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5jegyzet

nagybátyáim arra a felvetésre, hogy helyezzük el egy 
otthonban, felháborodva kérdezték: mit szólnának az 
emberek? Ő fel tudott nevelni hat fiút, azok meg nem 
tudják őt eltartani? Máig sem értem, miért szégyen az, 
ha a gyermekek szeretnénk megkönnyíteni saját szüleik 
időskori éveit, hogy életükhöz méltóan kiszolgálva, s ne 
kiszolgáltatva teljenek napjai?

Ezt erősíti bennem, egy kedves idős házaspárral történt 
találkozásom. A Kovács házaspár 73 évesen, már négy 
éve költözött be egy szép nyugdíjas házba, s a következőt 
mesélték, nagyon hangulatosan, saját bútoraikkal 
berendezett apartmanjukban. – Betöltöttük a hetven 
évet, még egészségesek voltunk ugyan, de azt a nagy 
családi házat, amely valamikor a gyermekek miatt épült 
hatalmasra, már egyre nehezebb volt karban tartani. A 
gyerekek saját családot alapítottak, a munkájuk máshová 
szólította őket az országban. Úgy gondoltuk, hogy amíg 
erőnk, cselekvőképességünk teljes birtokában vagyunk, 
keresünk mi magunknak egy olyan helyet, ahol jó 
körülmények között, kiszolgálva, ha kell szakszerű 
ápolást kapva, csak egymással, háziállatainkkal, s 
magunkkal törődve töltjük el gondtalanul az éveket. 
Négy év eltelt, s mi már tudjuk nem döntöttünk rosszul. 
Ha kedvünk tartja utazunk, jó társaságban vagyunk, 
meglátogatjuk a gyerekeinket, akik boldogan várnak, s 
jönnek, hiszen tudják biztonságban vannak a szüleik, 
bármi történik velünk ott a szakszerű segítség. Mi kell 
ennél több a magunkfajta idős embernek?

Tévedés ne essék, nem szándékozom reklámozni a 
nyugdíjas otthonokat, csak megfontolásra szántam a 
fenti történetet mindazoknak, akik ugyan szeretnének 
megtenni mindent idős, beteg szüleikért, de nincs 
idejük arra, hogy maguk ápolják őket, vagy nincs 
elegendő pénzük ahhoz, hogy napi 24 órában megfelelő 
ápolószemélyzetet megfizessenek, s azt szeretnék, 
ha legkedvesebb hozzátartozójuk a számára legjobb 
körülmények között élne.

Azzal bizonyára nem mondok semmi újdonságot, 
hogy elöregszik az európai, s persze a magyar lakosság 
is. Ez a kutatások szerint nem csupán a csökkenő szülési 
kedvnek tudható be, hanem annak is köszönhető, hogy 
a modern orvostudomány sok olyan betegségre tud már 
gyógyírt, amely régebben megtizedelte a népességet. 
Nem véletlen, hogy hazánkban az öregkori nyugdíjasok 
száma majdcsak eléri a kétmilliót.

Október az idősek hónapja. Nem igazán szeretem 
ezeket a kampányrendezvényeket, mert úgy gondolom, 
hogy aki ledolgozta az életét, felnevelte a gyermekeit, 
segített az unokái gondozásában, tehát szépkorúvá 
vált, ahogy ezt ma mondják, az megérdemli, hogy ne 
csak az év egyetlen hónapjában, hanem folyamatosan 
ráirányuljon a figyelem és a szeretet.

S az alábbi itt-ott kicsit szomorkás gondolatok nem is 
azért jutottak az eszembe, mert itt az ősz, ami kicsit egy 
év „időskora”, vagy ahogy a találékony magyar nyelv 
mondja a „vénasszonyok nyara”. Még csak nem is igazán 
azért, mert kiadónk vállalta fel a „Nyugdíjasok ma” című 
országos havi magazin kiadását, amely erről, s ennek a 
korosztálynak szól. Az viszont kétségtelen, hogy ennek 
okán, az elmúlt időszakban kicsit többet foglalkoztam és 
is a nyugdíjas korosztályt érintő kérdésekkel. 

De a legnyomósabb érv, hogy egyre többször kell 
szembesülnünk azzal a gonddal, hogy az idős, beteg 
szülőre ma, - amikor mindenki féltve őrzi a munkahelyét 
- nem tudnak annyi gondot fordítani gyermekei, 
amely megilletné. Ettől aztán rossz az egész család 
lelkiismerete. A testvérek egymásra mutogatnak, a beteg 
szülő mentegetőzik, mert tehernek érzi magát gyermekei 
nyakán, s egyre kiszolgáltatottabbá válik. Persze itt van a 
kézenfekvő megoldás, a ragyogóan felszerelt nyugdíjas 
házak, ahol minden az idős emberek kényelmét 
szolgálja, de valahogy ettől még mindig idegenkedünk. 
Emlékszem, amikor drága nagyanyám beteg lett, s 
bizony inkább szakszerű ápolás kellett volna neki, mint 
a család gondoskodása, hiszen rettentően zavarta, hogy 
egy súlyos agyvérzés után már nem tudott olyan pörgően 
beszélni mint korábban, s még szerető fiai is nehezen 
értették akaratát. Összeült a családi kupaktanács, s 

Inkább kiszolgálva, 
mint kiszolgáltatva
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A mikrokörzet települései - Alsóvadász és Szikszó 
kivételével, melyek a dél-csereháti tájegységbe 
tartoznak- a Hernád-völgy középső szakaszán 
helyezkednek el. A kistérség északról a Közép-
Cserehát és az Encs-kistérségi mikrokörzetekkel, 
nyugaton az Alsó-Bódva völgy, keleten a Harangod 
és a Hegyalja településeivel, délen pedig a Miskolci 
Agglomeráció településeivel határos. A szikszói 
kistérség 24 településén közel 20 ezer ember él. 
Sok közöttük az olyan kis falu, ahol alig 500-an 
laknak. Az erre a területre kinevezett kistérségi 
megbízott, gyermekgondozási segélyen van, ezért 
az őt helyettesítő Tóth J. Sándor megyei szervezővel 
beszélgettünk az elért eredményekről, s tervekről.

A szikszói kistérség települései

- Többek között a szikszói kistérség is azokhoz 
tartozik, ahol korábban jól prosperáló társulások 
voltak, s ez az alapja a jelenlegi együttműködésnek. 
Már több mint 9 éve működik a Szikszó és Térsége 
Fejlesztési Társulás, és 2004 júniusában megala-
kulta Többcélú Önkormányzati Társulás is. A 
Társulások célkitűzései között kiemelt szerepet kap az 
érintett önkormányzatok területét lefedő kistérség tár-
sadalmi-gazdasági helyzetének javítása, természeti érté- 
keinek, az épített környezetnek, valamint a kulturális 
örökségnek összehangolt, organikus fejlesztése. A Fej- 
lesztési Társulás munkáját három alapvető tevékenységi 
kör jellemzi. Kisvállalkozói oldalról a mikrohitelek 
igénybevételének előkészítése és pályázati tanácsadás. 
Önkormányzati oldalról szakmai tanácsadás, pályáza-
tok készítésében való közreműködés. Kistérségi oldal- 
ról a Területfejlesztési Törvény által a kistérségre osztott 
feladatok, így a kistérségi projektek készítése, menedzse- 
lése. A többcélú társulás az oktatás nevelésben, az egész- 
ségügyi ellátásban, a szociális és gyermekjólét alapellá-
tásban, a belső ellenőrzésben és a területfejlesztésben 
old meg közös feladatokat. Ezek ellátása érdekében 
egybevont adatbázist működtet a többcélú társulás, 
valamint komplex fejlesztési terveket készít.

- Hogyan tudja segíteni ezt a munkát a kistérségi 
megbízott?

- Elsősorban információkkal, másodsorban pedig 
koordinálással. Szerencsére a települések polgármesterei 
rájöttek arra, hogy össze kell fogniuk annak érdekében, 
hogy a tervek megvalósulhassanak. Ez már részben 
eddig is így volt, egy-egy programban, de 2007-től 
amikor már egyáltalán nem lesznek hazai pályázatok, 
csak Uniósak, még inkább így lesz. Olyan komplex 
programokat kell az önkormányzatoknak közösen 
kidolgozniuk, amelybe akár az 1-2 millió forintos 
járdaépítés is benne foglaltatik. Persze minden 
településnél elsődleges az infrastruktúra fejlesztése, s 
amíg ezekben is van hiányosság nagyon nehéz nagy ívű 
közös terveken gondolkozni, de azért ebben a térségben 
is vannak ilyenek. Ha csak a termálfürdőre, az ipari 
parkra, vagy a borkultúra fejlesztésére, a szálláshelyek 
bővítésére, az idegenforgalom fellendítésére gondolunk, 
akkor azt látjuk, hogy ezek nem egy település, hanem 
az egész kistérség fejlesztési tervei között szerepelnek. 
Jelenleg van kidolgozás alatt a kistérségben a Leader 
program, amely megint csak az összefogáson alapul.

A kulcsszó:   összefogás
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A történelmi AbAúj kórházA

– 1974-ben új szárny épült – mondja dr. Tiba Sándor, 
kórházigazgató-főorvos – melyben műtőtraktus, 
szülőszoba, sebészeti és nőgyógyászati osztály lett 
kialakítva. 1974-től ’86-ig a kórház 180 ággyal működött. 
Újabb építkezés eredményeként ’86-ban két krónikus 
belgyógyászati osztály, valamint klinikai onkológiai 
osztály létesült: az ágyszám 330-ra emelkedett. 
Szakrendeléseink száma is bővült, saját erőből központi 
sterilizáló és intenzív terápiás osztály kialakítása történt. 
Az 1995-96-os években nehéz időszakot élt át kórházunk. 
Az ágyszám-leépítések során 276 ágyassá vált az 
intézmény, azaz 54 ágyat veszített.

- Milyen területek tartoznak a kórház ellátási 
körzetébe?

- Kórházunk a történelmi Abaúj vármegye területének 
betegeit látja el. A felvételi területhez tartozik csaknem 
70 ezer lakos 79 településsel, mely magában foglalja 
Encs, Gönc és Szikszó városokat és vonzáskörzetüket. 
A kórháznak területi ellátási kötelezettsége van, amely 
belgyógyászati, sebészeti, szülészet-nőgyógyászati 
és ideggyógyászati jellegű betegségekre vonatkozik. 
A krónikus belgyógyászati osztályok a megye egész 
területéről fogadnak betegeket, miként az onkológia is 
terápiás kezelésekre. 

- Milyen rekonstrukciók valósultak meg az utóbbi 
években?

- A kórház ’93-tól kezdve minden évben pályázott 
rekonstrukcióra, pályázatunk 2000-ben járt sikerrel, a 
következő évben megkezdődött a másfél milliárdos 
címzett támogatásból az újjáépítés, mely tavaly fejeződött 

be. A rekonstrukció keretében az akut ellátást biztosító 
osztályok átépítése történt meg 6400 négyzetméteren, 
melyben 2-3 ágyas kórtermek létesültek önálló 
vizesblokkal. Új szárny épült 3500 nm-es alapterülettel, 
melyben szkeptikus műtő, központi sterilizáló és 
laboratórium, valamint központi aneszteziológiai és 
intenzív terápiás osztály kapott helyet. Összességében 
9900 nm alapterület átépítése, illetve felépítése valósult 
meg. Emellett 55 millió forint értékű orvostechnológiai 
berendezés és gép-, műszer telepítése történt, kiemelten 
említeném itt a laparoszkópos műszerek beszerzését is.

- Hogyan tudják kihasználni a modern műszerek adta 
lehetőségeket a műtétek végzésénél? – erről kérdeztük 
dr. Szuchy Róbertet, a szülészet-nőgyógyászati osztály 
vezető főorvosát.

- Tavaly 73, az idén pedig eddig már 70 laparoszkópos 
(hasmetszés nélküli) műtétet végeztünk. Ebből egyharmad 
diagnosztikus, kétharmad pedig operációs műtét volt, 
ahol összenövések oldása, ciszták eltávolítása, valamint 
méhen kívüli terhességek laparoszkópos megoldása is 
történt. Sterilizálást (művi meddővé tétel – a szerk.) is 
végzünk, egyedül nálunk 10 ezer forintért, de sajnos az itt 
élő lakosok kevés számban kérik, ódzkodnak tőle. 

- Emellett kapott a kórház még egy 400 literes 
gőzsterilizálót, cseppfolyós oxigénfejlesztőt és tárolót, 
orvosi gázszolgáltatást, mely magában foglalja az 
altatógáz, oxigén és vákuumszívó rendszer telepítését, 
valamint három műtőben használt, a mennyezetre 
függesztett aneszteziológiai kiszolgáló egységet – tette 
hozzá az igazgató.

- Maradt esetleg olyan részleg, amely kimaradt a 
felújításból?

- A krónikus belgyógyászatnak helyet adó épületek 
felújítása nem történt meg. A víz- és szennyvíz elvezető 
rendszer, a nyílászárók, a tetőszerkezet (mely számos 
helyen beázik) oly mértékben elhasználódott, hogy 
szükséges volna a felújításuk. Erre sajnos jelenleg nincs 
forrás.

- Ezen a területen nagy számban vannak nehéz 
körülmények közt élő lakosok is. Feltételezhető, hogy 
nagy a betegforgalom és magas az ágykihasználtság…

- A kórház ellátási területén élő lakosság morbiditási 
adatai az országos átlagtól rosszabb képet mutatnak. 

A kistelepüléseken egyre idősebb, gyakran magányos 
emberek laknak, akik körében, illetve az őket ellátó 
háziorvosok körében igény jelentkezik a rehabilitációs 
ellátásra és a krónikus belgyógyászati jellegű 
megbetegedések tartós kezelésére. A területen nagy 
lélekszámú kisebbség él, jelentős a munkanélküliség, 
fokozott problémát jelent az alkoholizmus. Az adódó 
munkalehetőségek nehéz fizikai megterhelést jelentenek, 
melyek szintén a rehabilitációs és az ideggyógyászati 
gyógykezelés szükségességét igénylik, ezért kezdődött 
ezen a területeken a szakellátás. Tavaly a 276 ágyon 
közel 8 ezer beteget kezeltünk. Ebből a 95 krónikus 
ágyon 93 százalékos ágykihasználás mellett 1079 beteget 
ápoltunk. Összességében elmondhatjuk, a rekonstrukció 
megvalósulásával egy megújult, XXI. századi igényeknek 
megfelelő, korszerű műszerekkel felszerelt, modern 
hotelszolgáltatást nyújtó intézmény lett a II. Rákóczi 
Ferenc Kórház. A már említett, hagyományos területek 
mellett új szakterületek (ideggyógyászat, rehabilitáció, 
reumatológia, urulógia) is fogadják a hozzánk forduló 
betegeket. Az ún. aktív ellátás (fekvő- és járóbeteg 
területen), a rehabilitáció, a krónikus ellátás, a gondozói 
tevékenység egyaránt biztosított. A finanszírozás 
folyamatos változása viszont állandó lépéskényszerbe 
hozza az egészségügyi ellátó intézményeket – ez alól 
pedig a szikszói kórház sem kivétel.

A gazdálkodás nehézségei időnként már a gyógyító 
munkát is veszélyeztetik, feszített munkatempó vár 
valamennyi, a betegellátás és a kiegészítő szakterületeken 
tevékenykedő valamennyi munkatársra. Abaúj 
lakosságának egészségügyi ellátásában nagy szerepet 
játszik a kórház, ahhoz, hogy fejlődjön és egyre magasabb 
szinten tudja nyújtani szolgáltatásait, szükséges a Megyei 
közgyűlés támogatásán túl az abaúji emberek támogató 
megbecsülésére és akkor hosszabb távon is biztosított 
lesz a kórház jövője – tette hozzá végezetül Tiba Sándor 
kórházigazgató.

A szikszói II. Rákóczi Ferenc kórház már az alapításakor is ezt a nevet viselte, amikor 1929-31 között 
közadakozásból felépült. Kezdetben gondozóház volt, majd közkórházként működött 60 ággyal, ami 
fokozatosan bővült 80, majd 110 ágyra. Sebészeti, belgyógyászati és szülészet-nőgyógyászati betegeket 
láttak el. Ma a megyei önkormányzat tulajdonaként, annak fenntartásában működik.

szöveg: Gáll Márta
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Az állati eredetű veszélyes hulladékok 
begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítá-
sára, valamint az állati fehérje feldolgozására, 
takarmánygyártásra szakosodott üzemet 
Szikszón 1955-ben hozták létre. Az azóta eltelt 
negyven évben a tevékenység nem sokat válto- 
zott, de az elmúlt években világszínvonalú 
technológiát honosítottak meg a cégnél. Bartha 
Ferenc vezérigazgatóval a beruházásokról és 
a tervekről beszélgettünk.

- Valamikor már a település előtt is orrfacsaró bűzt 
érzett az utazó, most viszont még az üzem közvetlen 
közelében sem csapja meg az embert ez a szag. 
Gondolom ez a technológiaváltásnak köszönhető, 
amely nem kis beruházást jelentett a cégnek?
- Így igaz. A dán Andersen cég segítségével az elmúlt 

években olyan környezetvédelmi beruházás készült 

el, amely több száz millió forintba került. Ennek 
köszönhetően, már az Unióhoz való csatlakozás előtt is 
megfeleltünk a legszigorúbb követelményeknek, hiszen 
úgy irányítottuk a beruházásainkat, s természetesen 
ennek tudható be, hogy szinte teljesen megszűnt a 
kellemetlen szag. A 2000-ben történt kerge marhakóros 
botrány miatt egyébként már hazánkban mindent 

„Megfelelünk 
az Uniós 
elvárásoknak”

leszabályoztak, ezen a csatlakozás után sem kellett változ- 
tatni. Folyamatosan ellenőrzött szabályozással gyűjtjük 
be a térségben elhullott állatokat, s az ugyancsak 
veszélyes hulladéknak minősülő vágóhídi mellékter-
mékeket. Fontos momentum, hogy a feldolgozásra 
alkalmas nyersanyag semmiképpen nem érintkezhet 
a BSE veszélyforrással, ugyanis teljesen elkülönítetten 
kezeljük. Egyébként is a kérődző állatok hulláit zárt 
rendszerben Debrecenbe szállítjuk, a nem kérődzőeket 
pedig a megsemmisítő telepünkön ártalmatlanítjuk. 
Az arra alkalmas vágóhídi melléktermékekből 
takarmányadalékként kiválóan hasznosítható 
fehérjelisztet, táplisztet és ipari zsírt állítunk elő.

- Itt Szikszón 120, zagyvarékasi üzemükben pedig 
30 embert foglalkoztatnak. Ott is nagy beruházásokat 
terveznek. Sikerült-e ehhez pályázati forrásokat 
igénybe venniük?

- Sajnos az elmúlt három évben nem sok eredményről 
számolhatok be. Pedig úgy gondolom azokat a közép 
vállalkozásokat kellene megbecsülni, s támogatni 
akik ide fizetik az adójukat, s helyben foglalkoztatják 
az embereket. A zagyvarékasi üzemet három éve 
vásároltuk meg, ahol félkész terméket állítunk elő. Itt 
terveztünk egy 400 millió forintos beruházást, amelyet 
az AVOP programból szerettünk volna megvalósítani, 
de ezt elutasították. Mindenképpen megcsináljuk, csak 
majd saját forrásból, ami persze nem könnyíti meg a 
gazdálkodásunkat, hiszen erőforrásaink meglehetősen 
le lesznek kötve ebben az időszakban. Ebben az 
évben  KIOP pályázatból viszont sikerült  700 millió 
forintot nyernünk Szikszóra, amelyből rekultiváljuk 
az állati hulladék megsemmisítő telepet, bővítjük és 
korszerűsítjük a komposztáló telepet, és építünk egy 
átrakót, gyűjtőcsarnokot, ahol majd az osztályozás 
történik.

- Másfajta szolgáltatásokat is nyújt a részvény-
társaság.

- Megalakítottuk a Szikszó Víz Kft.-t, amelyben 
a térség önkormányzataitól átvállaljuk az ivó- és 

Név: 
Kor: 

Eredeti foglakozás: 
Család:

Hobby:
Könyv:

Zene:
Sport:

Bartha Ferenc
53 év
vegyészmérnök, diplomáját Kolozsváron szerezte
felesége közgazdász egy kft-nél,
két gyermek: Zoltán közgazdász, Zsuzsanna 
pszichológus
utazás, kirándulás
történelem
komolyzene, dzsessz, 70-80-as évek rockzenéje
úszás, kerékpározás

szennyvíz közüzemek működtetését, a hálózatok 
karbantartását. Az újonnan jelentkező fogyasztók 
bekötését is teljesítjük, valamint vállaljuk a lakossági 
szennyvíztisztító medencék szippantásos tisztítását 
is. Ezzel a tevékenységgel a cégen belül újabb 
munkahelyeket teremtettünk.

-Végezetül engedjen meg egy személyes kérdést. 
Ön erdélyi születésű, s 1990 óta él családjával itt. 
Rendkívül aktív szerepet tölt be a település és a megye 
közéletében, és több civil szervezetben is. Hogyan 
látja a magyar emberek, s a magyar vállalkozások 
helyzetét az Unióban?

- Ez rendkívül összetett kérdés. Valóban 1990.
május 14-én települtünk át Erdélyből, s azóta élünk 
Magyarországon. Persze az okok nem hasonlíthatóak 
össze azzal, hogy ma valaki úgy gondolja, hogy egy 
másik tagállamban vállal munkát. Nekünk sem volt 
könnyű az elején, de úgy gondolom, ha valaki határozott 
céllal indul útnak, szeret dolgozni, igyekszik kivívni 
azok megbecsülését, akik segítenek a beilleszkedésben, 
az bárhol megállja a helyét, s megtalálhatja amit 
keres. Bár azt hozzá kell tennem, hogy sokkal kevésbé 
vagyunk rugalmasak, s mobilak, mint általában a 
volt nyugati országokban élők. Véleményem szerint 
a hazai vállalkozások semmivel sem rosszabbak, mint 
bármelyik Európában, csak a feltételek mások kicsit. 
A vállalkozók türelmetlenebbek, s ez érthető is, de 
azt tudomásul kell vennünk, hogy rendszerváltás óta 
eltelt idő rövid ahhoz, hogy évtizedes hátrányokat 
behozzunk. Ráadásul úgy érezzük, hogy a nehéz 
piaci helyzetben a kormányzat sem segítette, s segíti 
jobban a hazai vállalkozásokat. Nem gondolok itt 
elvtelen megkülönböztetésre a külföldiekkel szemben, 
hiszen ezt nem is tehetné meg, hanem olyan feltételek 
kialakítására, hogy a hazai vállalkozások ne kerüljenek 
versenyhátrányba a tőkeerős külföldiekkel szemben. 
Akkor az adóbevételek is növekednének, hiszen sokkal 
kevesebb vállalkozás szűnne meg, s a munkanélküliség 
is csökkenne.



Bár fotónk még egy nyári eseményt idéz, - az új elnök, Józsa 
Mihály beiktatását- de a szikszói oroszlánok már a november 19-i, 
lassan hagyománnyá váló koncertet szervezik. A Lions Klub 10 éve 
működik a kisvárosban, s jelenleg 19 tagja van. A civilszervezet már 
hetedik éve szervezi meg a Református templomban, a mindig 
nagy sikert arató jótékonysági koncertet. Híres művészeket látnak 
vendégül évről évre. Énekelt már Gregor József, Pitti Katalin, 
Anatolij Fokanov, játszott a Princess. Ebben az évben november 19-
én Varnus Xavér orgonaművész és Bogányi Gergely zongoraművész 
adnak koncertet. A koncertből befolyó összeget a környékbeli 
gyengén-látó gyermekek támogatására fordítja a klub.

A hetedik koncert

Felüdülésre vágyik, de csak néhány órája van?
Szeretné a délutánját, estéjét kellemes környezetben eltölteni?
Megfelelő helyet keres családi, baráti összejövetelek számára?

Szikszón, Miskolctól csupán 15 percre, barátságos, családias környezetben várjuk 
Önt, ha szüksége van egy csöppnyi kikapcsolódásra a viharos hétköznapok 
forgatagából.

Ismerkedjen meg Klubbunk szolgáltatásaival!

Az utcáról betérő vendég egy kellemes 
hangulatú, igényesen kialakított bárban találja 
magát, mely minőségi kávéjával, alkoholos és 
alkoholmentes koktéljaival az első pillanattól 
meghitt környezetet varázsol Ön és társasága 
számára.

Ám ekkor jön az igazi csoda, hiszen a 
rekreációs térbe lépve egy valódi kis oázis 
fogadja! 
A Klub szaunája, hidromasszázs medencéje, 
két álló szoláriuma és a belső, valamint szabadtéri 
pihenőövezete kiemeli a szürke hétköznapok világából. 

Lássuk, mit is jelent mindez:

Az udvaron elhelyezett hét személyes hidromasszázs medence a mai rohanó világban rövid idő alatt intenzív 
felfrissülést nyújt, ha sportolás után fáradt izmait lazítani szeretné, ha családjával vagy vendégeivel igényes 
körülmények között szeretné eltölteni regenerálódásra szánt idejét. A testre irányított vízsugár jótékony hatása 
közismert: a masszázs ellazítja az izmokat, felpezsdíti a vérkeringést, csökkenti a hát- és gerincfájást, az anyagcsere 
fokozásával a test salakanyagai gyorsabban távoznak, oldja a feszültséget. Az intenzív vízsugárhoz megannyi apró 
légbuborékot is keverhetünk, ezek a testen szétpattanva helyi vérbőséget okoznak. A kellemes buborékmasszázs segít 
megőrizni a bőr rugalmasságát, rövid idő alatt felüdíti a testet, s megszabadít a stressztől.  A pezsgőfürdőzés akkor is 
kellemes, ha tűz a Nap, vagy éppen esik a hó. Próbálja ki mind a hét ülést, hiszen mindegyik más és más testrészeit 
gyúrja át!

A pincében egyedileg kialakított szauna minden kedves Vendégünk igényeit kiszolgálja. A hagyományos, finn szauna 
mellett lehetőség nyílik az infraszauna kipróbálására is. Miben másabb ez az előzőnél? Míg a finn szauna 80-100 
C fokos hőmérsékletét sokan csak rövid ideig bírják, addig az infraszauna 40-60 C fokos melegében akár kétszer 
olyan hosszú időt is eltölthet, míg az elért hatás sokkal intenzívebb. Ennek oka a bőr alá 3-4 cm-re ható sugarakban 
keresendő, mely nemcsak a zsírpárnákra, a narancsbőrre van jótékony hatással, de orvosilag elismert a méregtelenítő, 
stressz-oldó hatása is. Talán nem véletlen, hogy tudományos kutatások tucatjai foglalkoznak az infrasugarak egészség-
növelő hatásával és a NASA is bevetette már asztronautái edzésében.
A hidromasszázs és szauna közötti időt kellemes 
környezetben töltheti el a Klub pihenő-övezetében, 
illetve napozással a kényelmes udvari pihenőpadokon. 
Az Oázis Klub a legmegfelelőbb helyszíne lehet 10-15 
fős társaságok részére az aktív, de mégis pihentető 
kikapcsolódásra, éppen ezért igény szerint akár 
zártkörűvé is tehető a rekreációs terület, így csupán 
a koktélját felszolgáló pincérrel kell megosztania 
társaságát.
A kellemes időtöltésnél már csak áraink barátiabbak, 
hiszen a szauna és hidromasszázs igénybevétele csupán 
1200 forintjába kerül Önnek, amiért korlátlan ideig 
veheti igénybe a szolgáltatásainkat. 

Címünk: Szikszó, Bolt út 3. A Miskolc-Kassa 
főútvonaltól csupán 200 méterre.
Bejelentkezés: 46-396-184

Ha biztosítani szeretné kikapcsolódását, ne 
habozzon! Várjuk hívását!
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Név: 
Kor: 

Eredeti foglakozás: 
Család:

Hobby:
Könyv:

Zene:

Árvai Károly
57 év
logisztikus, hitoktató
felesége adminisztrátor volt az Agrokernél, ahol 
mindketten 32 évet dolgoztak együtt, lánya Pesten él, s 
nemsokára megajándékozza szüleit egy kislány unokával
szőlészet, borászat
Jókai, Biblia, Cseri Kálmán könyvei, vallástörténeti 
tanulmányok
magyar zene, Illés, Metró

- „Ha keresztül repül egy légy a szobán, akkor arra 
is pályázunk.” Mondja beszélgetésünk elején Árvai 
Károly, Aszaló polgármestere, aki református presbiter, 
s a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 
tagja. – Így nyertünk a hivatal felújítására 4,5 millió 
forintot, és újítottuk fel 13 millió Ft összegben.. Jelenleg 
befogadott pályázatunk van az iskola bővítésére 46 
millió Ft összegben, amelyből két tanterem épülne 
majd, és kiszolgáló helyiségek. Most adtunk át az 
iskola háta mögött egy kézilabdapályát, amelyet egyéb 
sportokra is alkalmassá teszünk.  A közmunkaprogram 
keretében folyamatosan rendbe hoztuk a temetőt, 
az utakat, virágosítunk, és most építjük a tájházat, 
amelyben helyet kap majd „Aszaló történelmi 
múltja”. Sajnos el kell mondanom, hogy a legnagyobb 
foglalkoztató a településen az önkormányzat, kevés és 
nem meghatározó a vállalkozások száma.

- Valamikor híresek voltak a Magyar hegyen termett 
borok, s még ma is sok szép pince található itt. Úgy 
tudom, szép terveket dédelgetnek ezzel kapcsolatban.

- Néhány évvel ezelőtt újra megindult a szőlőtelepítés 
és 234 présház illetve pince van a hegyen. Itt szeretnénk 
egy az idegenforgalom szempontjából is vonzó 
„pincefalut” létrehozni. Elkészült a pályázatunk a 
LEADER programban, amelyre Szikszó várossal 
közösen pályáztunk. Ehhez megfelelő infrastruktúra, 
s programok kellenek.

- Az aszalói hegyen valamikor a honvédség bázisa 
működött, ez jó néhány éve üresen áll. Milyen terve 
van az épületekkel s a 2, 6 hektáros területtel az 
önkormányzatnak?

- Egyelőre mostanra odáig jutott a dolog, hogy 
az önkormányzat visszaigényelheti a Kincstártól 
az épületeket és a területet. Persze folyamatosan 

Aszaló Borsod-Abaúj-Zemplén 
m e g y e  k ö z é p s ő  r é s z é n ,  a 
Hernád völgyében, a Cserehát-
dombvidék déli nyúlványainál, a 
Bársonyos patak szomszédságában 
helyezkedik el. A túlnyomórészt 

síkvidék jellegű település Árpád-kori múlttal 
büszkélkedhet, hiszen írásos dokumentumok már 
1275-ben említik nevét. A korabeli forrásokban 
kezdetben Ozalou néven szerepelt, s az Aba 
nembeli Manhed ispán birtokaként szerepelt. Már 
a középkorban jelentős egyházi szerepkörrel bíró 
település volt. Virágzó gazdasággal rendelkezett 
már ebben a korban, főként a szőlő- és bortermelése 
volt jelentős, de lovairól és méhészetéről is nevezetes 
volt. Aszaló község történelme során többször 
cserélt gazdát, egyszer még megyét is. Többek 
között 1553-ban, amikor I. Ferdinánd zálogba 
adta Serédi Gáspárnak. Legutóbb Mária Terézia 
császárnő a nagyváradi káptalannak adományozta 
a települést, ez a birtoklás a 20. századig tartott. 
Aszaló, történelme nagy részében, Borsod 
vármegyéhez tartozott, időközben több alkalommal 
volt helyszíne a megyegyűlésnek. Évszázadok 
során többnyire virágzó mezőgazdaságáról volt 
nevezetes, melyet a Hernád folyó völgyének 
egyik legjobb minőségű földje biztosított. Főként 
szőlőtermesztése és borászata miatt volt ismert, de 
a gazdálkodás minden mezőgazdasághoz kötődő 
ágazata jellemző volt a településre. A Magyar-hegy 
parcelláiról, a híres, jó szőlő és bortermő dűlőről 
csodálatos panoráma tárul elénk. 
Ma 2034 - en élnek a településen, a munkanélküliek 
létszáma meghaladja a 250-et, 20 százaléka 
a lakosságnak a kisebbséghez tartozik, s az 
önkormányzat 230 millió forintból gazdálkodik 
ebben az évben.

érdeklődnek a befektetni szándékozók, s reméljük 
előbb-utóbb, olyan hasznosításban gondolkodhatunk, 
amely munkát ad az itt élő embereknek, s felélénkíti 
a település vállalkozásait. 

- Aszaló a Szikszói többcélú kistérségi társuláshoz 
tartozik. Mi a véleménye az elmúlt két évi 
együttműködésről.

- Nem alakulnak rosszul a dolgok, de Én inkább 
úgy fogalmaznék, hogy most tapossuk a medret. 
Az oktatás, a belső ellenőrzés, a gyermekvédelem, 
valamint az orvosi ügyeleti ellátás területén már jól 
működik a dolog, de még sok lehetőség van ezeken 
kívül is az összefogásban.

- Gazdag a település kulturális 
élete, de talán a legnagyobb sikert az 
elszármazottak napja aratja…

-Harmadik  éve  rendezzük 
meg Aszalón az elszármazottak 
napját, minden év augusztusában. 
Ebben az évben is több mint 300 
meghívott vendéggel számoltunk. 
Úgy gondolom, hogy mind az itt 
élők, mind az itt született, de ma 
már máshol élők számára fontos az 
identitás, a valahová tartozás. Ezzel 
a rendezvénnyel is ezt erősítjük.

Pincefalu a 
Magyar hegyen
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Több mint harminc éve foglalkozik szállítmá-
nyozással, később kavicsbányászattal Nagy Zoltán, 
az N-Zoll Trans Kft. ügyvezető igazgatója. Azt sem 
szégyelli, hogy a hetvenes évek elején bizony lovas 
szekérrel kezdte a fuvarozást, majd az évtized végére 
sikerült vásárolnia egy traktort, a nyolcvanas évek 
elején pedig már saját tehergépkocsival dolgozott, 
ami gondolva a rendszerváltás előtti igen korlátozott 
vállalkozói szabadságra, nem kis teljesítmény volt. A 
kitartó, sokszor a bürokrácia okozta konfliktusoktól 
sem mentes munka végül meghozta  gyümölcsét. 
A kavicsbányászattal, illetve készbeton eladással 
foglalkozó vállalkozás napjainkban Borsod megye 
legmodernebb gépparkjával rendelkezik.

Az N-Zoll Trans Kft.-t 1989-ben hozta létre Nagy 
Zoltán, amely cég azóta is töretlenül fejlődik. Az első 
kavicsbánya, - amelynek tulajdonosai osztrákok voltak 
- 1999-ben került a vállalkozás tulajdonába. Ekkor 
kezdték meg a minőségi, osztályozott alapanyagok 
kitermelését és értékesítését. Az eltelt évek alatt  elérték, 
hogy a régióban nincs olyan jelentősebb építőiparral 
foglalkozó cég, amely ne találkozott volna az N- Zoll 
Trans termékeivel, amely ne vette volna igénybe a 
társaság szolgáltatásait. 

A családi házat építők körében sem ismeretlen a cég, 
ami annak is köszönhető, hogy a felsőzsolcai telephely 
rendkívül jó helyen fekszik, néhány száz méterre a 
szerencsi 37-es főút 4-es kilométerétől. Az útról is jól 
látszik a bánya és a készbetont előállító üzem épületei, 
berendezései.

Nemrég Alsózsolcán nyitott újabb kavicsbányát az N-
Zoll Trans, amely az egyre növekvő igényeket hivatott 
kielégíteni, a készbeton előállító üzemük pedig az elmúlt 
évtől működik. Beszélgetésünkkor Nagy Zoltántól azt is 
megtudtuk, hogy az M-30-as autópálya eddig megépült 

Készbeton 
az N-Zoll Trans-tól

szakaszához többszázezer köbméter töltésanyagot és 
kavicsot szállítottak. Ilyen nagy mennyiségű anyag 
mozgatásához és szállításához természetesen járművekre 
is szükség van. Mint említettük a cég rendelkezik Borsod 
legmodernebb gépparkjával, így a nyolcvanas évek végi 3 
IFA-val szemben ma már 24 Mercédesz típusú teherautó 
és 9 rakodógép áll a megrendelők rendelkezésére.

A cég természetesen a nagyfelhasználók mellett a 
lakosság igényeit is igyekszik maradéktalanul kielégíteni. 
Akinek kavicsra, homokra van szüksége az bizalommal 
hívhatja a 46/703-992-es telefonszámot, aki pedig 
minőségi betont szeretne felhasználni az megrendelését 
a 70/945-1555-ös mobilszámon adhatja le.

FK RASZTER ÉPÍTÕ RT.
3533 Miskolc,Felsõszinva u.3.     Tel.: 46 531 800, Fax:46 530-412
e-mail:fkraszter@fkraszter.hu     weboldal:www.fkraszter.hu

Újabb betelepülő vállalat kezdte meg a munkát a 
Felsőzsolcai Ipari Parkban az elmúlt hónapban. A közel 
másfél milliárd forint értékű beruházást a Semmelrock 
Ausztria piacvezető térburkolatkő gyártó vállalat végezte, 
ahol az éves termelés eléri majd a 750 000 négyzetmétert. 
Jelenleg 20 embert foglalkoztatnak a teljesen automatizált 
üzemben.

Robert F.Holzer, a Semmelrock vezérigazgatója az 
ünnepélyes megnyitón két dologgal volt rendkívül 
elégedett. Az egyik, hogy hazánk ahogy Ő fogalmazott 
„Az 1988-as belépésünk óta nagyon kedvező irányba 
fejlődött”, – ekkor kezdte meg az ócsai gyáregységük a 
magyarországi termelést – a másik pedig az építő FK-
Raszter miskolci cég tevékenysége, amelyet a beruházás 
során tapasztalt.

A cég telephelyén, jövő tavasszal egy mintakertet 
alakítanak ki, ahol ötleteket adnak a magán építőknek és 
a közterületi felhasználóknak is. Mindehhez kapcsolódik 
majd egy Képzési centrum is,amellyel az építészek és a 
kerttervezők munkáját szeretnék megkönnyíteni.

Térkő gyár 
az Ipari Parkban
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Név: 
Kor: 

Eredeti foglakozás: 
Család:

Hobbi:
Könyv:

Zene:
Sport:

Jablonkai Bertalan
51 év
vendéglátós
felesége a Borsodi Sörgyárban dolgozik, 
lánya ügyvédjelölt, fia informatikus
vadászat
főleg a sajtótermékek
minden jó muzsikát kedvel
korábban cselgáncsozott, focizott, most 
már csak úszik, s inkább a tévében nézi 
a sportot

Nincs könnyű helyzetben az aprócska település 
– 1330 lakos- polgármestere, pedig a település 
kitűnő adottságok birtokában van, csak ahhoz, 
hogy előreléphessenek nagyon sok pénzre lenne 
szükségük. Ha csak azt mondom, hogy mindössze 
2,5 km-re van Köröm az autópályától, vagy, hogy 
96 fokos termálvíz bugyog a határában, akkor ezt 
sok település megirigyelné.

- Polgármester Úr! Önnek ez az első ciklusa 
a polgármesteri székben, így mindössze három 
éve szembesül ezekkel a lehetőségekkel, illetve 
problémákkal. Milyen lépéseket sikerült megtennie 
azért, hogy ez a kincs kiaknázásra kerüljön?

- Ahhoz, hogy valóban 2,5 kilométerre legyünk az 
autópályától  a  Sajón egy hidat kellene építeni. Ez 
egy 1,5 milliárd forintos beruházás, de nemcsak a mi 
településünknek, hanem  a környezőeknek, s Borsodi 
Sörgyárnak is előnye lenne belőle. A mi 300 milliós évi 
költségvetésünk nem ad arra lehetőséget, hogy egyedül, 
akárcsak a terveket is megfinanszírozzuk, ami 6 millió 
forintba kerülne. Tóth J. Sándor kistérségi megbízott 
segítségével sikerült egy szándéknyilatkozatot 
megfogalmaznunk tíz településsel közösen. Tiszalúc, 
Berzék, Bőcs, Taktaharkány, Girincs, Kesznyéten, 
Kiscsécs, Sajóhídvég, Muhi, Ónod közös érdeke, 
hogy felépüljön ez a híd. Érdekességképpen meg 
kell jegyeznem, hogy a Muhi csata idején itt híd állt, 
melynek a maradványai még ma is láthatóak. 

- Lássuk a hőforrás helyzetét! 
- A hőforrás valóban itt fakad a község határában, de 

nem a mi tulajdonunk. Ez egy nagyon hosszú, bonyolult 
történet, amelynek bizonyos részeit még mi sem látjuk 
tisztán. Egy tény a víz 96 fokos, termálvíz, gyógyhatású 
és hűtéssel ásványvíz is készülhetne belőle. Most 
azonban  mindössze a bőcsi önkormányzat hasznosít 
belőle valamennyit, haltenyésztésre. A lehetőség óriási, 
hiszen akkora a vízhozama a kútnak, hogy épülhetne 

itt fürdőkomplexum, lehetne kertészet, vízpalackozás, 
hogy az energiahasznosításról már ne is beszéljünk. 
Az előző polgármester el is készítetett egy csodálatos 
látványtervet, de nem volt befektető, aki felvállalta 
volna. Most a tulajdonviszonyok kuszasága miatt, csak 
nagyon apró lépésekben haladunk előre.

- A sok lehetőség és a meglehetősen nehéz helyzet 
ellenére - 50 százalék fölött van a kisebbség létszáma, 
és 27 százalékos a munkanélküliség - azért szépen 
fejlődött a település az elmúlt években. Sok mindent 
megvalósítottak pályázati pénzekből.

-  Felújítottuk végre GKM-es pályázatból a kompot 
és révházat, amelynek az éves karbantartása mindig 
jelentős terhet ró az önkormányzatra. AVOP-os 
pályázatból nyertünk 21 milliót két terünk felújítására. 
Az egyikből emlékpark lesz, a másikból pihenőpark. 
Még PHARE-os pályázatból valósult meg a XXI. 
Század Iskolája programunk, amelyből számítógépeket 
vásároltunk, és egy volt szolgálati lakást átalakítottunk 
a az informatikai laboratórium igényeinek megfelelően. 
És sok év után sikerült egy kicsit az Önkormányzat 
épületét is felújítani. Folyik a közmunkaprogramunk 
is, 27 fővel. Most a vízlevezető árkok rendbetételén 
dolgozunk. De számunkra az is nagy eredmény, ha 
egy-egy utat fel tudunk újítani, vagy például, hogy a 
közvilágítást korszerűsítettük.

- Milyen településről álmodik Köröm polgár-
mestere?

- Ebben az évben nálunk rendezték meg az OFF ROAD 
terepjáróversenyt. Ez a technikai sport láthatóan sok 
érdeklődőt vonz. Úgy gondolom, hogy a már meglévő 
rendezvényeink, a Rákóczi Fesztivál, a Falunap és a 
Sportrendezvények, a meglévő adottságainkkal együtt 
jó lehetőségei lehetnek a falusi és a vízi- turizmusnak. 
Tehát olyan jövőt álmodok a falumnak, amely nem az 
elmaradottságról, a szegénységről szól, hanem virágzó, 
élő, sok látogatót vonzó fejlesztésekről.

obe

A körömiek   hídra várnak

A későbarokk stílusú műemlék épület 1729-
ben épült. Többször szállt meg itt vendégként 
Kazinczy Ferenc. A település birtokosai, a sajóládi 
pálos szerzetesek építtették a rév közelében a 
fogadót, mely 1932-ben lett plébánia.

A Kisboldogasszony tiszteletére szentelt, műemlék 
templomot egy kápolna kiépítésével, illetve korábbi 
maradványok felhasználásával a sajóládi pálosok 
építették 1729-ben, barokk stílusban. Mai formáját 
1930-ban kapta. Fafeszülete 1830 körüli.

A település első írásos említése 1387-ből való, de 
már valószínűleg a XIII. században is létezett, mivel 
a muhi csata idejében a Sajón itt híd állt. Itt volt a 
sajóládi pálosok uradalmi központja is. A Rákóczi-
szabadságharc idején az Ónodra összehívott 
országgyűlést a Sajó áradása miatt 1707. május 24-
én nem a várban, hanem Köröm mezején nyitották 
meg, így már régóta ónod-körömi országgyűlésként 
említik. 1858-ban csak komp járt a folyón, a helyi 
lakosság révészkedéssel foglalkozott, a falu átkelő 
szerepe máig megmaradt.
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A kis hegyi település méltán rászolgált 
az előnévre, hiszen bányáiban évszáza-
dokon át aranyat és ezüstöt bányásztak. 
Károly Róbert királyunk, mint királyi 
bányatelepet felméretteti, határait 
pontosan kijelölteti. Utóda Nagy 
Lajos önálló királyi városi kiváltságot 
adományoz “Telukbányának”. A virág- 
zó bányaváros igazi fénykorát azonban 
Zsigmond király idejében élte. A 
Zempléni-hegység Északnyugati lába- 
inál fekvő, páratlan természeti szép-
ségű település Telkibánya. A szűk 
völgyben épült község házai az erdők 
alján sorakoznak a tiszta vizű patakok 
partjain. Méltán írták már a 19. század-
ban, erről a tájról kiadott földrajzi 
ismertetők: „Ezen helység sokban 
hasonlít egy svájci havasok között 
fekvő faluhoz, mivel házai magas 
sziklákon vannak építve” különösen 
igaz volt ez abban az időben, amikor 
a házak a sziklára épült vártemplom 
köré telepedtek.

Gyárfás Ildikó, a megyei közgyűlés 
elnöke, „Látogatás a megye kincses-
tárában” címmel – tavaly indította el azt 
a programot, amely az idegenforgalmi 
szempontból értékeket képviselő 
településeket mutatja be. Invitálására a 
sajtó képviselői Telkibányára látogattak, 
akiket a helyszínen Mester Lászlóné 
polgármester kalauzolt végig. A fotó-
összeállítás alapján ítélje meg az olvasó, 
hogy elfogultak vagyunk-e amikor azt 
állítjuk, hogy a  természeti szépségek 
és az épített környezet harmóniában 
vannak egymással, s mindezt a település 
lokálpatriótáinak gondos keze őrzi?

Az „aranygombos”, 
a megye

kincsestárában

Üvegálmok
November 4-ig nézhetik meg az érdeklődők a miskolci 
Ifjúsági és Szabadidőház Galériájában Szabóné F. Sheila 
és Jacobi Zsuzsa üvegművészek kiállítását. Az üveg 
csodás és színes világa elragadja nemcsak a művészeket, 

hanem a látogatót is elragadja, s a hihetetlen 
harmónia gyönyörködteti és nyugtatja 

szemünket. Megcsodálva a kiállítás 
minden darabját úgy gondolom, 

a régi üvegkészítő művészetet a 
múlt század közepén újjáélesztő 
Tiffany mester is igazat adna 
nekem, ha azt javaslom a kedves 
Olvasónak, hogy nézze meg, 
milyen szépségeket álmodott 
üvegbe a két hölgy.
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– Beszélgetésünk alkalmával hangsúlyosan kérte, 
hogy ebben a cikkben csakis Borgóként említsük, 
amelynek a művészettörténészek szerint több olvasata 
lehetséges. Miért ragaszkodott ehhez?

– Véleményem szerint, ha művészi munkásságomról 
esik szó, csakis az a név szerepeljen, amelyet a képeimre 
szignóként ráírok. Picasso-t, vagy Rembrantot sem 
említik a teljes nevükön, bár nem akarom magamat 
hozzájuk hasonlítani. A Borgó felvett, művésznév. 
Egyébként – ezt azért mondom el, mert biztos vagyok 
benne, megkérdezné – Marosvásárhelyen születtem 
1950-ben, a Bika jegyében. Ott, a Bolyai Farkas 
Gimnáziumban érettségiztem, majd a kolozsvári 
képzőművészeti főiskolán festőművész-rajztanári 
diplomát szereztem. 

– A Curriculum Vitae néhány fordulópontjára még 
visszatérünk. Önnek eddig rendkivül mozgalmas 
életútja volt. Például elnyerte Románia nehézsúlyú 
birkózó bajnoka címet, úszott, atlétizált, de korongozott, 
modell volt egy művészeti népfőiskolán, autodidakta 
módon rajzolt, majd főiskolát végzett festő és tanár 

lett. Tegyük hozzá: a felsorolás közel sem teljes. Nem 
mindennapi módon született meg a döntése, hogy festő 
lesz.

– Valóban számos felsőfokú jártam. Ha egy kérdés 
izgat, vagy valamit meg akarok tudni, addig járok 
utána, amíg meg nem szerzem az ismereteket. A kérdés 
lényegére válaszolva: 1973 március 9-én döntöttem el, 
hogy festő leszek. Marosvásárhelyen járva, egy utcában, 
a „dudutz sarkon” mintha egy szúrást éreztem, vagy 
egy hangot hallottam volna, s ezek arra késztettek: 
legyek festő, foglalkozzam a művészetekkel. Elmentem 
egy kiállításra, hogy megnézzem, közelebbről, miről 
is van szó. Majd négy lécre vásznat feszítettem, s 
nekiláttam a munkának. Ez az első képem nem maradt 
meg, ugyanúgy, mint még jó néhány megsemmisült 
ebből a korszakomból

– Helyesen döntött, amit a később kapott 
számos elismerésen, díjon kívül művei rangos 
közgyűjteményekben helyet kaptak. Így – többek 
között Az Európa Parlamentben, Strassbourg-ban, a 
szentendrei Ferenczi Múzeumban, A Magyar Nemzeti 
Galériában, a Miskolci Galériában, a Nemzeti 
Múzeumban. A felsorolás ezúttal sem lehet teljes. 

Borgó festőművész heti rendszerességgel több 
helyszínen éli napjait. Szirmabesenyői portáján 
lakik, keddtől péntekig az egri Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola tanára, majd a hétvégeken, 
Miskolcon, a Szinyey Merse Pál utcában található 
műtermében alkot. Elöljáróban: eddig 45 egyéni 
tárlata volt, és több mint 200 csoportos kiállításon 
vett részt külföldön és belföldön egyaránt. 
Munkácsy Díjas festőművész, A Széchenyi 
Akadémia  Miskolci Területi Tagozatának tagja.

Borgó festőművész kalandos pályája

NapjaiNkbaN 
kevesebbet fest, 
a mestermű 
megalkotására 
készül

Beszélgetésünkkor azt mondta nekem: munkásságát 
tartsák számon a művészettörténészek. A legelső 
kiállítására azért biztosan visszaemlékszik.

– Igen, még Székelyudvarhelyen, a Városi Múzeumban 
rendeztünk be a festményeimből egy kiállítást.

– A pályája elején elkészült alkotásaiból azonban 
kevés maradt meg. 

– Egy, maximum kettő. Az 1980-as évek elején, 
Marosvásárhelyen, a saját udvaromon felhalmoztam 
az addigi munkáimat, s elégettem azokat. Az embernek 
vannak ilyen önfelszámoló pillanatai, amikor leszámol 
egy korszakkal, és új úton akar elindulni. Néha bánom, 
hogy akkor az elbeszéltek szerint cselekedtem. Később 
felkerestem egy marosvásárhelyi műgyűjtőt, akinél a 
kezdeti időszakból még akadt egy képem, de minden 
kérésem ellenére sem adta nekem vissza.

– Egy fordulópont: alkotásai révén elismert 
szentendrei művész lett, pedig abba körbe rendkívül 
nehéz bekerülni.

– Tegyük hozzá: egy percet sem éltem ott. Barcsay 
Jenő ajánlott oda, Hann Ferenchez, és Farkas Ádám 
művészettörténészhez. Tényleg azonnal elfogadtak, 
amire máig büszke vagyok. 

– Magyarországon – amint Ön fogalmazott – 1986-
tól lakik életvitelszerűen. Alkotott Nagybörzsönyben, 
majd Százhalombattán. Mi motiválta abban, hogy a 
következő lépésként Miskolcra jöjjön?

– A feleségem miskolci. Folyamatosan tárgyaltam a 
helybéli művészeti élet képviselőivel, a város vezetőivel 
a letelepedésemről. Végül 2002-ben költöztem ide, illetve 
Szirmabesenyőre. Lényegesnek tartom megemlíteni, 
hogy már 2000-ben festettem egy freskót a Miskolci 
Galéria pincéjében. Előzőleg az akkor három éves 
Misa fiam (ő is nagyon szívesen rajzol) telefestette a 
falat autókkal. Az én freskóm persze letakarta az ő 
műveit, s amikor a megnyitón ezt meglátta, nagyon 
zokon vette. Megígértette velem, hogy azt követően 
minden munkám egyik pontján elhelyezek egy kis 
autó motívumot. Ezt betartom, s nemcsak azért, mert 
ő folyamatosan számon kéri rajtam. Én úgy vélekedek, 
ő a legkomtensebb kritikusom, s ezáltal társalkodóvá 
is lépett elő az életemben.

– Milyen terveket fontolgat jelenleg?
– Lassuló terveim vannak úgymond. Ma már 

kevesebbet festek, mint korábban, évente úgy öt 
munkával készülök el. Mesterműveket akarok 
létrehozni, remélem egy-kettő már el is készült, de 
ennek megítélése nem az én dolgom. A diákjaimmal 
kapcsolatban arra törekszem, hogy a maximumot 
adjam át nekik a tudásomból, tapasztalataimból. El 
szeretném érni, hogy a fiatal miskolci tehetségek, 
akik elvándoroltak a városból, jöjjenek vissza, s ebben 
városban érvényesüljenek. Elképzeléseim szerint az 
ősszel kiállítást szervezünk számukra az egyetemen.

szöveg: Udvardy József
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– Aligha szükséges bővebben magyaráznunk, 
hogy a gyöngyfűzéshez, különösen a képeinken is 
látható bonyolult darabok elkészítéséhez mérhetetlen 
türelemre, és kitartásra van szükség. Megkockáztatom: 
rá is unhat, amíg egy-egy sok ezer darab apró gyöngy 
felfűzésével bíbelődik, mondjuk egy nyakék készítése 
közben.

– Téved. Engem éppen hogy megnyugtat, örömmel 
tölt el ez munka. Amikor a végére érek, magam elé 
teszem, hátradőlök, s elégedettség tölt el. Egyszerre 
több fűznivalón dolgozom, s miközben készítem 
őket, mindig újabbakat tervezek fejben. A kisfiam 
nevelése, ellátása természetesen sok időt igényel, 
de ha akad mellette egy-egy szabad félórám, órám, 
leülök az asztalomhoz, s folytatom a munkát, vagy 
éppen nekilátok egy új darabnak. Egy kisebb karkötő 
felfűzéséhez elegendő akár egy óra is, de van függő, 
amely egy hét alatt készül el, ám egy kalotaszegi párta 
már jóval időigényesebb, egy hónapig is eltarthat, 
amíg dolgozom rajta. Nem alkuszom, csakis igényes 
darabokat adok ki a kezem közül, viszem azokat a 
vásárokra, bemutatókra. Idetartozik: az esetleges 
feszültségem, nyugtalanságom levezetem a fűzéssel, 
de mondjuk, fáradtan már szeretek foglalkozni ezzel 
a munkával.

– Ön hidrogeológus-mérnök. Hogyan választotta 
éppen ezt a mesterséget? Joggal gondolhatjuk úgy, 
hogy az édesanyjától, vagy a nagyitól leste el az első 
fogásokat?

– Logikus a feltételezés, de egyáltalában nem így 
történt. Népi táncoltunk a férjemmel, s az egyik 
táncmű előadásához szükség volt egy gyöngygallérra. 
Vettem a bátorságot, s gondoltam belevágok, rossz 
nem sülhet ki belőle. Az alapokat autodidakta módon 
sajátítottam el. Rajzokat, már kész munkákat nézegettem, 
elemezgettem. Mondhatom saját magamtól tanultam. 
Okultam a kudarcokból, örültem a sikereimnek. Négy 
évig folytattam így ezt a munkámat, aztán elmentem 
a Dunántúlra, ott a sárközi gallérok készítésének 
fortélyaiba avatott be Oláh Mária. Két évvel ezelőtt 2003-
ban Erdélybe utaztunk. Többek között Kalotaszegen, az 
ottani Méra községben töltöttünk el napokat. Barátságot 
szőttünk egy lelkész családdal. Az ottani asszonyoktól, 
akik szintén gyöngyfűzéssel is foglalkoznak, szintén 
sokat tanultam. Elsősorban a forma és színvilágot 
sajátítottam el tőlük, s máig melegséggel tölti el a szívem, 
milyen megértéssel, türelemmel foglalkoztak velem. A 
gyöngyfűző tudományomat én is szívesen átadom 
bárkinek, aki kíváncsi rá. Tavaly ősszel már tartottam 
egy tanfolyamot. Egy hónapig tartott. Hétvégenként 
gyűltünk össze. Elsősorban idősebb asszonyok voltak 
a résztvevők, s többnyire nem Miskolcról érkeztek, 

hanem a megye minden tájáról. Nagyon ügyesek voltak. 
Tervezem, hogy jövőre egy újabb tanfolyamot indítok, 
kezdőknek és haladóknak egyaránt.

– Tehát nem tart attól, hogy esetleg kineveli a saját 
konkurenciáját. Olvasóink is nyilván kíváncsiak rá, 
milyen anyagokat, eszközöket használ.

– Nemes alapanyagokat igyekszem beszerezni. 
Az itthon vásárolható, távol-keleti árusoktól a gagyi 
terméket nem érdemes beszerezni, még ha olcsóbbak 
is a külföldinél. A gyöngyök üveg alapanyagból 
készülnek. Évek óta jó kapcsolatban állok a cseh 
Jablonec üveggyárával. A gyöngyök beszerzése onnan 
történik, egy-egy alkalommal több kilónyit vásárolok az 
üzemtől. A fűzés bőrvarrócérnára történik, mert annak 
jobb a tartása, úgy is fogalmazhatnák, hogy merevebb, 
mint például a damil. A mintákat magam tervezem. 

Először természetesen fejben, majd 
lerajzolom az elképzelésemet, s addig, 
addig alakítgatom, amíg elégedett nem 
leszek vele.

– Saját maga is viseli az alkotásait. 
Ám biztosan eladásra szintén készít 
– fogalmazzunk így – termékeket? Van 
rá kereslet? 

– A gyönggyel díszített ruhák 
szerencsére újra divatba jöttek. Estélyi, 
menyasszonyi ruhához, vagy akár egy 
pólóhoz is illik. Csakis kiállításokon, 
népművészeti vásárokon, és zárt térben 
forgalmazom a termékeimet. Van 
rájuk kereslet. Az áruk nem titok. A 
legegyszerűbb karkötő 300 forintnál 
kezdődik,  a  munkaigényesebb, 
mívesebb darabok 20-30 ezerbe.

A vénasszonyok nyara, de beszéljünk inkább 
a szebben hangzó indián nyár egyik utolsó, 
még kifejezetten kellemes, napfényes enyhe 
estéjén beszélgettünk Kiss Gabriella miskolci 
gyöngyfűzővel. Az interjú helyszíne – mint oly 
sok többié – ezúttal is a Diósgyőri Kézműves 
Alkotóház volt, háttérben a röviddel korábban 
megépített búbos kemencével. A szimpatikus 
fiatalasszony négy hónapos kisfia, az alaposan 
bebugyolált Bence, édesapja karjaiban szintén 
a helyszínen volt, s pár percig követte is, amint 
édesanyja beavat mestersége titkaiba.

Az aprólékos 
munka 
megnyugtatja 
a gyöngyfûzõt

Miközben dolgozik, Már ter vezi a következő alkotásokat

szöveg: Udvardy József

A gyöngyfűző munkában

Kisebb bemutató a kész termékekből

Egy elkészült darab



– Talán maga az élet tehet arról, hogy így hozzászoktam 
a gyűrődéshez. Nyírbátorban születtem, és érdekes, igen 
korai emlékeim is vannak a gyermekkoromból. Édesapámat 
háborúba vitték, nem tért vissza soha többé, eltűntnek 
nyilvánították. Édesanyám keményen dolgozott azért, hogy 
eltartson, többek között kifőzdét is nyitott, hogy ne haljunk 
éhen. Főzési tudományát tőle örököltem, bár meg kell hagyni, 
Csabi fiam nálam is profibb ebben, ő ugyanis eredeti szakmája 
szerint szakács. A gyerekkori nyomor tanította meg számomra 
a túlélési technikákat, a mai napig nem dobok ki maradékot, 
mindent megpróbálok újra hasznosítani.  

Az újságíró figyelmesen, lenyűgözve hallgat és jegyzetel 
– Péva Ibolyát kérdezni sem kell, annyira erős benne az 
irigylésre méltó közlésvágy. 

– Később Csepelre kerültünk, az anyukámmal egy 
mosókonyhában éltünk, leírhatatlan nyomorban. Éppen 
ezért engem hamarosan beutaltak állami gondozásba, amit 
– megvallom őszintén – nagyon szerettem. Egyenruhát 
viseltünk, rengeteget énekeltünk, huszonnégyen aludtunk 
egy szobában. Az ottani diákszínpad is felfedezett magának, 
kalocsai táncot jártunk, magunk varrtuk hozzá a fellépő ruhát. 
Zongorázni tanultunk, így azt mondhatom, nagyon kellemes 
évek voltak ezek számomra. 

A nyolcadik osztály elvégzése után azonban ismét Csepelre 
kerültem, vissza a mosókonyhába. Egy évig francia szakra 
jártam, majd ahogy anyukám férjhez ment, az új családdal a 
Bajza utcába költöztünk. Mondanom sem kell, ekkor is öten 
laktunk egy szobában. 

A reálgimnáziumba kerülve angol volt a főtantárgyam. 
Olyan jó osztályba kerültem, hogy az egykori társakkal ma is 
tartom a kapcsolatot. Egyébként rendszeres nyertese voltam 
akkoriban a szavalóversenyeknek. 

– Érettségi után elmentem könyvelőnek egy gyárba. 
Azonban a színház akkoriban már nagyon vonzott, így ezzel 
egy időben Rózsahegyi Kálmán bácsi színi tanodájában 
tanultam. Hofi Géza, Sas József mellett ismerkedtem a szakma 
alapjaival. Majd egy bábképző intézmény következett, ahol az 
ország legnagyobb bábművészei okítottak bennünket. 

A strapát azonban egyre kevésbé bírtam, így döntenem 
kellett: gyár vagy színház. Mondanom sem kell, az utóbbi mellett 
határoztam. Hosszú hónapokig hakniztam bábszínészként, 
egy előadáson több szerepet játszva, így például Juliskát és a 
gonosz banyát. Jó társaságban dolgozhattam, többek között 
Levente Péterrel léphettem fel rendszeresen. 

– Majd felfedezett magának a film és a televízió. Ezek 
honoráriumából próbáltam fenntartani magam, kevés anyagi 
sikerrel. Ismét a nyomor időszaka következett, és a szorult 
helyzetben egy megoldást láttam: állandó munkát kellett 
találnom. Sas József sietett a segítségemre – ő szólt, konferansziét 
keresnek a Honvéd Művészegyüttesbe. Vállaltam a feladatot, 
így aztán közel öt évig angol, német, orosz és magyar nyelven 
konferáltam a különböző előadásokat. Tanulságos időszak 
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Élmény vele a beszélgetés. A tekintete ragyog, fel-felpattan, 
megpördül saját tengelye körül, ahogyan egyik táncos 
szerepét idézi; majd fennhangon szavalni kezd. Bámulatra 
méltó memóriával idézi a múltat, emlékszik a részletekre, 
a legapróbb rezdülésekre is. Minden témáról eszébe jut egy 
másik, közben érdeklődik a kérdezőről, de már ismét vált – a 
fiáról mesél, akivel érezhetően mély, tartalmas a kapcsolata. 

– A tapolcai kis faházat is neki vettem, de ő egy urbánus fiú, 
nem olyan vidéki lélek, mint én! – most az ujjai között egy őszi 
termést forgat, és arról beszél, mennyire szereti a természetet. – 
Imádom azt a házikót, olyan, akár a mesebeli mézeskalácsház! 
Az ablaka sziklákra néz, amelyek fölött a levegőben sasok 
keringenek, sőt! időnként baglyot is látok. Nem foglalható 
szavakba, hogy milyen felemelő a természettel együtt élni, 
szalonnát sütni, vagy csak heverészni a fák árnyékában. 
Érdekel a fű, a fa, a virág, tanulom a gyógynövényeket. Ma 
egyébként épp festettem, és mondhatnám, fáradt vagyok, de 
hazudnék – engem a házimunka is feltölt! – lelkendezik. 

Mindenre figyel, mindenkiről és mindenkihez van néhány 
jó szava. Nevetve meséli: 

– Major Tamás mondogatta, amikor pályakezdőként 
fáradtságról panaszkodtam neki – Ibolya, neked hét életed 
van, mint a macskának. Igaza volt. Nekem valóban sok 
életem van, alig bírok az energiáimmal! Szeretem a munkát, 
keményen végzem, ez talán azért van, mert a horoszkópom 
szerint Kos vagyok. Robbanékony, szenvedélyes, nagyon 
erős. Elhatároztam, hogy én leszek a legtovább élő, aktívan 
dolgozó színésznő Magyarországon. Ahogyan magamat 
ismerem, véghez is viszem ezt az elképzelést – egész lénye 
kedvességet sugároz. A mályvamag a kezében gondoskodó 
érintése nyomán szinte életre kel… 

volt, mert az együttes remek művészekből állt. Azt azonban 
el kell árulnom, hogy a színpadi léttel kapcsolatban még kevés 
tapasztalattal rendelkeztem. Az első sminkelésem kudarcba 
fulladt, egy kollégám csak ennyit mondott: végeredményben 
miért ne konferálhatná indián nő az előadásokat? 

Később az együttes színésznőként is foglalkoztatott, az 
első szerepem egy berepülő pilótáé volt egy orosz darabban. 
Számtalanszor előfordult az is, hogy katonatisztet játszottam. 
Vidékre jártunk, lubickoltam a ma már talán kissé komikusnak 
ható feladatokban. 

Péva Ibolya fürgén talpra szökken, és idézni kezd egykori 
szerepeiből. Pontosan, precízen tolmácsolja, teljes átéléssel a 
régi mondatokat. 

– A társulat szétszéledt 66-ban, én pedig úgy döntöttem, 
megpróbálok az akkor egyesült miskolci-egri színház 
társulatába bekerülni. Sikerült, Lendvai Ferenc bevett a 
csapatba. Németh László Csapdájában játszottam egy 
nagyobb szerepet, Puskin feleségét alakítottam Polgár Géza 
partnereként. Szakmailag szép év volt, azonban az alacsony 
fizetés ismét nyomorba sodort. Így aztán Radó Vilmos hívására 
egy évadot Kecskeméten töltöttem.  Megbecsült voltam, hét 
főszerepet játszottam kilenc hónap alatt. 

Miskolc azonban visszahívott, akkor már Sallós Gábor 
volt a direktor. Azóta itt vagyok… Merjem kimondani, hogy 
jövőre lesz negyven éve? Szinte hihetetlen! – a mosoly nem 
tűnik el az arcáról. 

– Kassán is sokat játszottam, mindkét városban nagy 
sikereket értem el. Olyan művészek melegszívű sorait őrzöm, 
mint Major Tamás, Ruttkai Éva, vagy az író Németh László. 
Szerepet kaptam a Jóban, rosszban sorozatban is, ahol épp 
csak forgatókönyvet felejtettek el a  kezembe adni. Kérdeztem, 
miért. Utólag derült ki, hogy a meghallgatás után rám írták 

a szerepet. A castingon ugyanis azt mertem mondani, hogy 
az a legfurcsább velem kapcsolatban, hogy a mai napig egy 
bakfis lakik bennem. Ez úgy megtetszett az alkotóknak, hogy 
a kórházra vagyonát hagyó öregasszony figuráját – állítólag 
– kifejezetten rám szabták. Egyébként számomra is érdekes 
az, hogy a húszévesekkel felveszem a versenyt energiában és 
teherbírásban – mondja, és tánclépéseket mutat. Valóban! 

– Érdekes, hogy a fiam pályája nagyon rímel az enyémre. 
Ő is több ízben jelentkezett a főiskolára, mindig a harmadik 
rostán esett ki. Őt is egy filmszerep találta meg elsőként 
– a több díjat nyert Fekete kefe című alkotás főszerepét 
alakította. Nemrégiben említette, szívesen rendezne nekem 
egy monodrámát. Én ezen csak nevetek, hiszen mégis csak 
az anyja vagyok, hogyan bánhatna velem színésznőként! 
– a szempár azonban arról árulkodik, ő még ezt is szívesen 
kipróbálná… 

– Nagyon szeretnék többet játszani. Az igazság az, hogy 
hatalmas energiát érzek magamban, amit jó volna kiaknázni. 
Ép vagyok, testben és szellemben egyaránt, érettnek érzem 
magam sok nagy szerepre… Szívem szerint világgá kürtölném: 
ide nekem az oroszlánt is! Bizakodó vagyok és örülök 
mindennek. Az életem sok jót és sok rosszat hozott, és én 
megtanultam, mindenből lehet profitálni. Fantasztikus érzés 
az, hogy észreveszem, a mai napig rengeteget tanulok. Annyi 
az öröm az életben – miért is csüggednék? 

Pakol, közben meséli hétvégi programját. Szauna, még egy 
kis festés, madárdal és séta a természetben… vasárnap pedig 
két Dzsungel könyve-előadás. Kifelé menet az öltözőből még 
hozzáteszi: kis szerep ugyan, alig néhány perc, mégis imádja! 
És mesél, meséli a januári Koldusopera bemutatót, és azt, 
hogy a kertjében naspolyafa mosolyog… Ilyen a Színésznő 
– sok élettel…

A magyar vegyipar aranykönyvébe 
illő fejlesztésnek minősítette a Tisza-
újvárosban végéhez ért beruházást a 
miniszterelnök, hiszen az utóbbi év- 
tizedek egyik legjelentősebb ipari beru- 
házása valósult meg a Tiszai Vegyi 
Kombinát Rt.-nél. A 2002–2005 között 
zajló több mint 100 milliárd forintos 
összértékű Olefin-2 gyárat és a HDPE-
2 polietilén üzemet, Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök jelenlétében avatták fel. 
Az ünnepi pillanatok után a minisz- 
terelnök a belvárosba hajtott, egy üzlet 
előtt dedikálta könyvét, s beszélgetett 
a város polgáraival.

fotó: OrOsz LászLó

Kampány

szíNészNő – ezer élettel
Találkozás Péva Ibolya színművésszel, a 
Miskolci Nemzeti Színház Örökös Tagjával

szöveg: Szabó Virág
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– Magyarország Európai csatlakozása óta, de 
hangsúlyozattaban az elmúlt időszakban sok szó 
esik a magyar orvosok elvándorlásáról, a külföldi 
munkavállalásról – mondja a főorvosnő. – Kórházunk 
belgyógyászata ebből a szempontból rendhagyó osztály. 
A fiatal orvosok, akik nálunk kezdik a pályájukat, 
nem szándékoznak innen elmenni. Miután átlépik a 
küszöböt, s megismerkednek munkánkkal, gyógyítási 
filozófiánkkal, gyakorlati elveinkkel, minden erejükkel 
itt akarnak maradni. Nem azért, mert szakmai, emberi 
szempontokból elnézőbbek lennénk velük szemben. 
Egyszerűen ilyen a hely szelleme. Tudásunk legjavával 
betegeink megmentését, gyógyítását szolgáljuk, s 
ehhez hozzá tesszük, hogy emberségünket szintén 
beleadjuk a munkánkba. Ma már a lehető legkorszerűbb 
eszközöket alkalmazzuk a diagnosztikában, valamennyi 
korszerű gyógyszer a rendelkezésünkre áll, de emellett 
foglalkozunk betegeink pszichéjével, lelki ápolásával is. 
Nem feledkezünk meg szociális problémáik megoldásáról 
sem. Amennyiben az elbocsátásra váró beteget otthonában 
nem tudják, esetleg nem akarják fogadni, vagy ha 
hajléktalanként az utcára kerülne, megoldást keresünk és 
találunk az elhelyezésére.

– Az eddig elmondottak adnak választ a tapasztalataimra. 
Munkám során számos esetben jártam már az osztályon. 
Az orvosok, a gyógyító személyzet munkájára még 
egyetlen alkalommal sem hallottam panaszt. A jó hír 
elterjedt: az ország minden tájáról, akár a Dunántúl 
legtávolabbi pontjáról igyekeznek erre az osztályra a 
betegek a gyógyulásban bízva. Ám ez az írás Önről szól. 
Hogyan, mikor tette meg itt az első lépéseit?

– Szombathelyen születtem. Budapesten szereztem meg 
a diplomámat, az akkori Orvostudományi Egyetemen, 
általános orvosként. Miskolcra házasodtam, a férjem 
gyermekorvos. Az osztályra 1962-ben vettek fel. Azóta itt 
dolgozom. Az első főorvos, akinek a keze alatt dolgoztam, 
dr. Cselei Márton volt. Őt dr. Géher Katalin követte. Neki 
mind emberileg, mind pedig szakmailag nagyon sokat 
köszönhetek. Később dr. Szigethy Jenő vezette évtizedekig 
az osztályt, jelenleg dr. Újszászy László a vezető főorvos. 
Kezdetben természetesen az úgynevezett hagyományos 
orvoslás eszközeivel dolgoztunk. A diagnózist a beteg 
részletes kikérdezésével, illetve tapintással állapítottuk meg. 
Az eltelt több, mint negyven esztendő alatt követhettem, 
és átélhettem, milyen óriáslépésekkel fejlődött a gyógyítás 
tudománya. Egyre korszerűbb eszközöket kaptunk 
segítségül a munkánkhoz. Nem sorolom fel valamennyit, 
elég, ha megemlítem az ultrahangot, az invazív eljárásokat, 
a computer tomográfiát, a mágneses rezonancia alapján 

működő berendezéseket. Begyakorlottan, a készség szintjén 
használjuk a kórház számítógépes rendszerét. Ám én ma is 
vallom, hogy a betegekkel, mind emberekkel, napjainkban 
is foglalkozni kell. A korszerű eljárások érdekében nap, 
mint nap, sőt óráról órára tanulnunk kell, hiszen az új 
eljárások ismeretét másképpen nem sajátíthatjuk el. 
Ugyanakkor ma is vallom, hogy a gyógyulásra váró, a 
betegségétől, vagy annak esetleges következményétől 
szorongó betegekkel időt kell szakítanunk a beszélgetésre. 
Az őszinteség, a megnyugtató szó, a felvilágosítás a kórházi 
ágyon fekvő ember számára mindennél fontosabb.

– A főorvosnő szakterülete a kardiológia. Nem 
áll szándékomban nagy szavakat használni, de 
vitathatatlan, hogy a belgyógyászat intenzív részlegén, 
a koronáriaőrzőben Őnnek nélkülözhetetlen szerepe, 
munkája volt.

– Az őrzők, ahol a legsúlyosabb szívproblémákban 
szenvedő betegeket kezeltük a hetvenes évek elején 
terjedtek el. A részleget húsz éven keresztül valóban 
én vezettem. A kezdetek óta felnőtt egy új generáció, 
tagjainak minden igyekezetemmel megpróbáltam átadni 
a tapasztalataimat, a tudásomat. A szívinfarktusból – ha 
időben kerül kórházba a beteg – ma már föl lehet gyógyulni. 
Ugyanez a helyzet a koszorú érbetegségek gyógyításában 
is. Mindanozonáltal nem feledkezhetünk meg róla, hogy a 
belgyógyászat, mint osztály egy bizonyos gyűjtőhelyként 
fogható fel. Számos betegséget gyógyítunk itt, vagy ha 
szükséges, a beteget tovább irányítjuk a speciális szakmai 
részlegekre. 

– Nem beszéltünk még a családjáról. 
– Első generációs orvos vagyok. Édesapám például 

mérnök volt. Két fiam van. Albert már 39 éves, az Egyesül 
Államokban dolgozik, villamosmérnök. Tamás 26 éves, 
ő muzsikus. Tehát nem én hivatásomat választották 
szakmájuknak.

Dr. Somogyi Erzsébet, belgyógyász szakorvos az idei Semmelweis Napok keretében Budapesten, Rácz Jenő 
egészségügyi minisztertől vette át a rangos kitüntetést, a Pro Sanitate elismerést. A doktornő negyvenhárom 
esztendeje dolgozik a gyógyításban, betegeinek felépítésért. A több mint négy évtizedet egyetlen munkahelyen, a 
miskolci Semmelweis Kórház belgyógyászati osztályán dolgozta végig.

szöveg: Udvardy József

dr. soMogyi erzsébet Pro sanitate díjas

Munkássága a beteg 
ember szeretetét szolgálja

Az emberi szó megnyugtatja a beteget

Egy település vonzerejét alapvetően meghatározza, hogy 
mennyire igényli a virágok, a zöld területek rendezett 
létét, mennyire vigyáznak lakói, környezetük tisztaságára. 
Az ide érkező vendégek első és alapvető benyomását az 
határozza meg, hogy milyen miliő fogadja őket, s ez kiinduló 
pontja véleményüknek is. Tiszaújváros az utóbbi félévben 
látványos változásokon ment keresztül, üde virágdíszes 
parkjaival, frissességet árasztó zöldterületeivel, tiszta 
közlekedési útjaival. Így hát nem véletlen, hogy a Magyar 
Turizmus Rt. által meghirdetett „Virágos Magyarországáért” 
mozgalom egyik reprezentánsa lett, s elnyerte – a bíráló 
bizottság – Arany-Rózsa díját. A teljesítmény sikerkovácsát, 
a Tiszaújvárosi Városgazda Kht ügyvezető igazgatóját, 
Kerékgyártó István kertészmérnököt kérdeztük az időszerű 
feladatokról.

- Azért munkálkodunk, hogy javítsuk az itt élő polgárok és 
az ide érkező vendégek közérzetét – mondotta bevezetőként 
– a szakember. S hogy ez mennyire sikeres, talán az Arany-
Rózsa Díj is igazolja. Folyamatosan tervszerű tevékenységet 
végzünk, s jelenleg az egy nyári virágok cseréjén és az 
őszi pázsit felújításán munkálkodunk. Sok polgártársam 
érthetetlennek tartja, hogy kiszedjük a még virágzó 
növényeket, helyükbe másfajtát ültetünk. Persze tudom, 
hogy nem mindenki kertész ebben a városban, s így nem 
tudja, hogy ez az őszi időszak alkalmas arra, hogy az 
egynyári növényeket, kétnyárival váltsuk fel. A virágos 
területek, parkok és díszterek közel öt százalékát képezik 
a város zöld övezetének. Most árvácskát, violát, tulipán-
hagymát nárciszt, és jácintot ültetünk. Ezek a virágfélék jól 
viselik a hideget, most és tavasszal pompáznak igazán.

- Egy másik fontos munka, az elöregedett pázsitok 
frissítése, felújítása további tizenkétezer négyzetméteren. 
Az elöregedett részekre új, speciális szárazságtűrő 
fűmagkeveréket vetünk. Ez lehetővé teszi, hogy megfelelő 
gondoskodással „örökzöld” felületeket nyerjünk, ami 
nagyban javítja az itt élők és az ide érkező vendégek 
közérzetét. A három fajtából összeállított keverék, mint a 
nádképű csenkesz, a vörös csenkesz és a réti perje kiválóan 
tűri az időjárás szeszélyes változásait. A siker érdekében 
természetesen megfelelő technológiát, kell alkalmazni 
ápolásukhoz. Ide sorolnám a totális gyomirtást, a rotációs 
kapálást, a talaj előkészítést, a fűmagvetést, a hengerlést és a 
komplex műtrágyaszórást. Természetesen mind ez költséges 
műveletsor, de szerintem megéri mert a rendezett, gondozott 
település már önmagában is megtartó erő, nyugalmat sugall 
és az ide érkező látogató maradandó élménnyel távozik.

az eMber és 
a terMészet 
harMóniáján 
munkálkodnak

Arany-Rózsa 
Díj címmel 
tüntették ki 
Tiszaújvárost

Az ügyvezető minden egyes ültetési 
területet személyesen felügyel

Felüdítő látvány, a város fő 
utcáján végighúzódó virágágyás     

szöveg: Fekete Béla



M6 (4.999 cm3, 10 hengeres, 507 LE)
KiáLLítOtt mOdeLLeK:

320Ci Cabrio

Országjáró turné BMW-vel
Az M3-as autópálya kivezető szakaszánál, a miskolci Sárga 
Csikó Hotel környéke nem a lódobogástól, hanem a motorok 
duruzsolásától volt hangos három őszi napon keresztül. 
A már BMW tulajdonosok és a leendő vásárlók az autópályán 
próbálhatták ki a bemutatott modelleket, ahol a teljes palettát 
felvonultatták. Testközelből megismerhették többek között az 
új BMW M6 sportkupét, az új 7-es sorozat hosszú tengelytávú 
változatát és az új BMW 3-as Touring-ot. A 120d és az új 130i, a 
320d és 330i Limousine, a 320d Touring, az 530d Limousine és a 
Z4 modellek képességeit, a bennük testet öltő sportos eleganciát 
pedig ki is próbálhatták a  Szinva Motor Kft. meghívottai.

Benzines mOdeLLeK:
130i (2,996cm3, 6 hengeres, 265 LE) 
Z4 2.5i (2.494cm3, 6 hengeres 192 LE) 
330i (az új E90-es csúcsmodellje, 258 LE) 
530i (Head-UP Display-el szerelt változat) 
760 Li (a BMW zászlóshajója 5,972 cm3, 445 LE)

dieseL mOdeLLeK:
120d, 
320d 

Az új E91-es (320d Touring) 
530d, 

535d Touring (2.993 cm3, 272 LE, 570 Nm)
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A Felvidéken sok évszázadon át békében, jól megfértek 
egymás mellett magyarok, szlovákok, rutének, szászok... 
Gyakran házasodtak keresztbe. Mára a jószomszédság 
a múlt ködébe vesz, a nemzetek viszonya igencsak 
megváltozott. A múlt összekötő gyökereit feltárva lehetne 
új, vagyis éppen a régi alapokra helyezni a magyar-szlovák 
kapcsolatokat is. Erre szolgálhat példaként a Feledy család 
története is. 

Ülünk a miskolci panellakásban, régi bútorok között, 
a falon a família nemesi címere, a vörös, kék mezőre 
metszett pajzs egyik felén három csillag, a másikon egy 
kócsag, a szembe falon egy ugyancsak régi festmény, a 
dédmama képe, Francisci Mária. Feledy Péter leemeli 
a polcról a Magyarország családai (1858) című vaskos 
kötetet, s buszkén mutatja, hogy a Feledyek Gömör 
vármegye egyik vitéz, nemesi családja, amely katonát és 
országgyűlési követet is adott egykoron az országnak. 
Aztán következik a Révai nagylexikon, amelyben Jan 
Francisci-Rimavkyt kereste ki. “Már mint tanulónak 
sok kellemetlensége volt nemzetiségi izgatásai miatt. 
Eperjesen küzdött a magyar szabadságharc ellen. A Bach 

rendszer alatt hivatalnokoskodott” - magyar szemszögből 
nem a leghízelgőbb jellemzés. A szócikkből azért 
kiderül nyomdaigazgató, író is volt egyszemélyben, sőt 
megalapította a szlovák nyelven, a fővárosban megjelent 
Pestbudinské Vedomosci című hírlapot. Egyéb forrásokból 
kiderült, hogy fiatal korában népmeséket gyűjtött az 
eldugott szlovák falvakban. A szlovák történelembe 
is beírta nevét, mivel Daxnerral társalapítója, s örökös 
alelnöke volt a Matica Slovenská ( Szlovák anyácska) nevű 
eredetileg kulturális szervezetnek. 

Hogyan is került kapcsolatba a Feledy és a Francisci 
família? Készségesen felelevenítette a családi történetet 
Feledy Péter. Amely szerint az udvarhű Franciscit 
halálra ítélték a Felvidéket felszabadító magyarok, de 
Kossuth megkegyelmezett neki, az erről szóló iratot 
vivő Tóth András fia, Kálmán egy generációval később 
feleségül vette a szlovák politikus Mária nevű lányát, 
a házasságukból született Irén pedig Feledy Ferenchez 
ment feleségül. Így váltak az egykori ellenségek rokonná! 
„Függetlenül attól, hogy magyarok vagyunk, az elve, hite, 
tehetsége alapján kiemelkedő személyiség volt ükapám 
- a család büszek volt rá. Anyám felvidéki magyarként 
perfekt beszélt szlovákul is. Őrizte azt a szellemet, amit 
Mikszáth Kálmán is megírt a jó palócok, tót atyafiak című 
híres művében” - vallja Feledy Péter. A  nagymama sokat 
mesélt Jankó ükapáról, az a hír is járta, hogy Csehszlovákia 
megalakulása után emlékművet állítottak neki, de nem 
tudták hol, merre? Az 1927-ben Magyarországra áttelepült 
család tagjai sokat jártak azóta az ösök földjén, de csak 
most,  szeptemberben oldódott meg a rejtély. Az interneten 
böngészve Hnust’a (Nyusta) szlovák nyelvű honlapján 
sikerült Jan Francisci-Rimavsky nyomára bukkanni. 
Az író, politikust tekintik ugyanis a város leghíresebb 
szülöttének, s mint kiderült, a település közepén, a 
templom szomszédságában áll az emlékműve. Több sem 
kellett Péternek, baráti társaságban autóba ült és meg 
sem állt Nyustáig, ahol egy szép kis tér közepén magas 
posztamensen áll Jan Francisci-Rimavsky mellszobra. 
A szomszédos söröző teraszán ücsörgő szlovákok csak 
néztek értetlenül miért nézegeti egy magyar társaság miért 
fotózza körbe, meg magukat az ő nemzeti hősüknek az 
emlékművénél. De majd megtudják ennek okát, mivel a 
tervek szerint jövőre visszatér Nyustára az egész Feledy 
család, koszorút is hoznak, magyar és szlovák nemzeti 
színű szalagokkal, s a családfával együtt felkeresik a 
polgármestert is, tájékoztatni nem halt ki a família, merre 
is élnek a leszármazottak. Ami azért is érdekes, mivel az 
említett Mária mellett két fia volt Jannak, Fedor és Milán 
- akik a pánszláv eszmék hatására Moszkvában tanultak, 
de a forradalom okozta felfordulásban, 1917-18-ban 
nyomtalanul eltűntek.

Ami nekünk, magyaroknak Benedek Elek vagy 
Mikszáth Kálmán, az a szlovákoknak Jan Francisci-
Rimavsky író, politikus, a Matica Slovenska mozgalom 
társalapítója. A szlovák nemzeti identitás egyik 
ébresztőjének lánya mégis magyar emberhez ment 
férjhez. Ükunokája Feledy Péter Miskolcon él, izzig-
vérig magyarnak vallja magát, de büszke szlovák őseire 
is. A véletlennek köszönhetően a felvidéki Nyustán, 
a hegyek között megbúvó kisvárosban megtalálta a 
dédapa emlékművét.

szöveg: Csontos László

felvidéki 
őskeresés

A Matica Slovenská alapító magyar dédunokája
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A világ nagyon gyorsan változik.
Ez nem különleges felismerés, hiszen nap mint 

nap érezzük saját bőrünkön a társadalom, a 
család, az üzleti élet, a különböző értékrendek,  s 
életfelfogásunk változásának  egészén is.

Ezzel együtt az öltözködési szokások is  soha eddig 
nem látott kaméleonéletüket élik.

S hogy teljes legyen a kép, az erősebbik nem 
ruhaviseletében intenzíven realizálódik a szigorú 
normák elhagyása, a felszabadultság, az egyéniség 
hangsúlyozása.

Itt a jó értelemben vett lazaság, a női trendhez 
hasonló napra készség, otthonos jártasság a 
világmárkák világában, önálló vásárlás és döntés.

A férfiak már nem idegenkednek attól, hogy 
ruhatáruk kialakításánál saját elképzeléseiket 
valósítsák meg.Nem hagynak beleszólást--- s ez 
helyes!!!--- a nőknek, mit, hol, mikor, mivel, hogyan 
viseljenek, vagyis talán-talán kezdenek megjelenni az 
egyéniségek. Persze még pár apró részlet el-elsikkad  
/ápolt frizura, tiszta lábbeli.../, de már hasonlítanak a 
példaként álló, divatot diktáló, fejlettebb, naprakész 
társadalom férfitagjaihoz.

Mi minden  az napjainkban, ami mindezt lehetővé 
teszi?

Keverednek az utcai és alkalmi viseletek. Erőteljesek, 
feltűnőek a színek és a minták--időnként olyan, 
mintha női üzletbe lépnénk be--, a sportos stílus 
beépül napi trendbe, nem szokatlan a nyakkendő 
nélküli, mégis elegáns férfi. Talán még nem viselnek 

szmokingfelsőt edzőcipővel, ám a tervezők szerint ez 
csak idő kérdése, és persze egyéniség kell hozzá.

A klasszikus őszi színek dobogós helyein áll a 
barna, az olivzöld, mályva, fuxia, lia, rózsaszín,  
kiegészítő színként a piros. Kevesebb a kék, de 
jelen van a szürke, a bézs, drapp, s persze a fekete- 
fehér is.

Az anyagok minősége kiemelendő. A gyapjú, 
gyapjú-acryl,- pamut-gyapjú, kasmir, vezető 
szerepet tölt be. Természetesen ezek megfelelő 
kezelése is elengedhetetlen. A szöveteket fényes 
vagy kontrasztos fonalak teszik egyedivé. 
Rendíthetetlenül van jelen a csíkos, kreativitást 
sugárzó változatokban. 

Nagyon lényeges az egymással variálhatóság, a 
tudatosan kialakított ruhatár.

A kirakatok már az ősz hangulatát idézik, annak 
ellenére, hogy az indián nyár simogató sugarai 
még javítják közérzetünket.

Szinte biztos, hogy nem kell külföldre utazni 
egy-egy szép darabért. A konfekcionálók megfelelő  
tervezéssel,szaktudással, gépparkkal igyekeznek 
igényességet nyujtani a termékek megálmodásától 
a megvalósulásig.

A mai modern férfi is törekedjen színvonalas 
ruhatár kialakítására. Érezze jól magát reggeltől estig 
úgy, hogya ruhadarabok komfortérzetét legyenek 
hivatva szolgálni. Tudjon egész energiájával 
munkájára, családjára összpontosítani, öltözéke 
„láthatatlanul” szolgálja. Ma már reméljük, nem a 
ruha teszi az embert--- de tegyük hozzá: jellemzi.És 
ez azért fontos.

FérFidivat –
2005 ősz

szöveg: Nagy Márta – Lorenzo Uomo

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



DECEMBER HAVI PROGRAMJA

December 4. 16.00 h
Adventi gyertyagyújtás

December 11. 16.00 h
Adventi gyertyagyújtás

December 18. 16.00 h
Adventi gyertyagyújtás

December 5-től 23-ig 
„ÜNNEPVÁRÓ” programsorozat a 
Városház téri „Meseházikóban”
Minden nap más gyermekprogram, 
bábszínházak, koncertek, játszóházak, 
karácsonyi dísz és ajándékkészítés, 
„állatsimogító”. 

December 5. 17.00 h 
Nagy Mikulás Napi Koncert
Közreműködik a 100 Folk Celsius 
zenekar 
Helyszín: Miskolc Városi Sportközpont
Belépő: gyermek: 300.-Ft, felnőtt: 500.-
Ft

December 8. 17.00 h KOMOLYZENEI 
KLUB
A Három tenor, három szoprán (DVD)
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Programajánló
IFJÚSÁGI ÉS SZABADIDŐ HÁZ – 3531 Miskolc, Győri kapu 27. – www.ifihazmiskolc.hu

Helyszín: Európa Ház (Miskolc, 
Városház tér 13.)

December 9. 20.00 h XTRIKE zenekar 
koncertje
Vendég: Fény, Idiot side
Belépő: 300.- Ft a helyszínen
A NKÖM PANKKK Programjának 
támogatásával

December 12-től 15-ig Jeanette 
Ruhavásár

December 15. 20.00 h Dixie és 
Jazz klub 
MISKOLC DIXIELAND BAND klubja
Vendégelőadó közreműködésével
Belépő: 200.- Ft a helyszínen

December 16. 20.00 h
Steel City Resurrection Party Vol. 3.
VARSO
ISTEN HÁTA MÖGÖTT

STEREOCHRIST
ANGERTEA koncert
Belépő: 500.- Ft a helyszínen

December 22. 17.00 h 
KOMOLYZENEI KLUB
Karácsonyi zene
Helyszín: Európa Ház (Miskolc, 
Városház tér 13.)

December 28. 19.00 h
St. Martin Óév búcsúztató koncertje
Belépő: 2300.-

SÍBŐRZÉK
Használt és új téli sporteszközök 
adás-vétele, csere-beréje
Időpontok:
December 3., December 17.
Nyitva: 9.00-17.00 óráig
Belépő: 50.-Ft




