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5jegyzet

neki a szülei nem tudták biztosítani, a plusz nyelvórát, 
nyelvtanárt, hogy más országban ne legyenek nyelvi 
nehézségei. Az a minimálbéren tengődő család 
sem vállal munkát majd külföldön, akinek egyetlen 
vagyontárgya a lakása, s elképzelni sem tudja, hogy 
ezt, vagyis mindent feladva, máshol boldoguljon. Ez 
határozza meg inkább a magyar és főleg a keletibb 
régió röghöz kötöttségét.

Ki talál tehát munkát külföldön? Azok a diplomások, 
akik itthon szereztek államilag finanszírozott képesítést, 
s mivel hazánkban lassan semmilyen lehetőségük 
sincs, külföldre viszik a piacképes tudásukat. Jól 
tudom a munkaerő szabad mozgása alapjog az 
Európai Unióban, de mégis nem mérhetetlen pazarlás 
ez részünkről? Egy diploma, vagy egy jó szakképesítés 
megszerzése a születéstől huszonéves korig belekerül 
az államnak – vagyis nekünk adófizetőknek – sok 
tízmillió forintba. Amikor viszont kész, jól képzett 
szakemberként elhagyja a diák az iskolapadot, arra 
buzdítjuk, hogy mozduljon, menjen, mert itt nem kell, 
itt nem boldogulhat. Ezért nem is kárhoztathatjuk 
magunkat szülőket, hiszen mi csak azt szeretnénk, 
ha könnyebb élete lenne csemetéinknek. Ugyanakkor 
lassan elfogynak nálunk a profi esztergályosok, ácsok, 
ápolónők, orvosok stb. Úgy hiszem, addig kellene 
lépni ez ellen hathatósan a politikának, amíg nem 
késő… Inkább mondják ránk, hogy nem vagyunk 
elég mobilak az EU munkaerőpiacán, mint sem hogy 
minden szinten ráfizessünk.

A minap hozzáértő szakemberek előadását 
hallgattam a miskolci Európa Házban. A téma a 
magyar munkavállalók külföldi lehetőségei és korlátjai 
voltak.  Engem is meglepett az a statisztikai adat, hogy 
míg korábban, amikor szinte csak feketén – egy-egy 
szakma kivételével - lehetett más országokban munkát 
vállalni, addig százezren is felül volt a külhonban 
dolgozók száma, ma pedig, amikor már legálisan is 
lehet, alig éri el ez a szám az ötvenezret. Persze ezek 
és azok a számok is csak becslések, hiszen akkor nem 
tudták, ma pedig nem kell nyilvántartani azokat, akik 
nem az itthoni munkaerőpiacon helyezkedtek el. 

Nézzük csak, ma kit tartanak a humánerőforrás 
szakemberei a legmobilabb rétegnek! Azt a 30 év 
körüli, független diplomást, vagy keresett szakmával 
rendelkezőt, aki egy nyelven nagy biztonsággal, de 
akár több nyelven is meg tud szólalni. Ezzel aztán 
nagyon leszűkült a kör. Persze akad azért elvétve más 
példa is. Ne szóljunk most azokról az itthon reményt 
vesztett, a rendszerváltás kárvallottjaiként számon 
tartott ötvenesekről, akik kimennek Amerikába 
takarítani, vagy a húsfeldolgozóba csirkét bontani 
feketén, bár ilyet is jócskán hall az ember.                A 
meglóduló migráció ellenére miért mondjuk mégis, 
hogy mi röghöz kötöttebbek vagyunk, mint más 
népek? Ez bizony a lehetőségeinkből és az esélyeinkből 
adódik. Az-az életét tizenéve munkanélküliként, 
szociális segélyből tengető házaspár, akinek már 
a közüzemi tartozás miatt a házán is jelzálog van, 
biztosan nem  tud elindulni más országba szerencsét 
próbálni, hiszen ahhoz is pénz kell. De még a 
gyermekük sem, hiszen nem a lépni és tenni akarást 
látta, hanem a kilátástalanságot, feladást, s ráadásul 

Meditáció 
a röghöz 
kötöttségről
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- Mezőkövesd térségben is megalakult a többcélú 
önkormányzati társulás az elmúlt évben, 21 település 
összefogásával. Milyen eredményeket tudhat magáénak a 
társulás az egy esztendő alatt?

 - 2004 júniusában megalakult a Mezőkövesdi Többcélú 
Kistérségi Társulás.  A kistérség valamennyi önkormányzata 
csatlakozott a társuláshoz. A Társulás működésének a lényege: 
bizonyos lakossági szolgáltatásokat, a megalakulást követően 
a többcélú kistérség társulás lát el. Az a cél, hogy - a települési 
önkormányzatok autonómiájának sérelme nélkül – javuljon 
a lakossági szolgáltatások színvonala, és főként a kisebb 
településeken élők esélyegyenlősége.

A közszolgálati feladatok kistérségi szintű ellátásának 
fontos kritériuma: a magas fokú szakmaiság és a gazdasági 
hatékonyság. A közoktatás területén, az önkormányzatok 
tanügy-igazgatási feladatinak ellátásához biztosítottá vált 
a szakértelem, lehetőség nyílt a szakmai és törvényességi 
ellenőrzések megszervezésére, a tanügyi dokumentumok 
szakszerű és jogszerű jóváhagyására. A kistérségben 100%-ban 
szervezett a pedagógiai szakszolgálati ellátás. A gyermekek 
lakóhelyén biztosított a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai 
fejlesztés és gondozás, a nevelési tanácsadás, a logopédiai 
ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és a  
gyógy-testnevelés. A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás 
keretében rendszeressé vált  a pedagógusok továbbképzése. 
21 szakmai munkaközösség keretében a körzet mintegy 700 
pedagógusa bővítheti szakmai tudását, kap segítséget szakmai 
munkájához. A többcélú kistérségi társulás szervezi a körzeti 
tanulmányi és kulturális versenyeket is. Az információ átadás 
az intézmények rendszeres tájékoztatása a pedagógiai munka 
minőségét és hatékonyságát segíti.

A többcélú kistérségi társulás meglapította a Mezőkövesdi 
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot. Az 
új intézmény 18 szakképzett dolgozójának munkájával 
mind a 21 településen biztosított a családsegítés valamint a 
gyermekjóléti szolgáltatás. A családsegítés keretében történik 
a szociális, életvezetési és mentálhigiéniás tanácsadás, 
a családgondozás, a családokban jelentkező működési 
zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése, a 
veszélyhelyzetet és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működtetése. A gyermekjóléti szolgáltatás tartalmazza 
többek között a gyermekek érdekeit védő speciális személyes 
szociális ellátást, amely szolgálja a gyermekek testi és lelki 
egészségének, a családban történő nevelkedés elősegítését, a 
veszélyeztetettség megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermekek 
visszahelyezését. Az egészségügyi alapellátás szervezése a 
települési önkormányzatok hatáskörében maradt. Kivétel 
az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyelet megszervezése. 
Ezt a kistérségen belül három telephelyen oldjuk meg 
Mezőkövesden, Bükkábrányban, Mezőkeresztesen. A többcélú 
kistérségi társulás pályázati pénzzel segítette az orvosi ügyelet 
hatékonyabb ellátását. A Társulás gondoskodik a belső 
ellenőrzési feladatok ellátásáról.

A kistérséghez 80 költségvetési szerv tartozik. Három 
szakképzett belső ellenőr felvételére került sor, akik ellátják a 
költségvetési szervek ellenőrzését. A kistérségi területfejlesztés 
keretében ellátandó feladatok közé tartozik: a társadalmi és 
gazdasági megújulás elősegítése, a kistérségi erőforrásokat 
hasznosító koncepció kialakítása és megvalósítása, a 
munkanélküliség mérséklése, vállalkozói környezet 
kialakítása, az innovációs feltételek javítása. Folyamatban van 
a települések közös területfejlesztési céljainak kidolgozása, és 
a területfejlesztési feladatok összehangolása, közös programok 
kialakítása. A többcélú kistérségi társulás döntéshozó szerve 

a Társulás Tanács egyben ellátja a kistérségi fejlesztési tanács 
feladatait is. Nézzük konkrétan az eddigi fejlesztésekből is 
néhányat: vásároltunk négy iskolabuszt  40 millió forintért, a 
bejáró gyermekek utaztatásához, kaptak az iskolák 12 millió 
forintot különböző taneszközök vásárlására, az orvosi ügyelet 
ellátásának segítésére vettünk egy személygépkocsit, 3,8 millió 
forintért, a mezőkövesdi orvosi ügyelet felújítására fordítottunk 
10,8 millió forintot, és 2,2 a bükkábrányi épületre. Ezenkívül 
két tanulmányterv elkészítésére fordítottunk 25 millió forintot, 
az egyik a csapadékvíz elvezetés ár és belvízvédelem kistérségi 
megvalósíthatósági tanulmányterve, a másik pedig a Bükktől 
a Tisza-tóig kerékpárút megvalósíthatósági terve. Azt is 
fontosnak tartom, hogy 100 millió forintot tudtunk költeni 36 
munkanélküli képzésére. Tehát mindezeket figyelembe véve 
úgy gondolom, hogy a Társulás jól működik, s kihasználja a 
szinergiákat. 

- A Polgármesteri hivatal felújítására a területfejlesztési 
alapból nyertek 50 millió forint támogatást? Milyen 
pályázatokat nyújtott be a város az Uniós csatlakozás óta, s 
mi minden valósult meg ezekből?

- Valóban nyertünk 52.001.000 Ft-ot a Polgármesteri 
Hivatal „B” épületének felújításához. Ezzel valamint az 
Önkormányzati önerővel a teljes beruházás összege bruttó 
90.064.609 Ft lesz. Ebből a pénzből az épület homlokzat 
felújítása, nyílászáró cseréje, teljes fűtési rekonstrukciója, 
valamint egyéb belső szakipari felújítások valósulnak meg. 
Az uniós csatlakozás előtt és azóta is folyamatosan nyújtunk 
be pályázatokat. 2004 május 1 óta benyújtottunk több Európai 
Uniós pályázatot is. Ezek között volt 3 önkormányzati kezelésű 
általános iskola felújítására, a Táncpajta felújítására, a Kavicsos 
tó szabadidőpark kiépítésére (ROP-os), piaccsarnok építésére 
(Interreg III/A.), Állati Hulladékkezelő és Gyepmesteri 
telep (KIOP) építésére vonatkozó pályázat is. Az Operatív 
programokra benyújtott pályázatok közül eddig egyedül 
az Állati Hulladékkezelő telep pályázata nyert, majdnem 
66 millió forintot. Természetesen más lehetőségeket is 
megpróbálunk megragadni, így pályáztuk hazai forrásokon 
belül szennyvízhálózat bővítésre, iskola felújításra, piaccsarnok 
építésre, közműfejlesztésre, cél támogatásként EÜ gépműszer 
beszerzésére is, melyen szintén nyertünk 15 MFt-ot  és 8,4 MFt 
TEKI támogatást. Szintén nyertes pályázatot nyújtottunk be 
több esetben is utak felújítására.

- Történt-e valamilyen előrelépés a mezőkövesdi repülőtér 
és a volt szovjet laktanya hasznosításában?

- A volt szovjet laktanya már önkormányzati kézben van. 
Többször is meghirdettük, de megfelelő vállalkozó nem 
jelentkezett hasznosítására. Vélhetően ezt a komplexumot 
a repülőtérrel együtt, komplex funkcióra lehetne sikeresen 
hasznosítani. A repülőtér jelenleg még nem az önkormányzaté, 
de már megkértük tulajdonjogát az államtól. Kedvező elbírálás 
után reményeink szerint egy logisztikai központ is kialakítható 
lesz a terület közvetlen környezetében, s így együtt hasznosítva 
már jelentős tényezője lehet a régió fejlesztésének.

 - Vannak-e újabb betelepülők az Ipari Parkba?
- Jelenleg négy kis- és középvállalkozás található az 

Ipari Parkban. Tervezzük a Park bővítését már meglévő 
vállalkozások bevonásával, de vannak elkészült terveink a 
bővítésre is. A város területén dinamikusan fejlődő cégek 
is találhatóak. Ennek egyik jó példája a Kovács Kft, amely 
üzemének kibővítésével 60 új munkahelyet fog teremteni a 
városban.

- Sikerült-e már befektetőt szervezniük a Zsóry fürdőben 
tervezett gyógyszálló építéséhez?

- Egy magánvállalkozás kereste meg az Önkormányzatot 
azzal a céllal, hogy a Zsóry fürdőben a Fülemüle utca 2. 
szám alatti, több ingatlanból kialakított új építési telken egy 
négy csillagos termál és wellness szállodát létesítene. Az 
Önkormányzat egyetértett a beruházással, ezért támogatta 
a területre vonatkozó szabályozási terv módosítást, mely a 
beruházó finanszírozásában készült el. Ezután került sor az 
építési engedélyezési tervek elkészítésére, melyet az Észak-
Magyarországi Területi Főépítészi Iroda tervzsűrijének is 
bemutattak a tervezők, tekintettel arra, hogy az új létesítmény 
jelentős szerepet tölt majd be a Zsóry városrész építészeti 
arculatában. Az épületben a szállodai szolgáltatásokon túl, - 
mely kettő és négy ágyas szobákat, négy ágyas apartmanokat 
és lakosztályt, száz-száz férőhelyes éttermet és drinkbárt, 
valamint egy kétszáz férőhelyes konferencia termet tartalmaz 
-  szabadidő- és fittness terem, fürdők szaunák és gyógyászati 
egység is létesül.

Pontosan két esztendővel ezelőtt járt lapunk 
Mezőkövesden. Természetesen egy város életében 
ennyi idő alatt nagyon sok minden történik. 
Kíváncsiak voltunk arra, hogy mindaz, amit a város 
polgármestere tervezett, hogyan milyen módon 
valósult meg. Tállai Andrással időpontot egyeztetni 
ma sem könnyű, hiszen a helyi feladatok ellátása 
mellett, országgyűlési képviselő is, és most amikor 
az ország következő évi költségvetésének vitája van 
a parlamentben, sok egyéb feladat is hárul rá.

Matyóföld épül,  szépül, fejlõdik
Beszélgetés Tállai András    mezőkövesdi polgármesterrel
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Murányi Norbertet először a kistérségi szinten létrejött 
együttműködések eddigi eredményeiről kérdeztük:

- A mezőkövesdi kistérséghez tartozó 14 települési 
önkormányzat 1993-ban hozta létre egyesületi formában 
működő közös területfejlesztési társulását Dél-Borsodi 
Regionális Fejlesztési Társulás néven. A felelősen 
gondolkodó önkormányzati vezetőket dicséri, hogy 2000-
ben már a statisztikai kistérség valamennyi települése 
tagja volt a társulásnak. A DBRFT munkaszervezetének 
volt az érdeme, hogy a kistérség komplex és ágazati 
fejlesztési stratégiái igen magas szakmai színvonalon 
készülhettek el. Legfrissebb közülük a mezőkövesdi 
kistérség idegenforgalmi fejlesztési stratégiája, mely 2003-
ban látott napvilágot. Az ennél 5 évvel régebbi (1998-as) 
komplex fejlesztési stratégia aktualizálása a jelenleg 
formálódó NFT2 miatt is elengedhetetlen. A Mezőkövesdi 
Többcélú Kistérségi Társulás 2004. júniusában alakult, 
szintén a statisztikai kistérség valamennyi településének 
részvételével. Ilyen módon már az első évben jelentős 
állami forráshoz juthatott (111 millió forint) vállalt 
feladatainak ellátásához, melyek a következő területeket 
érintik: közoktatás; egészségügyi alapellátás, szociális 
gondoskodás, belső ellenőrzés és területfejlesztés.    

- Ön szerint mi jelenti a fő motivációt a társulások 
létrehozására, bővítésére, és mely további területeken 
lenne indokolt a települések közötti együttműködés 
mélyítése? 

- A kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok 
esetében a racionális, gazdaságos működtetés igénye 
hívja életre a társulásokat és generálja az együttműködést. 
Ez az önkormányzatok jól felfogott érdeke, hiszen ha 
összefognak, pénzt takaríthatnak meg, amit azután 
megvalósuló fejlesztéseikben saját erőként használhatnak 

fel. Más területeken azonban nincs meg ez a közvetlen 
„kényszerhelyzet”. Ilyen mostoha gyermek nálunk ebből 
a szempontból a turisztikai marketing. A kistérség számos 
települése érintett a turisztikai ágazatban: a festői szépségű 
bükkaljai falvak a termálfürdőjéről és pincesoráról ismert 
Bogáccsal az élen, és természetesen a matyó főváros, 
Mezőkövesd is. Sajnos az elmúlt esztendőkben minden 
település egyénileg próbálta magát eladni, ami az egyre 
erősödő verseny miatt ma már egyre kevésbé lehet 
hatékony meglátásom szerint. Feltétlenül szükségesnek 
tartom az elkövetkezőkben a turisztikai kiállításokon és 
vásárokon való közös megjelenést, továbbá a kistérség 
turisztikai kínálatát komplex módon bemutató kiadványok 
elkészítését és terjesztését. Tudok persze jó példát hozni az 
önkéntességre is. A LEADER+ Program mikrotérségi szinten 
generált együttműködést Mezőkeresztes Nagyközség és 
további hat kisebb település vonatkozásában. A pályázatot 
befogadták. Bízunk a sikerében.

- Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mit tart 
kistérségi megbízottként elsődleges feladatának? 

- A tervezett önkormányzati fejlesztések valóra válását 
érdemben segítő információk továbbítását a célcsoport 
irányába. Mind a teljes egészében hazai forrásokból 
finanszírozott, mind pedig az uniós társfinanszírozott 
pályázati rendszerek vonatkozásában. Természetesen a 
végső sikerhez szükséges még a fogadókészség és a kellő 
elszántság is a potenciális pályázó részéről. A tapasztalatom 
az, hogy esetenként markáns különbségek mutatkoznak 
az egyes önkormányzatok ilyen irányú aktivitásában. 
Örömteli mindenesetre, hogy ha a határozott szándék 
megvan, ma már egy alig több mint ötszáz lelket számláló 
falucska is képes igénybe venni uniós forrásokat fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósításához. Kiváló példa erre 
Cserépváralja, ahol a helyi önkormányzat régi barlanglakást 
alakított át összkomfortos, padlófűtéses vendégházzá 
pályázati úton elnyert SAPARD vidékfejlesztési támogatás 
felhasználásával.

A mezőkövesdi kistérséghez 21 település tartozik. Lakosainak száma 45.920 
fő. Meghatározó tájkarakterei a Bükkalja és a Borsodi mezőség.  Közlekedés-
földrajzi szempontból talán a legkedvezőbb helyzetben van a megye kistérségei 
közül, hiszen az M3-as autópálya és a Budapest-Miskolc vasútvonal egyaránt 
áthalad rajta. A kistérség központja a matyó népi kultúráról méltán híres 
Mezőkövesd.

Név: 
Kor: 
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Könyv:
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Murányi Norbert
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kulturális menedzser
nőtlen
Faludy György: Pokolbéli víg napjaim
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vártúrák
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A mezőkövesdi ZSÓRY termálvíz értékes 
ásványvíz, nevezetesen kalcium-, magnézi-
um-, hidrogén-karbonátos és nátrium-kloridos 
hévíz, mely igen jelentős szulfidion tartalmánál 
fogva, a kénes gyógyvizek csoportjába 
tartozik. Gyógyhatását tekintve a gyógyvíz 
nemcsak Magyarország természeti kincseinek 
egyik legértékesebbike, hanem európai 
viszonylatban is számottevő. A gyógyfürdők 
szerepe az egészségmegőrzésben, a gyógyí-

tásban és a rehabilitációban nagyon fontos. A Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőben több mint 60 éve milliók gyógyulnak meg, 
vagy lelnek enyhülést panaszaikra.

A gyógyító víz

Egy kis múlt
Zsóry Lajos 1938-ban engedélyezte, hogy saját birtokán kőolajt 

feltáró fúrást végezzenek. A fúró nem hozott fel ugyan olajt, 
de 1939. február 25- én a fúrást végző emberek csodálkozására 
és örömére, 875 m mélységből, triász kori víztárolóból gejzír 
módjára 30 méteres melegvízoszlop tört fel. A kút percenként 
előbb 3000 liter, majd három hét múlva már 5000 liter 68 C fokos 
vizet adott. A földbirtokos 1940. január 1-től palackozott 
formában hozta forgalomba az ásványvizet, s még ez év 
júliusában megnyitotta az első fürdőmedencét.

 Az Egészségügyi Minisztérium 1968-ban a ZSÓRY I. és II. sz. 
hévíz kutak vizét gyógyvízzé, 1983-ban a Mezőkövesdi Gyógy- és 
Strandfürdőt országos jelentőségű gyógyfürdővé nyilvánította. 

Fűben, fában, s vízben orvosság
A kén a bőrön át felszívódik, értágító hatása révén csökkenti 

a vérnyomást, javítja az erek, beleértve a koszorús erek 
vérellátását, az erek falának kéntartalmát, ezáltal csökken azok 
koleszterintartalma és így az érelmeszesedés veszélye is. A kénes 
fürdő gyulladáscsökkentő hatású.  Élénkíti a légzést, javítja az 
anyagcserét. A kén a degeneratív ízületi betegségeket javítja. 
A szulfidion bizonyos bőrbetegség gyógyításában is szerepet 
játszik. A Zsóry víz kalcium, magnézium és hidrokarbonát 
tartalmánál fogva gyulladáscsökkentő hatású. Magas klorid 
tartalma fokozza a szervezet ellenálló- képességét, élénkítő 
és általános erősítő hatása van. A rengeteg áldásos hatás 
következtében a mezőkövesdi gyógyvíz sikerrel alkalmazható 
fürdőkúra formájában számos betegség gyógyításánál.

Fejlődés évről évre
A Zsóry fürdő a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Rt.-

hez tartozik. Kovács József vezérigazgatót az idei évről és a 
tervekről is kérdeztük.

- Sajnos az idei strandszezonnal nem dicsekedhetünk, 
hiszen a meglehetősen hektikus időjárás miatt mintegy 30 ezer 
vendéggel kevesebben látogattak meg bennünket. Ezeken a 
számokon persze még szépíthet valamit az elő és utószezon. 
Egyébként tényleg szinte folyamatos fejlesztést hajtunk végre a 
fürdőben, de ez természetes, hiszen a gyógyhatás mellett a mai 
kor igényeinek is meg kell felelnünk, ha meg akarjuk tartani 
vendégeinket. Az elmúlt évben készült el a gyógyászati részleg 
teljes korszerűsítése. Ez még Széchenyi terv-ből valósulhatott 
meg, közel 460 millió forintos beruházási összegből. Ebben 
az évben a 30 évvel ezelőtt készült, újjávarázsolt főbejáratot 
– ahová öltözők és kabinok is épültek - adtuk át augusztus 
19-én, és a strand élményelemekkel gazdagított részét. Lássuk 
csak mi minden épült: megújult a körmedence, csúszda, 
dögönyöző, sodrófolyosó, vízfüggöny készült a PHARE 
pályázaton nyert 250 millió forintból. És úgy gondolom most 
itt, kicsit megpihenünk. Most készül, s vár elfogadásra a 2006-
13 közötti rövid - középtávú fejlesztési terünk, amely már 
azokra az uniós pénzekre alapoz, amelyekre ez időszak alatt 
lehet pályázni. Úgy érzem, hogy a város mindent megtesz 
azért, hogy minden igényt kielégítő szolgáltatással várja a 
pihenni, szórakozni, gyógyulni vágyókat. Csak jöjjenek, minél 
többen és gyakran…

Kovács József vezérigazgató



60-70 kilós kapacitású a konyha. Az a gond, hogy még 
mindig kevesen ismerik ezeket a termékeket. Köretként a 
háziasszonyok inkább burgonyát, vagy rizst adnak, pedig a 
knédli szinte minden féle sülthöz tálalható. De jó a vadashoz, 
a tokányhoz, s minden olyan főételhez is, amelyhez 
párolt káposztát kínálunk. Az idén év elején indítottam 
el a termelést. Akkora kapacitásunk nincs, hogy egy nagy 
multit ellássunk a termékekkel, viszont állandó, folyamatos 
kisebb megrendelés nagyon kellene. Az érdeklődők elérik 
cégünket a 30 9350 852 mobilszámon, vagy a „harman01@
freemail.hu” e-mail címen is. Jelenleg mindössze két nagy 
konyhának, s két közeli étteremnek szállítunk.

Ezért aztán most is van egy újabb ötletem. Kávé mellé 
felszolgálható, aprócska mézes keksz forgalmazásába 
fogok bele, ami azért érdekes, mert ragyogóan 
használhatják a cégek reklámhordozóként, ugyanis a 
csomagolásra kívánság szerint bármelyik vállalkozás 
logója, reklámja fölkerülhet. Erre is várnám az érdeklődő 
jelentkezőket.
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Ínyencségek 
és szépségek

A ház mögötti aprócska üzemben 
isteni illatok terjengnek. Készülnek 
a knédli rudak és a gőzgombócok. 
A „Harman” fantázianévre hallgató 
termékek készítője Tóthné Kiss Mariann 
/44/, bizony elmondhatja magáról, 
hogy megfelel a mai vállalkozói 
elvárásoknak, hiszen meglehetősen 
sokféle tevékenység jelzi életútját.

- Eredetileg közgazdász vagyok, de 
először vállalkozóként nemzetközi 
fuvarozással foglalkoztam, ennek az 
adminisztratív részét ma is folytatom. 

Viszont mindig imádtam sütni főzni, egyszerűen kikapcsol, 
szórakoztat, ha asztalra tehetek valami finomságot. Szlovák 
barátaim kapacitáltak arra, hogy próbáljam ki magam 
ezen a területen is. Nagyon nagy hévvel fogtam bele az új 
tevékenységbe, s az itt látható kemence, dagasztógépek, s 
az üzem kialakítása közel 7 milliós beruházás volt. Napi 

Recept:
Amíg a gőz fölött főtt a finom lekváros gombóc megmelegszik, piríts vajat a serpenyőben. 
Tedd bele a rezgősre melegített gőzgombócokat, s szórd meg kedves szerint cukros 
mákkal, darált dióval, kakaóval, és öntsd le vanília sodóval. Fogyókúrához nem 
ajánljuk! Jó étvágyat hozzá!

Az Ezüstcsillag 2004 Kft. a közelmúltban újabb 
tevékenységgel gazdagodott, amely nem az étkezés-
hez, hanem az öltözködéshez kapcsolódik.

- Két gyermekem rábeszélésére kezdtünk ez 
új üzletbe. Úgy gondoltuk jó lenne egy olyan 
tevékenység, amelyik a fiatalokhoz, fiatalokról szól. 
Így alakítottuk ki ezt a kis boltot, amely a Bizsu 
center nevet viseli. Igényes, bizsuk, övek táskák, 
kiegészítők találhatóak az üzletben, amelybe 
természetesen a fiam és a lányom is besegít. Nagy 
öröm, hogy nemcsak a választékot dicsérik a vevők, 
hanem a bolt egyedi designját is. A fiam közgazdász 
lesz, a lányom pedig középiskolás még, de nagy 
örömmel vesznek részt a vállalkozásban. Sajnos 
ebben a mai időszakban csak akkor működhet egy 
kisvállalkozás, ha több lábon áll, s egyik kisegíti a 
másikat.

- Jövő év közepére sikerül befejeznünk az üzletrészek 
cseréjét az ÁFÉSZ-nál. Helyette értékpapírt kapnak a 
részvényeseink. Ugyanis a szövetkezeti tagok az 1992-
es törvényből adódóan eddig üzletrésszel rendelkeztek 
nálunk, s örömmel mondhatom, hogy 9000-en jelezték, 
hogy elfogadják a cserét. Ez persze azt is jelenti, hogy a 
területen élők megbíznak a társaság további eredményes 
működésében. Emellé mindenki törzsvásárlói kártyát is 
kap majd, amely azonnali vásárlói kedvezményt biztosít 
a részvényeseknek. – kezdi beszélgetésünket Eperjesi 
József elnök, aki már 17 esztendeje áll a szövetkezet élén.

- Ugyan a céget jó hírneve miatt már nem nagyon kell 
bemutatni, de ne ugorjunk ennyire előre, egy néhány 
gondolatot mondjon a Mezőkövesd és Vidéke Áfész 
múltjáról is.

- Az Áfész hagyományos működési területén mintegy 
50 ezer ember kereskedelmi ellátásában vállal szerepet 
jelenleg is. A történeti visszatekintés során az 1940-
es évek végén a községenként megalakult Földműves 
szövetkezetek indították el a szövetkezést, amelyek 
az alapító tagok anyagi hozzá] árulásával jöttek létre. 
Az 1960-as évek elején elkezdődött, majd 1984-ben 
a Mezőkeresztesi ÁFÉSZ-szel történt egyesüléssel 
fejeződött be a szövetkezetek összeolvadása, létre 
jött a Mezőkövesd és Vidéke ÁFÉSZ 1989. előtt a 
Mezőkövesd városban és a környező 22 településen a 
szövetkezet ellátási felelősséggel folytatta tevékenységét. 
A szövetkezet központja Mezőkövesd városban van, 
amely a Matyó Népművészet révén vált világhírűvé.A 
gazdasági rendszerváltást követően az új vállalkozási 
törvény eredményeként az említett működési területen 
a kereskedelemben több 100 új szereplő kezdte meg 
tevékenységét. Az alapvető tevékenység az élelmiszer 
napi-cikk forgalmazás lett, a boltok az országos coop-
lánc tagjai és a kapcsolódó megyei és országos beszerzési 
háttér a régiós ProCoop, illetve CO-OP Hungary révén 
rendelkezésre áll. 

- Az idők során a kereskedelmi tevékenység 
ipari termeléssel is bővült. Ezek a cégek hogyan 
prosperálnak?

- Az ipari tevékenységek folytatására 1992-ben korlátolt 
felelősségű társaságok kerültek megalapításra. Ezek 
közül legjelentősebb a korábbi húsüzemi tevékenységet 
folytató Agrár-Coop Kft., amelyet az Uniós normáknak 
megfelelően alakítottunk át az elmúlt évben. Szinte 
új üzemet csináltunk belőle, mintegy 130 milliós 
beruházással. Igen közkedveltek a házias termékeik, s 
nem csupán saját boltjainkat látják el hanem máshová 
is beszállítanak, például a MIÉLKER- hez is. A sütő 
és cukrászüzemi tevékenységet végző Rozetta-Coop 
Kft, is jól működik. Az ipari tevékenységekből közel 
900 milliós árbevétele van a szövetkezeti tulajdonú kft-
knek. A gazdasági társaságok szervezése 2000-ben a 
kereskedelmi Részvénytársaság létrehozásával fejeződött 
be. Valamennyi társaságban többségi tulajdonos a 
Mezőkövesd és Vidéke ÁFÉSZ és vagyonkezelőként 
irányítja a gazdasági csoport tevékenységét. A gazdasági 
csoport éves árbevétele 2005-ben várhatóan meghaladja a 
4,5 milliárd forintot.

- Ha már említette az Uniós csatlakozást, hagy 
kérdezzem meg mibe került a részvénytársaságnak az, 
hogy a boltokat alkalmassá tették az elvárásoknak, a 
szabályzóknak?

- Az elmúlt években szinte mind a 46 üzletünkben 
fejlesztéseket hajtottunk végre, figyelembe véve a 
HACCP előírásait. A legkisebb falusi bolttól a legnagyobb 
városiig megoldottuk az áruk hűtését, ez az egyszerű 
hűtőszekrénytől a hűtőpult-rendszerig terjedt, a boltok 
nagysága szerint. Erre tavaly 50 millió forintot költöttünk. 
Arra törekedtünk, hogy vevőink mindent megtaláljanak 
nálunk, amire szükségük lehet, s vásárlásaikat jó 
körülmények között intézhessék. Néhány üzletünk 
kívülről-belűről megújult, átalakult. De az már most 
látszik, hogy ezt meghálálják a vevők, mert hűségesek 
maradtak hozzánk, a nagy konkurencia ellenére is. Az 
adatok szerint falvakban kifejezetten javult a vevőarány, 
például Szentistvánon, Bogácson, Tibolddarócon, 
Bükkábrányban. 

- Mit kell tenniük azért, Hogy a vevőket 
visszahódítsák a széles áruválasztékot, olcsón kínáló 
bevásárlóközpontoktól?

- Azt tapasztaljuk, hogy vevőink kipróbálják ezt is 
azt is, de az, hogy 6000 törzsvásárlónk van jelenleg, 
s mi 12,8 millió forint visszatérítést fizettünk vissza 
a vásárlásaikból, azt jelenti, hogy a vevők jó része 
mellettünk dönt. Ennek bizonyára több oka is van, s 
talán nem elhanyagolható a vevők személyes kapcsolata 
az eladókkal, boltvezetőkkel, ami ugye a multiknál 
nincs meg. Ezért nagyon sok gondot és pénzt fordítunk 
a dolgozók továbbképzésére, ami mindig fő szempont 
volt nálunk a korábbi időszakban is. Egyébként nem 
is törekszünk arra, hogy szélesítsük a profilunkat, sőt 
inkább egyfajta profiltisztítást hajtottunk végre, hiszen 
az árukészlet 93-95 százaléka élelmiszer lett, a ruházatot 
és a műszaki cikkek tartását folyamatosan leépítettük. 
Arra törekszünk, hogy az élelmiszerkínálatot bővítsük 
inkább, s mind az olcsóbb árkategóriájú termékek, mind 
a drágább, extra minőségűek megtalálhatók legyenek a 
polcokon. 

- Terveznek-e hálózatbővítést, építenek-e újabb 
üzleteket?

- Új üzlet építését nem tervezzük, de a bővülés más 
módon nincs kizárva. De meg kell mondanom, hogy a 
jelenlegi alapterületünk bőven megfelel annak az igénynek, 
amely a területen jelentkezik. Az a stratégiánk, hogy a 
meglévőkben kell minél jobban kiszolgálni a vevőinket, 
sok kedvező akcióval meghálálni a hűségüket.

A COOP-hOz hűségesek A vevők
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– A festmények otthon a szobám falát díszítik, így 
elmondhatom, saját munkáim között élek – avat be 
személyes titkaiba a jeles alkotó. – Ez persze nem 
mindig könnyű állapot, hiszen miután megfestettem 
egy képet, sokszor megnézem, és előfordul, hogy zavar, 
idegesít, mert meglátom a hibáit. Ugyanakkor örömteli 

pillanatok is vannak, amikor hirtelen a szemem rátalál 
egy munkámra és „elvarázsolódom” tőle. Ez az igazi 
jutalma az alkotásnak, ez a nagy találkozás, az elfogadás 
pillanata számomra. 

– Talán nem volt nehéz rátalálnia az ecsetre, hiszen 
a bátyja is festőművészként dolgozik. 

– Elkerülhetetlen volt számomra az, hogy felfedezzem 
már kisgyermekként a vászon és az ecset örömét. 
Biztos, hogy a bátyám miatt is, de engem minden 
tanárom kezdettől fogva festőnek szánt. Mezőkövesden 
működött akkoriban egy képzőművészeti kör, 
ahol diákok és felnőttek egyaránt próbálgathatták 
szárnyaikat. Ezt eleinte Dala József vezette, aki remek 
pedagógiai érzékkel irányítgatott bennünket. Utána 
következett Simon Ferenc, tőle nagyon sokat tanultunk. 
Nem csoda, hogy a számtalan tagból azóta neves 
művész – keramikus, festő, szobrász – lett. Nagyon jó 
társaság gyűlt ott össze, sokat mókáztunk, és nagyon 
keményen dolgoztunk, segítve egymás munkáját. 

– Az általános iskolai évek után a képzőművészeti 
gimnázium következett. 

– Követtem a bátyámat, aki akkor volt negyedikes 
ott, amikor én első osztályba kerültem. Az akkori évek 
azonban megerősítettek abban, hogy a művészléttel 
együtt járó szerepjáték, magamutogatás nem nekem 
való, én normális életet akarok. Ezért egy nagy kanyarral 
az egészségügyi főiskolát választottam érettségi után. 
Nem bántam meg. Mellette jártam a tanárképző főiskola 
rajz szakára is. 

– Ma is az egészségügy területén dolgozik. 
– És nagyon szeretem a munkámat. A járványügy 

a szakterületem, az oltásrendszerrel, a fertőzőbeteg-
ségekkel foglalkozom, mint az ÁNTSZ főtanácsosa. 
Izgalmas, sokoldalú feladataim vannak, élvezem 
őket. Az pedig külön öröm, hogy sok embert 
megismerhetek általa; figyelhetem a viselkedésüket, 
megnyilvánulásaikat és természetesen a szomorúságuk 
sem hagy érintetlenül. Ezek a tapasztalatok talán 
– ha nem is tudatosan és közvetlen módon – ihletői a 
festészetemnek. 

– Jelenlegi kiállítása a mezőkövesdi Rózsa Panzióban 
is mutatja, a művészetben sem tétlenkedik. Hogy talált 
vissza az ecsethez? 

– Igazság szerint nem is tudtam elszakadni tőle. 

Sosem készültem arra, hogy az én életem komoly része 
lesz a festészet. De olyan feszültségek, belső indíttatások 
vannak bennem, amelyeket ki kell fejeznem. Nem 
tudom megállni, hogy ne alkossak. Mindenféle 
stílusban és műfajban kipróbáltam már magam, de 
rájöttem, az én munkáim alapján körém nem húzható 
skatulya. Én a szépet szeretem, a hangulatokat, a 
színeket; ezek valahogy melegítik, megtisztítják az 
embert. Minden képemnek története van, és én örök 
kísérletezőként a történetek hangulatát igyekszem 
megfogni. Szeretem az anyagokat, imádom a festék 
szagát. Van egy gyengém is – olyannyira tisztelem a 
tiszta ecsetet, az üres vásznat, hogy néha megfordul a 
fejemben, szabad-e kibontanom és összemaszatolnom? 
A bírálóim is mondják egyébként, hogy nincs két 
egyforma ecsetvonásom, sodródom a témákkal, visznek 
magukkal, ösztönből festek. Nem szándékos terelgetés, 
amit végzek, egyszerűen csak elengedem magam és 
követem az intuícióimat. Az élet mindig halad előre, 
minden pillanat más és más hangulatban telik, újabb 
és újabb megfesteni való képet tárva elém… én ezt a 
folyamatosságot, állandó mozgást szeretem…  

– Sokat alkot, mégis viszonylag kevés kiállításon 
vesz részt. 

– Szemérmes alkotónak tartom magam, aki nem 
akar bármi áron szerepelni. Idén kiállítják a képeimet 
Budapesten, és talán januárban Miskolcra is eljutok a 
festményeimmel. Szívesen megosztom a munkáimat 
az érdeklődőkkel, a szakmai visszajelzéseknek is 
örülök, de nem hajtom a sikert. Egyébként is, magányos 
farkasként élek, bánatomra nincs túl sok olyan művész 
a társaságomban, akikkel rendszeresen leülhetnék 
szakmai vitákat folytatni. Az igény biztosan megvan 
bennem erre, hiszen eljárok kiállításokra, szakirodalmat 

A festmények, amelyek körülvesznek bennünket, izgalmas színvilágukkal, sokat sejtető hangulatukkal 
mindenkinek mást jelentenek. Ez derül ki Suha János festőművésszel való találkozásunkkor, aki „mesélő képei” 
között igazán otthon érezheti magát.

„Ösztönből alkotok”

olvasok, érdekel, hogy mit hozott létre más. Szeretek 
tanulni. A fő kritikusom mégis a fiam, aki rendkívül 
tehetséges grafikus. A lányom is ügyesen rajzolt 
gyermekként, de most, hogy anya lett, ez háttérbe 
szorult az életében. Azzal azonban boldoggá tesz, hogy 
látom, az unokáim alkotásainak nagy figyelmet szentel, 
a gyerekszoba falán sok kis remek munka tarkállik.   

– Állítja, hogy a festészet soha nem tűnt el az 
életéből. Beszélgetésünk során azonban többször szóba 
hozta, majd ha nyugdíjas lesz… 

–… akkor majd sokat és módszeresen alkotok. 
Szeretnék komolyabban elmélyülni a festészetben, 
végigjárni azokat a lehetőségeket, amelyek idáig 
időhiány miatt elkerültek. Már tudom, szigorú 
napirendet fogok tartani, hogy valóban az alkotásnak 
élhessek. Rengeteg ötletem van, amelyek már csak arra 
várnak, hogy a vászon befogadja őket…

Találkozás Suha János mezőkövesdi festőművésszel

szöveg: Szabó Virág
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Kovács Szabolcs bámulatos lelkesedéssel és 
kedvvel mesél a munkájáról. Arcáról leolvasható, 
hogy ő valóban megtalálta azt, ami neki való 
- szívvel-lélekkel végzi a világ által is elismert 
alkotótevékenységét.  A mezőkövesdi művésszel a 
helyi Rózsa Panzióban beszélgettünk, ahol az általa 
készített bútorok adták a hangulatos díszletet.

– A Néprajzi Múzeumban található egy szép, festett 
bútor, amelyen 1758-as dátum szerepel. Tudomásom 
szerint ez a legkorábbi emlék Mezőkövesdről, ami azt 
jelenti, hogy a bútorfestés meglehetősen nagy múlttal 
rendelkezik errefelé – így a világszerte elismert művész. 
– A festett bútor egyébként nemcsak divatnak számított, 
hanem a módosabb családoknál egyenesen elvárás 
volt, presztízskérdés. A férjhez menő lány hozománya 
elképzelhetetlen volt tulipános láda nélkül, még 
szegényebb körökben is. 

– A népi jellegű bútorok divatja mintha ismét 
újjáéledne… 

– Én is így látom, és nagyon örülök neki. A 
városi megrendelők beszámolóiból azt veszem 
ki, hogy visszasírják a régi „békeidőket”, amikor 
gyermekként a nagyszülők vidéki házába ellátogattak 
és nem volt gondjuk semmire, élvezték a nyugalmat, 
a kényeztetést. Az emberek visszakívánják az ifjúság 
derűjét, gondtalanságát, kapaszkodót keresnek ebben 
a feszült, túlpolitizált, stresszes világban. A múlt 
megidézésében segítséget nyújtanak a régi tárgyak, 
többek között a festett bútorok is, amelyekkel azelőtt 
talán csak a nagyszülőknél találkoztak. Nemrégiben 
megismerkedtem egy családdal, akik a megfelelő 
szakembereket felkutatva századfordulós stílusban 
építkeztek, és engem kértek meg, hogy korhű, 
festett bútorokkal rendezzem be a konyhájukat, 
hálószobájukat. Élmény volt. 

– Nem túl szépek ezek a bútorok ahhoz, hogy kitegyük 
őket a hétköznapok megpróbáltatásainak?      

– Alkalmazkodom a megrendelők igényeihez, 
ugyanakkor ragaszkodom ahhoz, hogy a bútoraim ne 
elsősorban díszként funkcionáljanak a lakásban, hanem 
igenis töltsék be a használati tárgy szerepét. Mindegyik 

úgy van kidolgozva, hogy ne csak csodálni lehessen, 
hanem az élet részévé válhasson. 

– Nem hiszem, hogy sokan foglalkoznak ezzel a 
művészeti ággal manapság…  

– Valóban rendkívül kevesen vagyunk bútorfestő 
népi iparművészek, annak ellenére, hogy száz évvel 
ezelőtt még Mezőkövesd környékén is sok bútorfestő 
család dolgozott. Ezek a családok azonban kihaltak. Én 
azonban a génjeimben kaptam a „tudományt”, egy több 
évszázados családi örökség boldog tulajdonosa vagyok, 
asztalos-dinasztia sarja. Úgy is mondhatnám tréfásan, 
hogy beleszülettem a szerencsémbe. A nagyapám 
ízig-vérig asztalos volt. Az édesapám is mindig ezzel 
foglalkozott, tőle tanultam a mesterséget. Öt-hatéves 
koromtól érdekelt az, amit ő csinált, már akkor lelkesen 
segédkeztem neki. Ha a műhelyben épp nem lehettem, 
a porba, sárba rajzoltam… Volt egy kitérőm közben, 
pedagógus lettem és szerettem is tanítani, de 1987 óta 
teljes emberként a bútorokkal foglalkozom. Soha nem 
volt teher ez számomra. 

– Az édesapja ma is aktívan dolgozik. 
– Kilencvenegy éves, de a mai napig csodák kerülnek 

ki a keze alól. Sajnos édesanyám már nincs közöttünk, 
ő is alkotott - hímzett és tojásfestéssel foglalkozott. 
Édesapám egyébként számtalan kitüntetés tulajdonosa; 
népi iparművész, a Magyar Köztársaság Népművészet 
Mestere, Mezőkövesd Városának Díszpolgára. Nehéz 
időszakokat vészelt át a szakmában, hiszen a két 
világháború között általános elszegényedés volt 
jellemző, az emberek nem tudtak félretenni festett 
bútorra. De ő nem adta fel, mondogatta mindig, a 
jó asztalos a bölcsőtől a koporsóig bármit elkészít… 
Jó, hogy nem vesztette hitét, hiszen jelenleg mi 
ketten vagyunk, akik a jellegzetes matyó satírozott 
festés technikájához értünk; ez a stílus egyedülálló a 
világon. 

– Van is bőven megrendelésük… 
– Panaszra igazán nincs okunk. 1984-től saját 

műhelyem van, két évvel később pedig a mezőkövesdi 
Kisjankó Bori út 10. szám alatt egy régi műemlékházban 

festett bútorokat bemutató állandó kiállítást hoztam 
létre, amely a mai napig alkotóházként is működik. 
Sok látogatóm van, és sok megrendelőm. A napokban 
Amerikába szállítottam bútort, egy ottani család 

az egész lakás berendezését 
tőlem kérte. De megkerestek 
már Japánból is, és a világ 
minden táján volt kiállításom. 
Hatalmas ajándék, hogy az 
emberek szeretik a munkáimat, 
erre már csak ráadás a sok 
elismerés,  dí j… Szakmai 
körökben minden általunk 
készített tárgy „A” kategóriás, 
ami a legmagasabb minőséget 
jelöli… Boldog ember vagyok; 
azt csinálom, amit szeretek, 
és ez meglehetősen ritka 
a mai világban. Az pedig, 
hogy a világ még kíváncsi is 
a munkáimra, leírhatatlan 
öröm… Elégedettséggel tölt 
el az is, hogy az egész világon 
hirdethetem a magyar és a 
mezőkövesdi népi kultúra 
szépségét, értékeit… Azt 
hiszem, jó helyre születtem… 

– Vannak-e tanítványok? 
– Egyelőre nincsenek, ami 

azért probléma, mert ennek 
a műfajnak édesapámon 
és  ra j tam kívül  tényleg 
nincs több képviselője. A 
két idősebb gyerekem már 
elkötelezte magát a jogász és 
a villamosmérnök szakma 
mellett, bizodalmam csak a 
legkisebben lehet ilyen téren; 
nagyon szeretném, ha folytatná, 
amit az ősei elkezdtek… 
Hátha benne is felébred a 
tűz… Én elmondhatom, hogy 
számomra ennyi év után is 
kevés a huszonnégy óra ahhoz, 
hogy elmondhassam: na, mára 
elég volt a munkából!

„Jó helyre születtem…”
Találkozás Kovács Szabolcs bútorfestő népi   iparművésszel, a Népművészet Ifjú Mesterével

szöveg: Szabó Virág
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Ilikéből sugárzik a kiegyensúlyozottság, és a nyugalom. Halkan, finoman beszél, amit mond, arra oda kell figyelni. 
Pedig bevallom őszintén, amikor megláttam a Hotel Ametyst hirdetését az Interneten, amelyben azt ígérik, hogy 
egy – egy hetes kúra alatt, harmóniába kerül test és lélek, kissé elmosolyodtam. Az elvvel persze egyetértek, hiszen 
az életben ez a legfontosabb, csak az időt tartottam kissé rövidkének egy ilyen gyökeres változáshoz.

- Mi csupán az útkeresésben segítjük a vendégeinket 
ez alatt az egy hét alatt – javít ki rögtön Hócza Györgyné, 
a Hotel Ametyst ügyvezető társtulajdonosa.- Ha valaki 
igazán meg akar gyógyulni minden lehetséges. Bármilyen 
egészségügyi (fizikai és lelki) problémával fordulhat hozzánk. 
Mi az alternatív gyógymódokat helyezzük előtérbe, de a 
hagyományos gyógyítási módszereket is alkalmazzuk. Az 
igazi wellness, ugyanis nem csupán a fizikai testtel, hanem a 
lélekkel is törődik. Ilyenek a mi programjaink is. Az egészség 
és a wellness kúránkon, komplett méregtelenítés, hatékony 
fogyókúra, gyógyfürdő, masszázs, szauna, alternatív 
terápiák mint: pszichoanalízis, relaxáció, hangterápia 
,frekvencaterápia található. Az életmódváltáshoz és a helyes 
táplálkozáshoz szakemberek nyújtanak segítséget: orvosok, 
terapeuták, masszőrök, természetgyógyászok, csontkovácsok. 
A gyógyulást, a tisztulást természetesen elősegíti a szálloda 
közvetlen szomszédságában található gyógyfürdő is. 

Azt hiszem ezt mindenkinek, ki kell próbálnia. Ebben 
a stresszes világban minden embernek szüksége van 
feltöltődésre, rekreációra, ráadásul a teljesítményt csak 
úgy lehet növelni, ha egészségesek és kipihentek vagyunk. 
Komplett csoportokat is várunk, de az egyéni jelentkezőkből 
mi is összehozunk 10-20 fős csapatokat, akik a meditációt, a 
jógát, a tornát közösen végzik. Az a helyzet, hogy sok szálloda 
által hirdetett wellness hétvégékben én nem nagyon hiszek. Az 
is csak egy rohanás, s nem nyújt igazi regenerálódást testnek és 
léleknek. Persze jobb mint a semmi, de igazság szerint 10 nap, 
de legalább egy hét egy olyan kúra minimális ideje amellyel 
már eredményt lehet elérni.

- Milyen környezetben várják mindehhez a vendégeket?
- Szállodánkat 2002-ben nyitottuk meg felújítva, egy 

22 ezer  négyzetméteres parkosított  zárt  zöldövezetben, 

közvetlenül a Zsóry gyógyfürdő szomszédságában. Igényesen 
berendezett  21 kétágyas szoba, 3 apartman, és 80 fős étterem 
kitűnő konyhával, - a wellness ételektől a nemzetköziig - 
bárral, 40 fős jól felszerelt konferencia terem és orvosi rendelő 
áll a vendégek rendelkezésére.  Minden szoba fürdőszobával, 
és minibárral rendelkezik.

- Milyen programokat tudnak még ajánlani a ven-
dégeknek?

- Folyamatosan mennek a kedvezményes nyugdíjas 
programjaink. Most jön a Szilveszter, amelyre 20 fogásos 
menüvel és különböző előadókkal várjuk a kedves 
vendégek jelentkezését. Bármilyen céges hétvégét szívesen 
megszervezünk, meetinggel, sportolási szórakozási 
lehetőséggel. Nyáron működik a Sörkertünk, és grill-
partykat is csinálunk. Ebben a kellemes környezetben esküvői 
rendezvényeink is nagyon kedveltek. Nagy sikere volt ez évben 
a Reneszánsz udvari mulatságnak, amelyből hagyományt 
teremtünk, s ez kapcsolódik a mezőkövesdi reneszánsz 
hétvége programjához. Ezen korhű ruhákban, korhű zenével 
és étkekkel vártuk a vendégeinket, és természetesen minden 
egyéb programra várjuk az érdeklődőket. A különböző 
rendezvényeinkről a honlapunkon is tudomást szerezhetnek 
a vendégek, de egyéb elérhetőségeinken is.

A Hotel 
Ametystben 
harmóniában 
a test és a lélek

HOTEL-AMETYST***
3400 Mezőkövesd, Olajfa út 2. 

Tel/Fax: + 36 49 414 792 
E-mail:hotel-ametyst@lhcom.hu 

Web: www.hotel-ametyst.hu

Ez év júniusában döntött Tiszaújváros képviselő-
testülete, hogy két gazdasági társaságát összevonja és 
2006 július 1-től egy cég, látja el a város szolgáltatásait. 
Az átalakulás első gyakorlati lépéseiről adott 
tájékoztatást Fejes János, a TiszaSzolg 2004. Kft 
szolgáltatási igazgatóhelyettese.

- Hol tart, az öt hónapja folyó átszervezés?
- Az átalakítást a hatályos törvényi keretek között, 

a terveknek megfelelően végezzük úgy, hogy az 
alapfeladatok, azaz a szolgáltatások színvonalát 
emeljük.

- Milyen időszerű szolgáltatás módosításán 
dolgoznak?

- Az új távhőszolgáltatásról szóló törvény eltörölte 
az elő-és utószezoni időszakot, helyette szeptember 
15-től május 15-ig határozta meg a fűtési szolgáltatást. 
Ugyanakkor, ha az említett időszakon belül, ha a 
lakóközösség írásban kéri, megindítjuk a szolgáltatást. 
Egyébként akkor indítjuk a rendszert, ha három 
egymást követő napon 12 Celsius alá csökken a napi 
átlaghőmérséklet, vagy akkor, ha az előrejelzés a mért 
adatok alapján átlagosan 10 Celsius alatti marad.

- Milyen felújítási, karbantartási feladatokat kellett 
elvégezni? 

- A városban 5470 távfűtött lakás van. Ez csaknem 
730 ezer légköbmétert jelent, de ezen túl, további 

182 egyéb felhasználó van. Az éves hőenergia 
felhasználás 366.700 GJ csúcsteljesítmény igénye 
39.3 MW a rendszernek. A feladatok közé tartozik 
egyebek közt a felhasználói hőmennyiségmérők 
karbantartása, kivitelezése, a szivattyúk, hőcserélők, 
elzáró-és szabályozószelvények karbantartása, és a 
kisebb vezetékek javítása. Az idén 152 lakóépület 
hőmennyiségmérőiből 107-et hitelesítettünk újra. A 
számoknál maradva 180 méter fűtési és 290 méter 
melegvíz gerincvezetéket kicseréltünk, két szolgáltató 
alközpontot átalakítottunk és hat hőfogadót 
átépítettünk.

- Ezek szerint befejezték e területen a munkákat…
- Előfordulnak váratlan meghibásodások is. A Posta 

épület körül több napig tartó nagyobb javítási munkát 
fejeztünk be. A majd 35 éves gerinchálózati szakaszokon 
elkerülhetetlenek ezek a meghibásodások. Ezért e 
szakaszok cseréjét kiemelt feladatként tartjuk számon 
a következő években. 

- Az idei szezonban hogyan változott a 
távhőszolgáltatásról szóló törvény?

- A végrehajtás során új önkormányzati rendelet 
megalkotását tette szükségessé. A változások nemcsak 
a fogyasztókat, a felhasználókat érintik. Ezért fontosnak 
tartjuk, hogy a közös képviselők tájékoztatást kapjanak 
az új rendeletről és az abból következő feladatokról. 
Ezért egy internetes szolgáltatói honlapot hoztunk 
létre. Ebben a közérdekű, napi információkon túl, 
a gazdálkodásról, az árkalkulációról teszünk közzé 
tájékoztatást.

- Mire hívná fel a fogyasztók figyelmét?
- A rendelet, kötelezően előírja a fűtési rendszerben 

történő változások bejelentését, egyeztetését a 
szolgáltatóval. Ezek a bejelentések az elmúlt 
években olykor elmaradtak és csak a fűtési rendszer 
indításakor szembesültünk az illegális leürítésekről, a 
szakszerűtlen beavatkozásokról. Ezek megnehezítik a 
mi munkánkat, de bosszúságot okoznak a fogyasztónak 
is. Ha jó az együttműködés a szolgáltató és a fogyasztó 
között, az mindkét fél megelégedését szolgája.

- A szezonális szolgáltatások mellett más területek 
is „górcső” alá kerülnek?

- Igen. Az Internet segítségével honlapunkon minden 
változásról értesítjük a felhasználókat. Korszerűsítjük 
ügyviteli munkánkat, ezzel a megoldások rendszerét 
bővítjük, több változatot ajánlva a fogyasztóknak. 
Ezzel lehetővé tesszük, hogy a kínálatok többféle 
változataiból válasszon a szolgáltatást igénybevevő.

szöveg: Fekete Béla

Jó ütemben halad az önkormányzat 
gazdasági társaságainak összevonása

17köztünk szólva

Tiszaújvárosban a szolgáltatások korszerűsítése, minőségének javítása a cél
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Jövő év május 26-án nyitja meg nagy 
ünneppel a kapuit az a 43  megyénk beli 
objektumból álló kiállítás a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, amely a 
Felföldi mezővárosi tájegység nevet kapta. A 
mind a történeti kutatás, mind a tárgyi kultúra 
megőrzése szempontjából kevéssé ismert, 
illetve méltatott anyag, nemzeti örökségünk 
fontos része. A régió átfogó kultúrtörténeti és 
történeti néprajzi szemléletű bemutatására 
elsőként a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
vállalkozik. Az épületcsoport felépítését 
szolgálják az elmúlt harminc évben történt 
néprajzi gyűjtések és történeti levéltári 
kutatások, műszaki felmérések. Az építés 
750 millió forintba, s a berendezések 150 
millió forintba kerülnek. Erről tájékoztatta 
a közelmúltban a sajtó képviselőit Gyárfás 
Ildikó, a megyei közgyűlés elnöke, és Cseri 
Miklós főigazgató. A tájékozatón az érintett 
települések polgármesterei is részt vettek.

A jellegzetes felföldi kőépítkezéses 
kultúra a 17-19. században elsősorban a 
borelőállítás, borkereskedelem és céhes 
kisipar tevékenységeivel jellemezhető. 
A szőlő- és bor monokultúra mint 
városképző tényező a régióra egyedülállóan 
jellemző. A hungaricumnak számító tokaji 
fehérbor, illetve a gyöngyösi jellegzetes 
vörös borkultúra produktumai nem 
csupán hazai viszonylatban, hanem a 
távolsági kereskedelem révén Európa 
távoli országaiban is közkedveltek voltak 
évszázadokon keresztül. Ez az árutermelő 
tevékenység határozta meg az itt élő lakosság 
életét a múzeumi bemutatásra kiválasztott 
18-19. századi időszakaszban is.

A felvidéki mezővárosi épületek múzeumi 
megjelenítéséhez telepítési tervként olyan 

településszerkezeti egységet választottak, 
amelyre nyolc szalagtelkes porta elhelyezhető. 
Ez a városszerkezeti egység a háromszögletű 
térre bővülő villás útelágazás, amire a telkek 
merőlegesen fekszenek. Ez a tér és utcakép 
a fejlett kőépítkezés kiegészítő elemeivel 
gazdagodik: térburkolatok, támfalak, 
kerítések, kutak, pincék megépítésével. Az 
épületek közül kivezető út felett kőből épített 
teraszrendszer kialakításával a filoxéravész 
előtti művelési módokat és szőlőfajtákat 
mutatjuk be. A Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumban felépítendő porták rangos 
kőépületeiben 19. század végi és 20. század 
eleji enteriőröket kívánunk bemutatni.

A telepítési tervben szereplő eredeti, 
illetve másolatban megépülő tokaji, mádi, 
tállyai, hejcei, gyöngyösi és erdőbényei 
épületeket úgy választották ki, hogy a 18-
19. századi kőépítkezés fontosabb alaprajzi 
és funkcionális változatait képviseljék. 
Ezek a lakóházak szűk beltelkekre épültek 
borházzal, pincével, esetleg műhellyel. Az 
objektumok berendezéseiben a tulajdonos 
családok gazdasági és ipari tevékenységét 
hangsúlyozzák. A múzeumi állandó 
kiállításban az építészet-, gazdaság-, 
társadalom- és ipartörténeti emlékeket 
a különböző életmódok és életformák 
együttesében kívánják megőrizni és 
bemutatni. A jellegzetes épületekben 
berendezendő állandó kiállítások igazolják 
a régió településein élők polgári öntudatát 
és igényességét, valamint a falusitól eltérő 
tárgyi felszereltségét. A legrégebbi ház a 
mádi dézsmaház, amely 1720 körül épült, 
a legértékesebb berendezési tárgy a hejcei 
pincetok láda, tokaji borosüvegekkel, a 
leghosszabb pince 40 méter hosszúságú.

     Felföldi  mezőváros 
a Szentendrei  Skanzenben
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Rohanó és szüntelen változó világunkban igazi 
kikapcsolódást, pihenést, jelent az utazással egybekötött 
vakáció. Ki-ki, az érdeklődésének megfelelő célpontot, 
elsősorban – ha a külföldöt választja – tengerpartra 
igyekszik. Az utazási irodák garmadája egész évben 
kínálja a megfizethetőtől a „mennyekbe” kúszó áron 
a szebbnél szebb, a jobbnál jobb exkluzív helyeket. 
Az átlag magyar elsősorban a Horvát tengerpartot 
választja, vannak, akik rendszeresen Itáliát, vagy a 
spanyol tengerpartot részesítik előnyben és vannak, 
akiknek Görögország jelenti az igazi örömet, pihenést. 
A számszerűsített turisztikai adatok szerint a Krétát 
választók száma évről-évre nő.

A légi szállításra épülő út, charter járatokkal 
történik, s alig több mint kétórányi repülés után Kréta 
fővárosában Heraklionban landol a gép. A helyszínen 
tartózkodó idegen vezetők, míg eljutunk a repülőtérről 
a sziget keleti vagy nyugati tartományába, közlik 
a legfontosabb tudnivalókat, amit magyar nyelvű 
ismertetők közreadásával kiegészítenek. Krétán a tél 
– novembertől-márciusig tart,- a hőmérséklet 18-23 
Celsius, sok esővel és borult idővel. A további hét hónap 
klímája viszont 26-45 Celsius között mozog, felhőtlen, 
szikrázó napsütéssel teli. Az üdülővendégeket már 
az érkezést követő napon felkeresi az idegenvezető, 
s fakultatív programok tucatját kínálja. Elsősorban 
a Knossosi és a Heraklioni Régészeti Múzeumot, a 
Samaria szurdokot és a Santorini kirándulást ajánlja. 
A három nevezetességhez elsősorban klimatizált luxus 
autóbuszokon és hajón jutunk el, de bérelhetünk autót, 
motorkerékpárt, vagy biciklit.

A Knossosi palota rekonstruált épületmaradványainál 
láthatjuk és megtudhatjuk, milyen is volt az európai 
nagy civilizációk bölcsője, hogyan éltek I. e. 3000-ben 
Minosz király alattvalói, milyen volt az élet. Ezen 
a programon számolni kell, hogy egy-egy helység, 
érdekesség, megtekintését félórás várakozás előzi meg, 
a turisták hosszú sorokban kígyóznak a látványosságok 
felé. (Görög statisztikák szerint egyébként évente 
Kréta több mint 3 millió látogatót fogad.) A híres 
bikaugratás szimbóluma máig megmaradt, elsősorban 
ajándéktárgyak formájában, de maga az Istenként 
tisztelt bika eredeti kőbefaragott feje látható a 
Heraklioni Régészeti Múzeumban. A város Kréta 
központja, Görögország ötödik legnagyobb települése. 
Egyik megmaradt látványossága a velencei fal, amely 
a kikötőnél, magasodó erődítménynél kezdődik. 
A hangulatos, a különböző kultúrákat idéző házak 
derűs összhangot sugallnak, mint ahogyan az utcákon 

hömpölygő turisták is, kommunikálva egymással, 
anyanyelvükön.

A Samaria –szurdok, amely Kréta déli részén található, 
Európa legnagyobb és leghíresebb természeti látnivalója. 
A hozzá vezető utat autóbuszokkal tehetjük meg, az 
1000 és a 2000 méter magas hegyek között. A klimatizált 
korszerű járműveket vezető görögök, akrobatikus 
mozdulatokkal győzik le az ezernyi tűkanyart. Hora 
Sfakionban hajóra szállva jutunk el Agia Roumeli 
kikötőjébe, ahol kezdődhet a lerövidített 4 km-es túra, 
míg a másik, a 18 km-es a hegyek felől kezdődik. A 
szurdok falmagassága 200 és 2000 m között változik, 
legnagyobb szélessége 300, a legkisebb 3 m átmérőjű. 
A teljes, ötórás túra alatt 1200 méteres szintkülönbséget 
kell áthidalni.  E csodálatos kanyont évszázadok alatt a 
hegyekből lezúduló esővíz vájta ki, utat törve magának 
a líbiai tenger felé. Meglepő, hogy a szurdok közepén 
kiépített pihenőhelyen a képeslapok árusítása mellett, 
kapni lehet magyarnyelvű ismertetőt is.

Azt hiszem, hogy aki Krétát választja a vakáció 
színhelyéül, nem hagyja ki, Szantorini megtekintését. 
A legendás szigetet Heraklionból, vagy Rethymnoból 
induló nyolcszintes majd 2000 embert befogadó hajóval 
teheti meg. A több mint négyórás hajóúton lehet 
napozni a legfelső szinten, a büfé teremben poharazni, 
ízleli a Zorba vagy a Mythos görög sört, metaxát, uzót 
kóstolni, vagy olvasni a hajó színháztermében. Majd 
feltűnik a legendás szigetcsoport, s kikötünk Athinus 
Portban. A meredekfalú magas hegygerinc tetején épült 

Körutazás az európai nagy civilizációk bölcsőjénél
Évente egyre több magyar ismerkedik Krétával és Santorinivel

sziget fővárosába, autóbusszal jutunk fel, de a kalandot 
kedvelők szamárháton, vagy gyalog érik el 324 lépcsőfok 
megtétele után Fira városát. De szétnézhetünk a közeli 
Pirgosban, Pressában, vagy Akrotiriben. A legenda 
szerint az egykori Atlantisz helyén lévő öt szigetből 
(kettőt nem lakják) álló vulkánikus szigetcsoport fekete 
és vörös kövületeit, tojásnagyságú darabokban is árulják 
2 és 4 euró között. A Szantorini vörösbor különlegessége 
valamelyest hasonlít a mi tokaji aszúnkra, amit vásárlás 
előtt kóstolásra kínálnak az egyik üzletben. A csodálatos 
panoráma, a domináns fehér és kék szín, az összeépült 
házak, szűk utcasorok az egymásba érő ékszerboltok, 
és éttermek harmóniáját érzi a látogató. A néhány órás 
ismerkedés, a csodálatos panoráma látványa után 
ki-ki elképzelése alapján jut vissza a kikötőbe. S aki a 
gyaloglást válassza, készüljön fel, a lépcsőfokonként 
található csacsi ürülékre. Az itt eltöltött rövidke idő, 
egy életre szóló élménnyel gazdagítja az idelátogatót, 
s örökre szívébe zárja a szigetet.

A Knossosi palota hűen tükrözi az ősök szépiránti érzékét

Világunk egyik csodája, a feledhetetlen Szantorini

Embert próbáló teljesítmény, Európa legnagyobb 
szurdokában túrázni

A krétai városok többségében 
fellelhető a különböző népek 

kultúrája

szöveg: Fekete Béla
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Színészdinasztia sarja. Amikor erről szó esik, a fejét csóválja és mosolyog. 
Játékosan mentegetőzik, nem tehet róla, nem ő akart színész lenni. Ő csak a 
körülmények áldozata lett, hiszen körülötte, a családban mindenki a színpadon 
élt. Széttárja karjait, úgy meséli, miközben a tekintete csillog: ez van, így 
alakult! Miért érzem, hogy nem bánja? Somló Ferenc ízig-vérig színész… 

– Ahogy mondom, elkerülhetetlen volt, hogy komédiássá 
váljak! – magyarázza vidáman. – Az apám, az anyám, a 
nővérem, a sógorom, mindannyian színpadi emberek voltak. 
Nekem ugyan eszembe nem jutott, hogy színész legyek, de 
nem tehettem mást – én is része lettem a családi vállalkozásnak. 
Tizenöt-tizenhat évesen már rendszeres fellépője voltam a 
Somló vándortársulat előadásainak. 

– A társulat azonban nemcsak családtagokból állt. 
– Valóban és ez volt az én vesztem – teszi hozzá játékosan. – 

Volt ugyanis a csapatban egy Kondacs Bandi nevű színész, aki 
nagyon megszeretett engem. Olyannyira, hogy amikor elkerült 
a társulattól, - tudtomon kívül - felhívta Vértes Károly szarvasi 
színházigazgató figyelmét rám.  Távozása után nem sokkal 
kaptam egy levelet, és egy szövegkönyvet mellé, miszerint 
másnap próbám van Szarvason, a színházban. A mélyvízbe 
fejest ugrottam, és sértetlenül kertültem ki belőle – olyannyira, 
hogy a sikerre való tekintettel az igazgató szerződést ajánlott. 
Nem maradt más hátra, mint az otthoniaknak feladni a 
táviratot: ne várjatok, nem megyek! 

– Akár a mesében… 
– Mindaddig valóban, míg ki nem derült, hogy nekem 

nincs papírom arról, hogy hivatásos színész vagyok. Ezért 
Jászberényben összeültek a döntnökök, akik azt vizsgálták, 
alkalmas vagyok-e a pályára. A zsűri elnöke, aki nem fogadta 
el, hogy vidéken is létezhet hivatásos színjátszás, kilencszer 
utasította vissza a kérelmemet. Már kezdtem teljesen 
kétségbeesni, amikor új elnököt kapott a bizottság, Lehotkay 
Árpád személyében. Olyannyira jól sikerült a vizsga, hogy 
utána magához hivatott és azt mondta: szeretném, ha olyan 
társulathoz szegődne, ahol megbecsülik. Erre én: Vértes 
társulatának vagyok a tagja, egy ideig ott is maradok. Mire 
ő: Nem baj, a tehetségek úgysem tudnak elveszni… Így 
maradtam még két évig a Vértes-féle csapatban. 

– A társulat azonban feloszlott… 
– Nekem azonban ismét szerencsém volt. A Vértes-társulat 

egyik oszlopos tagja, Szabó Samu, aki később elsőként kapott 
vidéki színészek közül Kossuth-díjat, Győrbe szerződött 
és engem is magával vitt. Az igazgató akkoriban ott Szalay 
Károly volt, és én fiatal színészként boldog voltam a 
kisebb szerepekkel, illetve a kórustagi feladatokkal. Egy év 
után azonban ismét szerencse ért – Szabó Samut behívták 
katonának, én pedig megkaptam az ő főszerepeit. Lubickoltam 
a feladatokban, az elismertségben. 

– Van üröm az öröm után? 
– Butaságomból adódóan… A Bizánc című Herczeg Ferenc-

darabban játszottam az őrült herceg szerepét. Az előadásról 
megjelent kritika így fogalmazott: remek előadás, kár, hogy 
nem Szabó Samu alakítja benne a herceget… na, az én 
büszkeségemnek csak ez kellett! Rohantam az igazgatómhoz, 
panaszkodva, mit írt az újságíró. Ő természetesen erre zordan 

azt mondta, neked nem dolgod, hogy a sajtóval foglalkozz, 
neked nincs más feladatod, minthogy játssz. Nagy vita 
kerekedett ebből, büntetésképpen egy évadon át minden este 
színpadra kellett lépnem, de csak néma szerepeket játszhattam, 
a nagy lehetőségeket elvették tőlem. Az államosítás utáni 
időszakot már a Néphadsereg Színháznál töltöttem… volna… 
ha lett volna hol laknunk… 

– ?
– Én akkoriban már nős voltam, otthont szerettünk volna. 

A szerencse volt, ami ismét közbe szólt – Szendrő József 
leszerződtetett Pécsre, ahol lakást kaptunk és tizennégy évig 
csodálatos szakmai lehetőségekhez jutottam… Egy tréfás 
mondás szerint a városnak „Somló-mérgezése” volt, annyit 
hallottak rólam. Jászai-díjat kaptam, olyan művészekkel 
dolgoztam együtt, mint Bessenyei Ferenc, Kálmán György, 
Máthé Erzsi… Nem lehet szavakba foglalni, milyen jól éreztem 
magam…   

– Mégis otthagyta Pécset és Miskolcra költözött. 
– Az édesanyám betegsége miatt, aki már egy ideje a miskolci 

színház súgójaként dolgozott. Nem akartam magára hagyni 
a bajban. Így kerültem Miskolcra, és már innen mentem 
nyugdíjba… Persze a játék utána is megmaradt, a nyugdíjas 
éveimet az egri színházban indítottam, sokat játszottam, 
de egy komolyabb betegség levett a lábamról… azóta nem 
léptem színpadra.   

– A családi örökséget sikerrel továbbadta… 
– Nehogy azt higgyék, hogy tudtam róla, a három fiam a 

színi pályára lép! Gábor a szegedi színház elismert művésze, 
elégedett a pályájával, de úgy szerződött le, hogy nekem nem 
szólt róla… Feri fiam, aki egy hónapja nincs már közöttünk, 
a könyvek rabjaként élt sokáig, antikváriumban dolgozott. 
Egyik napról a másikra közölte: leszerződött a miskolci 
színházhoz. István pedig foglalkoztatott, sikeres, nagyon 
tehetséges színész, de ő is egyetlen szó nélkül szegődött Thália 
szolgálatába. Mindenesetre a mi családunkra igaz a mondás: 
a vér nem válik vízzé… 

– Mivel telnek a nyugodt nyugdíjas évek? 
– Ha nem lennék beteg, és nem lenne ez a nyolcvanhét 

esztendő a hátam mögött, azt mondanám, nagy boldogságban. 
Ötszáznál több gyönyörű szerepet játszottam, a pályámmal 
elégedett vagyok. Azt azért el kell árulnom, hogy még István 
fiam premierjeire sem tudok ellátogatni, nincs erőm hozzá… 
annyira fáj, hogy színpad nélkül kell lennem! Nekem ez már 
ilyen nagy szerelem marad. A másik szerelem a feleségem, akivel 
nemrég ünnepeltük az aranylakodalmunkat. Tüneményes 
asszony, és valamiért még mindig nagyon szeret engem… A 
megismerkedésünk egy strandon történt. Véletlenül mindig 
mellém repült a labda, amivel játszott. Újra és újra hozzám 
szaladt, majd segítettem neki, a beragadt öltözőszekrényt 
kinyitottam a fésűmmel. Azóta együtt vagyunk. Mondják 
meg, nem vagyok a szerencse kegyeltje? Lehet, hogy ezért 
van az is, hogy a napjaim mostanában a kártyáról szólnak, 
szeretek farkasszemet nézni Fortunával… bár a tét itt kicsi, 
a barátaimmal inkább csak nagyokat nevetünk, a győzelem 
kérdése nem téma közöttünk. Mindannyian nyertesek 
vagyunk, mert az élet olyan csodálatos…

A szerencse kegyeltje

Az Aggteleki-karszton fekvő Derenknek szláv eredetű a 
neve, a drenka somfát jelent, a vidék jellegzetes növénye. Az 
1427-es összeírás szerint 23 jobbágyporta adózott a földesúrnak, 
jelentékeny falu volt. A szádvári uradalomhoz tartozó község 
lakossága a török hódoltság idején és a kuruckorban alaposan 
megcsappant, a legnagyobb pusztulást azonban a “fekete 
halál”, vagyis az 1711-es, országos pestisjárvány okozta, 
amely után majdnem teljesen elnéptelenedett Derenk. A falut 
a Szepességből érkezett gorálok, hegyi lengyelek népesítették 
be újra. De itt adjuk át a szót dr. Rémiás Tibor történésznek, 
aki derenki lengyelek leszármazotta, s a falu történetének 
szorgos kutatója. 

“Aki túlélte a pestist az elmenekült a herceg Esterházyak 
tulajdonában lévő szádvári uradalomhoz tartozó faluból. 
Tudatosan, szervezett formában keresték a jobbágyokat az 
újratelepítéshez és spontán bevándorlás is volt. A legnagyobb 
tömegben a szepességi gorálok jöttek. Erdőműveléssel 
foglalkoztak, s itt hasonló volt a táj, mint szülőföldjükön. A 
köves talaj miatt nem volt jelentős a földművelés, viszont 
szívesen foglalkoztak állattenyésztéssel, híresek voltak a hízott 
disznókról” - fogott az újra benépesült község bemutatásába 
dr. Rémiás Tibor. “Derenk lakossága mindíg is megőrizte 
lengyel mívoltát, a lakosság több, mint 90 százaléka gorál volt, 
csak egy-két magyar iparos érkezett a községbe, illetve páran 
beházasodtak. A trianoni Magyarország egyetlen homogén 
lengyel községe Derenk volt. Ennek ellenére a leghűségesebb 
magyar falunak bizonyult! A csehszlovák-magyar határt a falu 
egyetlen utcájának közepén húzták meg, minden a túloldalra 
került Jabloncához kötötte őket, ennek és szlávságuk ellenére 
népszavazás keretében úgy döntöttek, hogy Magyarországhoz 
akarnak tartozni, s utána tették a határt a domboldalra” - árult 
el rég feledésbe merült különlegességet a történész. 

Az már köztudott, hogy 1938-43 között kitelepítették a falut, 
mivel ezen a vidéken alakították ki Horthy István kormányzó 
medvéskertjét. Anyagilag jól jártak, becsületesen kifizették 
az embereket, jó minőségű földet vehettek maguknak a régi 
porta árából, viszont szétszakadt az addig egységes lengyel 
közösség. Aztán az ‘50-es években jött az újabb trauma, mivel 
új lakóhelyükön felkerültek a kuláklistára a gazdák...

A magyarság tengerében azért tudtak megmaradni 
lengyelnek, mivel döntően endogám házasságot kötöttek, 
vagyis falun belül, egymásközt jött létre a frigyek 70-80 
százaléka. A külvilággal annyi kapcsolatuk volt, hogy eljártak 
a szomszéd községek búcsújára, illegte az állatvásárokra. A 
község megszüntetése után a legtöbben az Emődhöz tartozó 
Istvánmajorban telepedtek le, de több borsodi községbe, 
városba is ment pár család. Elsőként lengyel kutatók fedezték 
fel a derenkieket a ’80-as évek elején, akik néprajzi monográfiát 

készítettek róluk. Számukra olyan ez a messze szakadt 
közösség, mint nekünk a moldvai csángók. Szinte érintetlenül 
megtartották az archaikus, XVIII. századi lengyel nyelvet. 
1994-től van újra derenki búcsú, a közösség ünnepe. Eredetileg  
október 28-án volt, Szent Simon és Szent Jádás- Tádé, a 
templom védőszentjeinek napján, de tekintettel az időjárásra, 
ami nem igazán a szabadtéri rendezvények ideje, ezért áttették 
július utolsó hétvégéjére, a sajószentpéteri kőművesek által 
épített kápolna felszentelésének évfordulójára. A Herman Ottó 
Múzeum szakemberei jelentős néprajzi gyűjteményt szedtek 
össze a leszármazottak „lomjaiból”. Az anyag a budapesti 
lengyel múzeumhoz került tartós letétbe. Az intézmény 
épületét most újítják fel, s ez adta az ötletet, hogy a derenki 
gyűjteményt bemutatják Borsodban. Először természetesen 
Emődön állították ki az anyagot, majd Sajószentpéter 
következett, innen Hidvégardóba viszik tovább, majd átlátogat 
a tárlat Szlovákiába (valószínűleg Jabloncán mutatják be) és 
Szendrőben ér véget a vándorkiállítás, ahonnan visszakerül 
Budapestre. Az utóbbi években hagyománnyá vált, hogy 
a búcsúra egy-egy könyvet jelentet meg dr. Rémiás Tibor. 
Az idén a házassági anyakönyveket adta ki, jövőre pedig 
a születési anyakönyvek következnek. „Öt-hat helyen van 
szétszóródva a derenki anyag Kassától Istvánmajorig. Ezeket 
gyűjtöm össze, amiben kollégáim is segítenek megyeszerte. 
Ha találnak valami Derenkkel kapcsolatos hivatkozást, cikket, 
akkor elküldik nekem.” Mivel Derenk területe az Aggteleki 
Nemzeti Parkhoz tartozik itt nem lehet telket vásárolni, házat 
építeni. Élve az EU adta lehetőségekkel, dr. Rémiás Tibor a 
legközelebbi faluban, a határ túloldalán lévő Jabloncán vett egy 
házat. Mint mondja nagyon örültek érkezésének a magyarok 
lakta községben, ahol jó szívvel emlékeznek az egykori 
derenkiekre az öregek. Már majdnem hazaért.

A trianoni Magyarországon egyetlen lengyel többségű 
település maradt, a szlovák határszéli Derenk, amelyet 1943-ban 
Horthy medvéskertje miatt felszámoltak, nyomát is alig találni 
már. A szétszóródott lakosság viszont számon tartja származását, 
a rendszerváltás után újra tartanak búcsút a romfaluban, most 
pedig vándorkiállítás keretében mutatják be megyeszerte a 
lengyel ősök életét.

Derenk, a  leghűségesebb magyar falu

szöveg: Csontos László

Lengyel sziget a magyarság tengerében

Beszélgetés Somló Ferenc színművésszel, a Miskolci Nemzeti Színház Örökös Tagjával

szöveg:
Szabó Virág
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- A Szécsy-Tima (SY-TA) Kereskedelmi Vállalkozás, 
Kft-t 1990. október 31-én alapítottuk. Az elmúlt 15 év 
során társaságunk munkája szorosan az autózáshoz 
kötődött, hiszen cégünk több mint 10 évig a Renault 
Hungária Kft., 2001. májusától pedig a Mazda Motor 
Hungary Kft. hivatalos márkakereskedője Borsod – Abaúj 
- Zemplén megyében. Hogy egy kicsit a számoknál 
maradjunk, ez idő alatt közel 1800 új autót értékesítettünk, 
s kiszolgáltunk 6000 ügyfelünket. Tíz éve építettük 
jelenlegi telephelyünket a Sütő János utca 53 szám alatt. A 
cégnél 10-en dolgozunk, s munkatársaink legtöbbjük már 
törzsgárda tag is lehetne, hiszen 7-10 éve nálunk vannak. 
Az elmúlt 15 évben vállalkozásunk mindig nyereséges volt. 
Cégünk jelmondata, hogy „Nálunk a vásárló az Úr”- s ezt 
komolyan is gondoljuk.- mondja beszélgetésünk elején 
Szécsy István /62/, a családi vállalkozás megalapítója, akit 
a nagyközönség nemcsak autós körökből ismer, hanem 
arról is, hogy szereti és gyűjti a vicceket, ezért aztán 2003-
ban megjelentetett egy viccgyűjteményes kötetet, s cége 
szervezett már viccmondó versenyt is. 

- Első pillanattól a minőségi munkára és arra törekedtünk, 
hogy több lábon állással biztosítsuk a cég jövőjét. Az első 
tevékenységünk az új autó-értékesítés, a második a műhely, 
ahol természetesen minden fajta autót javítunk, vállaljuk 
a műszaki vizsgára való felkészítést, a vizsgáztatást és 
végezzük a járművek környezetvédelmi felülvizsgálatát 
is. Ez év nyarától, az országban egyedüliként minden 
nap nyitva van szervizünk, s így hét végén is segíteni 

tudunk a gépjármű tulajdonosoknak. A márka igényének 
megfelelően folyamatosan fejlesztjük műhelyünk műszaki 
színvonalát, ami persze azt is jelenti, hogy munkatársaink 
állandó képzésben részesülnek. Az értékesítő kollégákat 
Magyarországon, a műhely dolgozóit pedig Ausztriában 
képeztetjük. A harmadik láb a használtautó értékesítés, 
s a negyedik az autó - kölcsönzés, ahol olyan kishaszon-
járműveket is bérbe vehetnek az ügyfelek, amelyhez nem 
kell hivatásos jogosítvány.

A cég tulajdonosai és minden munkatársa részt vett 
azon a jó hangulatú születésnapi partin, amelyet a Gösser 
étteremben rendeztek. A cégvezető hűen Önmagához 
humorral tűzdelve foglalta össze az elmúlt 15 évben 
történteket, s többek között ezt mondta: Cégünk életében 
mindig voltak hullámhegyek, s hullámvölgyek, de a 
hegyek mindig magasabbak voltak, mint a mélységek, s ez 
reméljük ezután is így lesz. Jó érzés Mazda kereskedőnek 
lenni, még akkor is, ha az ügyfelek, amikor megveszik a 
Mazdát, nem is tudják, hogy a legjobb autót választották.

„Jó érzés Mazda 
kereskedőnek 
lenni”

Név: 
Kor: 

Eredeti foglakozás: 
Család:

Hobbi:

Szécsy István
62 év
bányamérnök
felesége közgazdász, a vállalkozás gaz-
dasági vezetője, lánya Zsuzsa angol-
német szakos tanár, István fia jogász,
utazás, viccek

A SY-TA 15. születésnapja

2005. október 3.-án, Magyarországon 10 iparcikk 
szaküzlet/áruház nyitotta meg újra kapuit, immár a 
közös LET’ DOIT márkanév alatt. A Borsod Zöldért Rt. 
két áruházával – a búza téri Kertész Áruházzal és a 
Cora Kapu Bevásárlóközpontban található X Áruházzal 
- csatlakozott az Ausztriában már egy éve igen sikeresen 
működő üzletkoncepcióhoz, mely mögött Európa egyik 
legnagyobb szakkereskedői társulása, a 3e Handels- und 
Dienstleistungs AG áll.

A LET’S DOIT Áruházakban vásárló bízhat abban, 
hogy azonnal és szakszerű módon szolgálják ki és 
a kiválasztott eszközök, gépek használatához adott 
ötletekkel, javaslatokkal segítik, hogy azzal a termékkel 
térjen haza a vásárlásból, amelyikre tényleg szüksége 
van.

A szaktanácsadás és a magas színvonalú szolgáltatások 
mellett fontos a megfelelő árképzés is, melyhez a 
versenyelőnyt, a 3e csoporthoz tartozó 320 vállalat által 
koordinált beszerzés biztosítja.

A LET’S DOIT ZÖLDÉRT Áruházaknál elsősorban 
a név és az üzletportálok változása tűnik fel először a 
vásárlóknak - mivel a Cég az üzletek belső átalakítását 
már az előző években elvégezte- de a lényeg belül van. A 
már eddig is bőséges kertész-barkács termékválasztékot 
októbertől a munkavédelmi eszközök és a zár-vasalás 
termékkörök egészítették ki.

• MÁRKÁS TERMÉKEK!
• FOLYAMATOS AKCIÓK!
• EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK!
• MÉG KEDVEZőBB ÁRAK!

LET’S DOIT ZÖLDÉRT ÁRUHÁZAK:

• Miskolc, Búza tér 10. Tel: 46/414-360 (volt Kertész Áruház)
• Miskolc, Pesti u. 9. – Cora Kapu Bevásárlóközpont Tel: 46/561-310 (volt X Áruház)

A legjobb árak és legjobb tanácsok egy helyen várnak 
mindenkit.

A Borsod Zöldért Rt.  - mint a térség vezető kertész-
barkács áruház üzemeltetője – annak érdekében vállalta 
az átalakításokkal járó költségeket és munkát, hogy a 
LET’S DOIT üzletkoncepció által biztosított előnyöket 
vevőinek átadva még több elégedett és visszatérő 
vásárlót köszönthessen nap, mint nap Áruházaiban.

A Borsod Zöldért Rt. két „LET’S DOIT” 
üzletet is nyitott Miskolcon

A 3e-csoport elindította a „LET’S DOIT” 
üzletláncot Magyarországon
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…címmel nyílt kiállítása Zajácz Tamás bőrműves 
iparművésznek Budapesten. Olvasóink bizonyára 
emlékeznek rá, az elmúlt évben is beszámoltunk arról, 
hogy a művész az apróbb használati, lakberendezési 
tárgyak után új utakon indult, s a szép női testeket 
„öntötte” bőrbe.

Természetesen azt is kihívásnak tartja, ha egy ház 
bútoraihoz, színvilágához illő képet kell készítenie, 
hiszen az öt-hat négyzetméteres egész marha bőréből 
készülő kép megkomponálása is izgalmas feladat. 

A testplasztikák után most újabb ötletet mutatott 
be a tárlaton a művész. Az eljárás lényege, hogy a 
megfelelően előkészített bőrfelületre fényérzékeny 
emulzió kerül, amelyre bármilyen digitalizált fotó 
ráexponálható. Ezután következik a gyűrés, festés. 
Képösszeállításunk ezekből az újabb munkákból 
készült, s úgy gondolom, Olvasóinknak a karácsonyi 
ajándékozás előtt jó ötletet adunk ahhoz, hogy egyedi 
ajándékkal lepjék meg szeretteiket. 

Bőrátültetés…
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A Miskolc-Tapolcai Rotary Klub mindössze 
másfél éve alakult, s tizenkilenc tagja van, 
de e rövid időszak alatt is meglehetősen 
sok jótékonysági akciót szervezett. A klub 
alapítványa 100.000 Ft-ot utalt át a Tsunami által 
sújtott területeken árván maradt gyermekek 
megsegítésére, aztán három moldvai csángó 
gyerek magyar tanulását támogatta egy évre, s 
150.000 Ft-ot utalt át az erdélyi, székelyudvarhelyi 
árvízkárosultak megsegítésére. 

November elején pedig megrendezték a 
második jótékonysági bált, amelyen fotó-
összeállításunk is készült. E rendezvényük 
bevételéből is komoly célokat szeretnének 
megvalósítani. Azt tervezték, hogy a Megyei 
Kórház koraszülött osztálya részére egy 
koraszülött őrző monitort adományoznak, 
segítik a Gyermek-egészségügyi Központ 
„Mosolygó Kórház” projektjét, bővítik a 
játszószoba felszerelését, s támogatják a 
miskolctapolcai református templom befejező 
munkáit.

A lillafüredi Palota Szállóban a bált a Ködmön 
Táncegyüttes nyitotta meg, majd következett a 
kitűnő vacsora, s játszott az Essencia Gitár Trió. 
A Vídia Együttes hajnalig húzta a talpalávalót. 
Volt persze tombola, hatalmas nyereményekkel, 
és akinek kedve szottyant, az jóféle bort 
kóstolhatott a Palota Szálló pincéjében

A Rotary célja: 
segítőkészség a mindennapi életben.

Ezt a célt a következő utakon
igyekszik elérni:

1. a barátság ápolásával, amely alkalmat ad 
hasznosnak bizonyulni mások számára,

2. a magán- és hivatásos életben a magas etikai 
alapelvek, valamint minden, a közösség számára 
hasznos tevékenység értékeinek elismerése által,

3. valamennyi rotarista felelősségteljes magán, 
hivatásbeli és nyilvános tevékenységének 
támogatásával,

4. a jó szándék ápolásával, amely a népek közötti 
megértést és békét szolgálja olyan dolgozó 
férfiak/nők világközössége által, akiket a 
segítőkészség ideálja egyesít.

A ROTARY olyan elismert üzletemberek, 
szakemberek világméretekben egyesült 
szervezete, akik emberiességi szolgálatot 
teljesítenek, minden szakmában magas etikai 
normákat támogatnak, és elősegítik, hogy a 
világon jóakarat és béke legyen. A ROTARY a 
világ első szolgálatot vállaló klubja. Tagjainak 
száma ma már meghaladja az 1,2 millió főt. 
Ezek a tagok 166 ország mintegy 31500 Rotary 
klubjában tevékenykednek. A ROTARY egyben 
a Rotary Alapítvány, mely évről évre több, 
mint 100 millió $ összeggel támogat nemzetközi 
ösztöndíjakat, kulturális cseréket, kisebb vagy 
nagyobb közösségeket segítő humanitárius 
projekteket. A ROTARY a közösséget szolgálja! 
Célja: a szolgálat eszméjének, mint a jó ügy 
alapjának bátorítása, támogatása.

„Az nyer a legtöbbet,   aki a legjobban szolgál”
Bálozott a Rotary klub

Megnyerték Kozma István Egerben 
élő nagybányai festő képét

Gáspárfalvi József bort kínál a Bosch igazgatójának, 
Wilhelm Eckert Úrnak

A Rotary kormányzója

Bor és gyertyafény

Gáspárfalvi József, titkár RC Miskolctapolca, Takács Tibor RC 
Debrecen, Helmut Rüdiger Scholz kormányzó, Gulyás István elnök 
RC Miskolcctapolca, Kránicz Péter magyarországi alkormányzó, 

Veres László RC Miskolc /balról-jobbra/
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 Felsorolni sem könnyű, - de képösszeállí-
tásunk szolgáljon bizonyítékul - mennyi 
mindennel gyarapodott a miskolctapolcai 
Barlangfürdő a beruházás negyedik ütemé- 
nek befejeztével. Az Európában egyébként 
is egyedülálló természeti csoda élményme-
dencékkel, szauna-ligettel, napozóterasszal 
gazdagodott, de a kültéri medence rekonst- 
rukcióját is elvégezték. Gyógy és kavicságyas 
medence, súlyfürdő, masszázs és balneo-
terápiás egység is létesült.

  A nyolcadik éve tartó folyamatos fejlesztés 
mostani üteme részben Phare pénzből épült, 
s a további beruházásokra is szándékszik 
pályázni az önkormányzat. Ez biztosítaná a 
további barlangrészek feltárását, s bevonását 
a vendégforgalomba.  

 A verőfényes novemberi megnyitó ünnepségen, 
Dömötör Zoltán a VFV Kft. igazgatója, nemcsak 
a kivitelező Közlak ÉP. És FK Raszter RT-knek 
köszönte meg a munkát, hanem a jogelőd 
cég igazgatójának Vojtilla Lászlónak is. 
Szívet - melengető volt hallani Káli Sándor 
polgármester szájából azt a kijelentést, hogy 
Tapolca kulcsfunkciót tölt be a város életében, 
s olyan gyöngyszem, amelyről a külföldieknek 
Miskolc eszébe jut. November utolsó hetétől 
már a nagyközönség is igénybe veheti az új 
szolgáltatásokat.

A külső élménymedence
... és belső képe.

Gyermekmedence csúszdával

A felújított kagyló, és a külső úszómedence

 

Átvágták a szalagot.Dömötör Zoltán igazgató, Káli Sándor 

polgármester, Somogyi Zoltán a Magyar Turisztikai Hivatal elnöke, 

Csalagovits János a VÁTI Területfejlesztési Igazgatóságának 

vezetője /balról jobbra/

A szaunaház bejárata...

Az egykori tavifürdőre emlékeztető épület, ma 

öltöző, alatta medencével

A külső öltözők, s  a feljárat a napozóteraszra

Szauna-liget a     Barlangfürdőben
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– Sebészt jómagam még nem láttam a munkahelyén 
lassú tempóban sétálgatni. Mindannyian gyors 
léptekkel sietnek céljukhoz. Ön különösen a pörgősebb, 
a szinte a legtöbbet operáló orvosokhoz tartozik. A 
szakma kívánja meg ezt a hajtást, vagy egyéni ambíció 
kérdése?

– A pörgés, alkalmanként a rohanás a sebészi szakmából 
következik. Mint egy kollégám mondotta: a sebész olyan 
belgyógyász, aki műteni is tud. A gyógyítás, betegeink 
érdeke kívánja ezt meg. Ha nincs is olyan szakmai 
„kapkodás” nálunk, mint például a Vészhelyzet című 
tévés sorozatban láthatunk, de munkánk bármely 
pillanatában adódnak olyan helyzetek, amikor az 

azonnali beavatkozás elkerülhetetlen. A gyors munka 
a műtőhelyiségben, vagy az akár osztályon, a pillanat 
szülte döntés ugyanakkor növeli az adrenalinszintünket, 
mint például az extrém sportok művelőinek. Munka 
közben nem lehetünk fáradtak, vagy rezignáltak. Ilyen 
az életünk, ezt vállaltuk. Hetente átlagosan úgy 8-12 
műtétet vállalok, mellette nagyjából ugyanennyi esetben 
asszisztálok, azaz segítek valamelyik kollégámnak az 
operálásban.

– A jó kedély családi vonás, vagy tudatosan alakította 
vidámnak önmagát?

– A humorérzékem biztosan egy adomány, ajándék 
az ember életében. A mindennapi munka során 
fantasztikus segítséget nyújt számomra. Kétségtelen, 
törekszem is rá, nehogy már besavanyodjak. Az élet 
minőségén szintén javít a víg kedély.

– Úgy vélem, szomorú is tud lenni, ha minden 
igyekezetük ellenére elveszítenek egy beteget. Milyen 
kórképekkel, diagnózisokkal találják magukat szembe 
a leggyakrabban?

– Sajnálatos módon a leggyakoribbak a rosszindulatú, 
daganatos megbetegedések miatti beavatkozások. Ezen 
belül is kitüntetetten és jelentősen megnövekedett 
az emlő megbetegedéseinek a száma. Gondolom, ez 
a tény következménye is annak, hogy itt, helyben 
emlőcentrum vizsgálati központ jött létre, ahonnan 
szinte ömlenek be a betegek. A férfiaknál a vastagbél, 
és a tüdő súlyosabb elváltozásai mondhatók a 
leggyakoribbnak. Jó pár megyéből érkeznek hozzánk 
betegek, akiknél a tüdőelváltozásokat, rákokat, egyéb, 
rosszindulatú megbetegedéseket operáljuk.

– Milyen esély van e súlyos betegek felépülésére?
– Százalékos adatokat ne várjon tőlem, mert a korai 

szakasz az, amelyet egy sebész átél a betegével. 
Páciensünket ugyanis a műtét után átadjuk a megyei 
kórház onkológiájára, és szervezett visszajelzés nincs. 
Mint minden esetben ezúttal is elmondható, minél 

koraibb szakaszban ismerjük fel a súlyos kórt, annál 
nagyobb az esélye a felépülésnek. Ez is részben egyéni 
ambíció kérdése, hogy meddig követem a betegem 
sorsát. Tényleges, nagy retrospektív vizsgálati adataink 
nincsenek e pácienseink sorsáról, csak rövid távú 
információkkal rendelkezünk.

– Ön évtizedek óta Miskolcon él, és gyógyít, de ha jól 
tudom, nem a város szülötte.

– Valóban, Debrecenben láttam meg a napvilágot. 
Édesapám kifejezett kérésére lettem orvos. A civis 
városban kezdtem el dolgozni, a megyei kórház 
sebészetén. Az első főorvosom ott dr. Kósa Csaba volt, 
tőle pályám elején nagyon sokat tanultam. Miskolcra a 
férjem határozott kérésére költöztünk át, még 1981-ben. 
Ő jogász, s amikor a Miskolci Egyetemen létre jött a Jogi 
Kar, ide hívták oktatónak. Fájó szívvel búcsúztam el 
részint a szüleimtől, részint az általam nagyon szeretett 
kórházi osztálytól. Itt akkor nemcsak a párom számára 
nyílt új lehetőség, hanem nekem is, mert a megyei 
kórházban akkor indult meg az érsebészeti osztály. 
Ott rettenetesen sokat dolgoztunk. Havi tíz ügyelet 
mellett 7-8 készenlétet kellett teljesítenünk, ami azt 
jelentette, hogy esetenként két hetet bennt töltöttünk 
a kórházban. Ezt nem panaszként mondom, inkább 
azért, hogy jelezzem, kifejezetten sokat tanulhattam, 
gyakorolhattam. Dr. Mátyás Lajosra, dr. Szarka 
Józsefre meleg szívvel gondolok vissza, mint olyan 
emberekre, akik elősegítették szakmai fejlődésemet. 
Az érsebészetet a szakmán belül kiemelkedően szép 
területnek tartom.

– Több, mint két évtizede dolgozik a Semmelweis 
kórház sebészetén. Itt kik voltak a tanítómesterei?

– Ne felejtsük el megemlíteni, hogy közben két és 
fél évig Líbiában vállaltam munkát. Az is egy nagyon 
érdekes feladat volt. Amikor én ide átjöttem dr. 
Kardos Géza volt az osztályvezető főorvos. Sajnos 
már nincs közöttünk. Rövid ideig dolgoztam vele, de 
emberileg kiemelkedően nagy élmény volt találkozni 
vele. Tartásában, az élethez való hozzáállásában 
példaképemnek tekinthettem. Később, amikor 
nyugdíjba ment dr. Kiss János István professzor lett az 
osztály vezetője, ő meghonosította itt a mellkassebészeti 
területet. Lendülete, munkabírása, szakmai odaadása 
ritka példa előttem. Az ő egyik tanítványa, a jelenlegi 
főnökünk, dr. Szűcs Géza főorvos úr, aki mentalitásában 
méltó az előzőleg felsorolt nagy orvos-gyógyító 
egyéniségeknek.

Amikor dr. Bakos Ilona részlegvezető főorvos végig siet a miskolci Semmelweis Kórház sebészetének 
folyosóján, vagy vizitel, vizsgál, de még operálás közben is fel-felhangzik jellegzetes rövidke nevetése. Ez 
legalább úgy hozzátartozik, mint a kórházban viselt fehér nadrág és köpeny. Fáradhatatlanul sokat dolgozik 
a műtőben, betegeket gyógyít a rendelőintézetben, s magánpraxist is folytat. Szinte hihetetlen, hogyan bírja 
a mindennapos megterhelést.

A vidámságot adománynak tekinti  a sebész fõorvosnõ

Dr. Bakos Ilona: a pörgés növeli az adrenalin szintünket

szöveg: Udvardy József

- Hogy van a beteg?

- Lássuk, mit jegyeztek be a kórlapra?

A főorvosnő a kórházi szobájában.



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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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




