
Borsod-Abaúj-Zemplén 2006. március
VII. évfolyam

Ára: 237 Ft

Ü
zl

et
i  

és
 tá

rs
as

ág
i l

ap

Party

Barangolás sajóBáBonyBan

Bálok a Hotel Palotában

A négyarcú település



Ügyvezető-főszerkesztő:
Orosz B. Erika
(30) 477-0787

Főmunkatársak:
Fekete Béla, Udvardy József

Lapunk állandó szerzői:
Csontos László, Gáll Márta, 

Nagy Márta, Szabó Virág

Fotó:
Orosz László, Éder Vera, 

Fojtán László, Fehér Fotó, 
Csáti Ersók Péter

Reklám és marketing:
Orosz László

Design & layout:
Orosz Péter

Kiadja az ORLEX Kft.
Kiadásért felel:

A kft. ügyvezetője

Szerkesztőség: 
3519 Miskolc, Csabai út 34.

3503 Miskolc 3. Pf.82
Tel./Fax: 46/431-411

E-mail: orlex@chello.hu 
Internet: www.rmagazin.hu

ISSN: 1786-2590

Nyomda: 
OTA a.s. Kosice

Terjeszti: 
A Magyar Posta Rt.

A lap támogatói:

Mentó Környezetkultúra Kft.
3510 Miskolc, Pf. 514.
Tel./fax: (46) 505-480

(46) 505-380, (46) 505-381

TELVILL KFT. 
3527 Miskolc, József A. u. 49.

Tel.: (46) 500-945

SZATEV RT.
3800 Szikszó, Külterület Pf. 44. 

Tel.: (46) 596-020

SIEMENS Orvostechnika RT.
1143 Budapest Gizella u. 51-57.

Tel: (1) 471-1901

FK Raszter Építő Rt.
3533 Miskolc,Felsõszinva u.3.

Tel.: (46) 531-800

ÉPSZER Építő- és Szerelőipari Rt.
3950 Sárospatak, Eötvös u. 51.

Tel.: (47) 311-114

Jegyzet
Becsüljük, ha hazai?! 5

Barangolás Sajóbábonyban 
A négyarcú település 6-8

Gépészetben, építészetben minőséget 9

Hollandkert Idősotthon 11

Fejlesztés csak saját erőből 12

Sport 
Már lábadozik a tavaly októberben 
lezuhant két miskolci sportrepülős 14

Köztünk Szólva 
Tovább bővítettek az életkezdési 
törvényt Tiszaújvárosban 15

Macropolis 
Város a városban 16-17

Múlt 
Így épül a Felföldi Mezőváros 
tájegység Szentendrén 18

Köztünk Élő Művészek
Miskolci utcabútorok  19

„Mindennek örülni kell...” 20-21

Régi Mesterség
„Szeretek játszani”  22-23

Köztünk Szólva
A történelmi Avas 
és a borturizmus 24-25

Bormustra
Pincevilág a Szent Benedek-hegyen 26

Turizmus
Hungary Card 2006 27

Portré
Egy szenvedélyes ember 28-29

Party
Báloztak az üzletemberek 30-31

Kocsonya fesztivál és bál 32-33

Programajánló 34

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye

tartalom:



Nagyszabású rendezvényre is indítja a következő 
professzionális Maneken és Fotómodell képzését! 

Korhatár nincs!
Érdeklődni: 46/ 416 700

„A Nyitott Kapuk Városának 
Nyitott Modellversenye 2006”

TAKÁCS    STÚDIÓModell
Divat

Reklám

5jegyzet

Karácsony táján egyre szebben díszkivilágítottak 
városaink. Egy helyi világítástechnikai cég vezetője 
mondja, az Ő cége is tett ajánlatot az újak beszerzésére, 
s felszerelésére. Mégis a fővárosi cég ajánlatát fogadta el 
a város, az övével szemben. Az ajánlati ár megegyezett 
a másikkal. Vajon miért? Pedig Ő helyi embereket 
foglalkoztat, helyben fizet adót, nem viszi el a hasznot. 
Ezzel viszont támogatná őt az önkormányzat, s ez még 
csak nem is lenne diszkrimináció.

Ha az önkormányzat a helyi építő cégnek, asztalosnak 
adná a beruházást és a bútorozást; ha a városi buszok 
gumijának újra futózását a helyi vállalkozás végezné; 
ha az iskolák, közintézmények a helyi péktől rendelnék 
a pékárut, ha a hírlapárus pavilonokban a helyi 
újságok kerülnének előre a polcon; ha az itt működő 
ipar számára az alapanyag, vagy a készárú fuvarozását 
a helyi vállalkozó végezhetné; ha az útépítéshez, 
betonozáshoz a kavicsot, kész betont a közelben lévő 
kavicsbányából szállíthatnák;  ha…ha…ha…

A példákat hosszan sorolhatnám, s valószínű a 
saját környezetükből Önök is mondhatnának jó 
néhányat. De nem igazán ez a célom. Csupán az, 
hogy felhívjam a figyelmét a döntéshozóknak, 
hogy milyen apró lépésekkel, plusz pénz nélkül, 
mindössze odafigyeléssel segíthetnénk a helyi kis- és 
középvállalkozásokat, akik a környezetünkben élnek, 
akik itt adnak munkalehetőséget, itt fizetnek adót, itt 
akarják megalapozni gyermekeiknek a vállalkozásukat. 
Ez nem elvtelen előny, nem diszkrimináció csupán 
jobb megbecsülése a hazainak…

Sokszor és sokat írtam már jómagam is arról, 
hogy jobban kellene támogatni és megbecsülni a 
hazai vállalkozásokat. Ez nem is feltétlenül  mindig 
pénzkérdés. Persze nem azonosulok egyes pártok 
véleményével, hogy nem kell beengedni a multikat, 
hiszen azt tudomásul kell vennünk, hogy a fejlődés 
nem állhat meg a határokon. Még ha nem túlzottan 
számítunk is nagy piacnak, de úgy hiszem egy 
bevásárló központ, vagy gyár tulajdonosai sem bánták 
meg, hogy ide települtek. Azt sem mondom, hogy 
bojkottáljuk a külföldi árukat, hiszen lassan semmi 
sem lenne a kosarunkban. De azért bizonyára nem 
véletlen, hogy az EU-ban is fontosnak ítélik meg 
a kkv-k szerepét a hazai gazdaságban. Hiszen azt 
mindenki tudja, hogy a multi, ha neki valami nem jön 
be, egyszerűen szedi sátorfáját s tovább áll, míg a hazai 
vállalkozónak számtalan kötődése van.

Volt már több akció is a magyar termékek támogatá-
sára. Legutóbb talán a kamara tűzte zászlajára. A köz-
ponti akciónál sokkal egyszerűbb dologra gondolok, 
de elképzelhető, hogy hatékonyabb. Példákat sorolok 
szűkebb pátriámból, a történeteket maguk az érintettek 
mesélték. Azt mondja az egyik helyi ásványvizet is 
gyártó cég tulajdonosa, hogy semmiképp nem tudja 
elérni, hogy az önkormányzatok testületi ülésén, 
az asztalon ne egy multi cég által forgalmazott víz 
díszelegjen, hanem a helyi. Az ár hasonló, a víz 
kitűnő, s azzal, hogy a közgyűléseket közvetíti a tv, a 
helyi cég jó reklámhoz juthatna. Milyen egyszerű ez a 
támogatási forma, s még pénzbe sem kerül.

Becsüljük, 
ha hazai?!
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- Pontosan ezért tartom az egyik 
legfontosabb feladatnak a település 
arculatának javítását – mondja 
beszélgetésünk elején Nagy Imre, 
Sajóbábony polgármestere, aki 
már negyedik ciklusban áll a 
falu élén. – Hiszen Sajóbábony 
teljes, korszerű infrastruktúrával 
rendelkező fejlődő település. Az 
egykoron épített bérházakban, 
munkásszállókban különféle 
vállalkozások kapnak helyet, nem 
kevés munkalehetőséget biztosítva 
az itt élőknek. A település első 
bérháza, ma inkubátorházként 
működik. A fejlődést mi sem 
jellemzi jobban, mint hogy az 
elmúlt 10 évben közel 500 millió 
forintot fordítottunk különféle 
beruházásokra. Ezek mindegyike 
az itt lakók komfortérzetének 
javítását szolgálják. Ide sorolnám 

a gáz-, a telefonhálózatot, a 
szennyvízcsatorna rendszert, az 
egészségházat, a telekábel és a 
stúdió - ami az új médiatörvény 
hatálybalépésekor az 1-es sorszámot 
kapta - megvalósulását. Itt nemcsak 
képújságot adunk, hanem a testületi 
üléseket is közvetítjük. Elkészült 
a gyerekeknek egy csodálatos 
játszótér, amely már megfelel 
az EU normáknak is. A község 
sportcentrumában labdarúgó, teke- 
és aszfaltos teniszpályák szolgálják 
a sportolni vágyókat.

- Ezek szerint nem fogy a 
lakosság, nem költöznek el innen 
az emberek?  Miskolc város közelségének nincs 
elszívó hatása?

- Sok szakképzett, diplomás fiatal jár be Miskolcra 
dolgozni, s ez természetes. A lakosság létszáma nem 
csökken, de nem csak azért, mert itt nagy üzemek 
vannak, ahol könnyebb munkát találni, hanem azért 
is, mert adottak a feltételek hogy itt jól éljenek, s itt 
alapítsanak családot.

-Valamikor a vegyiparáról volt híres Bábony, ha 
beindul a bányászat, akkor pedig majd arról, hogy 
itt található Európa egyik legnagyobb bentonit 
lelőhelye. Ha jól tudom Önnek a kutatás területén 
személyes sikere is van, hiszen 1994-ben más 
kutatásban való közreműködéséért a Magyar 
Köztársaság arany Érdemkeresztjét kapta.

- Elnyertünk egy pályázatot közösen a Miskolci 
és a Debreceni egyetemmel, amely 400 millió forint 
volt, s akkor zajlott a lelőhely kutatása. Ez valóban a 
legnagyobb bentonit mező, de ahhoz, hogy ki lehessen 

aknázni tőke és befektető kellene. Az kétségtelen, 
hogy ez újabb munkahelyteremtést is jelentene a 
térségnek. De visszatérve a kérdés elejéhez, azért azt 
nem mondhatjuk, hogy megszűnt a vegyipar, hiszen 
működik azon a területen a Sajóbábonyi Vegyipari 
Park 1997-től közel 30 céggel. Ennek az önkormányzat 
is tulajdonosa. 

- Hogyan tud segíteni abban az önkormányzat, 
hogy minél több cég települjön be az ipari parkba?

- Nekünk, mint önkormányzatnak korlátozottak 
a lehetőségeink. Azt tartottuk a legfontosabbnak, 
hogy együttműködjünk a vállalkozásokkal, s 
megkönnyítsük számukra az engedélyek beszerzését. 
Saját építési hatóságunk van, ami nagy könnyebbség a 
cégeknek, s az egyéb hivatalos okmányok kiadásánál 
is igyekszünk segítséget nyújtani, hiszen nekünk 
is elemi érdekünk, hogy a vállalkozás minél előbb 
el tudja kezdeni a tevékenységet.  Az Ipari Park 
adottsága nagyon jó, bár kicsit speciális, hiszen barna 

szöveg: Orosz B. Erika

Az utazónak is feltűnik, hogy Sajóbábony furcsa „négyarcú” település. Ami már messziről is látszik az a 
falvakban furcsa látványt nyújtó lakótelep a négy szintes házaival. Mögötte az új, modern kertes házas övezet. 
Ha balra kanyarodik az ember, akkor mutatja a falu az egykori arcát, hiszen itt vannak a régi, takaros családi 
házak. Ha pedig elhagyja a falut és beér a dombok közé, meglátja az 540 hektáron elterülő valamikor híres, jól 
menő ipartelepet, ahol egy-egy ügyes vállalkozás, s az Ipari Park működésének okán kezdenek megújulni az 
elhagyatott épületek.

Név: 
Kor:

Eredeti foglalkozás: 
Család:

Gyerekek:

Hobbi:
Olvasás:

Zene:

Nagy Imre
58 év
elektroműszerész, majd energetikus, 24 évet 
felesége pénzügyi vonalon dolgozik
egy 34 éves fiú, a Miskolci Egyetemen dolgozik
egy 23 éves lány, kulturális antropológia 
szakos egyetemi hallgató
szőlészet, borászat
magazinok, napilapok, folyóiratok
„mindenevő”, de a kedvence a magyar nóta, 
egyébként maga is zenél: szaxofonozik,
és hegedűl

A négyarcú 
település

Beszélgetés Nagy Imre polgármesterrel
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mezőn, az egykori ÉMV területén jött létre, de nagyon 
érdekes, hogy a gyógyszeralapanyagot gyártó TEVA 
azért választotta helyszínül, mert rendkívül tiszta a 
völgy levegője.

- Említette a kutatásra nyert sikeres pályázatukat. 
Jellemző az, hogy a mai lehetőségeket kihasználva 
pályázati pénzekből valósítsák meg a terveiket?

- Eddig Uniós pályázatunk nem volt. A TFRC-
s pályázati pénzekből lettek utak, gáz szennyvíz, 
támfal. Most szeretnénk pályázni 40 bérlakás 
megépítésre és van még egy nagy álmom a következő 
ciklusra: egy faluház megépítése, amelyben helyet 
kaphatna az önkormányzat is, sok egyéb funkció 
mellett. Ez egy közel egy milliárdos beruházás 
lenne. Erre mindenképpen pályázunk, hiszen a 
mi 6-700 milliós költségvetésünkből nem futná a 
megépítésére. Viszont vannak olyan programjaink, 
például a 10 napos „Bábonyi Paletta”, amelynek a 
megrendezéséhez, kibővítéséhez nagyon kellene egy 
korszerű közösségi ház. Ennek a programsorozatnak 
nagyon sok eleme van. Részben kapcsolódik a helyi 
lakossághoz, a helyi vállalkozásokhoz, részben a 
környékbeli településekhez. Rendkívül fontosnak 
tartom ugyanis, hogy időről időre találkozzunk, és 
eszmét cseréljünk a környékbeli polgármesterekkel, 
hiszen egy kistérséghez tartozunk, azonos gondjaink 
vannak, s sokszor az öröm, az elért siker is közös.
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- A cégünk működésében két fő ágazat különíthető 
el, a gépészeti, amely 70 százalékát és az építészeti 
üzletág, amely 30 százalékát teszi ki munkánknak. 
A tevékenységek megfelelő színvonalon történő 
ellátásához rendelkezünk forgácsoló, lakatos, műanyag, 
hegesztő, asztalos üzemi gépekkel, s csőszereléshez 
szükséges berendezésekkel.- mondja Durda József  
a 100 százalékban magyar tulajdonosokból álló cég 
ügyvezetője.

A vállalkozás megalakulása óta teljességre törekszik 
a vegyipari tevékenységekhez szükséges berendezések 
tervezése, gyártása és szerelési területén. A vevői 
oldalról megfogalmazott minőségi követelményeknek 
minden esetben igyekszünk eleget tenni - részben 
pályázati pénzből - bevezettük és működtetjük az ISO 
9001:2000 minőségbiztosítási rendszert.

A minőség mellett rendkívül fontosnak tartjuk a 
gyorsaságot, pontosságot. Ez a vegyipari gépészeti 
berendezéseknél nem is lehet másként. Ezért szükséges 
a meglévő technológiák folyamatos fejlesztése, a gépek 
korszerűsítése, az ingrastruktúra fejlesztése mellett. 
Elsődleges szempontnak tartjuk a meglévő vevőkörünk 
megtartását, de folyamatosan törekszünk új partnerek 
megnyerésére is.

A Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft. /VGSZ/ 
tizenhárom évvel ezelőtt alakult az akkor felszámolás 
alatt álló a sajóbábonyi ÉMV központi karbantartó 
egységéből, annak létszámának részbeni átvételével. 
A Sajóbábonyi Központi karbantartó műhely 
épületeit és gépeit 1994-benmegvásárolták, s ma 55 
dolgozót foglalkoztatnak.

Név: 
Kor:

Eredeti 
foglalkozás: 

Család:

Gyerekek:
Hobbi:
Sport:

Könyv:
Zene:

Durda József
57 év

gépészmérnök,
felesége egy biztosító cég 
munkatársa,
két leány, és két fiú unoka
szőlészet, borászat
foci
Vámos Miklós
LGT, Beatles, EDDA

Gépészetben,  építészetben minőséget

Vegyiparban használatosTeflon 
bélelésű csővezetékrendszer gyártása

Tartályok, hőcserélők, bemérők, 
kolonnák,lefejtőszűrők, berob-
banásgátlók acél, saválló és műanyag 
alapanyagokból, Vegyi- és rokonipari csőszerelés

Tengelyszerű alkatrészek megmunkálása

Tartályok alapozása a Framochem Kft.-nél. 

Középületek generál-kivitelezése, épületek karbantartása, 
felújítása: B-A-Z Megyei Kórház

Az Árpád-kori település először egy 1325-ös oklevélben szerepel Babun néven. Sajóbábony egykoron a diósgyőri vár tartozéka, majd 
rövid ideig Ernye bán birtoka volt. Történelmének nehéz időszaka – mint oly sok más községnek – a török uralom idejére esik. 1564-
ben felégeti, majd 1582-től erősen adóztatja a pogány. Mivel a kötelezettségek egyre csak emelkedtek, a lakók elszökdöstek, így mind 
kevesebben éltek a településen. A török után a legnagyobb pusztulást az 1878-as tűzvész okozta. Érdekességképpen megemlítendő, 
hogy a faluban már 1600-tól iskola működött.

A fejlődés akkor kezdődött meg igazán, amikor a község határában beindult a kőszénbánya, mely sok helybélinek biztosított munkát. 
Az 1950-es évektől kezdik meg a vegyipar kiépítését, amely sok itt élőnek jelentett biztos megélhetési forrást. A lakosság létszáma 
is ekkor kezdett gyarapodni, a szakemberek idetelepítésével. Ma 3200 lakosa van a településnek.



Elite Név: 
Kor:

Család:

Gyerekek:

Hobbi:
Könyv:

Zene:

Dr. Kerekes Ferenc
57 év
párja Dr. Varga Eszter belgyógyász 
szakorvos és angiológus főorvos
Krisztián 29 éves, főiskolás és az otthonban 
dolgozik, Balázs 27 éves, az idősotthon szakácsa
vadászat, erdő telepítés, és az orvosi szakma
Márai és Vass Albert a kedvenc, valamint a 
pszichológia szakirodalom
a komoly zene is, de mondjuk Rod Stewart is
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- A legidősebb lakónk most 94 éves. – mondja Kerekes doktor 
– aki beszélgetésünk közben is tesz-vesz. – Bekopog egy 
ápolónő, s mondja, hogy … bácsi bizony lázas, s jó lenne, ha 
megnézné a doktor Úr, mielőtt elmegy. Jöjjön, sétáljunk végig 
– invitál – megmutatom, hogy hogyan milyen körülmények 
között élünk. 

A folyosókon és a közös helyiségekben pedáns rend, és 
tisztaság uralkodik. Van könyvtár, amely adományokból 
gyarapodik. Az étteremben az asztalok megterítve állnak, 
készen az étkezéshez. Van egy olyan kisterem is, ahová a 
hozzátartozót is meghívhatják az itt lakók, ha mondjuk 
egy névnapot, születésnapot itt szeretnének ünnepelni. A 
zeneterem, és a fizikoterápiás részleg kialakítására pályázati 
pénzt kaptak, mint ahogy annak idején az átépítésre is. A 
valamikori, már elhagyatottan álló munkásszállóból, nyolc 
hónap alatt lett barátságos idősotthon. S, hogy hogyan lett 
a neve „Hollandkert” arról a következőt meséli:- A holland 
kapcsolatunk miatt, akiktől nagyon sok berendezési tárgyat 
kaptunk. Arra ugyanis már nem futotta annak idején, hogy 
új bútorokat szerezzünk be, s így adományból kerültek az 
asztalok, szekrények, székek, egyéb berendezések.

Közben elszólítják, s rábíz fiára, Krisztiánra, aki a jobb keze 
az idősotthonban, s együtt nézzük meg a kertet. Igaz, most hó 
borítja, de látni a szépen gondozott területet, ahol, mint mondja, 
nyáron nagy élet van, szívesen kinn töltik idejüket a lakók. Egy 

hatalmas kő nyugszik 
a kert egyik sarkában, 
amelyet születésnap-
jára kapott Kerekes 
doktor a párjától, s 
rajta igazán ideillő 
kedves idézet olvas-
ható. Visszaérünk a 
doktor szobájába, a- 
hol most már kicsit 
beszélgethetünk.

- Egyáltalán nem 
mondható nyugod-

tnak a helyzetünk, – válaszolja, amikor a normatív támogatás 
körül kialakult helyzetről kérdezem.- bizonytalanság van. 
Nem tudjuk, hogy az úgynevezett kiemelt szobában lakók után 
mekkora lesz a támogatás összege, mert azt csökkenteni akarják. 
A demens betegek után magasabb lesz ugyan a normatíva, de az 
a demencia központ, ahol ezt megállapítják, még nem működik. 
Most egyelőre a tavalyi normatívával dolgozunk, az árak pedig 
emelkedtek. Ebből nehéz az időseknek a korszerűbb, egészséges 
táplálkozásnak megfelelő étkezést biztosítanunk. Egyébként 
diétás étrendünk van, és kísérleteztünk a reform konyhával 
is, de annak nem volt valami nagy sikere a lakók körében. A 
mi idős lakóink jobban kedvelik a magyaros ízeket.- Arról már 
nem is szólva, -tér vissza az előző gondolathoz, - hogy ebben 
a bizonytalan helyzetben fejlesztéseket sem tudunk tervezni. 
Meg van az engedélyünk a tetőtér beépítéséhez, szerettünk 
volna bővíteni, de saját forrásunk nincs, pályáznunk kellene, ha 
szeretnénk előre lépni. Igény pedig van rá, hiszen súlyos ápolási 
problémákat oldunk meg a családok, s a kórházak túlterhelt 
elfekvő részlegei helyett. Igazán üdvös lenne, ha megnyugtató 
megoldás születne mielőbb, hogy mi az ilyen intézmények 
vezetői is tudjunk tervezni. – mondja befejezésül, s már rohan is 
hiszen várják a sajóbábonyi betegek a rendelőben, hiszen Kerekes 
doktor közel 30 éve látja el itt a háziorvosi teendőket is.

Hollandkert 
idősotthon

A sajóbábonyi Hollandkert Idősotthon tipikus családi 
vállalkozásnak mondható. Mérete miatt is, de főként 
azért, mert Kerekes doktor mindkét fia és párja is arról 
gondoskodik, hogy az idekerült lakók minél komfortosabban 
érezzék magukat. Tíz éve működik az otthon, és jelenleg 54 
lakója van, többségében 80 év fölötti idős emberek, akik 
közül sokan már nem tudnak magukról gondoskodni.

Elite 5 kamrás
ablakrendszer.

Elite profilrendszer

Thyssen Polymer profilrendszerek

3792 Sajóbábony Ipari Park 
Tel: 46 549 518 Tel/Fax: 46 549 519 

BEMUTATÓTEREM:
Miskolc-TESCO Áruház
Tel.: 46/381-006
Fax: 46/509-053

Nyítva: 
H-Szo.: 9-19 h-ig
V.: 10-18 h-ig
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Heltai István /50/ a tulajdonosa ennek a sokrétű 
vállalkozásnak, aki itt született, s szülei is helybéliek. 
Mondhatnánk azt is, hogy sikertörténet az övé, de azt 
azért hozzá kell tennünk, hogy a siker nem hullott 
az ügyvezető ölébe, hanem mindezt saját erejéből, 
apró lépésekkel valósította meg. Amikor a település 
polgármesterével beszélgettünk, azt mondta róla, hogy Ő 
tipikusan az a vállalkozó, aki minden megtermelt pénzt 
visszaforgat a cégébe, mindig új dolgon töri a fejét, s amit 
tervez, azt véghez is viszi.

- Esztergályosnak tanultam, s az ÉMV - ben dolgoztam 
az iskola elvégzésétől kilenc éven keresztül. Aztán 
egyik rokonomtól átvettem a helyi szódaüzemet, s ezzel 
kezdődött a vállalkozásom. A kereskedő vér azért valahol 
bennem volt, s ez irányba kezdtem fejleszteni a céget. 
Így építettem az üzleteket, és a kocsmákat is. Néhány 
évvel ezelőtt aztán vettem egy öreg házat, szép nagy 
telekkel, amiből kialakítottam a vendégházat, ahol 35 
vendégnek tudok szállást adni. Nagy udvara, kertje van, 
ahol bármilyen nyári partit is meg lehet csinálni. Ezt majd 
szeretném tovább bővíteni, korszerűsíteni. Nincs ugyan 
minden szobához fürdőszoba, de például arra is kiválóan 
alkalmas, hogy a vele szemben lévő rendezvények házát 
is kiszolgálja, ahol szilveszteri mulatságot, esküvőket, bál-

Fejlesztés 
csak saját 
erőből

okat, ballagásokat, osz-
tálytalálkozókat, családi 
és céges rendezvényeket 
szoktunk fogadni. Jól 
felszerelt konyhánk van, 
s 120 főt el tudunk látni, 
de ha nyári rendezvény 
van akár 200 vendéget 
is. Ez is egy lerobbant épület volt itt a falu közepén, s úgy 
újítottam fel, hogy most már minden igényt ki tudunk 
elégíteni. 

Közben felérünk a bábonyi pincesorra, ahol büszkén 
vezet végig bennünket a tulajdonos, beavatva legújabb 
terveibe.

- Ez egy négy ágú pince, amelynek a leghosszabb ága 25 
méter, aztán van egy 20 méteres és két 10 méteres. Fölötte 
a pinceház alkalmas 100 fő vendégül látására. Itt is van 
konyha, ami még nincs teljesen kész. Ide vezettem már a 
gázt és a vizet is. Úgy tervezem, hogy ebből egy exkluzív 
éjszakai szórakozóhelyet nyitok, ahol a fiataloknak lesz 
lehetőségük biliárdozni, de akár műsoros esteket is 
szervezünk majd a bárban. Itt nyugodtan mulathatnak 
a vendégek, hiszen messze vannak a lakóházak. Aki 
viszont borkóstolásra vágyik arra is lesz módja, hiszen a 
pince is alkalmas a vendégek fogadására. A környékbeli 
borvidékek borait szeretném kóstoltatni, jóféle magyaros 
étkek kíséretében. Most hegyaljai bor van benne, de már 
látni, hogy milyen szépen „hízik” a falakon a nemes 
penész, azért is mondják a hozzáértők, hogy ez nagyon 
jó kis pince. Sokan úgy gondolják Miskolc közelsége 
miatt nincs itt erre igény, de Én úgy gondolom, hogy a 
helybéli fiatalok is szívesebben szórakoznak is, hiszen 
akkor nem kell autózni, buszozni, de ha valami jó 
programot szervezünk a környékbeliek is szívesen 
eljönnek. Ha ezeket sikerül most megvalósítanom, s jól 
beindítanom, akkor egy kicsit a már meglévő üzletekre 
kell koncentrálnom, s nem vágok bele újabb dolgokba. 
Az az igazság, hogy egyedül már kevés vagyok, de nem 
igen találok megbízható, jó szakembert, aki ugyanúgy 
a sajátjának tekinti, s szívvel lélekkel dolgozik mint Én. 
Többnyire csak azt nézik, hogyan lehet gyorsan, kevés 
munkával sok pénzre szert tenni, én pedig azt szeretném, 
ha ide a vendég máskor is visszajönne, mert elégedett a 
minőséggel, a szolgáltatással.

Van egy kis vállalkozás Sajóbábonyban, amely gyarapodik, fejlődik, mára már 
folyamatosan 15 embernek ad munkát, s azon kevesek közé tarozik, amelynek 
nincs tartozása, banki hitele, s még sohasem fejlesztett pályázati pénzből. Kis 
szikvízüzem, boltok, kocsmák, rendezvények háza, falusi szálláshely, boros 
pince tartozik a Heltai Kft. működési körébe.
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A négyhónapos ágyhoz kötöttség nagyon lassan változik. 
Igaz, mind a két miskolci repülőgép vezetőt, Pető Sándort 
és Dr. Tolnai Lajost begipszelt lábaik és a járókeret 
emlékezteti a tavaly szeptember 25-i Vágvölgyében történt 
légi balesetre, ahol 1200 méter magasból 15 másodperc 
alatt zuhantak a sűrű fenyves tetejére, s onnan a gép 
szárnyszegetten orral a földbe fúródott. A Szlovákiai légi 
túra egyik kárvallottja Pető Sándor repülőgép oktató, 
berepülőpilóta és légügyi hatósági vizsgabiztos, mondta 
el munkatársunknak a történteket.

- A Magyar Repülőgép-tulajdonos és Érdekvédelmi 
Egyesület (AOPA) évenként – akár több alkalommal is 
- szervez légitúrákat országon belül, és határainkon túl. 
Ezekre az utakra nemzetközi magánpilóta szakszolgálati 
(vezetői engedély) engedéllyel kell a túrázónak rendelkeznie. 
Az egyik ilyen meghirdetett útra kért fel kísérőjéül egyik 
egykori növendékem és régi pilóta barátom Dr. Tolnai 
Lajos, hogy legyek útitársa a szeptember 27-én Pér-Zsolna-
Prievizda-Zólyom- Péri túrán. A légi útra a Győr melletti 
Pérről tíz kisgép, - közöttük a mi négyszemélyes francia 
gyártmányú MORAN MS Rale típusú- gépünkkel vágtunk 
neki az útnak. A 3x3-as laza kötelék másodikjában bal 
kísérőként foglaltuk el helyünket, amelyet egy általam 
nem ismert fiatalember vezetett.

- Szeptember 27-én 10. 10 órakor kiváló időjárási 
viszonyok között felszálltunk és lassan felemelkedve 1200 
m-re, 160km/óra sebességgel haladtunk. Zsolna után a 
vezérgép irányt változtatott és a Vág-völgye fölé repült. 
Társam vezetett én pedig navigáltam, s néztem a csodálatos 
Tátra egekbe szökő ormait. Furcsállottam, hogy a völgy 
kanyarulatait követjük, ami egyre szűkült, és oldalai egyre 
emelkednek ezért szóltam a barátomnak, hogy egy bal 
fordulóval a vezérgép mögött emelkedjünk és menjünk 
át a jobb kísérő repülőgép helyére, mivel az lemaradt. 
Ezzel a manőverrel az volt acélom, hogy biztonságosabb 
pozícióban repüljünk. A vezérgép folyamatosan rádiózott 
velünk, ám egyszer csak egy bal 180 fokos fordulóval 
visszafordult abba az irányba amerről berepültünk a 
völgykatlanba. Miután egyértelművé vált hogy a vezérgép 
visszafordult mi is belekezdtünk egy bal fordulóba. Az 
enyhe balforduló közben olyan turbulens légáramlatba 
kerültünk, hogy a repülőgép sebessége a korábbi 160 

km/óráról visszaesett 90 km/órára és 
a variométer (emelkedést-süllyedést 
mérő műszer) másodpercenként 
5 méteres süllyedést mutatott. A 
gép, mint szárnyszegett madár, 
tehetetlenül zuhant a föld felé. 
Ekkor szinte rákiáltottam társamra: 

átveszem a vezetést! Igyekeztem a magassági kormánnyal 
mérsékelni a zuhanást. Rohantunk a fenyőfák felé, 
miközben a botkormányt próbáltam magam felé húzni, de 
az kevésnek bizonyult. Végül is erőlködésem sikerrel járt, 
mert szinte rácsúsztunk a fák tetejére és a repülőgép lágyan 
belesüllyedt a fenyők ágai közé. Leszakadt a magassági 
kormány, majd ezt követte a Moran szárnyainak leválása, 
amelynek következtében a repülőgép végül merőlegesen 
orral, a földbe csapódott. Aztán halálos csönd következett. 
Karóránk 13 órát mutatott…

- Élsz?! Fordultam társam felé, de mozdulni egyikünk 
sem tudott. Útitársam nagy nehezen a kabátzsebébe nyúlt, 
elővette mobil telefonját, és a 112-es nemzetközi segélyhívó 
számot hívta, s angolul közölte: Lezuhantunk! Majd 
megadta, az általunk helyesnek ítélt földrajzi helyzetünket. 
Ezt többször megismételte, amire a válasz 13. 10 órakor 
érkezett: - Hallottuk segélyhívásukat, azonnal küldjük a 
mentőhelikoptert! E közben egy idős férfi – vélhetően az 
unokájával - meglátott bennünket, majd hangos Pamagise! 
Pamagise! Kiáltással rohantak a lejtőn lefelé. Végig 
tudatunknál voltunk, de megmozdulni egyikünk sem 
tudott, s egyre erősebb fájdalmat éreztünk deréktől lefelé 
lábunkban. Majd hirtelen feltűnt egy helikopter egy-két 
kör után azonban eltűnt. Később tudtuk meg, nem talált 
megfelelő biztonságos leszállóhelyet, és tudatában volt a 
vezetője a völgyben uralkodó veszélyes turbulenciának 
is.

- Pontosan 14. 15 órakor érkezett hozzánk a Szlovák 
légi-földi mentőosztag, „beinjekcióztak” bennünket, 
óvatosan kiemeltek a roncsok közül, hordágyra fektettek, 
levittek a völgybe, helikopterbe tettek, aztán kihagyott az 
emlékezet…                                                

- A zsolnai kórház intenzív osztályán ébredtünk fel, s 
akkor tudtuk meg, hogy mind ketten többszörösen, súlyos 
lábtöréseket szenvedtünk és megoperáltak mindkettőnket. 
Szeptember 30-án későeste érkeztünk a miskolci a megyei 
körházba, a magyar földi mentőszolgálat gépkocsiján. A 
gyors orvosi vizsgálatokat követően, a Traumatológiai 
osztályon kötöttünk ki, s többszöri korrekciós műtétet 
végeztek rajtunk.

- A súlyos légi baleset két sérültje ma már ugyan 
járókerettel begipszelt lábbal, de családja körében van. A 
végtelennek tűnő kórházi bent létet csak a szakorvosok, 
az ápolók, és a hozzátartozók gondoskodása enyhítette, 
és lassan visszatérhetnek megszokott életformájukhoz, 
napi tevékenységükhöz. A hivatalos kivizsgálás aprólékos 
és körülményes eredményére még várni kell, de ők 
már a jövőben megteendő légitúrákra, s újra a felhők 
meglovaglására készülnek.

Már lábadozik a tavaly októberben 
lezuhant két miskolci sportrepülős

A lélekjelenlét és a szakmai rutin mentette
meg őket a tragédiátólszöveg: Fekete Béla Pető Sándor

Az országgyűlés által elfogadott negyvenezer forintos 
Életkezdési Támogatás, amely 2005 december 31 után megillet 
minden hazánkban született gyermeket, tovább bővítette a 
tiszaújvárosi önkormányzat. Vagyis, három alkalommal 50-50 
ezer forinttal megtoldotta az állami támogatást. Ez alapján a 
tiszaújvárosi fiatal 18. életévét betöltve az állami juttatáson túl 
további 150 ezer forinttal gyarapodik. Munkatársunk a javaslat 
előterjesztőjét, Koscsó Lajos alpolgármestert kérdezte..

- Az Ön által benyújtott tervezet miről szól, amelyet február 
24-i ülésén elfogadott a képviselőtestület?

- Az országgyűlés által elfogadott 2005 évi CLXXIV törvény, 
az országban 2005 december 31-után született gyermekeknek 
biztosít 40 ezer forintot, amely jobb esélyt ad, a felnőtté váló 
fiatal számára, az életkezdéshez.  A tizennyolc évét betöltő 
fiataloknál ez az időszak jelentős anyagi terhekkel kezdődik 
mint a továbbtanulás, a pályakezdés, az otthonteremtés, a 
családalapítás. Ehhez kíván segítséget nyújtani az állam. Ezt 
a lehetőséget tágítja a tiszaújvárosi önkormányzat további 
anyagi juttatással. Az előterjesztéssel a képviselőtestület 
egyetértett, s a rendelet véglegesítésére február 24-i ülésünkön 
sor került.

- Összefoglalná  a tiszaújvárosi rendelet lényegét?
- A tiszaújvárosi önkormányzati támogatás bevezetésének 

időpontja 2006 január elseje, azaz dátum szerint megegyezik 
parlament által jóváhagyott törvény kezdetével. Lényege, hogy 

születéskor 50 ezer forintot, a születést 
követő hetedik, illetve a tizennegyedik 
életév után további 50-50 ezer forintot 
biztosít az önkormányzat, amelyet a 
szülők által megnyitott Start –számlán 
helyezünk el. Az összeggel, illetve annak 
hozamával legkorábban a fiatal 18. 
életévének betöltését követően szabadon 
rendelkezik.

- Az Önök tervezetét megelőzően 
Esztergomban is elfogadtak egy hasonló 
helyi rendeletet…

-  Va l ó b a n ,  d e  a z  E s z t e r g o m i 
életkezdési támogatás igénybevételét 
f e l té te l rendszerhez  köt i  a  he ly i 
önkormányzat, amelyet ebben a formában 
aggályosnak tartok.

- Az Önök által megfogalmazott rendelet 
nem tartalmaz feltételeket?

- A képviselőtestület csupán egyetlen 
fe l téte l t  szabott ,  hogy a  szülők, 
pontosabban az édesanya – a gyermek 
születését megelőzően – már egy éve 
Tiszaújvárosban lakik, illetve a támogatott, 
azaz a gyermek a bejelentett tiszaújvárosi 
lakhelyét megtartotta. Ha ez közben 
megszűnt, nem biztosítjuk a további 

támogatást, de az addig befizetett összeg, a 18 éves korát 
betöltő fiatalt megilleti.  

- A már megszavazott helyi rendelet mikortól lép 
hatályba?

- A február 24-én elfogadott rendelet 2006. február 27-
én lépett hatályba, visszamenőlegesen, azaz január 1-től. 
A nyolc paragrafusban részletesen indokoltuk azokat a 
tennivalókat, amelyek biztosítják a tiszaújvárosi fiatal 
életkezdési támogatását. Ez egy kérelem (formanyomtatvány) 
kitöltésével kezdődik, amelyhez - mellékletként csatolni kell 
- az édesanya egy éves tiszaújvárosi lakhelyének igazolását, a 
gyermek születési-anyakönyvi kivonatát, illetve a Start-számla 
megnyitását. Az önkormányzat szociális és egészségügyi 
bizottságának döntését követően pedig, a helyi pénzintézetnél 
megkezdjük a kedvezményezett részére a támogatás 
összegének az átutalását. 

- Ön szerint ez a támogatási rendszer biztosíthatja a fiatal 
kötődését Tiszaújvároshoz?

- Szilárd meggyőződésem, hogy a rendelet megtartó erőként 
is szolgál. Az első lakáshoz jutáshoz - egy korábban elfogadott 
helyi rendelettel -  egy Tiszaújvárosban lakó fiatal számára  
további pénzügyi segítséget is nyújtunk, ami biztosítja 
jövőjének sikeresebb kialakítását. Ugyanakkor az életkezdési 
és az említett első lakáshoz jutási támogatás hosszútávon 
erősíti az értékállóságot, amely hazánk eurós övezethez való 
csatlakozásakor – számításaink szerint - sem fog csökkenni 
érezhetően.

Tovább bővítették az életkezdési 
törvényt Tiszaújvárosban

A támogAtássAl erősödik A városhoz vAló kötődés

szöveg: Fekete Béla

Koscsó Lajos, alpolgármester
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- Az eredeti tervek szerint az idén őszre készen lesznek, 
de már az elején is volt némi csúszás. Tudják tartani a 
határidőt?

- Ma azt mondjuk, hogy az év végére meglesz a műszaki 
átadás, s jövő tavaszra benépesül a Macropolis.

- Miért választottak ezt a nevet?
- Mert az épületegyüttes valóban város lesz a városban, 

ahol a lakók és az ide betelepülő cégek irodáinak munka-
társai, mindent helyben megtalálnak, amire szükségük van. 
Egy olyan modern, komplex kereskedelmi központ épül a 
lakások és a cégek irodái mellé, amely a mindennapi életet 
meglehetősen megkönnyíti.

- Elkezdődött a lakások és az üzlethelyiségek, irodák 
értékesítése. Milyen tapasztalataik vannak eddig?

- Nem panaszkodhatunk. Mind a lakások, mind az üzletek 
iránt nagy az érdeklődés. Már szerződéseket is kötöttünk. 
Természetesen azt szeretnénk, ha a kereskedelmi, s szolgál-
tató egységekben minél több szakma képviseltetné magát.  

- Ezzel újra átalakul a belváros kereskedelme…
- Ez így törvényszerű, s ez nem válik kárára a városnak. 

Egyébiránt pedig az utóbbi évtizedben átalakultak a vásárlói 
szokások. Szeretünk kényelmesen, kulturált körülmények 
között vásárolni, olyan üzletházakban, ahol széles a válasz-
ték, télen meleg van, nyáron pedig hűvös, esőben pedig nem 
kell térdig latyakban járnunk. Erre itt lesz mód.

- Ami a Macropolis egyik legfontosabb eleme, az úgyne-
vezett business center rész, amely sok szolgáltatással kön-
nyíti, s teszi komfortossá az itt működő cégek életét…

- Minden épületszárny déli utcafronti záró egységében 
irodaterület lesz, önálló lift valamint lépcsőházi megkö-
zelítéssel. Az irodák természetesen teljes infrastruktúrával 
ellátottak, 17-53 négyzetméteresek, amelyeket bérelhetnek 
vagy megvásárolhatnak a betelepülni szándékozók. Ezek 
mellé szintenként közös kisebb - nagyobb tárgyalókat is 
építünk, amelyeket bárki igénybe vehet. A portaszolgálat, 
és a korszerű beléptető-rendszer növeli a biztonságot, s 
természetesen a teremgarázsban kialakított parkolóhelyeken 
a gépkocsikat is biztonságban tudhatják a cégek. Nagyon 
jól megközelíthető, exkluzív helyet tervezünk többek között 
ügyvédi- és könyvelő irodák, bankok, biztosítók számára.

- Tervez-e újabb beruházást Miskolcon, vagy esetleg 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye más városában az NBH? 

- A befektetőcsoportnak vannak még tervei és lehetőségei, 
de egyelőre ezt a beruházást szeretnénk befejezni. Ezzel egy 
időben persze folyik a piackutatás, de a további lépések még 
üzleti titoknak minősülnek.

Meglehetősen sok szóbeszéd keringett Miskolcon, arról az építkezésről, amely a Szeles és Szentpéteri utak által 
határolt Arany János téren kezdődött, a Nemzetközi Befektetési Holding (NBH) Kft. beruházásában. Amikor másfél 
évvel ezelőtt találkoztam Rochal Grigoríjjal a cég kereskedelmi vezetőjével, még folyt a tendereztetés, ma pedig már 
az első szintnél tartanak, most kezdődik a laikus szemmel is érzékelhető a látványosabb munka.

Város a városban Ne béreljen, vásároljon!
A miskolci Macropolisban irodák és üzlethelyiségek tulajdonjoga eladó!

- díjmentes hitelügyintézés,
- korszerű hitel és lízing konstrukciók,
- kedvező kamat feltételek,
- rugalmas finanszírozási lehetőségek,

 Miért lenne bérlő, ha tulajdonos is lehet?
Keresse munkatársainkat!

Elérhetőségeink:
3530 Miskolc, Kazinczy u.4. II/7

Tel: 46/ 347-242
Fax: 46/ 359 012

e-mail: miskolc@nbholding.hu
web: www.nbholding.hu

Miskolc, Széchenyi u. 36. I. emelet. 
Telefon/FAX: (46) 508-317 , (46) 508-318

vegso.ingatlan@axelero.hu
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Hogyan készültek a borospincék?
A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban épülő Felföldi 

mezőváros tájegység építésének talán legbonyolultabb 
feladata közé tartozott a régióra jellemző borospincék 
kialakítása. A tájegységben felépített épületek egyik 
kiválasztási szempontja éppen az volt, hogy a jellemző 
pincetípusok mindegyikét felsorakoztassák. Így épült 
meg a gyöngyösi iparosház alatti kettős pince, vagy a 
mádi udvari különálló pince. Kihívást jelentett a Tokaj-
Hegyaljára jellemző földbevájt pincék megépítése az eltérő 
talajadottságú szentendrei határban. A pincék megépítése 
a régióból hívott bányászok munkájaként valósult meg 
az erdőbényei és a hejcei épületek alatt. A tájegység 
központi tere alatt, egy a támfal oldalából induló kettős 
fordulóval mélyülő több, mint 40 méteres pince húzódik. 
A pince egy létező tállyai borospince hű másaként épült 
meg a múzeumban. Elejének bal oldalán rövid oldalág is 
kiindul belőle, melynek végén, illetve a hosszú pinceág 
lezárásánál is egy-egy léleklyuk biztosítja a kellő szellőzést. 
A múzeumi hosszú pincébe 50 darab gönci hordó kerül, 
amely a látogatók borkóstolását is lehetővé teszi.
 
Hogyan alakították ki a fűtést a házakban? 
 A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum készülő 

Felföldi mezőváros tájegységében álló házakban a területre 
jellemző hagyományos konyhai és szobai tüzelők fognak 
működni. A tállyai, mádi, tokaji és gyöngyösi házakban 
már meleget sugároznak a megépített szobai kályhák, 
illetve konyhai kemencék. Az épületek bontásakor 
folytatott padlókutatások eredményeit is felhasználva 
tervezték meg a felépítendő tüzelőket a muzeológusok. 

A kályhák többségét mai fazekasok gyártották le 
hagyományos technikákat, anyagokat és színeket 
felhasználva. Míg a konyhákban a vidékre egykor jellemző 
szögletes formájú középkemencéket kellett építeni, addig a 
mezővárosi polgári berendezésekbe tartozó táblás kályhák 
a leggyakoribbak. Sötétzöld, barna és foltos mázas táblás 
kályhák mellett, már működik a gyöngyösi polgárház 
speciális svéd rendszerű fehér kályhája is. A skanzen 
új tájegységében a tüzelőberendezések mindegyike 
működőképes, szükség is van a téli hidegben a tüzelők 
működésére az épületek érdekében is. Mire a bútorok, 
eszközök költözése megindul tavasszal, a házak kéményei 
már füstösek lesznek, ezzel is hozzájárulnak a tájegység 
élővé varázsolásához.

Megrendelését az alábbi címre küldje:
ORLEX Kft. 
3503 Miskolc 3. Pf.82 
Előfizetés rózsaszín postautalványon! 
Megrendelőszelvénye csak az utalvány 
másolatával együtt érvényes!

Megrendelőszelvény

Megrendelem az R magazint  

Megrendelő neve:

fél évre: 1422 Ft.
egy évre: 2607 Ft.

irányítószám:                             város:

utca házszám:

Kedves Olvasóink!
Ettől az évtől kezdve a 7. évébe lépő Royal Magazint bárki megvásárolhatja az 
újságárúsoknál és a mellékelt  megrendelőszelvényen elő is fizethet rá minden 
érdeklődő. Természetesen azok az olvasók akik eddig megkapták lapunkat, 
ezután is havonta kézbevehetik, fóliázva, etikettcímkével, tiszteletpéldányként.
Miért választottuk ezt a megoldást? Mert nagyon sok levelet kapott 
szerkesztőségünk olyan cégek vezetőitől és magánszemélyektől, akik 
valahol - orvosi rendelőkben, éttermekben, szállodákban - találkoztak 
lapunkkal, szerettek volna folyamatosan hozzájutni. Ez nagyon megtisztelő 
számunkra, de anyagi lehetőségeink korlátozottak, sajnos nem áll 
módunkban a hagyományos módon még több száz olvasóhoz ingyenesen 
eljuttatni újságunkat. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezentúl minden érdeklődő 
megvásárolhatja a Royal Magazint az újságos standokon 237 Ft-ért.
Köszönjük megtisztelő bizalmukat!

Orosz B. Erika
főszerkesztő

A szentendrei skanzenben május 26-án megnyílik a múzeum egyik legimpozánsabb 
kiállítási egysége, a főleg bortermeléséről és kőépítkezéséről híres északi régió 
mezővárosi kultúráját bemutató épületegyüttes. A Felföldi mezőváros tájegység 
9 lakóházzal, 300 méternyi pincével, szatócsbolttal, étteremmel . 
A kilenc új épület között kettő Heves megyei és 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
ház lesz található.  A látogató egy vidéki városkában érezheti majd magát 
valahol Észak-Magyarországon úgy száz-százötven évvel ezelőtt. 
Hogyan készültek a borospincék? A tájegység építésének talán legbonyolultabb 
feladata közé tartozott a régióra jellemző borospincék kialakítása…
Hogyan alakították ki a fűtést a házakban? A felföldi mezőváros tájegységében 
álló házakban a területre jellemző hagyományos konyhai és szobai tüzelők 
fognak működni…

Így épül A FelFöldi mezőváros tájegység szentendrén

Litwin József iparművész neve nemcsak szűkebb 
pátriánkban ismert, s míves utcabútoraiban már 
nemcsak a miskolci közönség gyönyörködhet. Január 
végétől, a Magyar Képző és Iparművészek Szövetségének 
rendezésében a budapesti Árkád Galériába mutatták 
be alkotásait, valamint az elkészült munkák fotóit, 
amelynek megnyitóját Melocco Miklós szobrászművész 
is megtisztelte jelenlétével.

Fotó: Fojtán László

Miskolci 
utcabútorok
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Ezt követte Kisvárda, ahol az általános és középiskolás 
időszakot töltöttem. Az édesapám pedagógus volt, 
később egy kultúrház igazgatójaként is dolgozott. A 
szüleimnek köszönhetem, hogy gyerekként zongoráztam, 
modelleztem és rátaláltam a képzőművészetre is. És 
persze a tanáraimnak, meg Leonardonak… 

– Leonardonak? 
– Gyerekként határtalanul tiszteltem Leonardo da 

Vinci-t az alkotásaiért.  A mai napig zseninek tartom őt. 
Több tanárnál tanultam rajzolni, és be kellett látnom, 
hogy tanulás nélkül a művészet nehezen valósul 
meg teljességében. Valószínűleg önmarcangoló típus 
vagyok, aki hisz abban, festményt befejezni nem lehet, 
csak abbahagyni a munkát. Szerencsés vagyok, hiszen 
kemény mesterek kísérték végig tanulóéveimet, akik 
ráneveltek arra, hogy sose legyek elégedett önmagammal. 
A megalkuvásra való készség persze nem volt mindig 
ennyire élő tulajdonságom, lázadtam én is. Ugyanakkor 
hiszem, mindennek, így a lázadásnak is megvan a 
maga ideje. Ahogyan annak is, hogy példaképeket 
válasszunk, tanuljunk tőlük. Számomra gyerekként 
Leonardo ilyen példakép volt, a kitartása, a kísérletező 
kedve és a munkavágya nekem maga volt a csoda. A 
tanítványaimnak is mondom, nem elég ösztönből festeni, 
kell hozzá ész is… Nem tartom jónak, ha a tanítvány a 
mestert utánozza; találja csak meg a diák a saját, egyedi 
vonásait… 

– A festészethez ész is szükséges. Gondolkodni pedig 
egy matematikatanárnak 
kell csak igazán! 

– Igen, rajz-matematika 
szakon végeztem a 
nyíregyházi főiskolán. 
A mai napig örülök, 
hogy így alakult. Igaz, 
matekot csak egy évig 
tanítottam, mégis azt 
mondom, nem volt 
hiábavaló a számokkal 
való foglalkozás. 
Már csak azért sem, mert 
kifejezetten élveztem a 

tanulást. Az pedig nem titok, hogy a geometria világa, a 
matematikai gondolkodásmód alapvetően szükséges a 
festészethez. Ma már nyilvánvalóan ennyi az, amit akkori 
tanulmányaimból kamatoztatni tudok. A matematika 
érettségi már most lehet, hogy megizzasztana… 

– Mi történt a diploma megszerzése után? 
– Nyíregyháza után porcelánfestők között dolgoztam 

szakrajz-tanárként, de készítettem utcai portrékat, és 
kipróbáltam a mozigépészi feladatokat is. Aztán jött a 
Móra Ferenc Általános Iskola, majd az Avasi Gimnázium, 
ami nagy meglepetést hozott számomra. A mai napig 
vallom ugyanis, hogy ötévente a megújuláshoz szükséges 
munkahelyet változtatni. Akkor már eljut az ember arra 
a pontra, hogy nem tud mást, mint ismételni önmagát. 
Érdekes, az Avasi Gimnázium számomra az első hely, 
ahol hosszú ideje jól érzem magam, lassan húsz éve 
vagyok jelen az iskolai mindennapokban. Valószínűleg 
annyira összetett a munka, amit itt végzek, hogy nincs 
lehetőségem belefásulni. A rajztagozatot én hoztam létre, 
bizonyára ez is fontos kötődés. 
Persze nehéz volna a helyzetem, 
ha nem lenne mellettem kiváló 
kolléganőm, Korpásné Ihász 
Zsuzsa. 

– Munkahelyekről beszéltél 
ugyan, de a Képzőművészeti 
Főiskolát nem említetted. 

– Az érzés mindig elkísért, hogy 
nekem az önmegvalósítással is 
foglalkoznom kell. Így aztán jöttek 
– a munkával párhuzamosan 
– a kiállítások, és igen, beadtam a 
jelentkezésemet a Képzőművészeti 
Főiskolára is. Egy nyíregyházi 
tanárom, Valkovits Zoltán postán 
elküldött nekem egy jelentkezési 
lapot. Gondolkodás nélkül 
kitöltöttem, és meglepetésemre, 
felvettek. Nem bántam meg az 
újabb négy évet, alapvetően 
változást hozott számomra a főiskola. A tanulásnak 
köszönhetően az alkotásban elvontabb lettem. 

– A kiállításokról sem beszéltél…
– Eleinte titkoltam is őket. A mai napig úgy vagyok 

vele, hogy túl sok kiállítást nem szeretnék magamnak. 
Ha megérik egy anyag a bemutatásra, üsse kő! De addig? 
Élvezem a tanulást, élvezem az alkotást, a babérok 
learatása azonban már kevésbé izgat. A díjakkal is úgy 
vagyok, hogy nem érzem a saját érdememnek őket. 
Sok csodálatos ember van körülöttem – a családom, a 
barátaim, a kollégáim és a tanítványaim -, tőlük válok 
olyanná, amilyen vagyok, így a munkáimat is nekik 
köszönhetem. Persze ettől függetlenül öröm volt a januári 
Arany Katedra Emlékplakett és a kiállítások is; jóleső, 
hogy gondolnak rám.

– Mégis, mikor 
lesz a következő 
megmutatkozás? 

– Az utolsó önálló 
kiállításom 2001-
ben volt. Azóta 
persze szerepeltek 
képeim különböző 
tárlatokon, de 
ennél többre nem is 
törekedtem. Vallom, 
hogy egy alkotó 
életében lényeges a 
megújulás, amíg ez 
nem megy, addig 
nincs értelme ismét közönség elé állni. Az embernek 
éreznie kell, mikor jön el a festészet ideje. Amíg ez az 
érzés nincs meg, másra kell koncentrálni. A tisztulás épp 
olyan fontos állomása az alkotómunkának, mint maga a 

festés.  Ha minden igaz, jövő évben 
egyébként ismét megmutatom a 
műveimet… 

– Minden, amit vállalsz, fontos az 
életedben? 

– Elhivatottság nélkül nehéz 
lenne dolgozni. Öröm a tanítás 
és az alkotás is az, amikor 
önszántamból kezdek hozzá. Nagy 
szenvedély az életemben a fotózás 
és a filmezés is, ami még apai 
örökségem. Az idősebbik fiam, 
aki egyetemen informatikát tanul, 
segítségemre van az új hobbimban, 
a számítógépezésben; a kisebbik 
még középiskolás, a Herman Ottó 
Gimnázium diákja. Sokat tanulok 
tőlük. A feleségem is pedagógus, de 
más területen, mint én, ami szintén 
jó. Két dudás nehezen férne meg egy 
csárdában, így azonban tökéletesen 

kiegészítjük egymást. 
– Boldognak tűnsz… 
– Valószínűleg az is vagyok. Volt egy komoly balesetem, 

ami után egy évig nem is tudtam dolgozni. Az, hogy 
lelkileg nem törtem össze, köszönhető a családomnak és a 
barátoknak, köztük Máger Ágnesnek és Váradi Tamásnak. 
Szerintem az élet úgy jó, ahogy van. Ha baj ér, fel kell 
állni és továbbmenni. Akinek pedig megadatik, hogy 
azzal foglalkozzon, amit szeret – nincs oka búslakodni, 
kétségbeesni. A balesetem óta hiszek abban, hogy a rossz 
is bevezető a jóba. Szerető emberek segítettek magamhoz 
térni, és – állítólag – a festményeim is színesebbek a 
keserű élmény óta. Egyetlen titka van a kiegyensúlyozott 
létezésnek – a legapróbb ajándéknak is meg kell tanulni 
örülni…

szöveg: Szabó Virág

Homonna György 
mosolyogva, örömmel 
fogad. Mentegetőzik, 
nem lesz könnyű 
vele az interjú, saját 
magáról nehezen 

beszél. A gimnázium rajztermében ültet le, körülöttünk 
mindenfelé alkotó diákok kéznyoma. A kiállított művek 
mellett többek között aláírások, sorminták a falon. Mondja, 
ez számára természetes, sokkal jobb így, mintha a várost 
rondítják a gyerekek falfirkáikkal. Nevetve jegyzi meg, ez 
legalább bizonyíték arra, hogy az Avasi Gimnáziumban a 
rajzórákon valóban komoly munka zajlik. 

– Az önkifejezésnek számtalan módja létezik – 
magyarázza. – Lehet, hogy épp az a szabadság, hogy a 
teremben a gyerekek nyomot hagyhatnak maguk után, 
indítja el őket az önkifejezés útján. Mindenképp ideális, 
ha itt, az iskolában érzik jól magukat, és nem a kocsmában 
töltik szabadidejüket. 

– Kezdem érteni, hogy miért Homonna György az 
Avasi Gimnázium egyik legnépszerűbb tanára - a diákok 
szerint…   

- Az lennék? Erre még soha nem gondoltam, nem 
is érdekel igazán. Az már igen, hogy jó hangulatban 
tudjak együtt dolgozni a gyerekekkel a tanórán. De az 
elismerésekért, díjakért, kitüntetésekért nem harcolok. 
Nem szeretem, ha dicsérnek, és azt sem, ha előtérben 
vagyok. Fiatalon saját festményeimet sem szignóztam, 
annyira el akartam bújni. Beszélni szeretek, feltéve, ha 
nem én vagyok a téma. Ez az oka annak is, hogy itt, az 
iskolában összesen két képem található. Nem tartom 
nagy eredménynek, ha a kollégák, gyerekek azért nézik 
meg a munkáimat, mert kötelező. Büszkébb vagyok 
arra, ha idegen helyre ellátogatnak azért, hogy lássák 
a műveimet. Az már azt jelenti – gondolom én -, hogy 
becsülik, amit csinálok. 

– Milyen gyerek volt Homonna György?
– Nem hiszem, hogy jó gyerek lettem volna, több 

csintalanságomat a mai napig fel tudom idézni. Ha a 
gyermekkorom első éveinek helyszínét emlegetem, az 
emberek általában mosolyognak, ugyanis egy furcsa 
nevű faluban, Tornyospálcán laktunk négyéves koromig. 

„Mindennek örülni kell…”
Találkozás Homonna György festőművésszel, 

az Avasi Gimnázium tanárával
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Szondy Sándorék otthona olyan, akár egy hangulatos, 
nyugalmas sziget a káosz teli nagyvilág közepén. 
A miskolci utca járókelői nem is gondolnák, hogy 
a kerítés mögött milyen csodák és értékek bújnak 
meg. Szondy Sándor fafaragóként dolgozik, immár 
harminchat éve. Az ő munkájának gyümölcse a ház, 
és mindaz, ami a díszítést adja. Mi meglátogattuk 
otthonában, és örömmel állapítottuk meg, vannak 
még alkotó emberek, akik saját értékrendjük szerint, 
tisztán és becsületesen élik életüket – megalkuvások 
nélkül is. 

– Városi ember vagyok, egy ideig bérházban éltünk 
a családommal – tekint vissza a távoli múltra Szondy 
Sándor népi iparművész, a Népművészet Mestere. – Ma 
már elképzelhetetlennek tartom, hogy ne népies közeg 
vegyen körül, ezt az atmoszférát éljük és szeretjük 
– így, a belvárosban is. Különös, hogy gyerekként azt 
sem tudtam igazán, hogy mit takar a népművészet 
elnevezés, most pedig erről szól az életem… 

– Csak azt ne mondja, hogy véletlenül került 
kapcsolatba ezzel a területtel… 

– Rajztanár szerettem volna lenni, de az édesapám 
korán meghalt és anyagi helyzetünk nem tette 
lehetővé a továbbtanulást számomra. Így aztán 
esztergályosnak tanultam, bár már akkor biztos voltam 
benne, hogy az a szakma nem tesz majd boldoggá. 
Sokáig rajzszakkörökbe jártam, szabadidőmben a 
képzőművészettel foglalkoztam, mígnem megsejtettem 

örömmel megmutatom őket, de nekem nem célom 
előtérbe kerülni. 

– A fafaragás művészete nagyon összetett…  
–Valóban, számtalan területe létezik, így a domború-

és ékfaragás, az ékszer-és bútorkészítés, a kisplasztika, 
a táblakép… Én mindegyiket kipróbáltam, szeretek 
kísérletezgetni, játszani az anyaggal. A legnagyobb 
szerelem számomra mégis a hangszerkészítés, ebben 
tudok igazán kiteljesedni. A hangszer nemcsak egy 
dísztárgy, hiszen használják, és megszólaltatva lelke is 
van. Sokoldalúságot igényel a létrehozása, pontosságot, 
koncentrációt, figyelmet, ügyességet, kreativitást 
egyaránt kíván. Mindenféle hangszer előállítását 
próbáltam már, készítettem hegedűt, citerát, pánsípot, 
furulyát és még jócskán folytathatnám a sort. Ajándék, 
hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek. Gyakorlatilag 
a bölcsőtől a koporsóig mindent elkészítettem már, ami 
nem egyszer komoly lelki helytállást is követelt tőlem. 
Az elmúlás gondolatával foglalkozni nem könnyű, 
főként akkor nem, ha az embert saját édesanyja bízza 
meg koporsókészítéssel… Szerencsére ő még él, de 
azt mondta, csak akkor tud majd békében nyugodni, 
ha az általam készített koporsóba fektetjük. Sokan 
nem értették a környezetemben, miért vállaltam el a 
feladatot, végül Makovecz Imre volt az, aki megerősített 
a döntésem helyességében… 

– Eddigi pályafutására visszatekintve mire a 
legbüszkébb? 

– Jó érzés, hogy megbecsülik a munkáimat. Ugyanakkor 

nem hiszem, hogy 
bármire is büszke 
lennék, inkább azt 
mondom, tökéletesen 
elégedett vagyok 
az életemmel. Ma 
már nyugdíjasként 
élek, és még mindig 
azzal foglalkozom, 
a m i  s z á m o m r a 
hatalmas élmény.  
Va n n a k  c é l j a i m , 
e l k é p z e l é s e i m , 
h i s z e m ,  h o g y  a 
Nap mindenkinek 
egyformán ragyog. 
E l ő f o r d u l ,  h o g y 
este, pizsamában is 
átszaladok a műhelyembe, csak úgy, örülni egy-egy 
elkészült munkának. A munka öröménél nagyobb 
adomány nincs. A gyors siker kiégettséghez vezet, 
meggyőződésem, hogy ez a fő baja a mai világnak. 
Sokan nem ismerik fel, hogy a boldogsághoz hosszú, 
göröngyös út vezet, mindent azonnal, könnyedén, 
befektetés nélkül meg akarnak szerezni maguknak. 
Én minden nap testmozgással indítok, figyelek arra, 
hogy harmóniába kerüljek önmagammal. A tevékeny 
élet tesz örömtelivé és optimistává. Hiszek abban, 
hogy mindannyian küldetéssel jövünk a világra, de 
boldog csak az lehet, aki felvállalja ezt az életfeladatot 
és megharcol a mindennapjaiban is az eredményeiért. 
Nagy áldás, hogy én a küldetésemnek élhetek, ami 
számomra nem más, mint egy izgalmas, feledhetetlen 
játék. Van persze monoton része ennek is, de utólag 
mindig azt mondom, ahhoz, hogy egészében tudjam 
becsülni az alkotásaimat, kellenek az erőpróbáló 
küzdelmek is. Jól érzem magam családunk kis 
birodalmában és különösen jól a műhelyemben, amit 
egész egyszerűen játszótérnek nevezek. Reggel így, 
nyugdíjasként is frissen, derűlátón ébredek – és amint 
tehetem, szaladok a házi játszóteremre – játszani…    

rajzképességeim határait. Amikor ez bekövetkezett és 
tudatosan készülni kezdtem a váltásra – beleszerettem 
a fafaragásba. 

– A fával való nagy találkozást egy sárospataki tábor 
hozta meg az Ön számára. 

– A nagybátyám javaslatára jelentkeztem egy 
népművészeti táborba, még ’72-ben. Csodálatos, egész 
életre kiható élményt kaptam ott, nyugodtan állíthatom, 
hogy egy új világ tárult ki akkor előttem. Hazatérve 
sem tudtam megnyugodni, keresni kezdtem a fa 
megmunkálásának lehetőségeit. Úgy megfertőződtem 
a témával, hogy lassan negyven éve nem tudok 
kigyógyulni a különös kórságból… 

– Aki megtalálja az útját, valószínűleg nem is 
tétlenkedik sokáig… 

– Tanulni kezdtem, az országban sok mestert 
meglátogattam, hogy ellessem a technikai fogásokat 
tőlük. A népművészetben is elmélyedtem és közben 
Miskolcon szerveztem egy fafaragó szakkört azoknak, 
akik hozzám hasonlóan fejlődni akartak a szakmában. 
Az általam szervezett kör később stúdióvá nőtte ki 
magát, és ez képezte a magját a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Népművészeti Egyesületnek is. Ma már inkább 
a saját utamat járom, csak Kisgyőr felé vannak szakmai 
kötődéseim, illetve természetesen jócskán akadnak 
vállalt munkáim. A tanítás iránti vágyam megmaradt, 
szívesen átadom, amit tudok. Mindig szentelek időt 
arra, hogy a tanulni vágyóknak segíteni tudjak… 

– Feltételezem, hogy Miskolc is figyelmet szentel 
tehetséges alkotóinak…   

– Azt hiszem, Miskolcon viszonylag kevesen 
ismernek annak ellenére, hogy megyei és országos 
szinten egyaránt megbecsült alkotónak számítok. 
Nem panaszkodom, de a mondásnak azért van 
igazságtartalma, miszerint senki nem próféta a saját 
hazájában… Talán most végre szerepet kapok a 
városszépítésben, szeretném igényesen felújítani az 
idő által megrongált faragott kapukat… Meglátjuk, 
mások is akarják-e, hogy elvégezzem ezt a munkát… 
Egyébként biztosan én is tehetek arról, hogy nem igazán 
váltam ismertté; nem vagyok az a típusú művész, aki 
kirakatba teszi az életét és a munkáit, én nem szeretek 
hivalkodni. Annak, aki kíváncsi az alkotásaimra, 

„Szeretek   játszani” 
       Találkozás Szondy Sándor      fafaragó-hangszerkészítővel

szöveg: Szabó Virág
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A városi polgárok kedvelt szórakozóhelyének minősülő 
pincesor városmarketing szempontból is fontos lehet, 
hiszen a más országrészekből és országokból ide 
meghívott látogatók jó hírét vihetik a városnak. A 
borospincék, a magas színvonalú, egyedi elemeket is 
magukénak tudó vendéglátóhelyek, az itt megrendezésre 
kerülő kulturális és gasztronómiai fesztiválok egyaránt 
kiemelt célterületté tehetik a ma jelentős fejlesztéseket 
igénylő Avast.

A borturizmus fejlesztése a kisebb termelőknek is 
lehetőséget ad arra, hogy a szőlő- és bor termelésen kívüli, 
de ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységük révén 
– legalább részben – biztosíthassák megélhetésüket. 

A magyar borszektor még soha ennyi ellentmondással, 
szélsőséggel nem volt megterhelve, mint most. Egyszerre 
vannak kimagaslóan szép boraink és hamis lőréink, 
szembesülünk az importáradattal és az exportlehetőségek 
szűkülésével. Vannak sikeres, jó nevű borászataink, 

és vannak végképp leszakadók. A 
szőlőterületek ára is  igen nagy 
szélsőségeket mutat. A magyar borászat 
története fordulóponthoz érkezett 
napjainkban, ezért kell szót ejtenünk 
róla. 

A magyar szőlő- és bortermelők 
egy része nem versenyképes az 
EU- tagországok termelőivel .  A 
magyar borok versenyképességének 
növekedéséhez szükséges a termelő 
üzemek gépparkjának és a pincék 
felszereltségének fejlesztése is, hiszen így 
biztosítható a gazdaságos és megfelelő 
minőségű termék előállítás. Mindezek a 
fejlesztések azonban ritkán valósíthatók 
meg egy-egy termelő szintjén, ezért is 
kívánatos a termelés és az értékesítés 
integrációja. A termelői csoportok 
létrehozása hozzájárulhatna számos, a 
mai magyar borászatban felmerülő gond 
orvoslásához. 

Mit kell ehhez tenni? 
Csak címszavakban: márkázás, marke-

ting, szigorú ellenőrzés, átláthatóság mind a piaci 
termékszerkezetben, mind a termelés és feldolgozás terén, 
pinceszövetkezetek alapítása, a borturizmus fejlesztése. 
Ez utóbbi a valódi kitörési lehetőség. 

Magyarországon harmincra tehető a bejegyzett borút 
egyesületek száma. Kiemelkedően jól szervezett borút 
nagyon kevés van. A legtöbb borút egyesületet a tagok, 
és a közülük választott önkéntes tisztségviselők lelkes 
munkája tartja össze, és vannak olyan borút egyesületek 
is, amelyek még keresik a saját arculatukat.

Mintaként szolgálhat az osztrák piac, ahol a borfogyasztás 
több mint harmadát ez a csatorna biztosítja, osztrák 
mintára nálunk is szerveznek borutakat, amelyeket a 
borkóstolás iránt is érdeklődő országjáróknak szántak.  
Jó példa, a Villány -Siklósi Borút Egyesület.

A villány-siklósi borvidék sok turistát vonz Dél-
Baranyába. A vendégek megismerkednek a környék 
természeti és történelmi értékeivel, s ellátogatnak a 
borvidék híres gazdáihoz. Ott gyakran részt vesznek 
egy-egy bórkóstolón. Míg korábban a borutak turistáinak 
90 százaléka külföldi volt, ma főképp 10-20 fős magyar 
csoportok keresik fel az itteni pincéket. A hazai 
borturizmus megszületésében az 1994-ben alakult 
Villány-Siklósi Borút Egyesület élenjáró szerepet vállalt

A „Miskolciak az Avasért” Alapítvány tagjai 
tanulmányutat szerveztek a példaként említett borútra, 
hogy tapasztalatot gyűjtsön a további munkájukhoz, 
hogy a városban hiányzó és egyediséggel bíró „vigalmi 
negyed” a borturizmus központjává váljon.

Miskolc környéke nem nagy területű bortermelő 
vidék. 

A Bükkaljai Borvidék 1970.-ben vált önálló borvidékké. 
A Bükk déli lejtőjén helyezkedik el . 19 helységet 
foglal magába. Borai, zamatosak, illatosak, savakban 
gazdagok.

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a bor hazai eladására. 
Én nagyon bízom a borturizmusban, szerintem ugyanis 
a fogyasztó számára is az nyújt igazi élményt, ha egy 
bort a saját termővidékén kóstolhat meg. Izgalmasak, 

A történelmi Avas már az ősidők óta lakott település volt, tehát hely- és kultúrtörténeti jelentőséggel is bír. A 
kereszténység megjelenésével borkultúra középpontja lett. A Miskolcon található közel ezerötszáz borházból 
mintegy 900 az Avason található. Az Avas borpincéinek nagy része már a török hódoltság idején is létezett 
és szinte valamennyi a 18. századra már elkészült. Ezt követően már csak a járatok bővítése és új ágakkal 
való kiegészítése történt. Az Avas turisztikai célú kihasználásának és fejlesztésének van létjogosultsága, 
különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a borkultúra és a hozzá kapcsolódó borturizmus napjainkban 
a reneszánszát éli, valamint hogy európai szinten egyedülálló attrakció fejleszthető a „város közepén lévő 
vigalmi negyed” gondolat talaján.

érdekesek a hazai – akár 
600-800 éves – pincék, 
különösen a történelmi 
Avason, ezek ritkák ma már 
az egész világon.

Az infrastruktúra fejlesz-
téséhez szálláshelyeket 
kell kialakítani. Lényeges a 
pincék megfelelő állapota, az utak megléte, járhatósága. 
A vendégek kulturális igényeinek kielégítésére a 
borkultúrán kívül A borturizmus jó reklámot nyújt a 
vidék borai számára, fokozza keresletet belföldön és 
külföldön egyaránt. A növekvő jövedelmek növekvő 
helyi vásárlóerőt vonnak maguk után. A turizmus sikere 
ráébreszti a lakosságot arra, hogy érdemes a turizmusba 
invesztálni, hogy a környezet megóvása igenis fontos, a 
vendégek szívesebben látogatják a rendezett területeket. 
A műemlékek védelme, felújítása szintén turistacsalogató. 
Néhány avasi pince tulajdonos célul tűzte ki, hogy a 
hagyományoknak megfelelően újítja fel a pincéket, 
pince homlokzatokat, hogy ezzel is vonzóbbá tegyék ezt 
a városrészt.

A vendégek bevételi forrást jelentenek a térség számára. 
A bevételek visszaforgatásával az utak felújítására, 
csatornaépítésre, szálláshelyek kialakítására is több 
pénz jut. 

Szakirodalmi források szerint egy-egy régió, település 
turizmusának fejlődése a gazdaság teljes vertikumában 
új munkahelyek teremtését teszi lehetővé. Nyugat-
európai tapasztalat, hogy egy turizmussal kapcsolatos 
munkahely kialakítása 1-3 további fő foglalkoztatását 
vonja maga után. 

Amíg ezt elérjük, nagyon sok munka vár még ránk.
Mindez természetesen elképzelhetetlen önkormányzati 

szerepvállalás nélkül. Az alapvető – elsősorban 
közterületekhez és infrastruktúrához kapcsolódó 
– rekonstrukciós munkálatok, területrendezés, 
stratégiai iránymeghatározás után természetesen 
joggal számíthatunk a magántőke és non-profit szféra 
bekapcsolódására. Közös összefogással, kitartó munkával 
vonzóvá, egyre látogatottabbá tehetjük ezt a különleges 
belvárosi részt, és ha hosszú út vezet idáig, mégis 
megéri.

A várható eredmény 
– A magyar város és a magyar bor hírnevének 

megerősödése, a borvidéki adottságok lehető 
legjobb kiaknázása, az egyedi sajátosságok 
érvényesítése révén

– A borút, mint turisztikai termék, a jövedelmet 
generáló turizmus jelentős tényezőjévé alakul

– A Strukturális Alapok által nyújtott pályázati 
lehetőségek céltudatos kihasználásával a borutak, 
a regionális és területfejlesztési programok aktív 
résztvevőivé válnak.

Dr. Szarka Gáborné
NVT tanácsadó

A történelmi Avas és a borturizmus



Tavaly már kilencedik alkalommal jelentette meg a 
Hotelinfo Kft. a Magyar Turizmus Kártyát – közismert 
nevén Hungary Card-ot, mely 2007. január végéig 
érvényes. A kártyát bárki megvásárolhatja és maga 
döntheti el, hogy merre indul, hol, mit látogat meg. Egya- 
ránt félárú kedvezmény vonatkozik a vasúton, autóbusz- 
on, vagy éppen az autópályákon utazó turistákra.

Több mint kétszáz múzeumot, kulturális rendezvényt 
szintén olcsóbban látogathat a kártya tulajdonosa, 
sőt sok esetben akár ingyen is. Ilyen az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark, vagy Gödöllőn a 
Királyi Kastély. Országszerte mintegy ezer szállás- és 
vendéglátóhely várja a Hungary Card-tulajdonosokat 
10-20% kedvezménnyel. A megtakarítási lehetőségek 
kiterjednek szinte minden utazással kapcsolatos 
szolgáltatásra, így térképet és útikönyvet is 20-
30%-kal olcsóbban lehet megvásárolni. A kártya 
kínálta előnyökről minden részletesen olvasható a 
www.hungarycard.hu honlapon. Tegyük fel, hogy 

a hasznot hozó útitárs

valaki a családjával egy hétvégét szeretne 
a Balatonnál eltölteni. Az autópályán már 
rögtön 585 forintot spórolt, ha vonattal 
utazik, jegyenként 1200 forinttal több marad 
a zsebében egy Budapest-Siófok szakasz 
esetében. A félárú

hajókázási lehetőséget is kihasználva 
újabb 20% megtakarítás könyvelhető el. Ha 
véletlenül az idő nem alkalmas fürdőzésre, 
a déli part múzeumai közül a szárszói 
József Attila, a szemesi Latinovits Zoltán 
Emlékmúzeum tekinthető meg ingyenesen 

a kártya birtokában. Több mint húsz legkülönbözőbb 
kategóriájú szálláshely kínál 10-20%kedvezményt 
szobaáraiból, a négycsillagostól a vendégházig. Ez azt 
jelenti, hogy senkinek sem kell lemondania megszokott 
kényelméről ahhoz, hogy ki tudja használni a Magyar 
Turizmus Kártya nyújtotta lehetőségeket.

A www.hotelinfo.hu honlapon bárki megtalálja a hazai 
szálláshelykínálat mellett a különböző régiók program-
ajánlatait. Az egyes egységekről minden olyan 
lényeges információ szerepel az oldalon, mely segíti az 
érdeklődőt döntésében, sőt rögtön le is lehet a szállást 
foglalni.

Az ország számos Tourinform irodájában megtalálható 
a Hungary Card, ahol mindenről pontos és részletes 
felvilágosítással is tudnak szolgálni.

Azok számára, akik az internetet részesítik előnyben, 
természetesen az említett honlapokon is megrendelhetik 
a kártyát, s néhány nap elteltével már élvezhetik az 
általa nyújtott előnyöket.

HUNGARY CARD 2006
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Megtakarítási lehetőségeket kínál a

Először is tisztázzuk a helyszínt, mert a miskolciak jó 
része sem tudja,  hol is van a Nagyszent Benedek-hegy? 
Nos, a Gyermekváros mellett átkelünk a Hejő-patak 
hídján, s felmegyünk a szemközti nagyobb dombocskára, 
s már meg is érkeztünk a Nagyszent Benedek-hegyre. 
Hejőcsaba, Görömböly és Tapolca, no meg a már említett 
Hejő-patak síkja határolja. A két soron mintegy 130 pince 
található. Barta Gábor osztotta meg 
velünk a legendát, miszerint nem a 
város jelképén, az Avas-hegyen, vagy a 
Tetemváron volt Miskolc első pincesora, 
hanem itt, a Nagyszent Benedek-
hegyen, már csak azért is, mivel nem 
messze volt a Bencések apátsága ( 
másfél éve, Tapolcán, a barlangfürdő 
bővítésekor találták meg, majd Pusztai 
Tamás régész vezetésével kis részben 
feltárták, majd visszaföldelték, a jobb 
időkben, több pénzben bízva), s valahol 
tárolni kellett a dézsma keretében 
begyűjtött bort. A legközelebb pedig 
ez a pincesor volt. Kétségtelen logikus 
érvelés, de persze a bizonyítása nem 
tűnik egyszerű feladatnak. A legendák 
mögött azonban nem is kell mindig a 
történelmi igazságot keresni. 

A lényeg a puha homokkőbe vájt 
sok szép régi pince. Vannak kicsik, s 
nagyok. A legnagyobban egy tekepálya 
is elférne. Bizony jó szolgálatot is 
tett a hejőcsabaiaknak már. Az egyik 
idős ember emlékezete szerint 1944 
decemberében 40 család húzta itt meg 
magát, a front átvonulására várva…  
Szerencsére ez már csak távoli múlt, 
s az óriási pincében manapság boros 
hordók sorakoznak két oldalt. A Barta 
Gábor által szervezett bormustrára 18 
pincegazda nevezett be. A sor tetején, 
a Tisza-pincében vette kezdetét a 
kóstolgatás, s a Morvai-pincénél ért 
véget. Minden gazda egy-egy friss, 
2005-ös borával kínálta a vendégeket. 
Természetesen közben sa j tból , 
pogácsából is lehetett csipegetni, hogy 
ne csak az első néhány bor ízét, zamatét 
érezzék a kóstolók. A vörös hagymás 
zsíroskenyér pedig segített lekötni a 
gyomorsavat. Szertartása van ám az 
ilyen bormustrának. Először is fény felé 

nézve megnézik a színét, mennyire áttetsző, tiszta, majd 
jön a szaglászás, az illatok számba vétele, s a végén jöhet a 
nedű szájba vétele, megjáratása, „rágása”, aztán le is lehet 
nyelni. Ami nem nyerte el a kóstoló tetszését, az diszkréten 
a pince falán végzi földi pályafutását… S, ha már a pincék 
falánál járunk, nem kis meglepetésre egyikben, másikban 
nemespenészt találni, mint Tokaj-hegyalján.

Mint a mustra közben kiderült, a 
többség nem itt, hanem Bükkalján, 
Hegyalján termel szőlőt, vagy vásárolja 
az említett két vidéken a gyümölcsöt, 
esetleg már a mustot, s abból készíti el 
a borát. A végső fázis a legizgalmasabb. 
S mit ihat, aki erre jár? Két bor a 
meghatározó a soron. A fehérek 
között a Cserszegi fűszeres, a vörösök 
esetében pedig a Zweigelt. Előbbiről 
érdemes tudni, hogy igazi hungarikum, 
magyar származású szőlő, amely bora 
illatos, sajátosan fűszeres zamatú, 
élénk savtartalmú. Utóbbi egy osztrák 
szőlész-borász nevét viseli, Dr. Fritz 
Zweigelt állította elő a Kékfrankos 
és a Szent Lőrinc keresztezéséből. 
Bora jó minőségű, csersavban gazdag, 
harmonikus. Ezen kívül a soron 
találkoztunk még a fehérek között 
Irsai Olivérrel, Egri leánykával, Tokaji 
furminttal, a vörösöknél pedig még 
Cabernet sovignonnal is, no meg jó pár 
„házasított” borral. 

A bormustra a Barta pincében 
elköltött közös ebéddel – vadpörkölt – , 
poharazgatással, nótázással ért véget. 
Deák Imre, a háromezer tagot tömörítő 
Kertbarátok Észak-magyarországi 
regionális szövetségének elnöke is részt 
vett a bormustrán. Becsülettel végig 
kóstolgatta a nedűket, s a végén biztatta 
a gazdákat, alakítsanak egyesületet, 
legjobb boraikkal, pálinkákkal – mert 
van akinek ez is van, egy kis törköly, 
vagy gyümölcs pálinka – vegyenek 
részt a borversenyeken, pálinka 
mustrákon. Folytassák a borászkodás 
nemes hagyományait. Biztató jel, 
hogy a Nagyszent Benedek-hegyen 
egyre több a fiatal pincegazda, akik 
ugyancsak igyekeznek elsajátítani a 
borászat csínját, bínját.

obe

Minden bizonnyal a tél a kedvenc évszaka a gazdálkodóknak, mert a kora tavasztól késő őszig végzett munka 
után ilyenkor pihenhetnek. Nem kivételek ez alól a borászok sem, akik még élvezhetik is munkájuk gyümölcsét, 
pontosabban a gyümölcs levéből készült bort. A Nagyszent Benedek-hegy gazdái bormustrát szerveztek az 
elmúlt évi termés vizitálására.

Bormustra Zweigelttől a Cserszegi fűszeresig

Pincevilág a Szent Benedek-hegyen



29portréportré28

– Roma származású vagyok, ami nem jelent sem előnyt, 
sem hátrányt – kezdi beszámolóját a Jászai Mari-díjas 
színművész. – Miskolcon nőttem fel, egy cigánytelepen. 
A szüleim korán elváltak, így engem a nagymamám 
nevelt. A szülői felügyelet hiánya megmutatkozott a 
viselkedésemben; a csavargás mindennapjaim része 
volt. Tréfásan azt szoktam mondani, hogy bűnözőnek 
indultam… Nem kell megijedni, büntetlen előéletű vagyok, 
ennek utána lehet nézni… Csak épp csibész voltam a 
javából! – Jóízűen nevet.    

– Milyen volt az élet a cigánytelepen?
– Nagyon szép emlékeim vannak a gyerekkoromról. 

Lehet, hogy az idő megszépíti az egykori eseményeket, de 
én akkoriban is jól éreztem magam. Persze csóróság volt, 
nagy szegénység, a Dankó Pista utca világa a kívülállók 
szemében a durvaságról szólt. De mi, akik benne éltünk, 
láttuk a szépségeit, örömeit is. A nyarak különösen 
gyönyörűek voltak. Esténként az utcán játszottunk, vagy 
épp a temetőkertben. Gyakran előfordult az is, hogy az 
udvaron aludtunk. Órákig hallgattuk a cigányzenészek 
meséit… A nagymamám is nagy mesélő volt, a nagypapámat 
pedig később, színészként eljátszhattam színpadon. Jól 
emlékszem rá, holott tizenhárom éves voltam, amikor 
meghalt. A halál a romák számára nem idegen, egy 

temetéshez is mások számára talán különös szokások 
társulnak nálunk. A siratóénekeket időnként hangos kacaj 
vagy kirobbanó veszekedés lármája szakítja meg. Ilyen a 
roma temperamentum… még a temetési szertartásokban 
is fellelhető a világról alkotott képünk, az, hogy bármi 
történjék is, az élet megy tovább… A halott egyébként 
három napig otthon van, gyertyák égnek körülötte, a 
hozzátartozóknak így van idejük elbúcsúzni… Az én 
nagyapámtól is így köszöntünk el, a koporsója előtt vitték 
a hegedűjét, mert zenész volt… 

– Az általános iskolában is csibésznek számított? 
– Akár jó tanuló is lehettem volna, hiszen imádtam 

olvasni, valósággal faltam a könyveket. Eleinte mindent 
lelkesen vettem kézbe, a Tarzan – sorozattól kezdve 
egészen Nietzscshe-ig. Mindenevő módjára lakmároztam, 
megszállottként akartam a könyvekből az életet tanulni. 
Aztán természetesen megtanultam szelektálni, és 
egyértelműen a szépirodalom felé fordultam. Volt az 
iskolában egy fantasztikus tanárom, Balogh Sándor, 
akinek egy-két mondatát ma is őrzöm és továbbadom 
– tanításként. Ő volt az, aki mindig azt mondta, nem elég 
az, ami van, mindig többet kell tudni… Sokat köszönhetek 
neki. 

– Az olvasás szeretete megmaradt? 
– Hogyne! A mai napig elvarázsolnak a történetek. 

Szerepelni sokáig nem is szerettem, a könyvekből tanultam 
meg más emberek fejével gondolkodni. 
Verseket olvastam, az írók közül nagy 
kedvencem volt Móricz, Zola… Az első nagy 
katarzist is könyv hozta nekem – kirohantam 
az utcára és azt éreztem, hogy minden ember 
jó! A mai napig így látom egyébként, tényleg 
mindenki jó. Csak épp a külső körülmények 
képesek elvinni az embert más irányba. 
Sajnos sok eltévedt embert látok… 

– Gondolom, tovább akart tanulni… 
– Másként alakult. A dolgozók általános 

iskoláját végeztem el, aztán korán, tizennyolc 
évesen megnősültem. A feleségemmel 
együtt nőttünk fel, és szépen, lassan kezdtük 
észrevenni egymást. Nagy, szép szerelem a 
miénk. 

A kérdés egyébként  egyre jobban 
foglalkoztatott: mit kezdjek az életemmel? 
A kezembe került akkoriban egy könyv, 
Lakatos Menyhért Füstös képek című 

munkája. Annak köszönhetem, hogy elkezdtem tudatosan 
élni roma származásomat. 

A tanulás vágya mindvégig bennem élt, így elmentem a 
Földes Ferenc Gimnáziumba tanulni, ott érettségiztem. Az 
első munkahelyem egy ital-és vegyi cikk gyár volt. Fiatal 
lázadóként nagyon hittem akkoriban a közösség erejében. 
Vers-és prózamondó versenyeken indultam, sorra nyertem 
őket. És akkor betoppant az életembe az általam nagyra 
becsült Lubiczki József, aki Hejőcsabán amatőr színpadot 
vezetett. Elhívott, nézzem meg őket. Tetszett, amit csináltak, 
egyre nőtt a csodálatom a színpadon játszók iránt. Eleinte 
kisebb szerepeket kaptam, huszonhárom évesen pedig már 
Bánk bánt játszhattam. Kalapos László profi színész vette 
át egy idő után a társulat irányítását, ő aztán tudatosan 
tanította is nekünk a színészmesterséget. 

– A Színművészeti Főiskola ki is maradt az életéből… 
– Sopronba készültem erdőmérnöknek, de nem sikerült 

a felvételim. Akkor hirtelen megszilárdult a már régóta 
bennem élő elhatározás: belőlem színész lesz! Elszegődtem 
a Miskolci Nemzeti Színház énekkarához, azután még 
öt évet kellett várnom, hogy nagyobb szerepeket is 
eljátszhassak.  Menthetetlenül a színház lett az életem… 
Azóta Miskolcon élek és játszom, bár meghívott vendégként 
egy-egy évet töltöttem Nyíregyházán, a budapesti Thália 
Színházban és a Vígszínházban. Leírhatatlan öröm, hogy 
azokkal léphetek egy színpadra, akiket egykoron csak 
messziről csodálhattam… 

– Rendezőként is bemutatkozott. 
– A Diósgyőri Várban – váratlanul – megrendeztem a 

La Mancha lovagja című musicalt. Azért mondom, hogy 
váratlanul, mert engem is meglepetésként ért a felkérés, 
ami arról szólt, hogy három hetem van a munkára. 
Bár azt hiszem, a produkció jól sikerült, én magamat 
továbbra is botcsinálta rendezőként emlegetem. A másik 
hatalmas szerelem még mindig az amatőr színjátszás. A 
Roma Pont nevű szervezet berkein belül, roma és nem 
romagyerekekkel készítünk előadásokat, sikerrel. Az ő 
esetükben nem elsősorban a profizmus számít, hanem 
az, hogy jókedvvel, vidáman játsszanak! Most épp egy 
Lakatos Menyhért regényből írok színdarabot, csodálatos a 
történet, szinte csak ámulok a nyelvezet gyönyörűségétől… 
Ha minden jól megy, nyáron színpadra állítjuk a 
gyerekekkel, bár még dalszövegeket is írnom kell hozzá. 
A Gangesz himnuszát már megálmodtam, szerintem jól 
sikerült. Verseket is fabrikálok, de ez az én titkom. Erről 
nem mesélek. A fűzfapoétaságom az én magánügyem… 

– Kitör belőle a nevetés.
– Feltételezem, hogy a szerepek eljátszását is hatalmas örömmel 

éli meg… 
– Nem lehet másként. Huszonöt éve úszom a 

boldogságban, hogy ezen a pályán lehetek! A mai napig 
óriási megtiszteltetés nekem, ha színpadra léphetek, 
igazság szerint mázlistának tartom magam emiatt. Az, 
hogy a város Nívódíjjal kitüntetett – nekem több volt az 
Oscar-díjnál… A Jászai Mari-díj már más volt, azt nem 
a közönségtől, hanem a szakmától kaptam, de nyilván 
az is jóleső, fontos… A díjak a vitrinemben állnak, de 
az érzés megmarad: egy-egy kitüntetés még nagyobb 
koncentrációra és alázatra késztet. 

– Úgy hallottam, hogy a hatos szám fontos az életében… 
– Hogyne lenne fontos, amikor hat gyerekem van? 

Nagyon büszke vagyok rájuk, a két legidősebb egyetemista, 
okos, ügyes gyerekek. Hét unokám is van, egyszerűen nem 
tudok betelni velük… Annyira komiszak, hogy az már jó… 
Imádok velük lenni, épp most vettem nekik egy kutyát… 
Ha meg nem épp a családommal, vagy a színházzal 
foglalkozom, továbbra is betűmámorban égek! Olvasok, 
falom a könyveket, közben elszundítok, és a fejemben 
továbbélem a történetet… Ha elmondhatnám, mennyire 
hálás vagyok az életért!

szöveg: Szabó Virág

Egy szenvedélyes ember

Szegedi Dezső színművész hatalmas szenvedéllyel éli az életet. Ez derül ki színpadi munkáiból, és ezt 
tapasztaltam személyes találkozásunk alkalmával is.  Semmi iránt nem közömbös, minden érdekli, nyitott 
és szeretetteljes ember, akinek a lételeme, hogy színpadon legyen, hogy forrjon körülötte a levegő. A meséje 
örömtől hangos, erős, markáns hangja, kitörő jókedve mindenkire hatni tud. Jó volt vele beszélgetni.

Találkozás Szegedi Dezsővel, a Miskolci Nemzeti Színház színművészével



31partyparty30

A Ködmön Együttes nyitótáncával kezdődött a B.A.Z. 
Megyei vállalkozók és üzletemberek bálja a Hotel Palotában. 
Az ízletes vacsora után a Miskolci Nemzeti Színház művészei 
idézték fel napjaink nagy slágereit, filmdalait, s Czakó Péter 
szaxofonművész játékában gyönyörködhetett a nagyérdemű. 

Báloztak az  üzletemberek
Kutas Enikő és Mészáros Gábor táncművészek salsát 
táncoltak a színpadon, majd a hajnalig tartó táncról a Fantasy 
Band gondoskodott. 

Fotó összeállításunk is bizonyítja, hogy jó hangulatban 
töltötték a vállalkozók ezt az éjszakát.
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Kocsonya   fesztivál 
és bál




