adottságaihoz igazodó tájhasználat 
váltást is.

- Kiemelt szerepe lett a környezetvédelemnek az utóbbi 
években, főként az Unióhoz való csatlakozásunk óta. Milyen 
plusz beruházások, intézkedések szükségeltetnek a területen, 
hogy megfeleljünk a szabályozásnak?

- Az Igazgatóságunk feladatai közé tartozik az európai 
közösség víz politikájára vonatkozó 2000/60/EU Irányelvben 
rögzített intézkedések végrehajtásának elősegítése. Az említett 
Irányelv részét képezi a Közösség környezeti politikájának, 
amely a természet készleteinek körültekintő és ésszerű 
használatával, a megfelelő intézkedések meghozatalával 
célozza meg a környezet állapotának javítását és védelmét. 
A Víz Keretirányelv is határidőket szab meg a feladatok 
teljesítéséhez, így a szükséges beruházások is ütemezésre 
kerülnek. Az első cél a meglévő felszíni- és felszín alatti vizek 
mennyiségi és minőségi megfigyelő hálózatok kiegészítése. 
Természetesen, ennek végrehajtásához számba kell venni 
a meglévők beilleszthetőségét. Mivel az Irányelv alapvető 
célja a vizek jó ökológiai állapotba hozása, az ökológiai 
észlelőhálózat kiépítése az elsődleges feladat, és az ehhez tartozó 
laboratóriumi feltételek biztosítása. Szükséges a meglévő, 
sérülékeny vízbázisok védőterületeinek lehatárolása, a meglévő 
szennyezőforrások megszüntetése, a területhasználatok 
korlátozása, esetleges kisajátítások végrehajtása. Ezen feladatok 
megvalósítása is a szükséges beruházások jelentős költségeit 
adják, hiszen B.A.Z. megyében 64 , Heves megyében 21 vízmű 
van.Az ÉKÖVÍZIG területén is biztosítani kell a Közösség által 
meghatározott szennyvíztisztítási kapacitás mértékét megfelelő 
számú szennyvíztisztító kiépítésével, a rendelkezésre álló 
legjobb technológiák felhasználásával. Jelenleg az Igazgatóság 
területén Heves megyében 2010.-ig tizenhárom, B.A.Z. 
megyében tizenkettő,  2015.-ig B.A.Z. megyében harminckettő, 
Heves megyében nyolc, Jász –Nagykun-Szolnok megyében egy 
településnél megoldandó feladat.

- Sokan mondják, hogy a mostanság gyakori árvizek, az 
erdők nem terv szerinti, hanem szinte „lerabló” kivágása miatt 
sújtanak bennünket. Az igazgatóság milyen erdőgazdálkodást 
folytat azokon a területeken, ahol a véderdők vannak?

- Ez azért nem egészen így van. Az ezredforduló 
tiszai árvizeinek nyomán valóban számos alkalommal 
megfogalmazódott, hogy azok egyik fontos okát a vízgyűjtőn 
történt erdőirtás jelenti. Az ELTE Geofizika Tanszékén működő 
Űrkutató csoport régi erdőtérképek és mai műholdfelvételek 
összehasonlításával utánajárt, hogy helytállóak-e a feltevések. 
A műholdképek összehasonlítása után megállapították, hogy 
a teljes terület 4 százalékát, az erdőterületeknek pedig kb.8 
százalékát érintette az erdőirtás az elmúlt bő 100 év alatt, 
ugyanis 1906-ben az erdősültség 52 százalék volt, 2002-ben 
pedig 48 százalék. A részletes vizsgálat kimutatta azt is, hogy 
az erdőterületek csökkenése a vízgyűjtő alacsonyabb részeit 
érintette, a vízügyi szempontból legérzékenyebb meredek lejtők 
és a magashegyvidék legesősebb részein az erdők állapota nem 
változott. Az okokat tehát máshol kell keresnünk.

Az Igazgatóság területén, az elsődlegesen árvízvédelmi 
célokat szolgáló erdőterületünk: 1430 ha. Erdeink az 
ún. védőerdő kategóriába tartoznak, nevezetesen az 
árvízvédelmi töltések hullámverés- és jégzajlás elleni 
védelmét biztosítják, belvízvédelmi csatornák, kisvízfolyások, 
tározók partszakaszait, szélterületeit védő erdők, valamint  a 
Tisza- tó térségében lévő erdősítések, amelyek funkciójuknak 
megfelelő állománynevelése, kezelése és fenntartása az 
elsődleges erdőgazdálkodási feladatunk. A tíz évre szóló 
erdőállomány- gazdálkodási terveink alapján tervezzük meg 
a véderdőinkre vonatkozó, éves erdőgazdálkodási tervünket, 
amelyet a szakmai szervezeteknek kell jóváhagyniuk, amelyek 
a kikötéseiket, előírásaikat közlik az erdészeti hatósággal, 
amelyek „beépítik„ a vízügy részére kiadandó határozatba 
Amennyiben a vízügy nem tarja be az előírásokat súlyos 
szankcionálásra számíthat.

- Elégedett-e a területükön működő cégek, önkormányzatok 
környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási tevékenységével?

- Az utóbbi időben jelentős beruházások valósultak, 
valósulnak meg területünkön. 

Ezek közül is kiemelkedik a Hejőpapiban létesülő regionális 
hulladéklerakó és feldolgozó mű, mely hosszútávon biztosítja 
Miskolc város és agglomerációjának korszerű hulladék 
elhelyezését. Bodrogkeresztúrban beüzemelésre került a 
regionális hulladéklerakó és kezelő mű, mely a sárospataki és 
a tokaji régió hulladék elhelyezését oldja meg hosszútávon. 
Továbbá szintén Bodrogkeresztúr határában épül az építési-
bontási hulladékokat feldolgozó üzem, mely évente 50 
ezer tonna ilyen jellegű hulladékot tud majd feldolgozni. A 
végterméket pedig újra fel lehet használni út- és gátépítéseknél. 
A sajókazai hulladéklerakó több mint 100 településnek 
oldja meg majd a hulladékgazdálkodását. A településeken 
megindult a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását biztosító 
hulladékgyűjtő szigetek kiépítése, mely jelentős lépés az EU-s 
előírásoknak megfelelő hulladékkezelés megvalósítása felé.  
2004. évben szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására 
közel 70 db pályázatot nyújtottak be Igazgatóságunkra, ebből 
50 nyertes Önkormányzat meg is valósítja a pályázatában leírt 
célokat. Összességében megállapítható, hogy a települések 
felismerték a hulladék-elhelyezés korszerű megoldásának 
szükségességét és anyagi lehetőségeik függvényében 
megkezdték az uniós előírásoknak megfelelő hulladékkezelés, 
elhelyezés megoldását.

A területünkön működő vállalkozások – a jogszabályi 
szigorítások miatt is – nagyobb figyelmet fordítanak a 

környezetvédelmi feladataikra, a keletkező veszélyes 
hulladékok ártalommentes elhelyezésének biztosítására. A 
régiónkban gyakorlatilag kialakult a veszélyes hulladékok 
szállításával, ártalmatlanításával foglalkozó vállalkozások 
köre, mely biztosítja a térség veszélyes hulladékainak 
előírás szerinti kezelését, elhelyezését. Megítélésem szerint 
a területünkön működő cégek, önkormányzatok felismerték 
a hulladékgazdálkodással összefüggő feladataik fontosságát 
és jelentős fejlődés tapasztalható a hulladékgazdálkodás 
területén. A kedvező tendenciákat is figyelembe véve 
azonban még jelentős feladataink vannak ezen a területen. 
Számos településen található még felhagyott, védelem nélküli 
szeméttelep, ill. illegális hulladéklerakó, melynek rekultivációját 
meg kell oldani. 

Fontos feladataink vannak még a lakosság hulladék-
elhelyezéssel kapcsolatos szokásainak formálásában, a szelektív 
hulladékgyűjtés elterjesztésének területén.

- Milyen környezeti kárelhárítási feladatok szaporodtak 
meg az utóbbi időben?

- A Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok feladatait, 
és hatáskörét jelenleg „az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság 
és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá 
tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről szóló 341/2004. 
(XII. 22.) Kormány rendelet” tartalmazza. E téren feladataink 
számát, illetve jellegét, a szükséges intézkedéseket, kárelhárítási 
tevékenységet az esetlegesen előforduló rendkívüli környezet-, 
valamint vízszennyezések, vízminőség romlások, és ezek 
hatásai határozzák meg. Ha a konkrét számokat és eseteket 
tekintjük, akkor elmondható, hogy az elmúlt 7 év során 
az ÉKÖVÍZIG működési területén mintegy 142 esetben 
történt olyan rendkívüli vízszennyezés, vízminőség-változás 
illetve vízminőség-romlás, amelyről tudomást szereztünk, 
és amelyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kivizsgáltunk, kivizsgálásukban részt vettünk, illetve szükség 
szerint elhárítottunk. E rendkívüli szennyezések, vízminőség-
változások illetve vízminőség-romlások közül 20 külföldi, 
122 pedig hazai eredetű volt. Tizenkilenc esetben került sor 
vízminőségi-kárelhárítási készültség elrendelésére, míg a 
többi 123 esetben készültség elrendelése nélkül tettük meg 
a szükséges intézkedéseket. Az említett szennyeződések, 

Vízügy = Országépítés „Nem szennyezhetjük el a jövőnket!”
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Aligha akad olyan miskolci, aki ne találta volna 
már szembe magát Litwin József iparművész 
köztéri tárgyaival. Elegendő, ha csak az egykori 
Centrum áruházat körülvevő terek utcabútora-
iról, a szökőkútról szólunk, vagy a még mindig 
villanyrendőrként emlegetett utcasarok óráját, 
amelynek újbóli elhelyezését számosan szorgal-
mazták, s megvalósítását valamennyi lokálpatrióta 
városlakó örömmel fogadta az idén. A művésszel 
a miskolci Kós házban megrendezett kiállításán 
beszélgettünk, annak zárása előtt.

– A bemutató a Miskolci utcabútortervek, a történelmi 
belváros megújítása címet kapta. Milyen célt szolgált ez 
a tárlat?

– A kiállítást Miskolci Városszépítő Egyesület segítségével 
a már megvalósult, és újabb elképzeléseim tervrajzaimnak 
grafikai kivonataiból rendeztük be. Az építészekben 
munkál a dilemma, hogy korunkban miként éleszthető 

újra a városépítésben a diósgyőri öntött, és kovácsoltvas 
tárgykultúrája. Választ várnak, várunk arra a kérdésre is, 
hogy ebben a városi környezetben a régi, vagy a modern 
eszközökkel alkotott tárgyakat helyezzünk-e el. Véleményem 
szerint mindkettőnek megvan a létjogosultsága, különösen 
akkor, ha összetartozó minőségű utcabútor családot 
alkotnak. Mindemellett figyelemmel kell rá lennünk, hogy 

A kandeláber a Szinva hídon

Az idén átadott óra

Az épített környezethez 
tervez és készít tárgyakat

szöveg: Udvardy József

ezek a köztéri alkotások ellenálljanak a vandalizmusnak. A 
városszépítők elfogadják mind a két módszert, ám – mint 
beszélgetéseink alkalmával elmondták – az újraalkotott régies 
formavilágot szívesebben látják. Bízom benne, hogy nem 
hangzik szerénytelenségnek: a rongálások elkerülésének az 
én formavilágomban sikerült megtalálnom a módszereit. Az 
első jelentős köztéri munkám, a volt Centrum Áruház előtt tér 
komplett utcabútorozása volt. Hogy csak egyet említsek, az 
ív alakú hulladéktárolók ma is a helyükön vannak, s teljesítik 
funkciójukat.

– Honnan, milyen emlékekből meríti munkáinak 
formavilágát?

– A régi tárgykultúra emlékei számos helyen felfedezhetőek 
még Miskolcon. Emellett édesapám, aki kétkezi munkás volt 
Nyíri Béla műlakatosmester mellett inaskodott. Annakidején 
mellette dolgozott a Zenepalota kovácsoltvas elemeinek 
elkészítésénél. Tapasztalatait szóban és a gyakorlatban 
is átadta nekem. Miskolci portánkon volt egy kisebb, de 
sokféle munkára alkalmas műhely. Én a volt Gépipari 
Technikumban gépészeti ismereteket szereztem, majd a 
Diósgyőri Gépgyárban dolgoztam a formatervezésben. A 
Diósgyőri Vasas Képzőművészeti Szakkörnek tizennyolc 
évesen lettem a tagja. Papp László és Seres János segítették 
a fejlődésemet. Szívesen rajzoltam, érdeklődtem a műszaki 
dolgok iránt, és voltak művészi hajlamaim. Időközben 
elvégeztem az Iparművészeti Főiskolát. A gyári munkával 
párhuzamosan önálló vállalkozásokba kezdtem, neves 
miskolci tervezőkből álló kollektíva mellett. 1988-ban teljesen 
önállósítottam magam. Élvezem előnyeit, s szenvedem 

hátrányait. A műhelyemet Szikszón rendeztem be, az abaúji 
városban élek Gergő fiammal. Ő már modernebb, a korhoz 
illő szakmát választott. Számítógépes grafikus. Ám amikor 
a belvárosi utcabútor terveket rajzoltam, ötletsziporkáival 
sokat segített nekem.

– A kiállításon kandeláberek, díszkapuk, ivókutak és 
számos más alkotás rajzait láthatta a közönség. Mely 
munkáira a legbüszkébb?

– Az egyik legkedvesebb a Herman Ottó Gimnáziumban 
elvégzett fémmunka. Izgalmas feladat volt, mert a belső 
lépcsőkorlátot, a külső ablakrácsokat hengerelt T acélból 
készítettem. De megemlíthetem az egyik bank díszkapuját, 
a Royal-közi hídkorlátot. Szívesen emlékszem egy másik 
belvárosi bank épület külsőjének általam készített elemeire. 
Ott rozsdamentes acélból formáztam meg a lámpákat, a 
zászlótartókat és a feliratot.

– A hagyományok szerencsésen párosíthatóak az új 
ötletekkel. A Szinva parton felállított kandelábereinek a 
figyelmes szemlélő egy „M”-betű formáját láthatja meg.

– Valóban, ezzel is szerettem volna kifejezni kötődésemet 
a szülővárosomhoz. Ugyannakor terveztem olyan vízakna 
fedlapot, amelybe szintén ott látható ez a stilizált betű, és 
egy bújtatott, mosolygó arc. Egyébként sok terv, elképzelés 
forog a fejemben. Szeretném például, ha a Városháztértől a 
Villanyrendőrig egyedi, miskolci utcabútorok szolgálnák a 
várost. Mert amelyeket most ott látunk ugyanis, az idő hiánya 
miatt egy katalógusból lettek kiválasztva. Amennyiben az 
egyedi munkák elkészülnek ezeknek a bútoroknak Tapolcán 
találhatnánk méltó helyet.

rendkívüli vízminőség-változások többnyire közvetlenül felszí-
ni vízfolyásokat érintettek, s az okok elég változatosak voltak

Külön érdemes kiemelni a 2000. február-március hónapokban 
a Tiszát ért rendkívüli cianid és nehézfém szennyezéseket, vala- 
mint a 2004. szeptember-október hónapokban ugyancsak a ti- 
szai rendkívüli hulladékszennyezést. E szennyezések során 
Igazgatóságunk megszakításokkal 60 napot töltött II-III. fokú 
vízminőségi kárelhárítási készültségben, melyek alatt a Tokaj tér- 
ségében kialakított uszályos mederelzárás segítségével, és a 
Tiszalöki Vízlépcső szelvényében a cianid és nehézfém szennyezés 
következtében a folyó felsőbb szakaszán elpusztult halál-
lományból mintegy 110 mázsa haltetemet, a hulladékszennyezés 
következtében pedig mintegy 2400 m3, illetve 335,62 tonna 
hulladékot távolított el a folyóból, és ártalmatlaníttatott.

- Véleménye szerint mit tehet az egyszerű állampolgár, hogy 
környezetünk, vizeink minősége ne romoljon tovább?

- Nagyon sokat tehet. Az a legnagyobb probléma, hogy 
sok ember hulladék-lerakóhelynek tekinti az erdőt és a 
patakok, folyók partját. Iszonyú mennyiségű szemetet látni a 
természetben. Az oktatás a tanítás, vagy ahogy most mondjuk 
a környezettudatos nevelés, a családban és óvodában el kell, 
hogy kezdődjön, ennek csak akkor lesz eredménye. 

Tekintettel arra, hogy a hazai ivóvízellátás jelentős része a 
felszín alatti vízkészletekből történik, ezért ezek minőségének 
megőrzése fontos feladat az egyszerű állampolgár számára is. 
A minőség megőrzéséhez csak egy kis odafigyelés szükséges. 
Az összegyűlt hulladékot a települési hulladékgyűjtési, 
ártalmatlanítási feladatokat végző szakcégek szolgáltatásának 
az igénybevételével megfelelő műszaki védelemmel ellátott 

hulladéklerakón kell elhelyezni. A keletkező szennyvizeket 
közcsatornával ellátott területen a csatornahálózatba kell 
vezetni, ennek hiányában zárt rendszerű, vízzáró kialakítású 
közműpótló létesítményben kell átmenetileg gyűjteni, ahonnan 
a szükséges időközönként szakvállalkozó szolgáltatásának 
az igénybevételével engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító 
telepen kell azt megtisztítani.

Az illegális hulladéklerakó helyek, szennyvízleürítések 
csurgalék-vizei a talajba és onnan felszín alatti vizeinkbe 
szivárogva elszeny-nyezik a felszín alatti vízkészleteket.

Figyelemmel kell lenni a használaton kívüli ásott kutakra 
és egyéb víztermelő létesítményekre. A használaton kívüli 
létesítményeket meg kell szüntetni, vagy megfelelően le kell 
zárni, hogy abba a felszínről szennyeződés ne kerülhessen.

Azt kell megértenie mindenkinek, hogy a környezetünk meg- 
óvása a jövőnk záloga, hiszen ha elszennyezzük az utolsó 
folyót, ha kivágjuk az utolsó fát, akkor fogunk rádöbbenni, 
hogy a pénz nem ehető.



– Meglepett, mert az életrajzában nem azt találtam, 
hogy tősgyökeres miskolci lakos. Annyi mindent tett már a 
városban, a városért, hogy azt hittem, itt is született.  

– Nem, Budapesten születtem, de már a világra 
jövetelem utáni napokat is egy kedves alföldi faluban, 
Tápiógyörgyén éltem meg. Édesapám ugyanis ott kapott 
állást állatorvosként, így egészen tizennégy éves koromig én 
is ott éltem. A szüleim azonban, akik mindig is visszavágytak 
a fővárosba, a legkevésbé sem falusias nevelésben 
részesítettek. Négyen voltunk testvérek, az ikernővéreim, 
a húgom és én is számtalanszor megfordultunk velük 
színházban, operában. Kérésükre kezdtünk el zenélni is, egy 
kedves, fiatal zongoratanárnő járt hozzánk. Ő ismerte fel azt, 
hogy jó a hallásom és érdemes komolyabban foglalkoznom 
a zenetanulással. 

– A színház világa már akkor csábította? 
– A zene igen, a színház azonban egyáltalán nem vonzott. 

Olyannyira nem, hogy a zenés színházi előadások során is 
inkább figyeltem a karmester mozgását, mintsem a színpadi 
történéseket. Egyre nyilvánvalóbb volt, hogy a zene az én 
területem. Volt például olyan eset, hogy koncertet rendeztek 
a falunkban. Én meghallgattam a zenét, majd hazamentem, 
leültem a zongorához és lejátszottam a darabot – hallás után. 
Hetedikes voltam, amikor rászóltam az énektanárnőmre a 
tanórán, hogy nem azt a hangot üti le a zongorán, amiről 
beszél. Ekkor derült ki, hogy abszolút hallásom van. 

– A családja hogyan fogadta azt, hogy Ön egyre inkább 
a zene felé fordult?  

– Támogattak a döntésemben. Sokat jelentett az is, hogy 
a család egyetlen zenésze, a nagymamám testvére, aki 
cimbalom-és énekművész volt, nagyra értékelte azt, amit 
én akkoriban produkálni tudtam. Így aztán tizennégy 
éves koromban jogosan felmerült a kérdés, hogy a konzit 
válasszam-e. A szüleim azonban inkább bíztak a vallásos 
nevelésben, így az esztergomi ferences gimnáziumba 
járattak, mellette pedig beírattak az ottani zeneiskola orgona-
fagott szakára. A gimnázium fegyelem és követelmény 
tekintetében felért a katonasággal. Tény és való, hogy sok 
mindenre megtanított. Igazán fontos számomra azonban 
akkor már egyértelműen a zenetanulás volt. 

– Esztergomot Miskolc követte.
– A zenei tanulmányok folytatása mellett Miskolcon 

már kántorkodtam is, ami szakmai gyakorlatot adott. 
A zongoratanári végzettséget is megszereztem, majd 
elérkezett a nagy fordulópont – felvettek a zeneművészeti 
főiskola karvezetés szakára. A főiskolán számomra nagyon 
meghatározónak két tanárom bizonyult. Reményi János, aki 
a Bartók kórus vezetőjeként nemcsak zseniális szakember, 
de nagyszerű ember is volt. Mellette sokat kaptam 
Selmeczi Györgytől, aki nem sokkal később meghívott a 
Miskolci Nemzeti Színház Lila ákác című produkciójának 
bárzongorista szerepére, ezáltal bevezetett – úgy tűnik, 
végleg – a színházi világba. Persze ezzel egy időben akadtak 
másfelé is feladataim, zenei munkatárs voltam a Miskolci 
Rádióban, többfelé tanítottam. Állandó állásba a színháznál 
csak 1983-ban kerültem, amikor Hegyi Árpád Jutocsa 
megbízott a karigazgatói feladatokkal.   

– Így vált a színház második otthonává? 
– Mondjuk úgy, hogy az időm nagy részét akkoriban ott 

töltöttem. Előfordult az is, hogy reggeltől késő éjszakáig bent 
voltam, ami nem lehetett könnyű a családomnak. A kórus 
vezetés feladatait azonban tudtam, hogy nekem találták 
ki, szívvel-lélekkel tudom a mai napig végezni. A zenekari 
vezénylés kevésbé áll közel hozzám, mert ott hiányzik a 
szemkontaktus a tagokkal. Ugyanakkor igyekszem e téren 
is becsülettel helyt állni, megteremteni az összhangot a 
csapaton belül. 

– Nagy álma is a zenei igazgatással van kapcsolatban. 
– Reményeim szerint néhány éven belül megvalósulhat 

az, amit régóta tervezgetek. Szeretnék ugyanis létrehozni 
egy gigantikus megszólalású produkciót, amelyben részt 
venne minden miskolci középiskolai kórus. Kortárs magyar 
szerzőt kérnénk fel a zeneszerzői feladatra, de már meglévő 
klasszikus darabokat is énekelnénk. Lépések már történtek 
az ügyben, de a megvalósítás időpontjára még nincsenek 
ígéretek. 

– Mindig is szívén viselte a fiatalok zenei nevelését. 
– Sajnos a mai iskolák énekórái nem olyan dalokat 

tanítanak és nem úgy, hogy az hatást érhetne el a gyerekek 
körében. A legtöbb iskolai óra nem szeretteti meg a 

népdalokat, nem sikerül feloldania az énekléssel szemben 
kialakult gátlásokat. 

– Az Ön óráiról mégis csak jókat hallani. Mi a titka 
annak, hogy a Katolikus Gimnázium diákjai rajongással 
vallanak Önről? 

– Nincs titkom, az azonban tény, hogy mindig más 
vagyok, és mindig másként építem fel az óráimat. Ez azért 
fontos, hogy ne legyen kiszámítható a gyerekek számára 
a következő pillanat, így a figyelmük folyamatosan ébren 
tartható. Sokat énekelünk, mindenféle műfajban, a népdaltól 
a szakrális énekeken át a musicalig. Rengeteget mesélek, 
hiszen őket nem a zeneszerzők életrajzi adataik érdeklik 
elsősorban, hanem az anekdoták. Természetesen igyekszünk 
minél többet koncertekre járni, ebben a Filharmónia is 
segítségünkre van. Ezeken a rendezvényeken nemcsak a 
zenehallgatás, de a közösségi nevelés is fontos szerepet 
kap. Úgy látom, hogy jelenleg nem jó irányba tart a zenei 
közízlés, de hiszem, hogy a gyerekekben odafigyeléssel, 
értéssel elültethető a mag, amely később kivirágzik. 

– Saját gyerekeiben is sikerült ezt a magot elültetni? 
– Hárman vannak, mindhárman zeneértők. A nagyfiam 

a grazi zeneakadémiára jár, ütős hangszereken játszik. Ő 
választotta a zenei irányt és mi, ahogy tudjuk, támogatjuk 
ebben. A kisebbik fiam csellózni, zongorázni tanult, remek 
hallása van, de őt a számítógépek világa varázsolja el 
inkább. Biztos vagyok benne, hogy eléri a célját és remek 
hangmérnök lesz belőle. A lányom tizedik osztályos, ő 
egyelőre úgy gondolja, hogy a biológia mellett szeretné 
elkötelezni magát, bár állandóan énekel, így még az sem 
kizárt, hogy mégis a művészpályát választja. A feleségem 
is csellózott, így házasságunk első évétől az adventet közös 
családi zenéléssel tesszük meghitté. 

– Sok lábon áll. Hogy viseli a családja az állandó 
távollétet? 

– Voltak nehéz időszakok az életünkben, amikor bizony alig 
láttak. Előfordult, hogy például a szüleimet fél éven át nem 
tudtam meglátogatni, annyira elfoglalt voltam. Megértették, 
azt mondták, ha nekem öröm a munkám, végezzem 
teljes odaadással. Ugyanígy gondolkodik a párom is, aki 
hatalmas segítség abban, hogy eredményesen működöm 
a szakmában. Huszonhat évvel ezelőtt egy kórusban 
énekeltünk, és két hét ismeretség után már biztosan tudtuk, 
hogy összetartozunk. Én sokáig vártam az igazira, de az ő 
szemébe nézve azonnal tudtam, hogy megtaláltam azt az 
embert, aki mellett nekem leélhető az élet. Ő az, aki megérti 
és elnézi nekem, hogy „őrült” 
vagyok, és mindazt pótolni tudja, 
amit az „őrültségem” miatt én 
esetleg nem tudok megadni. 
Ő egy csoda az életemben a 
türelmével, azzal, ahogyan a 
gyermekeinkkel bánik. 

–  Z e n e s z e r z é s r e  s o s e m 
gondolt? 

– Nem vágyom rá. Voltak 
kísérleteim, de azokat sem 
önszántamból követtem el. A 
zeneszerzés szakmai alapjaival 
tisztában vagyok, de jobban 

érzem magam interpretátorként, megvalósítóként. Érdekes 
egyébként, hogy minden alkalommal, amikor zeneszerzői 
feladatot kaptam, az első reakcióm a tanácstalanság és a 
menekülés volt. Aztán valahogy mégis ihletet kaptam, 
a Kazimir és Karolin című darabhoz például a liftben, 
körülbelül egy perc alatt született meg a tőlem rendelt zene. 
Ugyanígy, húsz perc alatt komponáltam meg a fejemben egy 
régóta vágyott miserészletet. 

– Volt egyszer egy Regős-vokál. Nem hiányzik az 
életéből?

– Nem, hiszen vannak hasonló feladataim. Ugyanakkor 
tudom, hogy akkor és ott a Regős-vokál sokat tudott adni, 
épp arra volt szüksége a közönségnek, amit mi nyújtani 
tudtunk. Azonban a vokáltagok felnőttek, elkezdték a 
megélhetés gondjai foglalkoztatni őket, szétszéledt az 
addig nagyon erős társaság, én pedig azt mondtam, hogy 
megállunk. A megszokott színvonalunk alá nem akartam 
menni. Biztos mindnyájunk számára nagy élmény lesz, 
hogy idén karácsonykor az egykori tagok összegyűlnek 
egy közös zenélésre. 

– Szabadidejében is a zene van előtérben? 
– Ez, azt hiszem, természetes. Ugyanakkor a kertünk 

gondozása is képes lekötni, otthon egy pillanat alatt 
ezermesterré változom, és mindent megszerelek, ami 
elromlik a ház körül. Persze két hatalmas kuvasz mellett 
nem könnyű rendet tartani. De ezek a ház körüli munkák 
sikerélményt jelentenek számomra. 

– Valósággal ragyog, ahogy a zenéről mesél. Szavakkal 
meg tudná fogalmazni, hogy mi az, amit Ön számára a 
muzsika jelent? 

– Ha azt mondom, hogy mindent, keveset mondok. 
Nekem a zene a munka és a zene a kikapcsolódás. Amikor 
szomorú vagyok, vagy válságos helyzetbe kerülök, ez az, 
ami átlendít a mélyponton. Ha a muzsika nem lenne, nem 
tudom, hogyan vészeltem 
volna át a szüleim halálát, 
akik két hét különbséggel 
hagytak itt bennünket. Kevés 
annál felemelőbb érzés van, 
minthogy megértem a zenét 
és általa önmagamat is ki 
tudom fejezni.  Számomra a 
zene ima, egyfajta párbeszéd 
a környezetemmel és az 
Úrral.
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Regős Zsolt nevét mindenfelé hallani. Sokoldalú zenei munkássága, pedagógiai 
tevékenysége beírta őt városunk kulturális emlékkönyvébe. Saját bevallása szerint 
szinte szünet nélkül dolgozik, a munkája az élete – amit persze nem végezhetne ekkora 
tűzzel, ha nem állna mögötte biztos háttérként a családja. Erről és sok egyébről is 
mesélt nekem a lelkes alkotó egy esős, szomorkás hétfő délelőttön.

„Számomra a zene – ima”

Beszélgetés Regős Zsolttal, a Miskolci Nemzeti Színház 
korrepetitor-karigazgató-karnagyávalszöveg: Szabó Virág
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Mind a városlakó, mind az ide érkező turista jó 
közérzetének alapfeltétele: a tiszta utcák, a virággal 
díszített közterek látványa, amely önmagában is oldani 
tudja a hétköznapok feszültségét, derűt és nyugalmat 
sugall, mindnyájunk számára. E cél valóraváltására hozta 
létre és alapította Tiszaújváros Önkormányzata – ez év 
márciusában – a Tiszaújvárosi Városgazda Kht-t, amely 
július 1-el megkezdte működését. A társaság bemutatására 
és tervezett céljairól kérdeztük Kerékgyártó István 
ügyvezető igazgatót.

- Alapfeladatunk a város közterületeinek, parkjainak 
gondozása, amely összességében közel 400 hektár 

terjedelmű. A tulajdonos céljaként fogalmazta meg, hogy 
az eddigiektől eltérő módon, más alapokra helyezze a város 
zöldfelületének gondozását, gazdálkodását. Alapításunkat 
megelőzően - folytatja a bemutatást Kerékgyártó István – e 
terület művelését a TiszaSzolg 2004 Kft-n belül két egység 
– a közmunka és a kertészeti részleg – végezte, egymástól 
elkülönülten. Célként fogalmazódott meg, hogy „egy 
kézbe, egy irányítás alá kerüljön” a feladatok ellátása, 
kiegészülve a köztisztasággal. A Kht munkarendjében 
napi, heti, havi munkavégzés van tervezve. Ebbe egyaránt 
beletartozik a növényvédelem, a zöldhulladék feldolgozás, 
a kandeláber növények, virágoszlopok ápolása, gondozása, 
karbantartása.

- Alapfeladatnak tartjuk, hogy a cég nevének, rangjának 
megfelelő képet alakítson ki, amivel növelni tudjuk 
az itt élők és az idelátogatók környezeti élményét, az 
emlékképet. Egy ilyen feladattal megbízott vezetőnek 

szívén kell viselnie a közterületi fák sorsát is. Tiszaújváros 
szerencsés abban, hogy egészséges, lombos fák találhatók 
közterein - ami a forró nyári napokon – elviselhetőbbé 
teszi polgárainak mindennapi életét. De tudni kell, hogy 
ezeket a megnyugvást, adó fákat rengeteg kár érheti, az 
egyre növekvő mobilizáció, télen a sózás, nyáron, az aszály 
okán. Hatásukra fellépnek a kártevők, néha tömegesen, 
amelyek ellen megfelelő szakszerűséggel és időben kell 
védelmet biztosítani. A Kht jelenleg 77 munkavállalót 
foglalkoztat, ebből 28-an állandó alkalmazottként, 
határozott idejű szerződéssel, 49-en pedig közhasznú, 
közcélú munkavállalóként dolgoznak.

- Az alig két hónapos munkánk eredményességét 
– az itt élők részéről – számtalan pozitív visszaigazolás 
bizonyítja. Ez idő alatt, jelentős mértékű gyomirtást 
végeztünk, s olyan technológiákat alkalmaztunk, 
amelyek tartós eredményt biztosítanak. Természetesen a 
Városgazda Közhasznú Társaság feladatai között található 
a szúnyogirtás, a kommunális feladatok megoldása, 
amelyek a városüzemeltetés jelentős részét képezik. Az 
ügyvezető beszélgetésünk végén szerényen megjegyezte: 
előző munkaterületén is sikereket tudott elérni. Ezek közé 
sorolta, hogy egykori cégével 2000-ban a Milleneumi Év 
alkalmából az országos parkosítási versenyben elnyerték 
Miskolc-Tapolca parkjainak tavaszi virágosítását, amely 
közmegbecsülést, szakmai sikert hozott számára is.

Nevéhez méltóan kíván működni a tiszaújvárosi Kht.

A virágos, tiszta város 
élményt és jó közérzetet 
biztosít Név: 

Kor: 
Eredeti

foglalkozás: 

Család:
Hobby:

Kerékgyártó István
49 év
Tiszaújvárosi lakos 1963-tól
Kertészmérnök, Növényvédő 
Szakmérnök
nős, egy leánya van
nyáron a búvárkodás, télen 
a síelés

szöveg: Fekete Béla

ELADÓ
Tokajban 2004-ben épült könnyűszerkezetű, egy szintes, 
100 nm-es családi ház eladó. A házban 3 szoba, nappali, 
fürdőszoba, konyha, előszoba, kamra és egy 18 nm-es garázs 
van. A fűtés gázközponti radiátoros, központi porszívó 
kialakítva, klíma 3 szobában és a nappaliban. A ház riasztóval 
felszerelt. A burkolatok igény szerint megrendelhetőek 2200 
ft/nm. Szoc pol felvehető.
Irányár: 21 millió ft.

Érdeklődni:
Kovács Ferenc
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Több tízezer látogató, szurkoló, közel nyolcszáz amatőr 
sportoló, ausztrál és kazah győztes a világkupán. Ez jellemezte 
az augusztus 6 és 14 között rendezett 7. Triatlon Nagyhetet és a 
9. ITU Triatlon Világkupa küzdelmeit Tiszaújvárosban.

A helyi TVK Mali Triatlon Klub szervezése, alapítása Dr. 
Márkus Gábor fogorvos nevéhez fűződik, aki 1990-ben Fadd-
Domboriban szerzett személyes élményeket e sportágról, s a 
következő évben már kezdte szervezni a város Triatlon sportját. 
Majd 1992-ben megrendezték az első Tisza Triatlont, amelyen 
102 magyar versenyző indult, s a következő 1993-as esztendőben 
a sportág hazai hivatalos versenynaptárában is helyet kapott a 
Tiszaújvárosiak rendezvénye. Ez a verseny egyben az Európa 
bajnokságra készülő sportolók válogatója volt. A sikeres 
szervezésnek és rendezésnek köszönhető, hogy az első verseny 
utáni két év múltán már 517-en álltak rajthoz, és olyan hírességek 
igazoltak a klubhoz, mint az észt Ojava Ülo és a magyar rövid 
távú versenyek sztárja Lehmann Tibor. Az 1995-ös esztendőben 
az ifjúsági és junior duatlonosok Európa bajnokságán már a 
„saját nevelésű” Gál Andrea szerzett aranyérmet, a klub pedig 
felvette, a Mali előnevet. A következő évben a Tisza Triatlon 
két új versenyszámmal, a Továbbjutsz Vagy Kiesel (TVK) 
és a klubcsapatok országos bajnokságával bővült. A klub 
folyamatosan erősödött, versenyzőinek teljesítményére és a precíz 
rendezésére felfigyelt a Triatlon sportvilág. A Nemzetközi Triatlon 
Szövetséggel (ITU) kötött 1997évi szerződésnek köszönhetően 

első ízben rendeztek 
világkupa versenyt 
Tiszaújvárosban, majd 
a következő évtől pe- 
dig „beindul” a Triat-
lon Nagyhét.

Az idei 9. Triatlon Vi- 
lágkupa és a 7. Triatlon 
Nagyhét ékes bizonyítéka annak, hogy az eltelt tizennégy 
év fáradozásai mind az alapítóknak, mind a városnak, a 
rendezőknek, s nem utolsó sorban a lelkes helybélieknek beértek. 
Ez idő alatt kimagasló sikersorozat és érzelmi kötődés teljesedett 
ki. A világkupához igazodó évenkénti újdonságok, frissítések, a 
kiegészítő kulturális és tömegsport rendezvények több tízezer 
embernek nyújtanak maradandó élményeket. Egy életre szóló 
emlékképet biztosít az ideérkezőnek a városról, annak lelkes 
buzdítóiról, a teljes odaadással munkálkodó szervező-rendező 
csapatról. Erről szólnak a nemzetközi médiákban az összefoglaló 
kommentárok, tudósítások, s erről vallanak a Tiszaújvárosban 
rajthoz álló Triatlon sportvilág hírességei, kupa győztesei. Ezúttal 
a mostani világkupa női 3. helyezettének, az amerikai Shelia 
Taormina véleményét idézzük, aki első alkalommal versenyezett 
Tiszaújvárosban: Egyszerűen fantasztikus, ami itt történt velem. 
Ide vissza kell jönni! A visszatérés két legfontosabb oka: a Tisza 
és a nézők! Nagyon örülök a bronznak!

A Nemzeti Sportváros egyik alappillére a Triatlon

Sikeresen zárult a Nagyhét és a 
világkupa verseny Tiszaújvárosban

szöveg: Fekete Béla

Az idei három női dobogós: az ausztrál Annabel Luxford,  
a német Christine Pilz és  az amerikai Sheila Taormina



sport28 29sport

Az egykori Abaúj vármegye székvárosa, Kassa fejlődése 
Miskolccal ellentétben töretlennek tűnik, a szépen felújított 
történelmi városmag sétára csábítja az ide látogatókat. Tömegek 
hömpölyögnek a patinás utcákon, sokan vásárolnak az elegáns 
butikokban, mások a teraszokon sörözgetnek - a nálunk 
megszokottnál kevesebb pénzért. Forintot váltani sem gond, 
egymást érik a bankok, pénzváltó irodák. Elmúlt a feketézés 
kora. A második világháborút megelőzően többségében 
magyarok által lakott városban manapság már alig hallani 
magyar szót. A rali két napjára viszont honfitársaink ezrei 
látogattak Kassára. Aki nem ismerte a várost bizony izzadt, 

mert a 280 ezres településen egyetlen - ideiglenesen kitett 
- magyar nyelvű tábla sem jelezte, hogy merre is találja a 
versenyt, hol lehet parkolni. A Hotel Slovan előtt felállított 
rajtnál se találtunk magyar nyelvű tájékoztatót, a szpíker 
pedig csak szlovákul nyomta a dumát, pedig közös, szlovák-
magyar versenyt rendeztek... Arról nem is szólva, hogy a 
városból kivezető utaknál a szlovák rendőrök minden kocsit 
megállítottak, megkérdezték hová megy? Persze a hatóság 
emberei sem beszéltek magyarul, de angolul és németül se. 

Maga a rali egyébként abszolut magyar fölény jegyében 
zajlott. A Turi Tamás - Kerék István (Skoda Octavia WRC)  
páros nyert, a második helyre a Spitzmüller Csaba - Kazár 
Miklós ( Toyota Corolla WRC) duó állhatott fel. Legjobb 
“szlovákként” harmadik helyen végzett az Ifj. Béres József 
- Petr Stary (Subaru Impreza) kettős, amely egyik tagja 
a változatosság kedvéért magyar, a másik pedig cseh 
nemzetiségű.  A szezon szenzációsan kezdő Ifj. Tóth János 
- Bahor Bea ( Peugeot 206 WRC) duó az egyik gyorsaságon 
csúnyán bukott, de szerencséjükre a fák megfogták a kocsit, 
s nem zuhant szakadékba. Egyébként a szokásosnál sokkal 
több kicsúszás, törés volt, ami egyértelműen az új, technikás 
pálya számlájára írandó. A mezőny fele kipergett. Komolyabb 
sérülés szerencsére nem történt. Benik és Vinoczai Ford Focus 
WRC-je sem hegedült tökéletesen, de sikerült teljesíteni a távot, 
s a Kassán szerzett 6. hely egyben azt is jelentette a két évvel 
ezelőtti bajnok párosnak, hogy az összetettben megőrizték 
vezető helyüket. A legnagyobb vesztesnek “Asi” bizonyult, 
aki megnyerte a prologot,az első gyorsaságit is, majd kifogyott 
alóla a Mitsubishi Lancer... Érdekesség, hogy a versenyt 76., 
utolsó helyen teljesítő Hetei - Kelemen duó Trabanttal pöfögte 
végig a versenyt.

„Köszönettel tartozom a szurkolóinknak akik nagy 
szeretettel fogadnak minket és a teljes Csapatot. Köszönöm 

Nektek a bíztatást, ennek a győzelemnek Ti is részesei vagytok, 
hozzájárultok a sikereinkhez ezért a Tiétek is ez az első hely! 

A beírósainktól, hallottam egy rigmust, ami nagyon tetszett 
és közzéteszem: Ki a legjobb felvágott?!? – Turista! 

Köszönöm, köszönjük és nem hiszitek el mennyire jól esik! 
Készülünk a két murvás versenyre, hogy megmutassuk, ezen 
a talajon is tudunk sietni! Találkozunk  Szombathelyen!” - 
nyilatkozott a verseny után boldogan Turi Tamás.

„Nagyon boldog vagyok. Nagyon nehéz versenyen vagyunk 
túl, de végre úgy tudtunk versenyezni, ahogyan már az év 
elején is szerettünk volna. Az előző két futamon egyáltalán 
nem voltunk megelégedve az autóval, ezért a Kassa Rali volt 
az utolsó esélye a Corollának. A Grifone Team ki is tett magáért, 
hiszen már amikor a tesztre megérkeztünk, láttuk, hogy egy 
teljesen más autót hoztak. Szóval elég bizakodóan vágtunk 
neki a versenynek... A második hely sokkal több, mint amire 
számítottam, az autót is sikerült egy kicsit megkedvelni, és az 
olaszok is nagyon örültek a sikernek. Nagyon várom már a 
Szombathely Ralit, mert a Grifone-csapat szerint az autónak a 
murva az erőssége” - mondta a szurkolók által csak Spitziként 
becézett Spitzmüller Csaba ugyancsak jókedvűen.

„Jó kezdeményezés volt a közös verseny. Oda megyünk, 
ahol technikásak a pályák, a kassai pedig ilyen volt, a mi 
mezőnyünk pedig európai színvonalú, minden kategória első 
háromja megállná a helyét nagy autós nemzetek bajnokságában 
is. Jó lenne, ha pontenciálisan olyan ellenfeleink lennének 
ifj. Béres és Cserhalmi” - értékelte a verseny szakmai részét 

Június első hétvégéjén motorzúgástól és 
magyar szótól volt hangos Kassa városa és 
környéke - mivel a hagyományos Kassa Rali 
(Rally Kosice) egyben a magyar bajnokság 
egyik futama  is volt, vagyis a sport terén 
már sikerült átlépni a határt. A szlovákok 
technikás, mifelénk ritkaságszámba menő 
hegyi gyorsasági szakaszokat adtak a 
versenybe, a magyarok meg kitűnően 
felkészített kocsikat és versenyzőket. 
Adott volt minden egy kitűnő versenyhez, 
azonban a rendezés színvonala messze 
elmaradt az itthon megszokottól, ezért még 
a honi szövetség vezetői se tudják lesz-e 
folytatása a közös versenyeknek.

Kassa: 
szlovák-magyar 

rali buktatókkal

Dudás Kokó Gyula, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 
rali szakágvezetője. Ezzel azonban ki is merült minden jó, amit 
elmondhatott. A rendezésről neki is határozott véleménye volt:  
„mi már túl vagyunk azon, hogy egy ember meg tud oldani 
mindent, ami egy versennyel kapcsolatos, ehhez a kassaiakkal 
ellentétben csapatra van szükség. Versenyzőcentrikusak 
vagyunk,  színvonalat követelünk a rendezőktől, s ha nem 
teljesít az elvárások szerint, akkor pénzbüntetést kapnak. A 
kassai rendezők nem hagytak minket beleszólni a részletekbe, 
mi is hibásak vagyunk abban, hogy teljesen megbíztunk 
bennük. Nagyon elégedetlen vagyok a kiszolgálással, a 
magyar himnuszt is csak az erőlködésemre játszották le. 
Az állomásokon se magyarul, se angolul nem beszéltek. 
A versenyzők panaszkodtak, hogy az etapon a rendőrök 
több magyar párost is megbüntettek, a szlovákokat viszont 
elengedték” - sorolta a gondokat a szakember. Hozzátette, hogy 
a szlovákoknak el kell gondolkozniuk azon a tényen, hogy 
rengeteg pénzt hozott nekik a verseny, Kassa alpolgármestere is 
elégedetten nyugtázta, hogy a magyar szurkolók megtöltötték a 
szálláshelyeket, éttermeket. Közben a verseny 5 millió forintjába 
került a magyar szövetségnek. „Félreértés ne essék, szívesen 
fizetünk, de akkor legyen olyan színvonalú, versenyzőközpontú 
a rali, mint az egri volt” - jelentette ki Dudás Kokó Gyula, aki 
elárulta, hogy a szövetség vezetése egyelőre még nem tudta 
eldönteni a történtek után lesz-e jövőre közös rali Kassán. Annyi 
biztos, ha lesz, akkor a rendezőknek figyelembe kell venniük 
a magyarok elvárásait is.

szöveg: Csontos László

folyt. köv.?
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Jubileumi Tranzit Expóként hirdette és szervezte a miskolci 
székhelyű Trade Fair Plussz Kft az idei, immár a tizedik 
kiállítást és vásárt. A kiállítók és a látogatók lehangoló száma 
számos kérdést vet fel, amelyek megválaszolására Csonka 
Gyulát, a kiállítást szervező és kivitelező kft ügyvezető 
igazgatóját kértük fel.

- Összefoglalná véleményét az idei Tranzit Expóról?
- Az elmúlt egy évtized tiszaújvárosi kiállításai között ez 

volt számomra a leglehangolóbb. Pedig, a 79 kiállító között 
több újdonsággal szolgáló Bt., Kft., kisvállalkozó volt jelen. A 
teljesség igénye nélkül, kettőt említenék. Az első, egy magyar 
világszabadalmat jelentő nyírmártonfalvai családi gazdaság 
terméke, a kecsketejsavó felhasználásával készített natúr 
kozmetikum, a kecsketej szappan. A másik, egy környezetvédelmi 
feladatok ellátását szolgáló fadaraboló-aprító gépcsaládot 
kiállító kft volt, amelynek termékei pontosan igazodnak 
környezetvédelmi céljaink eléréséhez. A látogatók közepes 
alatti érdeklődése, több okra is visszavezethető, mint a vásárlói 
környezet, a változó fogyasztási igények, a gazdaság folyamatos 
módosulása, s nem utolsó sorban az időjárási tényezők befolyása. 
A megyét képviselő Európai Információs Pont pavilonja, az uniós 
csatlakozásunkkal kapcsolatos kommunikációs kiadványokkal, 
információkkal, segítette – a kiállításon keresztül – az érdeklődő 
látogatókat. Tiszaújvárost, a wellness és egészségügyi centrum 
szolgáltatásait bemutató stand képviselte, ami egyben a várost 
meghatározó, jövőképet is előre vetítette. Az eddigi tíz kiállítás 
közül az idei volt talán a leggyengébb részünkre.

- Számos okot sorolt fel, az érdektelenségre…
- Profilváltás előtt állunk, ami jelentősen megnehezíti a 

kiállítások szervezését. A 80-as évektől 2000-ig a különböző 
kiállítások 4-5 napon keresztül bevásárlóközpontként működtek. 

A marketinget a kiállítók nem arra „használták fel” amire valók, 
azaz a termelő és a kereskedő találkozása helyett, a kereskedő és a 
fogyasztó találkozott, vagyis egyfajta értékesítést valósított meg a 
kiállítás. Az első, 1996-os Tranzit Expo jól jellemezte a város akkori 
kereskedelmi ellátását, mert néhány napig a kiállítás mintegy 
bevásárlóközpontként működött.

- Egy évtized alatt az Ön által szervezett kiállítások milyen 
tanulsággal szolgálnak?

- Ez idő alatt 29 kiállítást rendeztünk. Ha a fogyasztó oldaláról 
nézem, - mint már említettem - bevásárló központként, látogatták 
a vásárokat. Tíz évvel ezelőtt lényegesen nagyobb volt a vásárlási 
kedv, több megtakarított pénzzel rendelkeztek az emberek, amit 
fogyasztási javakra költhettek. Tiszaújvárosban erre az időszakra 
esik a TVK Rt-vé alakulása, a dolgozói részvények kibocsátása, a 
Tiszai Erőmű Rt. magánosítása, a Tiszai Kőolajipari Vállalat (TIFO) 
fokozatos „leépítése”. Mára viszont országos jelleggel eladósodott 
a lakosság, húsz gépjárműből tizenöt lízingelt, megjelentek a 
hiper-szupermarkettek, a lakásépítésekkel jelentősen növekedett 
a jelzáloghitel állomány. Az 1989 előtti kiállításokon a termelő 
vállalatok és szövetkezetek „uralták” a pavilonokat, s ezek 
felbomlását követően kialakult a vállalkozói kör, de még 
nem tudott beilleszkedni a fogyasztási vásárok struktúrájába. 
Jellemzően ma sem tud részt venni egy-egy kiállításon, nem 
igen tudja megjelenését, marketing eszközökkel segíteni. A 
vásárszervező az egyéni vásárt tudja reklámozni, de nem tudja 
átvenni azt a szerepkört, amely a vállalkozás sikerét biztosítaná, 
nem tudja felmérni az adott térségben a lehetséges partnereket. 
A kiállításon csupán esetleges találkozó jön/jöhet létre.

- Hogyan változott ez idő alatt az állam szerepe?
- Az állami támogatások átstrukturálódtak. A kezdeti jelentős 

pályázati pénzek voltak hivatottak a piacra jutás feltételeit segíteni, 
amelyek fokozatosan lecsökkentek, s napjainkra eltűntek. A 
mostani jubileumi expón is volt egy olyan kezdő vállalkozás, 
amely világszabadalom lehetne, de kevés a lehetőség – a megfelelő 
támogatás híján, – hogy az is legyen…

- Ön szerint mi várható a jövőben?
- A tapasztalat mondatja velem, hogy ki fognak alakulni a 

régiós vásári központok, amelyen az Észak-magyarországi 
térséget figyelembe véve, koránt sem biztos, hogy a helyszíne 
Magyarországon lesz. A szomszédos Kassa már réges-régen „fut 
a 100m-es futópályán,” amikor mi magyarok még csak a cipőnket 
akarjuk felvenni.

Megrendezték a tizedik Tranzit Expót (is) Tiszaújvárosban
A kiállítás hűen követi a gazdaság és a fogyasztás változásait

Név: 
Kor: 

Eredeti
foglalkozás: 
Munkahely: 

beosztás:

Csonka Gyula
61 év

okleveles közgazda
Trade Fair Plussz Kft. 
Miskolc
ügyvezető igazgató

szöveg: Fekete Béla

Miskolc Plaza I. emelet
tel: (46) 358-900
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Anziksz A  borospincéből
A Gyurkó Péter birtokában lévő híres, 

mintegy 120 ezer darabra rúgó képeslap-
gyűjteménynek csak egy kis részét 
mutathatták be, az Avasi Szarka pincében, 
de azért a felkasírozott anzikszok, hű képet 
festettek Miskolc a századforduló környéki 
éveiről. Fedor Vilmos alpolgármester 
nyitotta meg a kiállítást, s bizony a jelen- 
lévők is felkapták a fejüket arra a monda-
tára, hogy az 1930-as években az Szabadság 
teret az ország legszebb terének nevezték. 
Mondhatnánk, hol vannak már azok a régi 
szép idők, de azért azt meg kell hagynunk, 
hogy a belváros építészeti értékeinek jó 
része megmaradt a mai kornak is. Az más 
kérdés, hogy jelenleg milyen állapotban 
vannak. A kiállítást az Operafesztivál 
előadásaira érkező horvát nagykövet és 

felesége is megtekintette, s természetesen 
a borokat is megkóstolták.

Rudolf Mihály építész bemutatta 
annak a 21 fiatal építésznek az Avas 
rehabilitációja okán elkészített terveit, 
amelyek az elhagyott pincék, pincegádorok 
újjáépítéséről szól, de azt is hozzátette, 
hogy „ha majd a fények összeérnek az 
Avason, akkor lesz a randalírozó Avasból, 
újra az asztaltársaságok Avasa.” 

Szarka Gábor kíséretében, a vendégek 
élőben is megnézhették egy avasi séta 
keretében az épületeket, s az Avasért 
Alapítvány elnöke meginvitálta a 
csodálatosan felépített Bormúzeumba is 
az érdeklődőket, ahol a gazda nemcsak 
jóféle borral, hanem kitűnő pacalpörkölttel 
is megkínálta a vendégeket. Tóth Árpád a Bortanya 

házigazdája és Szendrey Mihály

A kiállítás anyagából Szarka Gábor, Gyurkó Péter, és Dobrossy IstvánA vendégek a Bortanya udvarán

A képeslapkiállítás

Várostörténeti kiállítás a pincében
A horvát nagykövet 
és felesége
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SZEPTEMBER HAVI PROGRAMJA
 

KONCERT:
Szeptember 15. 20 h Dixie és Jazz 
Klub
Miskolc Dixieland Band Klubja 
vendégművésszel
Belépő: 200.- Ft

MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYSÉG 
AJÁNLATA:

- Jóga kezdő csoport
Időpontja: hétfő: 18.00-20.00 h-
Helye: IV. emelet 18-as
Részvételi díj: 3.200.- Ft/hó; 900.- Ft/
alkalom

- Jóga Haladó csoport
Időpontja: szerda: 18.10-20.10 h
Helye: IV. emelet 18-as
Részvételi díj: 3.200.- Ft/hó; 900.- Ft/
alkalom

- Zenés női torna
Időpontja: Kedd: 17.20-18.15 h, 
csütörtök: 16.50-17.40 h
Helye: IV. emelet 18-as
Részvételi díj: 3.200.- Ft/hó

- Salsa Klub
Időpontja: Kedd: 18.20-20.20 h-ig (8 
alkalom x 1,5 óra)
Helye: III. emelet 15-ös
Részvételi díj: 6.700.- Ft

- Hastánc klub
Időpontja: szerda: 19.10-21.10 h-ig
Helye: III. emelet 15-ös 

- Mozgásművészeti Óvoda nagy
Időpontja:  Kedd: 16.30-17.20, helye: 
III. emelet 15-ös
Csütörtök: 16.00-16.45, helye: IV. 
emelet 18-as
Részvételi díj: 2.900.- Ft/hó

- Mozgásművészeti Óvoda kicsi
Időpontja: Szerda: 17.15-18.00 h
Helye: IV. emelet 18-as
Részvételi díj: 1.500.- Ft/hó

- Balettórák alsósoknak
Csütörtök 18.00-18.45 h-ig
Péntek: 15.50-16.30 h-ig
Részvételi díja:  3.200.- Ft/hó

- Balettórák felsősöknek
Hétfő: 15.45-16.30 h-ig
Csütörtök 14.45-15.40 h-ig
Részvételi díja:  3.200.- Ft/hó

- Gyermekjóga
Időpontja: szombat 10.00-11.30 h-ig
Részvételi díja: 2.900.- Ft/hó

- Callanetics Torna
Időpontja: kedd 19.00-20.00 h-ig
Részvételi díj: 1.600.- Ft/hó (500.- Ft-
os napijegy)

- Fit-Ball aerobic
Időpontja: hétfő: 16.30-17.25 h, 
csütörtök: 19.20-20.0 h-ig
Részvételi díj: 3.200.- Ft/hó (500.- Ft-
os napijegy)

- Tíz Tánc haladó
Időpontja: szombat: 10.00-12.30 h-ig
Részvételi díj: 4.000.- Ft/hó

- Tíz Tánc kezdő
Időpontja: szombat: 13.00-15.30 h-ig
Részvételi díj: 10 alkalom: 9.800.- Ft

- Tíz tánc felsős csoport
Időpontja: kedd 15.00-16.30 h-ig
Péntek: 18.10-19.40 h-ig
Részvételi díj: 4.600.- Ft/hó

TANFOLYAMOK:
30 órás DIGITÁLIS FOTÓZÁS 
ALAPTANFOLYAM 
A tanfolyam 2005. szeptember 24-től 
indul.
Tematika:

A digitális kép
A digitális fényképezőgép
Digitális fotó rendszere
A digitális fényképezőgép 
beállításai
Képmódosítás, nyomtatás, 
adathordozók
Képmódosítás számítógéppel

Tanfolyamvezető: Hodossy Zsolt 
fotóművész
Foglalkozások: szombaton 9.00-12.00 
óráig
Részvételi díj: 17.000.- Ft
Jelentkezési határidő: szeptember 15. 
Információ: Kozma István

Az Ifjúsági és Szabadidő Ház ősszel 
induló HOBBY tanfolyamai:

- Szabás-varrás
- Foltvarrás
- Kismesterségek 
(öltőzékkiegészítők, divatcikkek 
készítése)
- Virágkötő
- Lakásdíszítő technikák a Feng 
Shui jegyében (üvegfestés, 
selyemfestés, stb.)

Információ: Berzi Mariann

KIÁLLÍTÁSOK:
FOTÓGALÉRIA:
Szeptember 2-9-ig a MISKOLCI 
FOTÓKLUB közös kiállítása 
a Magyar Fotográfia Napja 
alkalmából.

Szeptember 12-től október 5-ig 
BAKOS VERONIKA önálló kiállítása
Megnyitó: szeptember 12. (hétfő) 
17.00 óra
A kiállítás megtekinthető: hétköznap 
9.00 – 19.00 óráig, szombaton 9.00-
13.00 óráig

IFJÚSÁGI GALÉRIA
Szeptember 14-től október 3-ig
MOLNÁR ATTILA  festőművész 
önálló kiállítása
A kiállítás megtekinthető: hétköznap 
9.00 – 19.00 óráig, szombaton 9.00-
13.00 óráig

Szeptember 15.      KOMOLYZENEI 
KLUB
Háry János opera – évadnyitó 
program
Helyszín: Európa Ház

Szeptember 29. 
Mozart: Varázsfuvola (DVD)
Helyszín: Európa Ház

OKTÓBERI ELŐZETES
Október 14-15.   XXXI. Nemzetközi 
Formációs Táncfesztivál, Magyar 
Nemzeti Bajnokság és Open Verseny
Helyszín: Miskolc Városi 
Sportközpont

Október 21.   Kalapács koncert

Programajánló
3531 Miskolc, Győri kapu 27.
Tel.: 46/ 411-747, 412-50    Fax: 46/320-716    E-mail: ifihaz@chello.hu




