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5jegyzet

Ezen az esős nyárvégi napon, a fiú randira 
invitálta a lányt, a tapolcai Szerelem Szigetre. Nem 
volt ebben semmi szokatlan, hiszen kedves helyük 
volt ez máskor is, mert itt találkoztak először. Igaz 
a lány kicsit csodálkozott, hogy a csepergő esőben 
miért nem inkább egy moziban, vagy egy zártabb 
helyen találkoznak, de a fiú hajthatatlan volt. A 
randevúra először a kislány érkezett, s nyugodtan 
várakozott. Egyszer csak megjelent szerelme, s egy 
hatalmas letakart „valamit” dugdosott ügyetlenül. 
Azután lekerült a bokrétáról a takaró, s a fiú, ahogy 
a lovagokhoz illik, térden állva kérte meg kezét. 
A lány nagyon meglepődött, de igent mondott, 
s ujjára került a karikagyűrű is. Közben az eső 
csepergőből zuhogóra váltott, s immár fedett helyre 
érve sírva, nevetve, örömkönnyekkel küszködve 
mesélték el történetüket barátomnak.

Ahogy kinézek az ablakon, bizony őszre váltott 
az idő. Vigasztalhatatlanul esik egész nap az eső, 
de visszagondolva e nyári történetre, az én szívem 
is átmelegedett egy kissé… Szeretném azt hinni, 
hogy e kemény, felgyorsult világban is, amelyben 
gyakran érezzük úgy, hogy értékvesztett lett a 
romantika, és a szép emberi kapcsolatok, a családi 
kötelékek az ilyen történetek nem lesznek lassan 
példanélküliek!

Az alábbi romantikus történetet egy kedves 
barátom mesélte. Az édes sztori két dolog miatt 
ragadott meg engem is. Az egyik, hogy barátom nem 
túl érzelgős lélek, de még a történet elmesélésekor 
is tele szaladt a szeme könnyel. A másik, mert 
tizenkét – tizenhárom éves forma fiatalka lányokkal 
találkoztam hajnalban a tapolcai disco előtt, akik 
félreérthetetlen helyzetbe gabalyodtak a náluk 
jóval érettebb ifjakba, s arra gondoltam, kiveszett 
már az együtt járás, közös andalgás romantikája. 
Legalább is ezek a kislányok nem igen fogják így 
átélni mindazt, ami hőseinkkel történt. Hiszen 
mire Ők huszonévesek lesznek, bizonyára minden 
élethelyzeten túl lesznek már, s kissé kiégve 
sóhajtoznak egy igazi romantikus kapcsolat 
után. Aztán az is eszembe jutott persze, hogy 
hol vannak ezeknek a gyerekeknek a szülei, akik 
megakadályozhatnák, hogy kislányuk idejekorán 
csalódjon, elkallódjon? De ez már egy másik jegyzet 
témája…

Zuhogott a nyári eső, s két fiatal menekült be előle a 
Napfény büfébe. A kislány kezében hatalmas virág- 
csokor volt, s a szeménél, csak az ujján ragyogott job- 
ban a fényes karikagyűrű.

Már három éve jártak együtt: mozi, kéz a kézben 
séták, tánc, hosszú beszélgetések, szerelmes telefon és 
levélváltások, ahogy az - az „udvarlás” – hű de avittá 
vált ez a fogalom – időszakában lenni szokott.

3525 Miskolc, Kazinczi u. 4. (a parkolóban)
Tel.: +36 46 357-257  E-mail: erikaenterior@chello.hu

www.erikaenterior.hu  

Lánykérés 
a szigeten

című kiállítására.
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Molnár Oszkár /49/ edelényi polgármestert nem kapom éppen jó 
passzban /hogy ezzel a divatos szóval éljek/ ezen a szeptemberi reggelen. 
S ez nemcsak azért van, mert éppen hétfő van, hanem azért is, mert egy 
kis számvetést készítve az elmúlt időszakról, úgy érzi, rajta kívül álló 
okok miatt, nem egészen úgy alakulnak a város dolgai, ahogy tervezte. No 
nem voltak neki illúziói, vagy teljesíthetetlen álmai akkor sem, amikor 
elfoglalta a polgármesteri széket, csak jobban élhető várost, s térséget 
szeretett volna teremteni.

- „A térség amely élni akar” szlo- 
gent, az öt évvel ezelőtt, Ön által kez-
deményezett Kastélykerti Napoknak 
adta, amelyen ebben az évben is 
több ezren voltak. A L’Huillier-
Coburg kastély sorsa azonban a mai 
napig nem rendeződött.

- A kastély sajnos nem a városé. 
Állami forrás pedig nincs arra, 
hogy helyrehozzák. Érdeklődők 
mindig vannak. Most például 
szállodai hasznosítás gondolatával 
kereste fel Christian Dormand, a 
Közép-európai Kastélyok Társasága 
képviseletében a kastélyt. A francia 
üzletember egyelőre nem kívánt 
részleteket elárulni, annyi azonban 
valószínűsíthető, hogy az Európai 
Unió 2007 és 2013 között tíz 
magyarországi kastély felújítását 
kívánja támogatni. Az edelényi 
műemlék vonatkozásában, a végső 

szó az államé. Mi természetesen 
m i n d e n  i l y e n  g o n d o l a t o t 
támogatunk, hiszen a térségben 
sok látnivaló, s program van, de 
megfelelő, elegendő szálláshely 
nincs. A turizmushoz való ilyenfajta 
kapcsolódás kitörési pontja lehetne 
a térségnek.

- Főként akkor, ha a Császta - 
hegyi tervek is megvalósulnak…

- Reméljük. Nagy előrelépés történt 
ezen a fantasztikus környezetben 
lévő szőlőhegyen, mert megindult 
a villamosítás tavalyelőtt. Aztán 
összefogtak a gazdák, a vállalkozók 
és az önkormányzat, s felépítettek 
egy szép harangtornyot, négymillió 
forintból. Régen is kiváló borokat 
termeltek itt, a pincesor az 1700-as 
években épült, s most ezt élesztjük 
újjá. A valamikor uradalmi borházat 
szeretnénk újjáépíteni, amiből 

közösségi ház lenne, s egy szabadtéri 
központot kialakítani mellette.

- Most adtak át három nagyon 
szép játszóteret, amely minden 
uniós követelménynek megfelel. 
A belváros rekonstrukciójának is 
elkészültek a tervei. Akkor miért is 
szkeptikus, Polgármester Úr?

- Tervekben nincs hiány. Közel 184 
és fél millió forintos hiánnyal indult 
az idei költségvetés. A bevételek 
a tavalyihoz viszonyítva közel 75 
millió forinttal csökkentek. Az előző 
évhez képest 60 millióval kisebbre 
tervezett kiadások döntő hányadát, 
a működési költségek teszik ki. A 
legszükségesebb feladatok közül csak 
azok valósulhatnak meg, amelyekről 
már korábban döntés született, vagy 
halaszthatatlan a megoldásuk. Az 
elmúlt évben egyetlen beruházá-
sunkhoz sem sikerült egy fillért sem 
nyernünk. Benyújtottuk az igényün- 
ket önhibájukon kívül hátrányos 
pénzügyi helyzetben lévő telepü-
lések központi támogatására. A 180 
millió forintos működési hiányhoz 
képest mindössze 31,3 millió forin- 
tos támogatást juttatott az állam. 
Létbizonytalanság, romló életszínvo-
nal, növekvő munkanélküliség, kap-

kodó kormányzati munka, egekbe 
szökő államadósság, növekvő 
korrupció, jogbizonytalanság, pazar- 
lás, árokbetemetés helyett árokásás 
jellemzi az országot, s ezt mi itt a 
végeken még inkább tapasztaljuk 
nap mint nap. Az uniós csatlakozás 
sem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, hiszen a magyar 
polgárok több mint 130 milliárd 
forintot fizettek be az Európai Unió 
költségvetésébe tavaly, miköz-
ben abból a pályázókhoz ennél 
40 milliárd forinttal kevesebb 
érkezett meg. Az egy főre jutó 
uniós támogatások vonatkozásában 
is sereghajtók vagyunk. Mitől is 
kellene optimistának lennem?

- Az viszont kétségtelen, hogy 
a 46 települést összefogó többcélú 
kistérségi társulásuk, amelynek ön 
az elnöke, példaadóan működik, s 
az elmúlt két év alatt sok eredményt 
elértek.

- Az összefogás a múlt gyökerein 
épül, talán ezért is sikeres a műkö-
dése. Az együttműködés alapeleme a 
terület- és településfejlesztés. Ugyan-
csak a közösen ellátott feladatok kö-
zött szerepel a közoktatás, a központi 
orvosi ügyelet, a belső ellenőrzés, a 
gyermekjóléti szolgálat.

Bővíthető mindez a közművelődés 
területeivel, mint a mozgó könyvtár, 
egy ilyen Ford Transit  „bibliobuszt” 
most helyeztünk üzembe, amely a  
Felső-Bódva kistelepülésein bizto-
sítja a lakosságnak az olvasnivalót 

„Nem csak túlélni,
hanem fejlődni szeretnénk”

és az internetezési lehetőséget is - 
közös rendezvények szervezésével, a 
sport, a turisztika, a határmenti kap- 
csolatok és az információs rendszer 
fejlesztésével. A feladatok között 
tervezzük a pályázatok közös készí- 
tését, az állategészségügy, az ár- és 
belvízmunkálatok összehangolását, 
az útkarbantartást, a környezet-
védelmet, a szabálysértési és adó-
behajtási hatóság működtetését. 
Az elmúlt évben 112 millió forintot 
nyert a többcélú kistérségi társulás 
pályázaton az induláshoz, idén 
viszont már a központi orvosi ügye- 
let működtetéséhez ígért támogatást 
sem kaptuk meg, a közmunkaprog-
ramban pedig egyetlen fő foglal-
koztatására sem nyílt lehetőségünk. 
Remélem, nem ez utóbbi lesz jellem-
ző a jövőben.

– Végeredményben akkor mégis 
optimista?

– Inkább másképpen fogalmaznék. 
Bízom abban, hogy jövőre olyan kor- 
mánya lesz az országnak, amely való- 
ban az alapján ítéli majd meg a kistér- 
ségeket, hogy azok hátrányos 
helyzetüknél fogva mennyire 
rászorultak a segítségre. Abban is 
bízom, hogy a fejlesztési elképzelések 
megítélésének végre az lehet az 
alapja, hogy azok mennyiben 
szolgálják a települések javát. 
Edelény és környéke számtalan 
alkalommal jelezte már, hogy élni 
akar. Jó lenne, ha ott, ahol kellene, 
fognák ezeket a jeleket.

Ilyen lesz a belváros egyszer.
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Abod
 Balajt

 Becskeháza
 Bódvalenke
Bódvarákó

 Bódvaszilas
Boldva

Borsodszirák
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács

Hegymeg

Név: 
Kor: 

Eredeti foglakozás: 

Család:
Zene:

Könyv:

Dr. Jancsurák Sándor
27 év
jogász, jelenleg az ME jogász-közgazdász 
szakos hallgatója
nőtlen
rock, de egyébként minden műfajt meghallgat
sajtó, történelmi regények

Az Edelényi kistérség a legnagyobb számú települést 
fogja össze. A lakosság lélekszáma a 46 településen 
37000, amelyben a legkisebb a 19 lakosú Tornakápolna, 
s a legnagyobb 11 ezer lelket számláló Edelény. Ha 
az ország kistérségeit vizsgáljuk, bizony az edelényi 
valahol a végén kullog a sornak, már ami a gazdaságot, 
a foglalkoztatottságot illeti. Az összefogásban és az 
együttműködésben viszont példamutatóak.

Ez részben annak is köszönhető, mondja a kistérségi 
megbízott, hogy a társulásban való együttműködés itt 
nem újkeletű, hiszen az önkormányzatok már korábban is 
együtt dolgoztak a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
megoldásán. A Bódva-völgyi Terület- és Településfejlesztési 
Társulás már korábban is jól működött, s az oktatásban is 
voltak közös alapok. Már 2002-ben elkészült a pályázati 
pénzből finanszírozott a közös stratégia. Másrészt, a 
polgármesterek jól látták, hogy bizonyos területeken az 
együttműködés hatékonyabbá teszi a munkát, s még 
költségkímélő is. Az sem elhanyagolható, hogy az apró 
települések összefogva sokkal nagyobb eséllyel vehetnek 
részt bármilyen pályázaton. Az Európai Unió ráadásul ezt 
az összefogást támogatja, hiszen nem csak településeket, 
hanem térségeket szeretne felzárkóztatni.

Amikor Jancsurák Sándort arról kérdezem, hogy ilyen 
fiatalon hogyan tudta elfogadtatni magát, az „öregróka” 
polgármesterekkel, mosolyogva válaszol.

- Itt születtem, s a szüleim is idevalók. Több önkormányzati 
vezetőt már gyerekkoromtól ismertem. Nagyon jó a 
kapcsolatom mindegyikükkel. Ki jobban, ki kevésbé 
igényli a segítséget, de azt mindenki jó szívvel fogadja, 
hogy minden információt eljuttatok hozzájuk, minden 
lehetőségnek utána nézek. Rendszeresen készítek 
összefoglalót a pályázati lehetőségekről, s ezeket elviszem 
az önkormányzati vezetőkhöz. Ilyenkor módunk van 
személyes beszélgetésre is. Ráadásul jól ismerem a 
települések terveit, s így még könnyebb felkutatnom a 
megvalósításhoz szükséges pályázati forrásokat. 

A kistérség négy jól elhatárolható mikrotérségből áll: 
az Alsó-Bódva-völgyének Edelény, a Tókörnyékének 
Szendrő, a Galyaságnak Perkupa, a Tornai térségnek 
Bódvaszilas a központja. Mind a négy mikrotérségben 
vannak közös problémák, de egyéni sajátosságok is. Nagy 

feladatot jelent az alapinfrastruktúra továbbfejlesztése, az 
úthálózat felújítása, a szennyvíz hálózat kiépítése. Gond a 
kistérségen belüli közlekedés is, de nagyon fontos lenne a 
26-os főút négysávosítása, hogy könnyebben elérhessük 
az autópályát, s az idelátogatók kényelmesebben jussanak 
el hozzánk. Másrészt a határok fokozatos megnyitásával 
szintén egyre jobb helyzetbe kerülhetünk. Az eddigi 
pályázatokból hasonló fejlesztések is megvalósultak.

Arra is kíváncsi voltam, miben látja egy olyan fiatal 
a kistérség kitörési lehetőségeit, aki egyetemi évei alatt 
máshol élt, majd visszatért szűkebb pátriájába.

Én az itteni természeti értékekre helyezném a hangsúlyt, 
az idegenforgalomban és a turisztikában látom a legnagyobb 
lehetőségeket. Ezt a vidéket a nagy iparosítás elkerülte, a 
bányák már bezártak, s csodálatos a környezet. Elsősorban 
az Aggteleki Nemzeti Park, a Rakacai tó és Coburg kastély 
lehetnének az alapok. Ezekre alapozva kellene szállás- és 
vendéglátóhelyeket fejleszteni. Véleményem szerint nagy 
lendületet adna a térség fejlődésének, ha sikerülne felújítani 
az edelényi Coburg Kastélyt.

Közös stratégia, 
közös programok

Az edelényi 
kistérség települései

Hidvégardó
Irota

Jósvafő
 Komjáti

 Ládbesenyő
Lak

Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca

Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrő

Szendrőlád

Szin
Szinpetri
Szögliget

Szőlősardó
Szuhogy

Teresztenye
Tomor

Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska

Tornaszentandrás
Tornaszentjakab

Varbóc
Viszló
Ziliz

Molnár Oszkár, Edelény polgármes-
tere és Verő Péter, a Raiffeisen Bank 
vezérigazgató-helyettese 2005. augusz-
tus 25-én ünnepélyesen felavatta a 
Raiffeisen Bank 78. fiókját, amely hi- 
vatalosan május 2-án nyílt meg Ede- 
lényben. Tekintettel az edelényi árvízi 
helyzetre Nagyné Danka Szilvia, régió-
igazgató és Keményné Koncz Ildikó, 
a Raiffeisen Bank Önkormányzati 
üzletágának vezetője az edelényi 
családok megsegítésére 300.000 Ft-os 
támogatást adott át Molnár Oszkár 
polgármesternek.

„A Bank észak-keleti régiója - mely- 
nek fiókjai Edelényen kívül Balassa-
gyarmaton, Egerben, Gyöngyösön, 

Hatvanban, Miskolcon, Salgótarjánban, Sátoraljaújhelyen, 
valamint Tiszaújvárosban, is megtalálhatók - dinamikus fejlődést 
mutat: a régió lakossági ügyfeleinek száma az elmúlt egy év alatt 
45%-kal, a vállalati ügyfélszám pedig 48%-kal nőtt. Folyamatos 
növekedést mutat a régió hitelállománya is, mely az elmúlt egy 
év alatt 27%-kal, forrásállománya pedig 1%-kal gyarapodott.- 
mondta el Nagyné Danka Szilvia régióvezető az ünnepélyes 
megnyitót megelőző sajtótájékoztatón.

- A Borsodi út 2. szám alatti edelényi fiókban jelenleg négyen 
dolgozunk, – mondta Kazinczy Gábor /46/ fiókvezető, aki már 
öt éve a  Raiffeisen Bank munkatársa – de ez a létszám termé- 
szetesen az üzleti volumen növekedésével folyamatosan bővülhet. 
A munkatársak kiválasztása során fontos szempont volt, hogy 
a felvételre kerülő kollégák elsősorban a helybeli jelentkezőkből 
kerüljenek ki. A fiók belső tereinek tervezésekor elsődleges cél 
a barátságos banki környezet megteremtése volt. Az új fiók 
teljes körű szolgáltatásokkal áll a lakossági, a vállalati és az 
önkormányzati ügyfelek rendelkezésére. A meghosszabbított 
nyitva tartás nagy előnyünk a versenytársakhoz képest, melynek 
bevezetésére azért került sor, hogy ügyfeleink munkájuk 
végeztével, kényelmesen és a többség igénye alapján, lehetőleg 
személyesen intézhessék bankügyeiket. Akik mégsem tudnak a 
nyitvatartási időn belül eljutni hozzánk, vagy éppen hívei az al-
ternatív banki csatornáknak, azoknak lehetősége van  munkaidőn 
túl, a nap 24 órájában az előtérben található önkiszolgáló terminál 
és ATM automata segítségével intézni pénzügyeiket, kérhetnek 
számlainformációt, intézhetik átutalásaikat, és a betétlekötéseiket. 
A fiatalabb generáció és sok üzleti partnerünk ma már Interneten 
keresztül használja szolgáltatásainkat, számukra a bankfiók 
elsősorban a konzultáció , tanácsadás helyszíne.

Edelény térségében is rendkívül fontos bankunk számára  a 
micro, a kis- és középvállalkozásokkal való aktív kapcsolattartás, 

ezen cégek  finanszírozása, támogatása, tanácsadása , hiszen jól 
tudjuk, hogy sok környékbeli településen az önkormányzat a 
legnagyobb foglalkoztató, s kevés nagy ,illetve multinacionális  
cég tevékenykedik a térségben. Szerencsére elmondhatjuk, 
hogy egyre többen választanak minket mind a lakosság mind a 
vállalkozások részéről, melynek egyik fő oka , hogy többfajta 
számlavezetési csomaggal állunk ügyfeleink rendelkezésére , 
s ezen csomagok ára a piacon meglehetősen versenyképes. A 
kevesebb költség  viszont magas szolgáltatási színvonallal 
párosul, melyhez a dolgozók folyamatos képzése, a magas 
szintű elvárások és az ügyfeleink panaszaiból való folyamatos 
tanulás járul hozzá. 

A bank meglévő és leendő ügyfelei számára 2004-ben 
elindította a Raiffeisen Vállalkozói Klubot, amely a vállalkozások 
számára informatív szakmai fórumot biztosít az aktuális 
gazdasági, pénzügyi, adózással és Európai Unióval kapcsolatos 
kérdéskörben. A rendezvények alkalmával a Bank szakemberei, 
esetenként külsős szakértők tartanak előadásokat és interaktív 
szemináriumokat, amelyeken a résztvevők közvetlenül kaphatnak 
választ kérdéseikre, illetve juthatnak hasznos információkhoz.

- Az edelényi fiók nagy előnye a térségben működő pénzinté-
zetekkel szemben, hogy helyben deviza számlavezetésre is van 
lehetőség, s hogy helyszínen intézünk minden olyan adminiszt-
rációt, ami a gyors, praktikus ügyintézést szolgálja a bankügyletek 
minden területén. A Raiffeisen Bank összes fiókja kompetens 
módon helyben képes finanszírozási kérdésekben állást foglalni, 
így az edelényi is teljes jogkörrel, a teljes termékpaletta gyors , 
hatékony értékesítésére jött létre a helyiek vélhetően növekvő 
megelégedésére.

Az 
edelényi 
a 78. fiók



Alig három kilométeres az az út, ami Tiszaújvárost és 
Tiszaszederkényt összeköti, amely a fejlődés ütemével egyre 
rövidebbé válik. A családi házas övezet, majd a korszerű 
termál fürdő és strand mellett haladva egy rendezett, szép, a 
várossal azonos kiépítettségű infrastruktúrával rendelkező 
településrészre vezet, amely közigazgatási egységet alkot. 
Az ősi település, melynek múltja az Árpád korra vezethető 
vissza, máig őrzi sajátos kulturális identitását.

Az Általános Művelődési Központ működése 1987-től 
egységes művelődési szemlélettel vállalja fel az azonosságot és 
1992-től Vásárhelyi Pál nevét felvéve örökíti meg a természettel 
összhangban élő, ugyanakkor a természet erejét megzabolázó, azt 
az ember szolgálatába állító 19. századi reformer emlékét, amit 
az intézmény címere is kifejez. Az ÁMK többfunkciós, nem csak 
együttműködő egységeket jelent, hanem komplexen magában 
hordozza a szocializáció, a nevelés, az oktatás, a művelődés 
együttes, egymásra épülő, együttható rendszerét. S e kapcsolat, 
az egész falu közösségét érinti.

Az óvodában szeretetteljes légkörben és esztétikus 
környezetben fejlődnek a legkisebbek.

Életüket végigkíséri a játék, a hagyományápolás és az óvodai 
élet ritmusát követő rendezvények. A Mihály napi vásár már 
túllépett az intézményi kereteken. A téli ünnepkörből kiemel-
kedik a Lucázás, a Mikulás, a bensőséges karácsonyi ünnep, 
majd a nagyszabású farsangi bemutató. A Gergely-járás iskolába 
hívogató esemény és szép hagyományokat elevenítenek fel a 
tavaszi hónapokban is. A szülőkkel közösen szervezett kirán-
dulások, a strandolás, majd az évzáró és a ballagás jelzi, hogy 
ismét befejeződik egy év az óvodában. Az Idősek Klubjával 
kialakult jó kapcsolat szintén a családias légkör és a nemzedékek 
együttélésének szép példáját mutatja. A gyermekek 6-7 évesen 
sok élménnyel gazdagodva lépik át az iskola küszöbét, ahol 
már ismerős tanítóik, társaik várják őket. Az általános iskola két 
jól felszerelt épületben, korszerű feltételek között működik. A 
nevelés, az oktatás, a művelődés, egységében gyermekközpontú 
és aktív élet jellemzi az iskolai éveket is. A napközis foglalkozások 
a tanulás mellett a kikapcsolódás és a gazdag közösségi életnek 
is keretet biztosítanak.

A Dózsa György utcai iskola parkjában emlékmű örökíti meg 
Vásárhelyi Pál, valamint   Hőseink és Őseink emlékét. Lorántffy 
Zsuzsanna, a magyar művelődés-, egyház-, és iskolaügy 
elkötelezett nagyasszonyának tiszteleg a Tiszaszederkény főterén 
található szobor és a szépen kialakított, parkosított környezete. 

EgységEs 
közművElődést 
valósít mEg 
az ÁltalÁnos 
művElődési központ
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Az edelényi Koch Róbert kórház korszerűen felújítva – 2003-
ban 1,3 milliárd forintot kapott rekonstrukcióra – gyönyörű 
10 hektáros parkban fogadja a gyógyulni vágyókat. Jelenleg 
városi kórházként működik 224 ággyal, ebből 35 ágyas aktív 
belgyógyászati osztály, 5 ágy intenzív, kettő 50 ágyas aktív 
tüdőosztály és 84 ágyas krónikus belgyógyászati osztály 40 
ágyas rehabilitációs részleggel. Feladata a Bódva völgyéhez 
tartozó aktív belgyógyászati betegek ellátása, Kazincbarcika, 
Ózd, Edelény aktív tüdőgyógyászati, illetve ezen területek 
krónikus betegeinek ellátása. Vállalkozik minden olyan 
feladat ellátására, amely az aktív belgyógyászat, illetve 
pulmológia hatáskörébe tartozik. 
Az intézmény múltjáról és jelenéről dr. Pap Dezső 
osztályvezető főorvost kérdeztük.

- Mióta működik a tüdőkórház Edelényben? 
- 1964 óta. Igaz eredetileg is kórháznak épült, de nem voltak meg 

azok a feltételek, az ágyakhoz járó négyzetméter és légköbméter 
nem felelt volna meg a mai előírásoknak. 

- Nagy körzetet láthatnak el, hiszen ide tartozik Hídvégardó, 
Tornanádaska is, ami szinte súrolja Szlovákia határát.

- Igen, de még a Bódva-völgyét is, valamint a szerencsi vonalat 
is kijárásos rendszerességgel ellátjuk. Megközelítőleg 38-40 ezer 
lakost mondhatunk magunkénak.

- Milyen betegségek fordulnak leginkább elő a gyakoriságot 
illetően?

- A tüdőbetegség minden formája megtalálható, gondolunk itt 
az idült- és akut bronchitisre, az asztmára, a TBC-re, de a tüdő 
tumorok is gyakran fellelhetők. 

- Befolyásolhatja ezt az itt lakók rossznak mondható szociális 
körülményei, a bányában eltöltött évek, az ezt követő munka-
nélküliség, dohányzás, alkoholizmus és helytelen táplálkozás?

- Mondhatni, hogy ezek befolyásoló tényezők, hozzásegítenek 
a szociál-ökológiai betegségek kialakulásához, bronchitis, TBC, 
májzsugor stb. 

- Magas lehet az ágykihasználásuk.
- Igen, 90-100 %, amit kevés osztály ér el, de ez elgondolkodtató 

a mi orvosi szemszögünkből nézve.
- Férfiakra vagy nőkre jellemző a nagyobb számú  megbe-

tegedés?
- Világszerte, de Magyarországon is az emancipációnak köszönhe-

tően egyre emelkedik a tüdőbetegségek elterjedése, az idült bron-
chitis megjelenése. Későbbi évekre utalva a tüdőrák 15-20 éves lá- 
tens kialakulásához vezetnek. 15-30 év közötti nők körében többen 
dohányoznak mint a férfiak. Figyelembe véve azt a szomorú tényt, 
hogy a nőknek ez a gyermeket váró családalapítás időszaka is.

- Mikor adták át az új szárnyat és ez milyen változást hozott 
a kórház működésében?

- 2003 júniusában történt az átadás. A régi részt is komfortosították, 
2-3 ágyas szobákat alakítottak ki, fürdőszobával és vécével, ellátva 
nővérhívó jelzővel, baj, rosszullét esetére. Az új épületszárny ter- 
mészetesen ugyanezzel a felszereltséggel bír. Minden ágyhoz tar-
tozik központi szívó és oxigén, ami szükség esetén azonnal hasz- 
nálható. A kórtermekben a nővérek részére orvosi jelzőt létesítettek, 
így késedelem nélkül lehet konzultálni a beteg állapotáról és a 
legfontosabb akut teendőkről az orvos odaérkezéséig. Öt ágyas 
az intenzív szobánk, ami a legmodernebb gépi felszereléssel 
van ellátva. Ilyen a tartós lélegeztetésre szoruló beteget ellátó 
készülék, ami mindent tud. Van defibrillátor, ami magyarul adja 
az utasításokat (általában az angol a jellemző), valamint a vérgázt, 
ASTRUP-ot megállapító készülék, ami segít, hogy a beteget 
azonnal az akkori állapotának megfelelően speciális szakellátásban 
részesítsük. Természetesen több EKG készülékünk is van.

- A járóbeteg szakambulancián milyen vizsgálatok történnek?
- Van kardiológiai részleg, ahol terheléses EKG-t végeznek, vala-

mint legújabb generációs készülékkel végzik a szív ultrahangos 
vizsgálatot. Minden vizsgáló helységben biztosított a defibrillátor.
A belgyógyászati részlegen belül történnek a gastroenterális kivizs- 
gálások, a gyomor és bélbetegségek kiszűrésére jól elkülönített hely- 
ségekben a szakma szabályainak megfelelően a legmodernebb mű- 
szerek és berendezések segítségével. Rendelkezünk olyan géppel 
is, melynek segítségével kiválthatjuk a gastroskópiai vizsgálatot. A 
beteg belefúj egy speciális tasakba, amit a vizsgáló gépbe helye-
zünk. Pár perc elteltével a monitoron megjelenik az eredmény.

- Gyakorta felvetődik az utóbbi időben a kórházak privatizáció-
jának lehetősége. Ön hogyan látja ezt a kérdést az edelényi kórház 
tekintetében.

- Hogy őszinte legyek, ezzel a kérdéssel még nem foglalkoztunk 
itt. Egyébként ez egy meglehetősen összetett probléma a magyar 
egészségügyben.

szöveg: Fekete Béla

Kórház 
a város 
szélén

Mindhárom alkotás Józsa Lajos szobrászművész alkotása. 
Szomszédságában a művelődési ház és a könyvtár jól felszerelt, 
esztétikus környezetben gazdag rendezvény kínálattal biztosítja 
mind a szabadidős programokat, mind az oktatási, nevelési 
feladatok segítését és kiegészítését. A több mint 25 ezer kötetnyi 
könyv mellett több száz videófilm, CD ROM, hangkazetta és CD 
várja az érdeklődő olvasókat, pótolhatatlan szerepet felvállalva, 
az önálló ismeretszerzés megtanításában és olvasóvá nevelésben. 
A többfunkciós hangtár és internetterem szinte állandóan telt 
házzal működik.

Az intézmény munkájában a hagyományőrzés és a folytonos 
megújulás együtt van jelen. 

A Bokréta Citerazenekar országos minősítésen már kétszer is 
megszerezte az arany fokozatot és az Idősek Klubja Népdalkörével, 
- akik Kiváló minősítést kaptak - rendszeres szereplői mind a helyi, 
mind a városi rendezvényeknek. Jó hangulatú és színvonalas 
programjaik mindig nagy közönségsikert aratnak, sőt az ország 
határán kívül is bemutatkoztak már. A magyar népdalkincs 
megőrzésének és továbbadásának értő és érző megszólaltatói. 
A Szederke Díszítőművészeti Kör a textiles munkák mestereivé 
váltak az elmúlt tíz évben, a hagyományőrzésnek más szeletét 
felvállalva, az alkotó közösségi életnek is szép példái. Az általános 
művelődési központban a rendezvények sora mindig az alkotás 
örömével, nagy érdeklődéstől kísérve valósul meg. Ezeken a 
rendezvényeken együtt szerepelnek a hivatásos és az amatőr 
csoportok, valamint az intézmény tanulói. 

A nemzeti ünnepek méltóságteljes és újszerű megünneplése az 
érzelmi azonosulás szép példái. A vidám, szórakoztató Gyermek-
nap, a hagyományos Vásárhelyi Gála, a Szent István napok sok-
színű eseményei, az őszi szüreti, Márton napi rendezvények, bálok, 
a számtalan egyéb rendezvény és program sorát a közös karácso-
nyi ünnep, a nagyszabású Szederkényi Gyertyagyújtás zárja. 

A közösségi élet mellett az egyes emberre, problémáinak, 
életvezetésének segítségére is figyelve szervezzük az ÁMK 
szolgáltatásait, tevékenységét. A személyesség az egyik erő, 
ami a sikerek és az elfogadottság mögött áll. A rendezvények 
mellett a lakosság hétköznapi problémáinak megoldásában, a 
szolgáltatások terén is valódi központja Tiszaszederkénynek. A 
Szolgáltató Házban működik a Polgármesteri Hivatal kihelyezett 
ügyfélszolgálata, a falugazdász, a Kisebbségi Önkormányzat, 
valamint egy fodrászüzlet. Szépen rendezett és gondozott, 
parkosított zöld területek, épületek, terek és termek, a jó 
felszereltség, magán hordozza a környezet üzenetét is. 

Így várjuk az érdeklődőket Tiszaújváros-Tiszaszederkény, 
Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Központjában.

Hagyományőrzés és folytonos megújulás Tiszaszederkényben

Badonics Sándorné, a Vásárhelyi Pál 
Általános Művelődési Központ igazgatója

szöveg: Gáll Márta
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A polgármester éppen rohanásban 
van, de azért készségesen áll rendel-
kezésünkre. Mint mondja, egy pályá- 
zathoz kell még valami hiányt pótol- 
nia. Ennek, ahogy hírlik, már mestere, 
hiszen az elmúlt három évben, amió- 
ta megválasztották 60 pályázatot 
nyújtott be.  Ezekből aztán sok minden 
megvalósulhatott, hiszen a község 
éves 120 milliós költségvetéséből 
nem futná parkosításra, iskola, óvoda 
felújításra, gondozási központra, 
belterületi vízrendezésre, egészséges 
ivóvízre, vár felújításra, hogy csak 
néhányat említsünk.

- Nem vagyunk éppen rózsás hely- 
zetben – mondja – hiszen a munka-
nélküliség 30 százalék a faluban, s 
mára elértünk odáig, hogy az önkor- 
mányzat lett a legnagyobb foglal-
koztató. Azt viszont büszkén mond- 
hatom, hogy évente 10-20 ezer 

látogatója van a várnak és a cso-
dálatos, érintetlen természeti kör- 
nyezetnek, s a Füzéri Vár Napok ren-
dezvényére 1-2000 vendég kíváncsi. 
Ezt harmadik éve rendezzük meg. 
A három napos ünnepen a kirako- 
dó vásártól kezdve, a népi játszó-
ház, a mise, a lovagi torna, a koncer- 
tek, a tábortűz, s felsorolni is nehéz 
lenne, hogy mi minden belefér. Úgy 
tervezzük, hogy ezekből a vonzó 
programokból évente többet is ren- 
dezünk majd, és szeretnénk ezeket 
egy kicsit széthúzni időben, hogy 
minél több vendég vehessen részt 
rajta. Persze ehhez a magántőkének 
is meg kell mozdulnia, hogy elegen-

Füzér, Magyarország észak-keleti 
részén Borsod-Abaúj-Zemplén megyé- 
ben, a Hegyköz kistérségben a magyar-
szlovák határnál helyezkedik el. 
Lakosainak száma 586 fő. A község 
története egészen a középkorig nyúlik 
vissza és szorosan összeforrott a 
felette álló várral. A térség turisztikai 
vonzerejét az érintetlen természet 
és a gazdag, hagyományokon ala-
puló kulturális vonzerő jelenti. A 
füzéri várat valószínűleg az Aba 
nemzetség tagjai emelték a XIII. 
század elején. Története során nagy 
részben királyi vár vagy főúri birtok 
volt. A vár fénykorát a Perényi 
család birtoklásának idején, a XV-
XVI. században élte. A mohácsi 
csatát követően 1526-1527 között 
Perényi Péter koronaőr a szent 
koronát a füzéri várban őrizte. 1676 
májusában a császári katonaság a 
várat “elrontotta”. Az erődítmény 
régészeti kutatását 1977-ben Juan 
Cabello és Feld István kezdte meg. 
A vár feltárási munkálatai 1992-
ben indultak újra, Simon Zoltán 
vezetésével. A helyreállítás Oltai 
Péter tervei alapján történik.

dő, és kulturált szálláshely legyen a 
környéken. Ebből már nem állunk 
rosszul, de van még mit pótolni. 

Tagjai vagyunk a Felső-magyaror-
szági Várak Egyesületének, amely 
2003-ban alakult Egerben. Az össze-
hangolt turisztikai és marketing tevé- 
kenység sokat segít abban, hogy 
növekedjen a népszerűségünk, is- 
mertségünk. A 2004. év során az 
egyesület sikeres pályázatot nyújtott 
be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, 
melynek köszönhetően idén az 
egyesület tagvárait már Kulturális 
Útvonal köti össze. Sokat törődünk 
a hagyományőrzéssel is. A füzéri 
Szlovák Nemzetiségi Pávakör 1977-

ben alakult, s a hosszú évek alatt 
rendkívül sok eredményt elért és 
számos helyszínen fellépett bel-
és külföldön egyaránt. Nagyon 
nagy reményeket fűzünk ahhoz, 
hogy az Uniós pályázatokból egy 
sor tervet megvalósíthatunk majd 
közösen szlovák szomszédainkkal, 
ebben az együttműködésben nagy 
lehetőségeket látunk. Nem a segé-
lyek, hanem ez segítheti ezt a sze-
gény térséget a felzárkózáshoz.

Én csak azt ajánlhatom mindenkinek, 
hogy látogasson el hozzánk, vegyen részt 
a programjainkon, és gyönyörködjön 
a táj szépségében.- mondja szinte egy 
szuszra a polgármester.

Kincs a hegycsúcson
Név: 
Kor: 

Eredeti foglalkozás: 
Család:

Felesége:
Hobby:

Zene:
Könyv:

Horváth Jenő
42 év
erdőmérnök
két gyermek, 3 és 1,5 évesek
kereskedő
vadászat, pálinkafőzés
élő
Márai, Vass Albert és 
a magyar klasszikusok



Prügy község területén a régészeti leletek tanúsága szerint már az 
őskorban lakott település állt. A Takta csatorna partján 6000 éves kőkori telep 
nyomait fedezték fel a régészek. A föld mélyéből kőbalták, edénytöredékek, 
csiszolt csontok kerültek elő. A Taktaköz falvai - így Prügy is - középkori 
eredetű. Az Árpád kori oklevelekben Prügymonostora (Prügytelek) 
néven szerepel. Az Aba nemzetség Bodrog-Keresztury ágához tartozó 
Prud ispán volt a névadója. A település természetes határai (a Takta és a 
Tisza folyók) mocsaras, lápos környezete miatt a tatárjárás és a törökdúlás 
idején - a Taktaköz más településeivel együtt - kitűnő rejtekhelyül szolgált 
a menekülő lakosságnak.Egy véletlen tűzeset folytán szinte az egész 
falu leégett (1752), majd járványok tizedelték meg a lakosságot (kolera 
1831), később szélvihar (1859) és árvíz (1862) okoz jelentős károkat. A 
történelem vihara először igazán az első világháború idején és az azt 
követő román megszálló csapatok jelenlétekor éri el a községet, mely 
ennek következtében jelentős károkat szenved. Nem kerülte el Prügy a 
második világháború okozta megpróbáltatásokat sem. 1944 őszén harcok 
dúltak a falu határában: épületek sérültek meg, pusztultak el. Az újjáépítés 
után, 1950-től a községet Szabolcs vármegyétől Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéhez csatolták.A ‘70-es évek közepétől a falu dinamikus fejlődésnek 
indult, melynek eredményeként sok új ház épült. Ekkor a fiatalok is 
letelepedtek szülőfalujukban, munkahelyet is találva itt.
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- Úgy tudom, harcból ma sem jut ke-
vesebb Prügy polgármesterének, mint 
annak idején a „Hét krajcár”-t kereső 
Móricz családnak. Csak itt most nap 
mint nap nem az igazságért, hanem a 
megélhetésért, a fennmaradásért kell 
harcot vívni…

- A rendszerváltás után a helyi és 
környékbeli munkalehetőségek be- 
szűkülésével növekedett a munka-

nélküliek száma. Vidékünket többek 
között a vasútvonal hiánya miatt a 
fejlődést élénkítő hatások is elkerülték. 
Többszörösen hátrányos település 
vagyunk. A 2700 fős lakosság ugyan 
folyamatosan növekszik, de ebből 
hozzávetőlegesen közel a 40 százalék 
a cigány etnikumhoz tartozik, akik 
között az alapfokú iskolai végzettség 
és szakképzettség hiánya miatt 
még jelentősebbek a foglalkoztatási 
gondok. A magyar lakosság körében 
is nagy a munkanélküliség.

Az önkormányzat évről-évre, mű- 
ködési kiadásainak egyre nagyobb 
hányadát fordítja a szociális feszült-
ségekből eredő gondok enyhítésére, s 
ma már a 2005. évre tervezett 478 mil-
lió forintos összes működési kiadás 
több mint egynegyede, 136 millió 
forint a közvetlenül szociálpolitikai 
kiadásokra betervezett összeg. Azt 
tegyük hozzá, hogy a megmaradó ösz- 
szegből kell az intézményeinket fenn-
tartani, működtetni, s meglehetősen 
keveset tudunk fejleszteni.

- Mégis, az elmúlt időszakban több 
terv is megvalósult a településen, s 
ezeknek most sincsenek híján.

- Az utak, a járdák az infrastruktúra 
fejlesztése, a iskola és óvoda kor-
szerűsítése, a csapadékvíz elvezetés, 
az egészséges ivóvíz  jórészt pályázati 
pénzekből valósult meg, s a mostani 
terveinkben is erre számítunk. Nincs 

megoldva még a szennyvízelvezetés, 
amelyet a szomszédtelepüléssel 
közösen mintegy 1,1 mill iárd 
forintból szeretnénk megcsinálni. 
Most buszmegállókat építünk, de 
korszerűsíteni és bővíteni kellene 
az iskolánkat is, mert a lakosság 
összetételéből adódóan, nálunk 
nem csökken, hanem növekszik a 
gyermeklétszám. A régi óvoda helyén 
egy 25 négyzetméteres szociális 
alapszolgáltató központot építünk 
40 millió forintos költségvetéssel, 
ahol nemcsak az idősek klubja, 
hanem a családsegítő szolgálat is 
helyet kap. Persze azt szeretném, 
ha az összes utunk nagyon jó lenne, 
ha a kultúrházat újjáépíthetnénk, ha 
ezeket a falut csúfító vezetékeket 
a föld alá süllyeszthetnénk, hogy 
szebb, élhetőbb legyen a település. 
Ezek azonban egyelőre csak álmok 
maradnak.

- Mit gondol a taktaközi térség, 
hogyan tudna felzárkózni?

- Ez ma nagyon nehéz kérdés. Fon- 
tos lenne a képzés, és a munka-
helyteremtés. A fiatal értelmiségi és 
szakmunkás réteg képzése és meg- 
tartása megfelelő munkahelyek te-
remtésével. Egy magánbefektetővel 
szeretnénk itt létrehozni egy kiserőmű- 
vet. Ez egy biogáz-termelő üzem lenne, 
amelynek a lehetőségét most mértük 
fel.

„Köszönöm Tügynek, a tügyieknek…
megacélozták a szívemet.
Hogy mindhalálig harcolni bírjak
Az ártatlan igazságért. Ezt Tügy tette.”
Móricz Zsigmond

Harc a fennmaradá-
sért 
és a felzár- 
kózásért

Név: 
Eredeti

foglalkozás: 
Család:
Hobby:
Könyv:

Zene:

Erdei Sándor

gépész technikus
két fiú, 30 és 27 évesek
horgászás
Móricz Zsigmond, 
Tamási Áron
Omega, Beatles Lehetőségeink vannak az idegen- 

forgalomban is. A táj a folyószabá-
lyozástól, a mezőgazdaság átalaku- 
lásától jelentős mértékben átformá-
lódott, de néhány pontján megőrizte a 
természetes állapotot. Elkerülte ezt a 
vidéket az iparosítás is. Ez ma már 
előnyt jelenthet, hiszen nincsenek 
környezetszennyező ipari beruhá-
zások, ami nagyban segítheti a Takta- 
köz és Prügy legnagyobb erősségé-
nek, a mezőgazdaságnak és az induló 
idegenforgalomnak a kibontakozását. 
Évente nagyon sokan látogatják diá- 
kok, és tanárok a Móricz emlék-házat, 
amelyben jelenleg tájház is működik, 

de a vendégeket egyelőre nem tudjuk 
itt tartani. Nincs biztos háttere az ide-
genforgalomnak, pedig a vizek kiváló 
lehetőséget kínálnának a horgászatot 
és a vízi-turizmust kedvelőknek. Eh-
hez azonban szolgáltatások kellené- 
nek, szállás és étkezési lehetőségekkel. 
Erre azonban még várnunk kell. Jól 
működik a többcélú társulás sok 
szakmai területen a környező telepü-
lésekkel, de nagyon jó lenne, ha az 
idegenforgalom fejlesztésében is 
össze tudnánk fogni, mert akkor az 
épített és természeti értékek szépsége 
mellett több programot kínálva 
vonzóvá tehetnénk településeinket.

szöveg: Orosz B. Erika
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- Az elmúlt évet a 800 milliós árbevételből, 90 
millió forint eredménnyel zártuk, de az idén sajnos 
csak szerény eredményt terveztünk. Nem vagyok 
panaszkodós fajta, de nagyon nehéz a mezőgazdaságból 
megélni szándékozók helyzete.- mondja beszélgetésünk 
elején Rácz László elnök, aki 1979-től dolgozik a 
cégnél. Irodájában a vadásztrófeák mellett, különös 
sapkagyűjteményt láthat a vendég, amelynek minden 
darabja – legalább 150 - mind a mezőgazdasághoz 
kapcsolódik, s a világ minden részét  fémjelzi. 

- Nehezebb vagy könnyebb a helyzetük amióta 
hazánk is tagja az Európai Uniónak, ahol meglehetősen 
nagy hangsúlyt kap a mezőgazdaság?

- Ha őszinte akarok lenni, nagyon vegyesek a 
tapasztalataink. Elsősorban nagyobb a biztonságunk 
az intervenciós rendszer miatt. Másodsorban viszont 
nagyobb a bizonytalanságunk. Az állattenyésztés szinte 
összeomlott, hiszen a magyar mezőgazdaságban csak 
kevesen tudják azokat a környezetvédelmi, s egyéb 
követelményeket megvalósítani, amit az Unió elvár 
tőlünk. Illetve ha beruházunk, s betartjuk nagyon 
megdrágul a termelés, elvész a versenyképességünk.

- De ezekre a beruházásokra rengeteg pályázati 
lehetőség van, ami korábban nem állt rendelkezésre!

- Pályázatok valóban vannak, csak rettenetesen 
lassú és bürokratikus a rendszer. Az elmúlt évben 
volt egy 110 milliós gépberuházásunk, amelyhez a 
pályázati pénzt most folyósították. Mondja meg, hogy 
lehet így tervezni?! Úgyhogy úgy döntöttünk az idei 
beruházásunkat, ami két magtár építését jelenti, inkább 
saját forrásból, s hitelből oldjuk meg. De szeretnénk 
építeni  egy saját benzinkutat is ami 22 millióba kerül, 
s azt is saját magunk finanszírozzuk. Ha annyira 
egyszerűek lennének ezek a pályázatok, nem saját 
tőkéből oldanánk meg a feladatainkat, hiszen nekünk 
is könnyebben menne, s sokkal jobban fejlődhetnénk.

- Önök itt a Taktaközben integrációs központként 
működnek. Megéri 40-50 termelő gondját a maguké 
mellett a nyakukba venni?

- Ez nagyon jó dolog mindkét félnek. A termelők 
biztonságban vannak, s nekünk is van az integráción 
hasznunk. Olajos növényeket termelnek a gazdák, s 
mi nemcsak a vetőmagról gondoskodunk, hanem a 
permetezésről, szállításról, tárolásról, értékesítésről is. 
Nekünk ez nem teher, hiszen megvan a gépparkunk 
és a tárolókapacitásunk is. Ha ez sem lenne, még 
rosszabbul élnének itt az emberek. Elég fájó pont az, 
hogy nem lettünk kedvezőtlen adottságú terület, valami 
adminisztrációs hiba folytán, így aztán a támogatások 
is messze elmaradnak a várttól.

- Milyen lehetőséget lát arra, hogy a mezőgazdaságból 
élők végre nálunk is jól megéljenek munkájukból?

- Ha szűkebb pátriámat nézem, nekünk az 
erdőtelepítés lehetne az egyik kitörési pont, s biztos 
megélhetést nyújtana még unokáinknak is. Csak az a 
baj, hogy ezen a területen az etnikai sajátosságok miatt 
többe kerülne az őrzés, mint amennyi haszon lenne 
rajta. Amíg nem tudjuk elérni törvényi szabályozással, 
hogy a köz- és magánvagyonnak becsülete és tisztelete 
legyen addig ezt nem éri meg csinálni. Ha az országot 
nézem, akkor pedig a saját energiatermelés lehetne 
a kitörési pont, vagy a biztonság. Energiaforrást kell 
termelnie a mezőgazdaságnak. Például kukoricát, 
amelyből benzin nyerhető, s ami megmarad belőle 
kiváló takarmánynak. Erre a mi adottságaink kiválóak, 
csak nem használjuk ki Őket. Márpedig így minden 
ágazatunk ilyen kiszolgáltatott marad, s sohasem 
leszünk versenyképesek. 

„Termeljünk 
energiát!”
A 2600 hektáron gazdálkodó Prügyi Mezőgazdasági Rt. az utóbbi 

tizenöt évben sok változáson ment keresztül. Ami ma is megmaradt az 
a 400 kocás sertéstelep és az 500 hektáron történő vetőmagtermelés. A 
mellékágazatok mára mind megszűntek, az átlagban 12 aranykoronás 
földön gabona és takarmánytermesztés folyik. Az Rt.-nek 496 
tulajdonosa van és még ma is 86 embernek adnak munkát, valamint 
40-50 környékbeli termelő integrációs központja.

Név: 
Kor: 

Eredeti
foglalkozás: 

Család:

Hobby:
Könyv:

Zene:

Rácz László
51 év

agrármérnök, 
felesége 
magángazdálkodó, két 
lánya 23 és 18 évesek
horgászat, vadászat
sajtó
Illés, Omega

Diplomát 
kapott 
a mádi 
zsinagóga

Európa Nostra díjjal jutalmazták a Borsod megyei Mád 
község zsinagógájának felújítását.

A példaértékű és magas színvonalú műemlék-helyreállí-
tásokat 1978-tól évente díjazzák, amely az építész szakma 
legrangosabb elismerése. A díj 2002 óta egyben az Európai 
Unió hivatalos örökségvédelmi kitüntetése.

Ezt az építészeti Oscar díjat nyerte el ebben az évben a má- 
di barokk zsinagóga, amely 210 évvel ezelőtt épült lengyel 
és litván zsinagógák mintájára.

Az épület közel 50 évig használaton kívül állt, majd 1979-
ben a falait, tetőzetét, ablakait rendbe hozták. A mostani 
munkák főleg a belső terek, a díszítések és a berendezési 

tárgyak eredeti szépségében való helyreállítását jelentették. 
A felújítási tervek elkészítésével a budapesti székhelyű 
Kánon Stúdiót, azon belül is Wirth Pétert és feleségét Benkő 
Ágnest bízták meg. A szakszerű kivitelezést a sárospataki 
Épszer Rt. végezte. Az igényes restaurátori munka pedig 
Kisterenyei Ervint dicséri. A felújítás költségeit az amerikai 
World Monuments Found, és a fenntartó Kincstári 
Vagyonigazgatóság állta.

Az Európa Nostra díjat korábban a norvégiai Bergenben 
már átvették az építészek, de a hazai ünnepséget július 
12-én tartották meg a  felújított zsinagógában.
2005. szeptember 10.              Fojtán László



Konzorcium tagoK:

Egy tisztább Miskolcért, 
egy tisztább jövőért
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Miskolc, Alsózsolca, Aszaló, Borsodgeszt, Bükkaranyos, 
Bükkszentkereszt, Csincse, Emőd, Felsőzsolca, 
Gelej, Harsány, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőpapi, 
Hejőszalonta, Hernádnémeti, Igrici, Kisgyőr, Kistokaj, 
Mezőcsát, Nemesbikk, Ónod, Oszlár, Répáshuta, Sajólád, 
Sajóörös, Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, Sajószöged, 
Szakáld, Szirmabesenyő, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Vatta

- A 35 település összefogásával, valamint az Európai Unió 
ISPA programjának támogatásával megépült regionális 
hulladéklerakó, a legmodernebb technológiával rendelkezik. 
A környezet védelmét a kettős szigetelés, és a figyelőkutak 
garantálják.- nyugtatta meg mindazokat Persányi Miklós 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, akinek a beruházás 
kezdetekor kételyei voltak. Ezek után „a nyílt sebek 
örökre eltűnnek a térség testéről”, - mondta a miniszter 
szeptember 15-én, a beruházás ünnepélyes átadásán – hiszen 
a programban az is szerepel, hogy Borsod- Abaúj- Zemplén 
megyében 19 korábbi lerakót szüntetnek meg, s rekultiválnak. 
Így a 4,3 milliárd forintos beruházás, amelynek 53 százalékát 
uniós források, 35 százalékát a kormány, 10 százalékát pedig 
a települési önkormányzatok fedezték, nem csupán arról 
szól, hogy 260 000 itt lakó polgár hulladék elhelyezési gondja 
megoldódik 20-30 évre, hanem arról is, hogy újra léptünk 
egyet környezetünk védelmében.

Káli Sándor, Miskolc város polgármestere köszönetet 
mondott Hejőpapi lakosságának és a képviselőtestületnek, 
hogy annak idején áldásukat adták a programra. – Én bízom 
abban, -mondta – hogy nemcsak 30 évről beszélhetünk, 
hanem modern technológiákkal meghosszabbítják majd 
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a lerakó élettartamát. Nekünk Miskolciaknak pedig az a 
feladatunk, hogy egyre kevesebb szemetet „termeljünk”, és azt 
is szelektíven gyűjtsük, hogy az újrahasznosítható legyen.

A nemzetiszín szalagot Persányi Miklós, Káli Sándor 
és Kopcsó László Hejőpapi polgármestere vágta át. Az 
ünnepélyes átadást megtisztelte jelenlétével Luis Filippe 
Carrilho de Castro Mendez portugál nagykövet is, hiszen a 
beruházás kivitelezője, MOTA – Engil, portugál cég. 

Marozsák Pétertől, az üzemeltető AVE Miskolc Kft. 
ügyvezetőjétől, megtudtuk azt is, hogy elkészült a 
megközelítést biztosító út az M30-as autópályáig, s 
lassan befejezik a miskolci József Attila úton 
a hulladékgazdálkodási alközpont építését is, 
valamint a Lórántffy utcában a hulladékudvar 
kialakítását. Az elkövetkezendő időszak fő feladata 
a sok vitát kiváltó Bogáncs utcai hulladéklerakó 
környezetrendezése, tájba illeszkedő szakszerű 
lezárása lesz. A teljes rendszer létrejöttével nem 
csupán Miskolc város hulladékgazdálkodásában 
lesz jelentős javulás, hanem a beruházások hozzá-
járulnak a térség fejlődéséhez, s megoldást kínál-
nak a régió településeinek hulladék elhelyezési 
problémáira is, a lakosság környezettudatosabb 
magatartásához is.

ÁtvÁgtÁk a szalagot    Hejőpapiban
Átvágták a szalagot

Orosz Lajos Miskolc alpolgármestere, és Dr. 
Nagy Imre Eger polgármestere

A bálázóban most még a vendégek várnak az 
ünnepélyes pohárköszöntőre

Marozsák Péter ügyvezető feszült figyelemmel 
kíséri az ünnepélyes pillanatokat

Megérkezett az első szemét Papiba Miskolc város prominens önkormányzati személyiségei

A meghívottak fölsétálnak a tárolóhoz
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– Ön fiatal ember, negyvenöt éves. 
A fentiekben felsorolt elismerései 
arra engednek következtetni, hogy 
már gyermekkorában rajzolt, 
és családi gyökerei lehetnek 
művészetének.

–  E b b ő l  a  s z e m p o n t b ó l 
rendhagyó alkat vagyok. Egy 
abaúj i  k isközségben,  Léhen 
születtem, 1960-ban. Nem volt 
olyan ispiráció, hogy erre a pályára 
lépjek, sem nagyapáméktól, sem 
szüleimtől. Ám ahogy megkérdezte, 
eszembe jut hogy fiúként, ahogy 
járkáltam, s  fedezgettem fel 
a környezetemet, valahogy a 
színek ragadtak meg bennem. 
Például a helybéli templomban a 
nézegettem gipszmintákat, vagy 
a Jézus Krisztusról, vagy Máriáról  

szobrokat. Töredezettek voltak, 
s feltűnt, milyen fakók, kopottak 
ezek a színek. Aztán – annakidején 
– sokat nézegettem, olvasgattam, az 
egykori Ludas Matyit. Hosszasan 
elnézegettem a karikatúrákat, 
grafikákat ,  s  ebben örömem 
telt. Akkor még nem alakult ki 
bennem a vágy, hogy én magam is 
megpróbálkozzak a másolásukkal, 
esetleg újak rajzolásával. Éltem 
az akkori gyerekek szokásos 
életét, természetesen játszottam 
is társaimmal. Mégis olyan befelé 
forduló, csendes gyereknek ismertek. 

Ám én, ha talán öntudatlanul is, de 
figyeltem a környezetemet, ami 
az érdeklődésemre számot tartott. 
Képek ragadtak meg bennem, 
ahogyan én azt a saját világomon 
keresztül leszűrtem magamban. A 
középiskolámban, a Szepsy Csombor 
Márton Gimnáziumban ahol már 
a rajzot, és képzőművészetet is 
tanultunk szintén olyan csendes 
éveket éltem.

– Gondolom, a maturálást követő-
en szakmát tanult. A képzőművészek 
többsége, akikkel lapunk számára 
beszélgetést készítettem általában 
elmondták, valamilyen műszaki pá- 
lyára készültek, s csak később bon-
takozott ki az alkotás iránt vágyó 
hajlamuk.

– Szívesen nézegettem az utcai 
plakátokat. Az akkori motívumok 
szintén felkeltették az érdeklődé-
semet, ugyanúgy, mint a televízi- 
óban – akkor még csak fekete-fehér 
készülékek voltak – a reklámfil-
mekben feltűnő rajzos bejátszások. 
Budapestre jelentkeztem, reklám-
grafikusnak. A mestereim Tolvaj Ernő 
művészettörténész, és Tóth László 
belsőépítész voltak. Jelentkeztem a 
Fiatal Képzőművészek Stúdiójába. 
Emlékszem, nagyon szigorú mér- 
cével választottak a felvételre várók 
közül. Rengeteget dolgoztam ak- 
koriban. Grafikákat készítettem, 
de mindenfajta technikai megoldás 
érdekelt a képzőművészetben, 
amellyel kifejezhettem gondolata-
imat. Jártam az utamat. Több iskola 
elvégzése után tagja lehettem a 
Magyar Festők Társaságának. Nem 
sokkal később rendezték meg az 
„Európa elrablása” című kiállítást. 
Ott nyertem meg a Magyar Festők 
Társasága fődíját.

Urbán Tibor a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum grafikus- kiállításrendező-főtanácsosa. 
Festmények, grafikák, képversek és művészkönyvek, tárgyak és installációk alkotója. Huszonnyolc 
alkalommal díjazták munkáit, ebből hat alkalommal kapott nemzetközi elismerést, melyek közül 
legutóbb az „Ezüst Négyszög” Nemzetközi Festészeti Triennállé Grand Prix díja, a Lengyel 
Kulturális Minisztérium Nagydíját kapta 2003-ban.

„Szemlélődő, megfigyelő  típusú alkotó vagyok”

– Mint említettük már, a Miskolci 
Galériában számos elfoglaltsága 
van. Úgy vélem, napközben nincs 
ideje az alkotásra, hanem otthon 
fog ecsetet, vagy rajceruzát.

– Helyesen gondolja. A szervezési 
feladatok, és az egyéb tevékenység 
teljes egészében lekötik a munka-
időmet. Abaújhoz továbbra is erős 
szálak kötnek. Én úgy gondolom, 
minden ember érdeklődik a világ 
valamely dolga iránt. Sokan szeretik 
gondolataikat kibeszélni. Én tovább- 
ra is a megfigyelő „pozíciójában” 
vagyok. Ha valami mélyen foglal-
koztat, igyekszem belülről, képben 
megfogalmazni és a megfelelő pilla- 
natban világra hozni. Ha úgy tetszik, 
lassú vagyok akár hónapok is eltel-
hetnek, amíg megérlelődik bennem 
egy-egy munka. A művészeti életben 
a magányos figurák közé tartozom. A 
családom, és a gyermekeim azonban 
mellettem állnak, s ez nagyon sokat 
segít. A művészek mindig is az úgy- 
nevezett nehéz emberek közé tar-
toztak. Vannak szürke hétköznapok, 
amikor semmi sem történik. A csalá-
dom gondjaimban, és örömeimben 
egyaránt velem van, s ez fontos dolog.

– Ön sokat utazik, felsorolni 
is hosszú lenne, mikor, merre járt 
kiállításai kapcsán. Közülük 
melyiket említené meg? 

– Legutóbb megismerkedtem 
egy szlovák képzőművésszel, Ivan 
Safrankoval. Ő Eperjesen egyetemi 
professzor. Több kiállítást rendez-
tünk, Nemrégiben a Miskolci Herman 
Ottó Múzeumban és Eperjesen, az ő 
magángalériájában. Szívesen emlék- 
szem arra az akciófestményi talál-
kozóra, amely Ukrajna, Szlovákia Ma- 
gyarország határán zajlott le. Ott a 
három ország művészei közösen 
alkottak, de szerepeltünk műtermi 
anyagokkal installációkkal. Végeze-
tül hadd említsem meg: 1996-tól 
dolgozom a Miskolci Galériában. 
Egy kisebb összetartó csapatban 
dolgozunk. A feladatokat közösen 
hajtjuk végre, ha a munkák ösz-
szetorlódnak, összefogunk, segítjük 
egymást.     

Urbán Tibor képekben hordozza világát magában

szöveg: Udvardy József
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A „Miskolciak az Avasért” Alapítvány prominensei hónapról 
hónapra gondoskodnak arról, hogy a helybéliek visszaszokjanak 
az avasi pincékbe. Olyan kulturális csemegéket hoznak ide, amelyet 
a látogatók egy- egy pohár bor mellett kvaterkázva, kellemes estét 
eltöltve élvezhetnek. 

Még ma is látható az a kiállítás az avasi Szarka pincében, amelyet 
a kenyér ünnepén nyitott meg Szarka János görög katolikus 
parókus, Raffai Kinga festőművész képeiből augusztusban. Mint 
fotó- összeállításunkból kitűnik sokan voltak kíváncsiak a gyönyörű 
képekre, de arra is amit az Avas fejlesztésének időszerű feladatairól 
Cseh László képviselőtől,  és Simon Gábor önkormányzati építési 
biztostól hallhattak. A szemet gyönyörködtető tárlat után a 
vendégeknek arra is volt módjuk, hogy a szomszédos csodálatosan 
felújított pincében, amely Szőke Zoltán tulajdona, fiatal tehetséges 
művészek alkotásait megtekinthessék. 

Mindennapi 
kenyerünk a 
Szarka pincében

- Tizenöt év egy vállalkozás életében nem sok, amikor vannak 
Európában több száz esztendeje működő cégek is, de a mi éle- 
tünkben jelentős – mondta Ágoston László a 15.születésnapját 
ünneplő miskolci Telvill Kft. ügyvezetője, a lillafüredi Palota- 
szállóban, - majd így folytatta: Cégünk 1990-ben távközlési háló- 
zatok tervezésével, kivitelezésével kezdte meg tevékenységét, 
mint GMK. A piaci igények kielégítése érdekében folyamato- 
san bővítettük tevékenységünket az optikai kábelekkel megvaló- 
sított földalatti, valamint földfeletti távközlési hálózatok építé- 
sével. 1996-ban megalakítottuk a villamos hálózat építő és sze-
relő részleget, 1999-ben az infokommunikációs üzletágunkat. 

Kezdetben, tőke tekintetében a tipikus „nulláról induló” cégek 
közé tartoztunk, mára viszont 1 milliárd Ft feletti árbevételt el- 
könyvelő, 70 főt foglalkoztató középvállalkozássá fejlődtünk. 
   A cég tulajdonosai most sem feledkeztek meg a mecenatúrá-
ról, – amely az utóbbi esztendőkben fémjelzi nevét a vállalkozás- 
nak, - hiszen az ünnepségen, a Miskolci Nemzeti Színháznak aján- 
dékoztak egy defibrillátor készüléket, amelyre reméljük a 
színházban soha nem lesz szükség, de ha mégis, szakszerű 
használatával emberi életet menthet meg a gyors beavatkozás. 
A születésnapi fogadás tele volt meglepetésekkel. Fergete- 
ges koncertet adtak a Miskolci Ütősök, láttunk igazi tűztán- 
cosokat, szólt a talpalávaló, és finom étkek, kitűnő koktélok 
kerültek az asztalra.

születésnap

Ágoston László, átadja a defibrillátort Seres Ildikó művésznőnek, és 
Koncz Boglárka művészeti titkárnak

A cég tulajdonosai megszelik a szülinapi tortát

A Miskolci Ütősök

Tompa Sándor Országgyűlési képviselő és 
dr. Koleszár Lajos a Semmelweis Kórház igazgatója

Szűcs Erika alpolgármester és Káli Sándor polgármester
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A történelmi Avas borászati hagyományait idézi fel 
avasi sétánk során a nemrégiben épült Borvendéglő. 
Az Avasi Kilátónál autóval leparkolva néhány perces 
sétával ereszkedhetünk le a tájba illő falépcsőn, miköz-
ben a város csodálatos panorámája tárul elénk. 

A Borvendéglő tágas kerthelyisége és a 80 fő befoga- 
dására alkalmas terem kiváló lehetőséget biztosít ren-
dezvények, csoportos összejövetelek lebonyolítására. A 
rendelkezésre álló korszerűen felszerelt melegkonyha, 
az udvaron található kemence és tűzhely lehetőséget ad 
speciális ételek elkészítésére. A Borvendéglőhöz tarto- 

zó több pinceág egy része a borok tárolására szolgál, 
- hiszen a vendéglőben Magyarország minden jelentős 
borvidékéről (Tokaj, Eger, Soltvadkert, Villány, Sopron, 
Nagyréde, Badacsony) található mind folyó, mind 
palackozott bor. Kellemes időtöltést jelenthet a pinceá-
gakban kialakított Bormúzeum megtekintése,  ahol város-
történeti kiállítás, illetve a régi hagyományos borászati 
eszközök tárháza kerül bemutatásra. Rendezvények 
lebonyolításával, illetve a terembérlettel kapcsolatban 
az alábbi telefonszámokon érdeklődhetnek:

30/928-8793     70/213-9740     46/713-714

BorvEndéglő 
és BormúzEum 
az avason

90-60-90: sokan gondoljuk azt, hogy amennyiben mell-, derék- 
és csípőbőségünk eltér az örökkön áhított álomszámoktól, 
akkor nekünk annyi, jobb, ha meg sem próbálunk felöltözni, elég 
ha magunkra aggatunk bármilyen göncöt, most jó lesz, úgyis 
lefogyunk, majd akkor veszünk magunknak új ruhákat. 

Ha citromot kapsz, csinálj belőle limonádét!
Aki elfogadja vele született alkati adottságait, az szépnek látja a 

világot is. Az ápolt, harmonikus megjelenést a mindenkori divat és 
az egyénre szabott öltözködés egyensúlya adja. Használjuk ki az 
öltözködés segítő erejét, üzenjünk általa kiegyensúlyozottságunkról, 

egyenrangúságunkról, életerőnkről és életszeretetünkről.
Első és legfontosabb feladatunk tehát, testünk elemzése, arányaink 

megállapítása. 
Biztos vagyok abban, bármennyire nem vagyunk is alkatunkkal 

megelégedve, találunk magunkban valamit, egy icipici kis 
pontot vagy testrészt, ami tetszik. A cél az, hogy arra irányítsuk 
a figyelmet. 

Öltözködési tanácsok
Van olyan alkat, amely mindenhol kerek. Igen ám, de az alma 

alakú nőket legtöbbször csodás, formás lábakkal ajándékozta 
meg a sors. Máris van mit kiemelni, a férfiak bolondulnak a szép 
lábakért! Legyen a szoknya rövid, és egyenes, a felsőrész pedig 
minél egyszerűbb.

A figyelmet az arcra, a nyakra, a lábakra kell terelni. Válasszunk 
ehhez színében, megjelenésében feltűnő ékszereket, bizsukat, 
sálakat, kendőket, cipőket. Az övet iktassuk ki a kelléktárból. A 
színében, minőségében igényesen megválasztott kellékek a telt alkat 
harmonikus megjelenésének egyik kulcsa. Nemcsak az alapruhatár 
darabja a blézer, hanem az egysoros, három gombos blézer, csípőig 
érő fazonnal igen előnyös viselet. Finom gyapjú anyaga legyen 
halszálkás, apró kockás vagy vékony hosszanti csíkozású.

A színeket illetően is kialakult az a téves elképzelés, hogy a 
kövérebb nőknek mindig feketében kell járni. Való igaz, hogy a 
sötétebb színárnyalatok keskenyítenek, de nem kell minden esetben, 
kizárólag a feketét használni. Ráadásul elég, ha a szoknya vagy 
nadrág sötétebb, amennyiben csípőtájékon jelentkeznek a gondok, 
a felsőrészek viszont bátran lehetnek olyan élénk színárnyalatok, 
amelyek derítik az arcot, üdévé, széppé varázsolnak, vagyis elvonják 
a figyelmet a problémásabb helyekről.

S mint Churchill angol politikus vallotta: “Amit nem adott meg 
az Isten, azt megadhatja a szabó.”

A molettek 
is lehetnek 
divatosak

A fotókon látható divatos ruhák megvásárolhatóak a Molcsi Divat üzletében, Miskolcon, a Széchenyi utca 59. szám alatt.
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– Ravensburgban, Németországban szület-
tem – kezdi a mesélést a sikeres koreográfus. - 
Az akkori politikai helyzet ugyanis úgy hozta, 
hogy épp a születésem előtt telepítették át az 
iskolát, ahol édesapám latint tanított, német 
földre. Alapvetően azonban a gyermekkorom 
már Magyarországhoz, egy Kunszentmiklós 
nevű falucskához köt, hiszen tizenhat éves 
koromig ott éltem és az első emlékeim is 
onnan valók. 

– Milyen légkörben nevelkedett? 
– Szerencsés helyzetben voltam, hiszen a 

kunszentmiklósi kulturális centrumot akko-
riban a családunk jelentette. Így aztán 
tűzközelben voltam, a szüleim jóvoltából 
nekem, ahogyan két testvéremnek is, állandó 
művelődés jutott. Édesapám rendszeresen 
irodalmi esteket rendezett a falu lakóinak, 
amelyeken természetesen mi is részt vettünk. 
Nagy házi könyvtárunk volt, rengeteget 
olvastam. Az esti családi program pedig az 
volt, hogy színházi közvetítéseket, operákat 
hallgattunk a rádióban. 

– Az irodalom és a színház szóba került, 
a tánc azonban mintha kimaradt volna a 
felsorolásból. 

– Nem csak a felsorolásból maradt ki, hanem 
a gyermekkoromból is.  Egy kicsit persze népi 
táncoltam, gyakran jártunk a pesti Operába, 
de én magam nem tanultam táncolni. Inkább 
színjátszó körbe iratkoztam be, nagy élmény 
volt számomra Nemecsek szerepe. Ennek 
ellenére a családom orvosnak szánt, én pedig 
igazán nem is gondolkodtam akkoriban a 
jövőmön. 

– Mi hozta a nagy fordulatot? 
– Megláttam az újságban egy felhívást, 

az Állami Balettintézet „túlkoros” fiatalok 
számára felvételt hirdetett. Úgy éreztem, hogy 
nem hagyhatom ki a lehetőséget. Szerencsére 
mindig is szerettem sportolni, így aztán a 
fizikai felkészültségem elfogadható volt. 
Felvettek és én tizenhat évesen elkezdtem 
táncolni. Az évfolyamunk gyorstalpaló 
képzésen vett részt, nagyon kemény munka 
várt ránk. Nem volt könnyű a helyzetem, 
rendkívül gátlásos voltam, sok mindennel 
meg kellett küzdenem. Először akkor 
lélegezhettem fel, amikor sikerült az első év 
végi vizsgám. Csoporttársaimmal két év alatt 
végeztünk el hat évet, így sikerült felzárkózni, 
azt követte a korunknak megfelelő képzés, 
ami még három évet jelentett az iskolában. 

– Innen egyenes út vezetett a Pécsi Balett 
társulatához?

– Abban az időben az iskolák még tudtak 
gondoskodni a tanítványok későbbi sorsáról, 
így aztán ajánlás útján bekerültem a Pécsi 
Balett táncosai közé. Nagy lehetőség volt és 
én tudtam, hogy élnem kell vele, hiszen egy 
táncos harmincöt éves kora után már nem 
igen vállalkozhat főszerepekre. Vágytam 
a feladatokra, annak ellenére, hogy az 
első periódus szintén nem volt könnyű 
számomra. Eck Imre volt akkoriban a  
művészeti vezető, aki reformtevékenységével  

 
jócskán megváltoztatta a balett helyzetét és 
megítélését Magyarországon. Szerencsés 
voltam, közvetlenül tőle leshettem el a 
szakmai finomságokat. 

– Hogyan emlékszik vissza a pécsi tizenöt 
évre? 

– Szakmailag és emberileg egyaránt meg-
határozó időszak volt számomra. Minden al- 
kalommal, ha felszálltam a Budapest-Pécs 
vonatra, megdobbant a szívem és alig vártam 
a megérkezést. Érdekes, miután elkerültem a 
városból, azután is sokáig úgy indultam el 
reggelente a vasútállomásra, hogy irány Pécs! 
Nagyon nehéz volt az elszakadás, főként 
hogy fájdalmasan zárult számomra az ottani 
időszak. Betöltöttem ugyanis a bűvös har-
mincötöt, így aztán a táncosi pályától elkö-
szönve koreográfusnak álltam. A gond csak 
az volt, hogy ott, Pécsett több igen jelentős 
szakember működött, akik mellett akkoriban 
kevésbé rúghattam volna labdába. Sokat kö- 
szönhetek nekik, ők voltak azok, akik segí-
tettek nekem állást találni. Ez nagylelkű gesz-
tus volt részükről, mégis nehezen fogadtam, 
megbántottnak éreztem magam, hogy nem 
kellek többé. 

– És jött Debrecen…  
– Nem egészen. Úgy volt, hogy ott tudok el- 

helyezkedni, de épp felújították a színházat, 
nem értek rá velem foglalkozni. Így aztán egy 
ideig munka nélkül voltam, amit nehezen vi- 
seltem, főként a munkanélküliség akkori meg-
ítélése miatt. Valóságos bűnözőnek számítot- 
tam a társadalom szemében, mivel nem volt 
feladatom. Az senkit nem érdekelt, hogy boldo- 
gan tettem volna eleget bármilyen szakmai 
kihívásnak. A megmentőm Miskolc volt, ahol 
eltöltöttem néhány hónapot kisebb felada-
tokkal, majd a következő évadban – a kezdeti 
elképzelésnek megfelelően - átszerződtem a 
debreceni Csokonai Színházba.   

– Szép évek voltak? 
– Nem mondanám, de erről biztos, hogy 

én is tehetek.  Egyrészről nagyon erősen 
visszavágytam Pécsre, hiányzott az ottani 
légkör, nehéz volt a barátok nélkül. A 
másik probléma az volt, hogy Debrecenben 
koreográfusként – szerintem – kevés feladatot 
kaptam. Sokkal többet tudtam volna 
dolgozni, mint amennyit elvártak tőlem, így 
aztán az országban mindenfelé vállaltam 
megbízásokat. Szép emlékem Debrecenből 
három önálló balett-estem. Ezeket nagyon 
szerettem. 

– 1992-ben szerződött a Miskolci Nemzeti 
Színházhoz. 

– Hegyi  Árpád Jutocsa direktor 
meghívására érkeztem és itt már igazán 
felszabadultan tudtam alkotni. Ami valóban 
elindította miskolci ténykedésemet, az a 
karácsonyi Diótörő volt, ami azóta is évről  
évre ismétlődik, alakul, szépül. Szereti és 
igényli a közönség, hagyományként tartja 
számon a társulat. Ez a bemutató olyannyira  
fontos volt, hogy szárnyakat adott, nemcsak  

A színészbüfében üldögélünk, beszélgetünk. Alig néhány perce fejezte be táncos tanítványainak okítását, és esett 
be hozzám az interjúra, máris várják a Csizmás kandúr szereplői. Majoros Istvánt ugyanis jó ideje rendezőként 
is számon tartják. Tevékeny ember, akit – mint mondja – mindig a legjobbkor találnak meg a feladatok.

„megtalálnaK 
a KihívásoK”

Beszélgetés Majoros Istvánnal, a Miskolci Nemzeti Színház tánckarának vezetőjével

 
 
nekem, hanem a színházvezetésnek is. Évről 
évre javult a tánckar színvonala, egyre több 
táncos produkció született, megalakult a 
tánctagozat, Miskolc városa kezdte komolyan 
venni a balettot is. Ez nagy öröm számomra, 
jól érzem magam itt. 

– Néhány évvel ezelőtt rendezőként is 
bemutatkozott. Élvezi az új szerepkört? 

– Nagyon, bár először nem tudatos válla- 
lás volt. Az akkori színházvezetés a Diótörő 
színrevitelét már rendezésként értékelte, 
holott én nem rendeztem, csak koreografáltam. 
Attól kezdve azonban egyre többször kértek 
fel rendezésre. Az első komoly kihívás a Kapj 
el! című musical volt, ami a közönség körében 
nagy sikert aratott. Azóta több nagy munka 
van a hátam mögött, színpadra állítottam 
többek között a Traviátát, a Toscát és a 
Leányvásárt is. Élvezem, szeretem. A gyerek- 
darabokkal való foglalkozást is, mint most a 
Csizmás kandúr, vagy nemrégiben a Csoda- 
malom Bábszínház-beli rendezésem. Meggyő-
ződésem, hogy a gyerekeket nem bevonni 
kell a produkcióba, hanem megmutatni nekik 
a színház csodáját, légkörét. El kell varázsolni 
a kicsiket a színpadi világgal, nem ugráltatni, 
szerepeltetni őket. Nagy öröm, ha az előadás 
után hallom, ahogy a gyerekek szüleikkel 
beszélgetnek, vitatkoznak a látottakról. 

– A tanításra régóta készült? 
– Nem, annak ellenére, hogy még fiatalon 

megszereztem a táncpedagógusi diplomámat. 
Most ez kapóra jön, hiszen évek óta tanítom a 
miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola 
növendékeit. Az ottani tánctagozat irányító-
jaként és tanáraként is látom, hogy sajnos a 
mai fiatalok sokszor csak jobb híján jelentkez-
nek táncosnak, vagy a képzésben a modern stí- 
lusokat keresik. Hamar csalódniuk kell, hiszen 
mi színpadi táncosokat képzünk és lehetőleg 
olyanokat, akik szívvel-lélekkel készülnek a 
pályára. Öröm, ha néhány elhivatott gyereket 
találunk, velük igazán lelkesítő a munka. 

– Csak színházról és táncról beszélgettünk. 
Mi a helyzet Majoros István színházon kívüli 
életével? 

– Ez jó kérdés, hiszen nem nagyon van 
életem a munkámon túl. Ezt szeretem, 
ebben vagyok otthon. Dolgozom akkor 
is, ha a Duna közeli házamban vagyok, 
hiszen a fejemben olyankor is alakulnak a 
koreográfiák. Szerencsére a munkanélküliség 
elkerül; ha egy kicsit lazább lenne az életem, 
máris jön egy újabb kihívás, ami inspirál, 
és tettekre buzdít. Ha pedig mégis igazi 
kikapcsolódásra vágyom – kertészkedek, 
vagy vendégül látom a rokonságot. De tudja 
mit? Számomra a teljes felüdülést továbbra 
is azok a bizonyos vonatozások adják. 
Olyankor kikapcsolom a telefont, elbújok az 
ismerősök elől és elfoglalom magam a saját 
gondolataimmal. Az évek során talán csak az 
irány változott, Budapestről immár jó ideje 
nem Pécsre, hanem Miskolcra indulok.

szöveg: Szabó Virág
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– Mint oly sokan a szakmában, Ön is az egykori 
sárospataki kerámiaüzem növendéke volt. Hogyan 
emlékszik vissza azokra az időkre?

– Annyiban egy kicsit korábbról kell kezdenem, hogy 
szerencsés embernek tartom magam. Szülőhelyemen, 
Miskolcon több munkahelyem volt. A Földes Ferenc 
Gimnáziumban érettségiztem, majd háztartási gépszerelő 
szakmát szereztem. Ugyanakkor imádtam korongozni, s 
bármerre vetett is a sors, valahogy mindig úgy alakult, 
hogy koronghoz és égetőkemencéhez jutottam, ahol 

készre formálhattam munkáimat. Egyébként pedig 
imádtam a vidéket járni, gyűjtögetni. Ha nem is maradt 
meg minden darab (mert sokat költöztem, és vásárokon is 
adtam el portékáiból) az edények, a kancsók, dísztárgyak, 
vagy azok fülének formája, mintázata megmaradt az 
emlékezetemben. Sárospatakra pedig úgy kerültem, 
mint általában a többiek. Tudomás szereztem róla, hogy 
az üzembe tanulókat keresnek. Azonnal felmondtam 
az akkori munkahelyemen, és a következő hétfőn már 
a városban voltam. Mindössze egy hátizsák lógott a 
vállamon. Az első évfolyamra vettek fel. A tanulmányi 
idő két évig, 1969-től 1971-ig tartott. Minden gyártási 
műveletet igyekeztek velünk ott elsajáttítatni. Mondjuk 
a fülezést, az engolozást, a díszítést. Egyébként 
korábban az is megfordult a fejemben, hogy a Színház 
és Filmművészeti Főiskolára jelentkezzem, de aztán 
nem volt bátorságom belevágni. Osztálytársam volt 
Szelekovszki Magdolna (róla már közölt riportot 
magazinunk) és Nádasdi József, aki rajztanár lett. Az 
emlékeim egy fiatal, tanuló emberéé. Szabadidőnkben 
sokat voltunk együtt, beszélgettünk, mókáztunk, és éltük 
a fiatalok életét, ahogy az akkoriban szokás volt.

– Úgy vélhetnénk, az iskola befejezése után visszatért 
Miskolcra, hiszen a nagyvárosban mégiscsak nagyobbak 
az érvényesülés lehetőségei. Ám nem így történt.

– Valóban. És hogy miért maradtam? Egyszerű a válasz. 
Munkát kaptam a gyárban. A termelésben dolgoztam, 
szériában gyártottuk a kiskancsókat, dísztárgyakat, 
tálakat. Keletjük is volt a munkánknak, termékeinknek. 
Bizonyára sokan emlékeznek még a jellegzetes, barna 
mázas, virágmintás pataki tálakra. Én próbáltam 
a korongosok között új utakat keresni, nemcsak a 
szériagyártásban munkálkodni. Ahogy mondani szokás, 
igyekeztem bontogatni a szárnyaimat. Néhányan elértük 

az igazgatóságnál, hogy pályázatokon zsűriztessük a 
termékeinket. Kazincbarcikán, és ott helyben Patakon 
voltak kisebb kiállításaink. Ezt az időszakot a rákészülés, 
a piac megismeréséért folytatott harc jellemezte.

– Mi volt a következő lépés?
– Több fordulópont volt az életemben, de ami élénken 

él az emlékezetemben, Budapesten meghirdették a 
kétfordulós, Országos Edényzet Pályázatot. A kiírás 
úgy hangzott hogy a hagyományos iskolán alapuló, de 
az akkori jelen konyháiban is használható edényeket 
kellett terveznünk és készítenünk. Azaz például 
egyrészt esztétikusak, könnyen kezelhetőek legyenek. 
Az én edénysorozatom aztán „bevonult” a boltokba. Az 
akkori Amphora cég képviselői is jelentkeztek, a Zsófi 
étkészletet például Németországba exportálta a cég.

– Bármilyen sikeres volt is Sárospatakról távozott. 
Mégpedig a megye egyik egészen más szögletébe, 
Mezőcsátra. 

– A Népi Iparművészeti Tanács 1986 elején feladatot 
adott a hejőszalontai kerámiaüzemnek, hogy a cég újítsa 
meg a formavilágát. Csáton laktam, de tulajdonképpen 
az üzemben éltem. Nem akarok nagy szavakat 
használni, de akkoriban boldog ember voltam. Jártam 
a helyi múzeumokat, fotóztam, rajzoltam, terveztem, 
kiviteleztem. Ugyanazon év októberére közel kétszáz 
darabos kollekciót állítottam össze. Munkatársaimmal 
megújítottuk a színeket, formákat. A vállalat elismert 
engem, Lehetőségem volt alkotni. Ha a zsűriztetés sikeres 
volt, a cég is díjazott engem. Aztán e szép korszak véget 
ért, most ne részletezzük, miért.

– Lépjünk túl ismét a részleteken. Visszakerült 
Miskolcra, három évig alkalmazottként dolgozott az 
ÉRÁK-ban, majd Vámosújfaluba vezetett az útja.

– Ebben a faluban telepedtem le, meghívásra. A 
Búzavirág Alapítvány oktatójaként vak és csökkentlátó 
gyermekeknek igyekszem átadni a tudásomból, amit 
lehet. A hat hónapos képzés után ezek a gyerekek 
betanított fazekas bizonyítványt kapnak. Ez a munka 
az ő számukra is megtanulható egy bizonyos szinten, 
ha kellőképpen szorgalmasak. 

– Gondolom, közben azért saját maga is dolgozik.

– Munkáimban egyrészt őrzöm a sárospataki, csáti 
népi formakincset, de igyekszem új stílusomat is 
kialakítani. A kertkultúra változásaihoz alkalmazkodva 
– a veteményesek helyén a legtöbb portán már gyep 
van – például szabadtéri virágtartókat készítek. 
Szerencsés embernek tartom magam, mert az csinálom, 
amit szeretek. „Összejöttem” az anyaggal. Amikor én 
hibáztam, az agyag segített, ha tisztességgel és hűséggel 
bánok vele, nem csap be, szép a termék. 

A Miskolci Kézműves Alkotóház egyik műhelyében Horváth 
Annamária formálja a vázát az agyagból. A Miskolci Egyetemen 
geográfusnak készül, ám a nyári alkotótáborban munkásruhát 
öltve agyagkorsót készít, Horváth Kálmán, a Népi Iparművészet 
mestere irányításával.

A népi iparművész  mozgalmas pályája

Az alkotásban és a tanításban   találja meg örömét

Az egyetemis- ta 
kancsót formáz

A kész kancsó 
a művész 

megformálásában
A kész, félkész 

munkák a kemencében

A mester agyagot készít elő

szöveg: Udvardy József
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Ritka vendég  nyáron Miskolcon 
Kovács Attila (39), így jó pár egyez-
tetés után sikerült megcsípni egy 
beszélgetés erejéig. Irodájának, ami 
egyben oktatóterem is a falán vitor-
láshajók képei, cápa álkapcsok, régi 

búvárrelikviák... a déli tengerek 
hangulatát idézi. Ez nem véletlen, 
hiszen a gazda bevallása szerint az év 
12 hónapjából általában 4-et tengeren 
tölt. De idézzük fel a kezdeteket, 
amikor a kontinens közepén, 800 
km-re a legközelebbi tengertől egy 
miskolci kis srác elhatározta, hogy 
megtanul búvárkodni. 

„Ennek már bizony 25 éve. Miskol-
con, az MHSZ klubban kezdtem, 
ahol szájról szájra járt a tudnivaló, be 
kell vallani, nem volt igazi oktatás. 
Amikor bejöttek a 80’-as évek végén 
Magyarországra is a nemzetközi bú- 
vároktató rendszerek, akkor regiszt- 
ráltattam magam, s 1995-től oktatok. 
Ez már a 11. szezon, amit magam 
mögött tudhatok oktatással, túrave-
zetéssel. Nyaranta Dél-Dalmáciába, 
Dubrovnikba szervezem az utakat. 
Ezek nem csak a búvárkodásról szól- 
nak, hanem a környék megismeré-
séről, hajózásról, városnézésről, jó 
vacsorákról a partmenti éttermekben. 
Komplex nyári program áll össze, 
így kezdők, családtagok is jöhetnek. 
A teljes nyarat lent töltöm az Adrián, 
akkor jövök csak haza általában, 
ha szerződéses munka van itthon. 
Az elmúlt hetekben például csapatom- 
mal a Kiskörei Vízierőműben dol-
goztunk. Komoly ipari munka volt, 
ami az áradás miatt csúszott is. 

kell elkerülni” - utalt vissza tengeri 
hőskorára Kovács Attila, amit ezen 
sorok írója is megerősíthet, mivel 
mindketten ott voltunk 1995-ben 
a Szent István expedíción.  Na, 
de térjünk vissza Egyiptomhoz! 
Mindig szervezetten, konvojban 
közlekedünk, az ellenőrzőpontoknál 
az átkelést helyi, arab vezetőink 
intézik. Van már Egyiptomban 
több magyar érdekeltségű búvár-
bázis is, ezekbe járunk, így arab 
környezetben, de magyar nyelven 
megy az oktatás. A tengeren inkább 
csak csoportot vezetek, akkor oktatok, 
ha felkérnek, vagy akik itthon velem 
csinálták meg az elméletet, medencei 
merülést. Néha kisegítek a bázison, 
külföldieknek is vezetek merülést. 
Vannak akik már ismerősként kö- 
szöntenek, mikor legközelebb 
összefutunk.

Azért a szíve Dalmáciához húz. 
Dalmát akcentussal ugyan, de horvá- 
tul is megtanult. Brúnó keresztszülei 
horvátok, s ha lány lett volna, akkor 
Dalma lenne... “Aki a horvát beszédet 
hallja, s nem érti mit mondanak, a 
keményebb hanglejtésből azt hiheti 

“Kaptunk” pár döglött disznót és egy 
lovat is. Gondolhatják milyen szag 
volt... De kipucoltuk amit vállaltunk. 
Néhány nap múlva megyek vissza 
az Adriára a családdal. Alig várom 
már, hogy 15 hónapos Brúnó fiam 
megmerítsem a tengerben” - tért át 
a közeljövőre Kovács Attila. A la- 
ikusok talán csodálkoznak, hogy szep- 
tember második felében viszi nyaralni 
a családot a tengerpartra, de mint 
mondja Dubrovnikánál november 
elejéig lehet merülni a tengerben.  
Utána pedig Egyiptom következik. 
Először a Sínai-félszigetre visz egy 
csoportot, majd le délre, a szudáni 
határ közelébe  mélytengeri szafarit 
vezet. 

A Sínai elég forró terep mostanság, 
újévkor Tabában robbantottak szál-
lodát, a nyár elején pedig Sarm el 
Sejkben a terroristák. “A robbantások 
óta nem jártam Egyiptomban, de 
amint hallom a búvárok körében 
semmit sem csökkent a túristakedv. 
A szerb-horvát háború alatt is a 
kemény mag mindig lejárt az Adri-
ára, legfeljebb indulás előtt néztük 
a híradót, hogy melyik helyeket 

A mélység legalább olyan rég vonzza az embereket, mint az égbolt. 
Képzeletben sokan járták a világ tengereit Cousteau kapitánnyal, a híres 
francia (természet)búvárral, azonban keveseknek adatik meg, hogy le is 
merüljenek a tenger fenekére. Közéjük tartozik a miskolci Kovács Attila, 
akinek hobbija a munkája, búvároktató, túraszervező. Visszatérő vendég 
az Adrián és a Vörös-tengeren, közben pedig itthon ipari búvárkodik.

durvák, pedig velünk magya-rokkal 
kimondottan kedvesek, vendég-
szeretők. Nehezen barátkoznak, de 
ha egyszer valakit megszeretnek, 
akkor az egész életre szól. Az északi 
rész már inkább problémás, a turiz- 
mus “elnémetesedett” - már inkább 
a pénz dominál. Délen még sokkal 
romantikusabb a hangulat. A tenger 
fantasztikus. Egyik kedvenc merülési 
helyem egy második világháborús 
olasz hajóroncs. Tengeri akna rob-
banása süllyesztette el, 25-50 méter 
mélység között van. Árút szállított. 
A fenéken van négy traktor, ami 
leesett a fedélzetről, bele lehet ülni a 
nyergébe, s képzeletben felszántani a 
tengerfeneket...” - s jönnek a mesék 
a vízalatti világról. 

A búvárokat  kirobbantani 
sem  lehet

Egy búvárnak is vannak állmai, 
Kovács Attila Kubába és Délkelet-
Ázsiába (Kína, Vietnám vagy 
Thájföld) szeretne egyszer eljutni. 
Természetesen, mint búvár. No meg 
merülni, merülni, búvárkodni öreg 
koráig. Optimistán mondja, hogy 
a tengereken találkozni 60-70 éves 
búvárokkal is. Természetesen ők már 
nem tépik az istrángot, nem erőltetik 
meg a szervezetüket, csak módjával, 
óvatosan merülnek, az élményért. 
Még mesélne, de nincs idő, csörög a 
telefon, jönnek mennek a barátok, s 
este családi program...  Attila ráérsz 
majd mesélni ősz szakállas öreg 
bácsiként az unokáknak - gondoltam 
búcsúzkodás közben, s azt hiszem ő 
is kiegyezne ezzel.

A tengerfenék  traktorosa

szöveg: Csontos László



Fehér lappal fogott neki a Peugeot az 1007 megalko-
tásának, és létrehozott egy szabályokon túllépő autót, 
amely nem elégszik meg a márka kínálatának bővítésével. 
Ötletes és helytálló választásokon alapuló koncepciójával 
újraértelmezi a kompakt automobil fogalmát.

Célja, hogy megkönnyítse az életünket. Már-már arcát-
lannak tűnik.

Semmilyen hasonló vagy hozzá közelíthető nem létezett 
még a Peugeot kínálatában. Még a neve is teljesen új. A 
Pininfarina-tervezésű 1007 az első négyjegyű számból álló 
Peugeot 1929 óta.  

A típus egyik szlogene: „Könnyű vele az élet!”. Már az első 
kapcsolat során érthetővé válik az állítás. A legizgalmasabb 
része, a már a 2002-es Párizsi Autószalonon bemutatott Sésame 
tanulmányautóról is ismert tolóajtó. Gombnyomásra nyílik 
automatikusan a karosszéria vonalát követve, így nem foglal 
el több helyet oldalt, mint a visszapillantó tükör. 

A „Caméléo”, vagyis Kaméleon elnevezésű, egészen 
egyedi koncepciónak köszönhetően az 1007 belső tere 
szinte varázsütésre átalakítható. A sötétkét alapszínt 
tizennyolc más árnyalatú dekorelem, az üléslapok és 
támlák közepe (összesen nyolc darab), két ajtóbetétközép, 
négy szellőzőkeret, két szőnyeg a műszerfalon és a két 
hátsó rakodóhely fedele – egészíti ki, ezeket a tépőzáras 
garnitúrákat egy szempillantás alatt lecserélhetjük. Mind-
össze negyedóra és az 1007 teljesen újjávedlik. Az ügyfelek 
bármilyen felszereltségi szint és motorizáció esetén kilenc-
féle árnyalatból választva teremthetik meg az 1007 belső 
harmóniáját, napi kedvüktől függően. Az utastér vidám és 
barátságos, csábítóan trendi vonásokkal!

A bent ülők nagyra értékelik majd az utastér különböző 
részein található rakodóhelyeket is, az ülések alatti fiókokat, 
az első ülések fogalalatában vagy hátul az álpadlóban 
kialakított tárolóhelyeket, a hátsó ajtókon található 
térképzsebeket, a középkonzolon és műszerfalon kiképzett 
számos rakodóhelyet és pohártartót.

Akiknek volt szerencséjük vezetni az 1007-et, elsőként a 
kitűnő hangszigetelést emelték ki. „Városi autó” küldetésén 
túl pedig kiváló útfekvésével és vezetési komfortjával, 
valamint dinamikus motorjaival tűnik ki az országúton. 

Végül, de nem utolsó sorban a biztonság. Legyen elég 
annyi, hogy a szakmailag elismert és független Euro NCAP 
törésteszten a Peugeot 1007 a maximális 5 csillagot érte el!

Így könnyû!
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Az egész napos színes programban a „főszerepet” ezúttal is 
a nyugdíjas egyesületek, klubok művészeti csoportjai töltötték 
be, de volt lehetőség egészségmegőrző és prevenciós előadás 
meghallgatására, gyakorlati bemutatóra, a rendőrség részéről 
bűnmegelőzési tanácsadásra, valamint az országos, megyei 
és a helyi nyugdíjas szervezetek vezetőinek tanácskozására. 
A közös ebéddel és a várossal való ismerkedéssel pedig,  
teljessé vált a találkozó. Az időskorúak helyzetével, 
életminőségük javításával foglalkozó vezetők tették közzé 
eddigi tapasztalataikat és elképzeléseiket.  Ezek közül 
ismertetjük – a teljesség igénye nélkül – Jankovics György, 
a nyugdíjasok országos egyesületének elnöke, Mihalovits 
Ervin, a nyugdíjasok országos képviseletének elnöke és 
Gyárfás Ildikó, a B.A.Z. megyei Idősügyi Tanács elnökének 
felszólalását.

Jankovics György: elsőként – nem merő udvariasságból 
– a házigazda Tiszaújváros vezetőinek példaértékű munkáját 
dicsérte, amellyel jelentősen sikerült javítani a helyi időskorúak 
életminőségén. Majd megjegyezte, hogy a hazai nyugdíjas 
társadalom döntő többsége igényli, hogy részt vállaljon az 
ország fejlődésben és hangsúlyozta, hogy a jobbítás nem csak 
az anyagi javak „táján” keresendők. Ennek a generációnak 
is fontos a boldogságkeresés, de ezt nem harsányan kívánja 
megtalálni, hanem – korának megfelelően - csendesen.

Mihalovits Ervin bevezetőjében nosztalgikus hangokat ütött 
meg, mert – mint mondotta – majd egy évtizedes munkája 
kötődik egykori, több névváltoztatást is megélt városában. 
Jelenlegi munkájával összefüggésben közölte, hogy az egy 
évtizede tartó tisztsége alatt, sokat változott nyugdíjasok 
napi élete. Majd felsorolta a korosztályát érintő változásokat, 
a jobbítások létrejöttének hátterét, amihez jelentős mértékben 
hozzájárultak maguk a nyugdíjasok is. Amit jelenleg hiányol, 
az az érdekérvényesítés lehetősége. Elmondotta, hogy az 
elmúlt évben indított Idősbarát Önkormányzat pályázat 
ez idáig beváltotta a hozzá fűzött reményeket, mert egyes 
településeken érzékelhető, hogy az önkormányzat többet is 
tesz nyugdíjasaiért, mint ami a pályázati kiírásban szerepel.  
Ezek között említette Tiszaújvárost, ahol számos kedvezményt 
biztosít a város vezetése a szépkorúak számára. Ennek emberi 
fontosságára utalva egy ókori görög idézettel élt, „miszerint 

fogd meg az idős ember kezét, és simogasd meg a fiatal fejét”. 
Reményének adott hangot amikor közölte, ismét szeretné, ha 
az idősügyi tanács országos elnökségi ülésein jelen lennének a 
az ország vezetői, s egyre több önkormányzat élne az általuk 
létrehozott pályázat lehetőségeivel.

Gyárfás Ildikó örömmel számolt be, az immár másfél éve 
működő megyei idősügyi tanács munkájáról, amelyben 
meghatározó szerepet játszanak az egyre szélesedő 
kapcsolatok, a különböző nyugdíjas szervezetek bevonása a 
tervezett programok kidolgozásában. Boldogan közölte, hogy 
létrehozták az Esélyek Házát és a megye idei költségvetésében 
80 millió forintot különítettek el, a nyugdíjasok életminőségét 
javító pályázatokra, amelyet a következő esztendőben 
növelni kívánnak. Bejelentette, hogy a megye az elsők között 
csatlakozott az Amerikában már jól működő rákellenes 
mozgalomhoz, s ennek demonstrálására október elején, 
Budapesten a Lánchídon felvonulást szerveznek a megye 
ötven településének női polgármestereivel az élen.

Ózd után a tiszaújvárosi nemzedékek találkozóján 
résztvevők újabb élményekkel gazdagodva távoztak, újabb 
barátságok születtek, erősödött a nyugdíjas szervezetek 
közötti kapcsolat. Hivatalosan is bejelentették, hogy 2006-ban 
Szerencsen rendezik a következő találkozót.

Nemzedékek találkozójának szín-
helye volt Tiszaújváros

A boldogság-
keresés 
a szépkorúak 
számára is fontos

Második alkalommal rendezték Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Nemzedékek Találkozóját szeptember 10-én, 
amelynek ezúttal Tiszaújváros adott otthont. A népes, több mint félezer nyugdíjas mellett több, köztisztséget betöltő vezető 
politikus volt jelen és összegezte az időskorúakkal kapcsolatos feladatait, s adott tájékoztatást jövőbeni terveiről.

szöveg: Fekete Béla

A tanácskozás elnökei: Gyárfás Ildikó, Koscsó Lajos a 
Tiszaújvárosi Idősügyi Tanács elnöke és Mihalovits Ervin

Sokan vették igénybe a „rögtönzött” egészségügyi szolgáltatást  
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október 1.: Ars Antiqua Európai 
Régiók Régi Zenéjének Nemzetközi 
Fesztiválja/Aggtelek, Baradla-barlang, 
Hangversenyterem
Információ: Aggteleki Nemzeti Park Tel: 
48/503-000    /    www.anp.hu 

október 1-2.: Bogácsi szüreti nap / Bogács
A kétnapos rendezvény alatt látványos 
szüreti felvonulással, hagyományőrző és 
táncegyüttesek fellépésével, és bortúrával 
szórakoztatják a vendéget. A pincesoron 
tájjellegű ételeket kóstolhatnak és 
fogyaszthatnak a gasztronómia iránt 
érdeklődők.
Információ: Önkormányzat Bogács Tel.: 
49/534-061    /    www.bogacs.hu 

október 1.: Bacchus bordal és versmondó 
verseny /Bodrogkeresztúr, Faluház
Bacchus kultusznak fél évszázados 
kultusza van Tokaj-hegyalján. A 
rendezvény célja ennek a hagyománynak a 
megőrzése, ápolása.
Információ: Faluház Bodrogkeresztúr Tel: 
47/5396-034.
www.bodrogkeresztur.hu  

október 2.: Segélykoncert a székelyföldi 
árvízkárosultak javára/Tokaj, Református 
Templom
A koncert címe: Borivóknak való… A 
műsorban a Vagantes régi zenei duó, a 
Musica Hungarica együttes, valamint a 
Renaissance Consort lép fel. A két órás 
műsorban előbb Magyar ritmusok címmel 
16-17. századi népszerű dalokat játszik 
a Vagantes együttes, majd bordalokat 
és 17-19. századi diákdalokat a Musica 
Historica játszik – tekintetbe véve hogy 
Balassi több mint egy évig Tokajban lakott. 
A koncertekre  jegyek a tokaji Tourinform 
Irodában kaphatók elővételben.
Információ: Tourinform Tokaj Tel: 47/552-
070. Jegyrendelés: 47/352-259, 30/299-4122.
www.tokaj.hu   

október 3. 10.00: II. Fiatal Filmesek 
Nemzetközi Fesztiválja/Miskolc, Kossuth 
mozi
Második alkalommal kerül megrendezésre 
a Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja. 
A 300 nevezésből 83 filmet zsűriznek 
és mutatnak be. Nemzetközi szakmai 
zsűri díjazza a fiatal alkotók (35 év alatt) 
munkáit. Ezek között dokumentum, 
animációs, kísérleti filmek szerepelnek. 
Időtartamukat tekintve: rövid filmek és 
a hagyományos 1,5 órás filmeket láthat a 
közönség. Az előadások díjtalanok.
Információ: Cine-Mis Moziüzemi Szolg. 
Kht. Tel: 46/412-228
www.filmfestival-miskolc.hu 

október 4. 15.00: „Állatok Világnapja” a 
Vadasparkban/Miskolc Vadaspark

Vetélkedők, arcfestés, maszkkészítés, 
bábszínház, kiállítások, játszóház, 
kézműves foglalkozások.
Információ: Miskolci Városi Vadaspark 
Molnárné Palotai Marianna Tel: 46/403-
203.
www.zoomiskolc.hu 

október 6-27.: Dr. Sidló Gábor fotóművész 
jubileumi kiállítása/Miskolc, Miskolci 
Galéria
Információ: Tel: 46/500-680.
www.miskolcigaleria.hu

október 8-9.: Bükkszentkereszti 
Gombanapok és Huta kupa 
kerékpárverseny/ Bükkszentkereszt, 
Borostyán vendéglő kertje
Információ: Önkormányzat 
Bükkszentkereszt Tel: 46/390-120.
www.bukkszentkereszt.hu  

október 10.: Miskolci Szimfónikus Zenekar 
Bartók/Orff hangversenye/ Miskolc, 
Miskolci Nemzeti Színház
Műsoron: Bartók: II. zongoraverseny 
és Orff: Carmina Burana. A Miskolci 
szimfónikus zenekart a Nemzeti Énekkar 
előadásában, Kovács László vezényletében 
hallhatja a közönség. A Nemzeti Énekkar 
repertoárja rendkívül gazdag, Bachtól, 
Schütz-től kezdve a kortárs zeneszerzőkig, 
az a capella kórusművektől a nagy 
klasszikus oratóriumokon keresztül 
az operáig terjed, sőt a jazz műfajában 
is megfordultak. Az évek során 
eredményesen szerepeltek Európa jó 
néhány nagyvárosában, de sikerrel léptek 
fel Japánban, Izraelben és Törökországban 
is. 1990 óta a karigazgatói tisztet Antal 
Mátyás tölti be.
Információ: Filharmónia – Kelet 
Magyarország Kht. Tel: 46/505-656.
www.filharmónia.hq.hu

október 14. 18.00: XXXI. Nemzetközi 
Formációs Fesztivál, Magyar Nemzeti 
Bajnokság és Open Verseny/ Miskolc 
Városi Sportközpont
A rendezvényen 25 -30 induló csoport, 
600 résztvevő mutatkozik be standard 
és latin koreográfiákkal. A verseny négy 
kategóriában – standard mix, latin mix, 
társasági táncok, junior és felnőtt – zajlik. 
Az esti Gálaműsorra és az Open Versenyre 
a legjobb európai csoportok kapnak 
meghívást, ezzel kitekintést nyújtva a tánc 
különböző műfajaira. A verseny fővéd-
nöke: Bozóki András kulturális miniszter.

Információ: Ifjúsági és Szabadidőház 
Tel: 46/411-747. 
Kapcsolattartó: Csóka Edit: 46/506-007.
www.ifihazmiskolc.hu 

XXXI. NEMZETKÖZI FORMÁCIÓS 
TÁNCFESZTIVÁL,
MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG ÉS 
OPEN VERSENY
A rendezvény fővédnöke: Bozóki András 
kulturális miniszter
Rendezvény helye: Miskolc Városi 
Sportközpont
Rendezvény ideje: 2005. október 15.
11.00 óra Elődöntők
15.00 óra Döntők
20.00 óra Open verseny és Gálaműsor
Jegyárak: 
Elődöntő: felnőtt: 1.000.-Ft
Gyermek, nyugdíjas: 500.-Ft
Döntő és Gálaműsor:
2.100.-Ft, 2.300.-Ft, 2.500.-Ft
Gyermek és nyugdíjas 
jegyet nem árusítunk!

október 22-nov.19.: Csűrdöngölő – Füzéri 
Hagyományőrző Napok/Füzér
Tizenhetedszer kerül megrendezésre a 
nemzetközi nemzetiségi dalostalálkozó 
és a füzéri fonó szokásokat felelevenítő 
hagyományőrző program.
Információ: Önkormányzat Füzér Tel: 
47/340-345   /   www.fuzer.hu 

október 28-nov. 24.: Borsos István 
jubileumi kiállítása/Miskolc, Rákóczi – ház
„Mindig belső késztetésre, saját 
örömömre faragom kőszobraimat. 
Szobraimmal üzenni akarok a 3000 – ben 
élő embereknek, hogy 2005-ben is voltak 
szép emberi érzések és nemes gondolatok, 
amik nélkül értelmetlen az élet ma is és 
3000-ben is.” Szobrai zömét rakacai szürke 
márványból faragta a művész.
Információ: Miskolci Galéria 
Tel: 46/500-680   /   www.miskolcigaleria.
hu 

október 30.: Hubertus–napi 
Lovasversengés / Szuhakálló, Kastélykert 
Évente Szuhakálló községben és közvetlen 
környezetében, gyönyörű környezetben 3 
napos lovasversenyre hívják a szervezők 
az érdeklődőt. Terepverseny, síkverseny, 
rókaelfogás, military, fogatverseny, 
akadályhajtás, díjugratás.
Információ: Polgármesteri Hivatal 
Szuhakálló Tel: 48/352-081 
Lukács Attila 20/974-2675.www.
szuhakallo.hu

Programajánló
Összeállította:
Zsuga Éva a Tourinform Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkatársa 

Morzsák Borsod-Abaúj-Zemplén megye programjaiból: 2005. október 01-31.



3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u. 32.
Tel.: 46/530-106  Fax: 46/530-100

www.peugeotmiskolc.hu

Könnyû vele az élet!
Az új 1007 a könnyû használhatóságot és a városi autózás egy merõben új látásmódját kínálja. Az 
elektromos tolóajtó, a 2-Tronic váltó és a változtatható belsõ hangulatok mind a könnyedség és a 
könnyebbség jegyében születtek. A Peugeot 1007 biztonságával is kitûnik a szürkeségbõl: az EURO 
NCAP törésteszten az EURO NCAP eddigi történetének legmagasabb pontszámát kapta.
Részletekrõl érdeklõdjön márkakereskedésünkben!

Új Peugeot 1007


