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5jegyzet

– „hál’Istennek” mert bizony van mit pótolnunk 
ez ügyben is. Nem igazán lehet megoldani sok 
helyen, hogy az építendő útról egy másikra 
tereljék a forgalmat, ezért az építők azzal 
a megoldással élnek, hogy leszakaszolnak, 
lezárnak egy-egy sávot, ahol éppen a munka 
folyik. Ezzel nem is lenne gond, még ha lassítja 
is a forgalmat, mi autósok is megértjük, a 
majdani jobb közlekedés reményében. Csak azt 
nem tudom felfogni, hogy nálunk a közlekedési 
jelzőlámpát, miért élőmunka erővel pótolják? 
Két ember áll napi 8-16 órában a lezárt szakasz 
két végén, két tárcsával, és két adó-vevővel, 
s a XXI. században, ezzel az ősi módszerrel 
szabályozzák a forgalmat. Ha csak minimálbért 
kapnak is, az is majd kétszázezer forint költség 
egy havonta, amíg két jelzőlámpa megvétele, 
bizonyára nem kerülne ennyibe. Ráadásul az 
csak egyszeri beruházás, s évekig használható. 
Amikor hallom, hogy milyen drága nálunk 
egy kilométer út építése, javítása, mindig 
eszembe jut, hogy talán az ilyen apró technikai 
megoldásokkal ezt is olcsóbbá tehetnénk. Lehet, 
hogy ezt kis tételnek tartják egyesek, de mint 
mondják, az „ördög a részletekben rejtezik”.

Így aztán még most sem tudom eldönteni a 
fentiek alapján, hogy olcsó, vagy drága nálunk 
az élőmunka… S, ha a multinak olyan drága, 
akkor nekünk, akik a befizetett adóforintjainkból 
építjük az utakat, miért ilyen olcsó?

Nem tudom eldönteni, hogy kinek van 
igaza abban, hogy nálunk drága vagy olcsó 
az élőmunka. Azt mondja a multi, hogy 
inkább leszereli az üzemet, s tovább viszi 
Ukrajnába, Szlovákiába, Romániába vagy 
Kínába, mert nálunk magas a dolgozónak 
kifizetett minimálbér és annak a közterhei, 
magyarul drága az élőmunka. Ha letelik az 
adókedvezménye, amelyet a befektetéskor 
kapott, akkor máris csomagol, bont és indul 
olyan helyre, ahol még mindezt kihasználhatja. 
Ezt persze megértem, de egyet nem értek vele. 
Addig is csak kis részét fizeti ide az adónak, 
s a nagyobb részét oda, ahol a cége be van 
jegyezve.

Ugyan tudom, hogy nem lehet, nem szabad 
diszkriminálnia egy országnak, de a hazai kis- 
és középvállalkozó, akit ide kötnek a gyökerek 
a család, az sohasem bontja le az épületet, nem 
szereli le a gépsort, s nem megy másik országba 
kaszálni. Inkább Őket kellene, lehetne nagyobb 
kedvezményekkel támogatni. Természetesen 
nem kereskedelmi bankokon keresztül kifizetett 
magas kamatozású hitellel, azt is ötszörös 
biztosítékkal fedezve. /de ennek „kibontása” 
már egy másik jegyzet témája is lehetne/

No most ez a hosszasnak tűnő bevezető akkor 
jutott eszembe, amikor naponta azt látom, hogy 
ezt a „drágának” mondott élőmunkát, hogyan 
pazaroljuk. Folynak az útépítések országszerte 

Az élőmunka ára



- Olyan településről álmodom, amely igazi pezsgő 
kistérségi központ; ahol olyan közművelődési intézmény 
működik, amely idevonzza a régió lakosságát; ahol 
az itt élő lakosság, jól érzi magát, mert van munkája, 
megélhetése; ahonnan a fiataloknak nem érdemes 
elmenniük, mert biztos jövőt építhetnek gyermekeiknek, 
a következő generációnak. Ahol nemcsak átutaznak a 
turisták, hanem néhány éjszakát itt is maradnak, mert a 
látnivalók mellett olyan ellátást, s olyan gazdag programot 
tudunk biztosítani, amiért érdemes idejönniük. 

- Ehhez képest ma mi a helyzet? 
- A lakosság létszáma egyhelyben topog, s elöregszik. 

Ma 2460-an élünk itt. Húsz évvel ezelőtt még nyolcszáz 
általános iskolás gyerek volt, ma 380. De csakhogy még 
egy jellemző adatot mondjak. Ötven iparos mester volt 
1800-ban a településen, három éve az utolsó kádár is 
elhunyt, s bizony, nincs aki folytatná a mesterséget. 

Ha gönci hordót akarok venni, én is Tokajba, vagy 
Erdőbényére megyek. Az idei költségvetésünk 550 
millió forint, ami bizony kevéske, a költségeinkhez és a 
terveinkhez képest. Az viszont kis öröm, hogy felfedezték 
a település szépségét hazánk laposabb vidékein élő lakói, 
s elhagyott házakat vásárolnak föl, s tesznek rendbe. Ma 
még csak üdülőnek használják azokat, de akár fordulhat 
is a kocka egyszer…

- Öt éve kaptak újra városi rangot, s Ön második 
ciklusban Gönc polgármestere. Mi mindennel 
gyarapodtak ez idő alatt?

- Kezdjük talán azzal, hogy 24 benyújtott pályázatból 
sikerült kettőt elnyernünk. Egy PHARE-os pályázatból, 
a XXI. század iskolája valósul meg, vagyis egy korszerű 
nyelvi labor, és egy informatikai terem, ahol egyszerre 
24 tanuló ülhet le a korszerű számítógépekhez. Ez egy 70 
millió forintos beruházás. Aztán felújítottuk a gondozási 
központunk melegkonyháját. Az útjainkat folyamatosan 
újítjuk, de a szennyvízelvezetés nincs még megoldva. 
Igaz, nyertünk még egy közös képzési projektre 20 
millió forintot. Ebből 20 romát 8 és fél hónapon keresztül 
képzünk. Aztán foglalkoztatunk 110 közmunkást, akik 
tisztítják az árkokat, rendezik a települést. Azt ugye nem 
is kell mondanom, hogy az önkormányzat a legnagyobb 
foglalkoztató a városban. Egy GVOP-s pályázaton nyert 
a kistérség 200 millió forintot, amelyből szélessávú 
Internet hozzáférés lesz 21 településnek. Ez nagyon 
nagy eredmény, s lehetőség a gyermekeinknek, s a térség 
bekapcsolódásának az idegenforgalom vérkeringésébe. 
Öröm számunkra, hogy a kistérségi társulásban az 
összefogás, gondolkodás elindult, csak még kevésnek 
tartjuk a sikert. Az viszont nagy öröm, hogy 2007-
re tanuszoda épül a városban, egy PPP-s beruházás 
keretében, ahol nemcsak a gyermekeink, hanem a 
lakosság is edzhet majd, s így egy apró lépést teszünk az 
egészségesebb életmódért. 

- Azt hallottam az itt lakóktól, hogy épül egy 100 főt 
foglalkoztató gyümölcsfeldolgozó…

- Reméljük, minél hamarabb. Egy 10 hektáros területet 
adott el az önkormányzat egy vállalkozásnak, akik valóban 
ilyen beruházást terveznek, s bizony 100 főt szeretnének 

A híres gönci: 

Biblia,
hordó,
barack

foglalkoztatni. Ez azt jelenti, hogy 100 családnak lesz könnyebb helyzete, 
s idénymunkásokra is szükség lesz. A kajszibarack nemcsak a múltunk, 
hanem a jövőnk is lehet, már levédtük gyümölcsként, de szeretnénk, ha 
Hungaricum lenne.

Története a honfoglalásig nyúlik vissza. A környéket ugyan magyar urak birtokolták, 
de maga Gönc királyi felségterület volt. Az 1200-as években az udvar - mint sok más 
községbe is - német kézműveseket telepített ide, ennek hatására Gönc fokozatosan 
elnémetesedett. A huszita mozgalom kibontakozása nyomán Giskra huszitáinak 
kezére került. 
A középkorban Magyarország egyik legjelentősebb kereskedelmi útján és a Felvidék 
legnagyobb centrumának, a szabad királyi város, Kassának a közvetlen közelében 
helyezkedett el. A Debrecen - Tokaj - Kassa - Bártfa útvonalon levő gönci Hernád-
hídon át zajlott a hegyaljai bor kereskedelme észak felé, valamint a Tiszántúlon át 
Erdélyből itt szállították az árut Csehországba és Sziléziába. Ezen fontos kereskedelmi 
és hadi úton fekvő Göncnek II. Ulászló 1511-ben évi négy vásár tartására adott jogot. 
A mohácsi vész után az országnak valóságos ütközőpontjává vált Gönc, sarcolta 
magyar, német, török. 1570-1647 között Abaúj megye székhelye volt. A reformáció 
idején híres kulturális központ, papja, Bencédi Székely István írta első magyar nyelvű 
történelemkönyvünket. Veje, Károlyi Gáspár fordította le először magyarra a teljes 
Bibliát: ez az 1590-ben megjelent, úgynevezett vizsolyi biblia. Kéziratait nem kisebb 

ember hordta gyalogosan Göncről a vizsolyi 
nyomdába, mint az ott diákoskodó, később 
híres zsoltárfordító és szótárkészítő Szenci 
Molnár Albert. 
1687-ben Göncön talált menedéket a 
Sárospatakról elűzött református főiskola 
is. A különféle szabadságmozgalmakban is 
részt vevő város ebben az időben teljesen 
elszegényedett. II. Rákóczi Ferenc hajdúvárosi 
kiváltságlevelet adott Gönc számára 1706-ban. 
A város a hegyaljai borok szállításával, az ahhoz 
szükséges hordók készítésével kapcsolódott be 
a kereskedelemben - hogy milyen minőséget 
gyártott, azt jól jelzi, hogy a 136,6 literes gönci 
hordó neve mértékegységgé vált. 
A lakosság egy része mindig földműveléssel 
foglalkozott, a XVIII-XIX. században azonban 
természeti csapások sújtották a vidéket. 
Megpecsételi a település sorsát a trianoni 
békeszerződés, hisz az ország szélére került, 
elvesztve korábbi társadalmi, gazdasági 
kapcsolatait, rangját, szerepét. Városi rangját 
99 év után, 2001-ben kapta vissza.

Azt hinné az ember, hogy azon a kis településen, ahol 
ennyi érték van egy csoportban, - kajszi, barackpálinka, 
gönci hordó, huszita-ház, híres bibliafordító, mesés táj - ott 
könnyű dolga van a polgármesternek, és a városka lakóinak, 
hiszen csak ki kell aknázni ezeket. Ez bizony nem egészen így 
van, mert ma inkább csak álom a jólét Göncön is. Molnár 
János polgármestert ezekről az álmokról is kérdeztem.

Név: 
Kor:

Eredeti foglalkozás: 
Család:

Hobby:
Sport:

Könyv:
Zene:

Molnár János
47 év
tanár
felesége óvónő, lánya egyetemista, 
fia most érettségizik
sport, utazás
foci, kézilabda
útleírások
inkább a komolyzene, 
főként a szimfonikusok

Egy kis történelem

A huszita ház A huszita ház tiszta szobája

A híres vizsolyi Biblia két oldala

A polgármesteri hivatal

Konfirmáció előtti próba

Károlyi Gáspár szobra 
a református templom kertjében

A gönci hordó

A korszerűsített iskola
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Abaújszántó
Abaújvár

Arka
Baskó

Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja

Fony
Gönc

Az abaúj-hegyközi 
kistérség települései

Név: 
Kor: 

Eredeti foglakozás: 
Család:
Könyv:
Hobby:

Zene:

Dr. Szegedi Szabolcs
28 év
jogász 
nőtlen
történelmi regények
foci
minden, ami dallamos

Göncruszka
Hejce

Hernádcéce
Hernádszurdok

Hidasnémeti
Kéked
Korlát

Mogyoróska

Pányok
Regéc
Sima

Telkibánya
Tornyosnémeti

Vilmány
Vizsoly
Zsujta

A gönci barack, a gönci hordó, a vizsolyi biblia, az 
„aranygombos” Telkibánya, a boldogkőváraljai vár, a 
kékedi Melczer kastély, a regéci vár, hogy csak néhányat 
említsek azokból az értékekből, amelyek az Abaúj 
– hegyközi településeken évszázadok óta megtalálható. 
Sajnos ez a gazdaság és a mérhetetlen szegénység együtt 
van jelen a 2004-ben újonnan létrehozott Abaúj - Hegyközi 
kistérségben, amely 24 települést foglal magába, ahol 16 ezer 
lakos él. Jellemzően aprófalvas települések ezek, amelyben 
két város Abaújszántó és Gönc is van, de olyan települések 
is, - Mogyoróska, Sima - ahol a lakosság létszáma a 100 
főt sem éri el. A kistérség helyzetéről, jövőjéről Szegedi 
Szabolcs kistérségi megbízottal beszélgetünk, aki a kistérség 
egyik leghíresebb településén Vizsolyban él, s az elmúlt év 
októberétől végzi ezt a munkát.

- Folytassuk még néhány olyan adattal, amelyek 
jellemzik ezt a határ menti kistérséget!

- Sajnos nagyon a végén kullogunk a kistelepülések 
sorában, minden tekintetben. A nemrég készített felmérések 
szerint a munkanélküliség eléri a 18 százalékot, akiknek 
háromnegyed része tartós munkanélküli. Az átlagkereset 
35-40 ezer forint, s nagyon magas a 60 év felettiek száma. 
Öregszik a lakosság, mert kevés a munkalehetőség, s 
a fiatalok elköltöznek innen. Ez a térség korábban a 
mezőgazdaságból, főként a gyümölcstermesztésből élt meg, 
ennek van itt hagyománya, de a jelenlegi állapotok ennek 
sem kedveznek igazán. A kistérség polgármesterei és a 
többcélú önkormányzati társulás viszont azon munkálkodik, 
hogy minél több pénz jöjjön a térségbe, s kilábaljanak ebből 
a helyzetből.

- Azt mondhatjuk, hogy sikerrel?
- Igen, egyértelműen érződik a lehetőségek jobb 

kihasználása. Sok már sikeres pályázat jellemzi az elmúlt 
éveket, s tervekben sincs hiány. Először az infrastrukturális 
beruházásokra pályáztak, utak, járdák épültek, szennyvíz, 
csapadékvíz-elvezetés valósult meg, persze ez még ma is 
folytatódik a településeken. Aztán jöttek az iskolák, óvodák, 
sportpályák közintézmények felújításai, s most már ara 
is van példa, hogy az itt lakók jobb közérzetét biztosító 
beruházásokban gondolkodnak a települések. Így Göncön 

tanuszoda épül, a vizsolyi főteret felújítják, Vilmányban jól 
felszerelt számítástechnikai termet rendeztek be, Göncön 
nyelvi labor, s számítástechnika terem segíti a diákok 
esélyegyenlőségét a továbbtanuláshoz. Úgy tudom, tervezés 
alatt van és bizony nagy szükség lenne Abaújszántón egy 
térségi Egészségügyi Központra, mert a legközelebbi kórház 
csak Szikszón van, s az ellátás így meglehetősen hiányos.

- Van összefogás a települések között egy-egy közös 
program megvalósítására?

- No, ez az a terület, amelyben bizony még fejlődnünk kell. 
Vannak már pozitív kezdeményezések és befejeződött közös 
programok, de sok polgármester inkább arra törekszik, 
hogy önállóan a saját településén valósítson meg terveket, 
s nem partner a közös gondolkodásban.

  - Hogyan fogadják el ebben az Ön segítségét?
- Szerencsém van, mert nagyon jó a kapcsolatom 

a polgármesterekkel. Ezt persze nem magamnak 
köszönhetem, hanem, annak, hogy édesapám ebben 
a térségben vállalkozik, s így rajta keresztül már sok 
polgármester szinte gyerekkoromtól ismer. Így elfogadnak, 
s tudunk közösen együtt dolgozni.

- Ha Ön nem a miniszterelnöki hivatal alkalmazottja 
lenne, mihez kezdene, mint fiatal ebben a térségben?

- Nagy lehetőség van a gyümölcsfeldolgozásban és az 
idegenforgalomban, úgyhogy biztosan ezen a területen 
lépnék. Az ugyanis felesleges ábránd, hogy ide másféle ipart, 
vagy mondjuk high-tech technológiát kellene telepíteni, s 
így megoldani a munkahelyteremtést, hiszen ehhez nincs 
elegendő képzett munkaerő ezen a területen. De az előbb 
említett ágazatok ma támogatást élveznek, a környezetet 
sem teszik tönkre, s a terület is alkalmas rá. Egy Agrár -
Logisztikai Központ létrehozása nagyban hozzájárulna 
a térség fellendítéséhez.  A gyümölcstermesztéshez és 
feldolgozáshoz még átképezni sem kell az itteni munkaerőt, 
hiszen ennek van múltja a térségben, az idegenforgalom 
fejlesztése pedig itt tartaná a képzett fiatalokat is. Persze 
nem gondolom, hogy komplett turisztikai csomag nélkül 
ide lehet csábítani, s főleg itt tartani a vendéget, de ehhez 
itt vannak a hegyek, a folyóvíz, a csodálatos természet, 
a látványosságok, s a történelmi kincsek. Szerintem ez a 
térség továbbfejlődésének kulcsa is.

Közösen gondolkodni, 
s lépni a legnehezebb
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- Abaújszántó történetének kezdetétől fontos központi 
szerepet, kulcspozíciót töltött be a térség és a többi település 
életében. Előnyeit köszönhette természeti, földrajzi 
adottságainak, kedvező fekvésének, hiszen mindkét 
mikrorégió –Abaúj és Zemplén - sajátos jellegzetességeit, 
különös ismertetőjegyeit magán hordozta, hordozza. Ez 
a kettőség a település és a közvetlen térség számára is 
évszázadokon át előnyt, pozitívumot jelentett: biztosította a 
kereskedést a körzetek között, megteremtette az igazgatási 
feltételeket, lehetőséget adott a színvonalas kulturális, 
művelődési életre. A korábbi döntések és negatív események 
után a települések zöme hosszú útkeresésbe fogott, de 
összességében megállapítható, hogy ezek hatásai még ma 
is jelen vannak a mindennapokban és gátjai a térségi szintű 
felemelkedésnek, fejlődésnek. – mondja beszélgetésünk elején, 
kissé szkeptikusan, Soltész Zoltán polgármester.

- Változott-e a helyzet mióta a település visszakapta a 
városi rangját?

- Persze sok minden változik hónapról hónapra. Ha nem 
így lenne, már rég visszaadtam volna a megbízatásomat. 
Felújítottuk a Gondozási Központot, az Idősek Otthonát saját 
erőből, játszóteret építettünk, hatvan idős embernél működik 
a házi jelzőkészülék, építettünk utakat, elkészült a Sporttelep, 
hogy hirtelenjében csak a legfontosabbakat említsem. 
Pályázunk folyamatosan, mert fejlesztési terveinknek a számát 
sem tudom. S, valóban azt tartom a legnagyobb eredménynek, 
hogy visszakaptuk a városi rangot. Nem is ez a baj. Hanem 
az, hogy a költségvetésünk – 780 mft – nem fedezi a bért és 
a közterheket, s az intézményeink fenntartását. …hogy hiába 
van közel160 vállalkozás a városban, a munkanélküliség 16,5 
százalék, s az iparűzési adóból befolyt összeg minimális, ami 
azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak sem könnyű a térségben.

- Példaértékű az a jó partneri viszony, ami jellemzi az 
Önkormányzati Társulás működését, s a civil szervezetekkel, 
alapítványokkal való együttműködésüket. Min múlik ez?

- Az önkormányzati társulásban megosztottuk Gönccel a 
feladatokat. Ezek alapja a két városban korábban jól működő 
területek voltak. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy 
a társulás 24 települése jól járjon, s a lakosság elégedettebb 
legyen. Így sokkal könnyebb jobb egészségügyi ellátást, 
gyermekjóléti szolgálatot működtetni, mintha versengenénk 
egymással, mint ahogy halljuk más társulásoknál. A civil 
szervezetek, alapítványok pedig ugyanúgy számíthatnánk 

ránk, ha pályázni akarnak, mint ahogy mi, ha rendezvényekhez 
kérjük a segítségüket. Ez ilyen kis városban így természetes.

- Említette a pályázatokat. Hogy állnak ezekkel?
-  Még a SAPARD-on nyertünk a mezőgazdasági utak 

rendbetételére. Aztán van nyertes INTERREG - es pályázatunk. 
Folyamatosan ebből oldjuk meg a közmunkaprogramot, 
most is 72 ember dolgozik a település tisztán tartásán. 
Beadtunk a fürdőre is pályázatot, sajnos azt nem támogatták, 
de újra pályázunk. Indul a főutca rekonstrukciója, készül a 
tanulmányterv a 105 esztendős általános iskola felújítására. 
Nyertünk 13 millió forintot egy önkormányzati Kht. 
létrehozására, amely városüzemelési és foglakoztatói 
feladatokat lát el. Ezen belül lesz saját építőbrigádunk, s a 
virágtermesztést is magunk oldjuk meg, saját részre, és a térségi 
településeknek is jut belőle. A csökkent munkaképességűek 
foglalkoztatása március 1-én indult.  

- Milyen a város lakosságmegtartó ereje?
- Jelenleg 3500 lakosa van a városnak. Inkább stagnál az 

utóbbi időben, s öregszik. Ha lennének munkahelyek, a 
képzett fiatalok nem mennének el innen, hiszen csodálatos 
a környékünk, s a felnövekvő generációnak jó feltételeket 
teremtettünk, hiszen zene, tánc és dráma-tagozat is működik 
az iskolában. Szélessávú Internet hozzáférés lesz nálunk 
és még 20 településen, ami szintén közös nyertes pályázat 
eredménye. 

- Mi lehet a kitörési pont?
- A kistérség egyik kitörési, felzárkózási pontja a 

borturizmusban, az idegenforgalomban rejlő lehetőségek, 
adottságok minél szélesebb körű és mélységű kiaknázása lehet, 
melynek elindításában rendezvényein, települési kapcsolatain 
keresztül Abaújszántó már eddig is sokat tett és a jövőben 
is ezt az utat fogja járni. Az ilyen irányú elmozdulás teheti 
lehetővé azt, hogy a megye elmaradottabb régiói, kistérségei 
elinduljanak a fejlődést, a gyarapodás útján. 

Abaújszántó települése városként elsősorban adottságai 
és hagyományai révén a kereskedelem, az idegenforgalom 
központjának szerepét vállalhatja fel, melyet maximális 
mértékben el is tud látni.

Abaújszántó a XIX. század végén a XX. század elején a 
térség egyik legdinamikusabb , legpezsgőbb települése volt, 
mely fejlődésével, iránymutatásaival húzta maga után a többi 
települést is jó példával járva előttük. Ekkor volt a nagyközség 
ún. „aranykora”, amikor is Kassa után a régió legnépesebb 
települése, biztosítva a közigazgatás minden egységével, a 
szórakozás, kikapcsolódás feltételeivel. A település több mint 
600 éven keresztül volt városi rangú település, ezt a rangját 1902-
ben veszítette el több településsel közösen. A trianoni döntés, 
majd a II. világháborúval együtt járó visszarendeződés , a zsidó 
vallású lakosság elhurcolása , és ezeknek betetőzéseképpen 1962-
ben a járási székhely elvétele során bekövetkező változások az 
addig fejlődő települést és a vele együtt gyarapodó községeket 
visszavetették az élet minden területén, többségüket a 
bizonytalanságba, egyfajta agóniába sodorták. A kedvezőtlen 
történelmi események következményeképpen a térség lélekszáma 
folyamatos fogyásnak indult, jóformán nincs is olyan település, 
ahol nőtt volna a lakosság lélekszáma az elmúlt 50-100 év 
viszonylatában. Felszámolásra kerültek a hagyományos piacok, 
kereskedelmi kapcsolatok, ez a gazdaság megtorpanásához 
vezetett, melynek válságából csak a legutóbbi években tudott egy 

bizonyos szinten kilábalni. A gönci járás székhelye volt 1921-ig, majd ezt követően már, mint 
az abaújszántói járás székhelye 1962. július 1. napjáig. 

Abaújszántót a történelmi források először 1275-ben említik. 1244-ben IV. Béla királyunk 
Szirmay Pál Ránk nevű fiának ajándékozza Szántót apja hűsége jutalmául. Szántó mindezidáig 
királyi birtok volt.1275-ben már, mint neves szőlőtermő helyet említik a források, mely szerint 
az egri püspök kimutatása alapján bordézsmával tartozott több településsel együtt. Ekkor 
történik Szántó első írásos említése is „Zamthon” formában. 

Abaújszántó történetén átvonul az egész magyar történelem: fedeztek fel itt az ősember 
tartózkodására utaló nyomokat, honfoglaló őseink rendkívül előnyős és kedvező helynek 
ítélték meg, hiszen központi szerepet szántak neki, nem maradt ki a tatárjárás gyötrelmeiből, 
részt vett a huszita harcokban, Mátyás király alatt felvirágoztatott, akár az ország, de a mohácsi 
vész, majd az ezzel egy időben jelentkező reformáció rányomta a bélyegét a településre. Részt 
vett a Rákóczi-féle szabadságharcban a kurucok oldalán és az 1848-49-es szabadságharcban 
is. Megszenvedték a lakosok a XIX. század végén, a Hegyalján dúló és mindent elpusztító 
filoxéra-járványt, majd a két világégést és a németeknek a zsidó lakossággal szembeni 
erőszakos fellépését is. 

Mindezekből is megállapítható, hogy Abaújszántó település története szorosan összefügg 
a magyarság, az ország históriájával már a honfoglalástól napjainkig. Fontos szerepet töltött 
be a település a térség gazdasági életében azáltal, hogy több malom is működött az akkori 
városban és rendelkezett vásártartási joggal is. A település a magyar építészet területén 
is jelentős értékeket tud felmutatni: a meglévő templomok közül mindegyik egy-egy 
építészeti korszakot, stílust képvisel. A római katolikus templom a román kori alapjaival, az 
erődtemplomokra jellemző fallal, illetve a gótika jellegzetes formáival, elemeivel. A református 
templom szintén a gótika jegyében épült fel, a görög katolikus templom neobarokk stílusban, 
az evangélikus templom copf építészet hagyományait követte. Meg kell még említeni a ma már 
csak nyomaiban fennmaradt zsinagóga épületét is, melyet keleties stílusban, arra az építészetre 
jellemző módon építettek meg. Kulturális szinten is sokat adott a település nemcsak régiónak, 
hanem hazánknak is azzal, hogy a neves bibliafordító Károli Gáspár mellett a Biblia magyar 
nyelvre történő fordításának 1585-1590 közötti munkálataiban több szántói református lelkész 
is részt vett, illetve a magyar és a nemzetközi eszperantista tudomány egyik legnevesebb 
alakja, dr. Kalocsay Kálmán is itt született. 

Abaújszántó sok olyan hagyománnyal rendelkezik, melyeket a máig megőriztek. A városi 
cím elvesztése ellenére a település továbbra is megőrizte a több évszázada kialakult térségi 
szerepkörét a mai napig, mivel a környezetében lévő tíz település természetes és történelmileg 
kialakult központja maradt. 1971-ben kapta vissza nagyközségi rangját, 2004. július 1-től 
Abaújszántó újra városi rangot kapott.

A Sátor-hegy lábánál 
Abaújszántó Név: 

Kor:
Eredeti foglalkozás: 

Család:

Hobby:
Sport:

Könyv:
Zene:

Soltész Zoltán
54 év
kereskedő
felesége és két fia 
– 30 és 28 évesek – saját családi 
vállalkozásukban dolgoznak 
sport
úszás, régebben foci
Márai Sándor, Moldova György
Beatles, Omega, Máté Péter

Egy kis történelem

Idősek otthona Általános Iskola Piactér Pataky-kastély Helytörténeti Gyűjtemény régen Abaújszántó a Sátor-hegy lábánál

Görög-katolikus templom

Zsidó temető

Pincesor

Evangélikus templom
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- A Szent Ivó Borlovagrendet 2004 májusában, heten 
– no nem, mint a gonoszok - helyi, szülőföldünket és a bort 
szerető emberek hoztuk létre azzal a céllal, hogy Abaújszántó 
kivételes értékeit széles körben ismertté tegyük, hogy 
megmutassuk a világnak Tokaj-Hegyalja legszebb fekvésű 
települését, és a fölötte magasodó Sátror-hegyet, a borvidék 
nyugati bástyáját ikertestvérével a Krakóval.- mondja 
Lengyel Ottó, a lovagrend nagymestere.

Azt is célul tűzték ki, hogy elvigyék e termőhelyek szép borainak 
hírét, a megnyíló határokon át Kassa és Krakkó felé is, és bizonyítsák, 
hogy változatos talajaikon csúcsra törnek hagyományos furmint, és 
hárslevelű fajtáink. Szeretnék ismét termelésbe vonni a felhagyott 
ültetvényeket, visszaadni a szőlőnek az évszázadok alatt számára 
kialakított keskeny teraszokat, és híres nagy borokat alkotni. Céljuk 
védeni és építeni a mi, és immár a világ örökségét is képező páratlan 
pincerendszert.

- Kevesen tudják, hogy Abaújszántón 420 pince van, s 
van közte 1600 méter hosszú is, tehát ha valamire nagyon 
büszkék lehetünk, az a kicsit elhanyagolt borkultúra, 
amelybe most próbáljuk újralehelni az életet. Azt meg 
még kevesebben, tudják hogy Kassa város szőlője is itt 
van nálunk, amely Szathmáry György esztergomi érsek 
birtoka volt egykor, s úgy hagyta Kassa városára az 1500-

as években, hogy jövedelmének egy része fordítassék a dóm 
fenntartására. Ennek az ősi kötelezettségnek kívántak most 
eleget tenni a borrendi tagjaink, ezzel is erősítve a hajdani 
szálakat és kötődést, elősegítve napjaink főpásztorainak a 
kölcsönös kiengesztelődésre tett igyekezetét. Elhatároztuk, 
hogy az ún. Kassai dűlőben termett szőlőből készült borból 
napi 1 liter misebort ajándékozunk a kassai dómnak. Az 
érsek örömmel fogadta a kezdeményezést és a felajánlást. 
Munkánkra különleges főpásztori áldását adta.

  Igaz, a Borlovagrendet csak heten alapították, de meglehetősen 
sok és neves tiszteletbeli tagjuk van. Őket azért fogadja be a 
lovagrend tagjai sorába, mert abaújszántói születésűek, vagy mert 
valami egyéb kötődésük van a településhez. Idén május 19-20-án 
immár ötödször rendezték meg a szántói Ivó Napokat. Huszonhét 
helybéli borász kínálta az isteni nedűket. 

Az Ivó Napok első napján középkori vigadalmat 
rendeztek az Arany János utcai pincesoron, ahol bemutatták 
a Don Quijote című musicalt is.

- Már az idén is közel ezer vendég látogatott el a 
rendezvényünkre, de az a tervünk, hogy  a jövő évi Ivó napot 
még gazdagabbra, még látványosabbra szervezzük, hogy 
a település, a bor, és a pincéink jó híre minél messzebbre 
eljusson, minél több vendég érezze magát jól Abaújszántón.

Szent Ivó Borlovagrend
Misebor Kassára

A magyar etnográfia sokkal szegényebb lett azzal, 
hogy Bartha Dániel elhunytával 1895-ben megszűnt 
hazánkban a hivatásos nagyvőfélycéh, mint mesterség. 
Falvainkban ma is vannak nagyvőfélyek, de nem 
olyan szervezettek, mint a hajdani nagyvőfélycéhbe 
tömörült tagság. Azt mondják, hogy azok séma szerinti 
versezetek, rím és tartalom nélkül. A ma embere számára 
nagyon elhalványult ez a szép mesterség és nincs olyan 
nagy jelentősége, mint hajdanán volt. Vagy talán mégis? 
Hiszen Borsod -Abaúj- Zemplén megyében is többen 
vannak, akik ezt a szép mesterséget hivatásszerűen űzik, 
persze kikerekítve a mai kor követelményeivel, komplett 
szolgáltatást nyújtanak a házasodó fiataloknak.

Egyik neves képviselőjével, Gombár Istvánnal /44/ 
beszélgettem a verselős „szakmáról”, s a fenti verset is 
beszélgetésünkkor jegyeztem le, amely abból az 53-ból az 
egyik, amely a repertoárjában van.

- Azt mondják, hogy régen fontos követelmény volt, 
a nagyvőfély ismerje a várost és annak közvetlen 
környékét, ezen túlmenően illem és elmésség is 
szükségeltetett. A verses strófáknak portánként 
különbözőnek kellett lennie. Ma is így van ez?

- Amelyik nagyvőfély valamit is ad magára annál 
bizony így. Amikor a fiatalok eljönnek hozzám, hogy 
megbeszéljük a részleteket, már gyűjtöm az információt 
a családról, hiszen a búcsúztató versnél fontosak ezek a 
körülmények. De az esküvő előtt, én már jó néhány órával 
ott vagyok a helyszínen, s még a fazékba is belenézek, 
hogy ahhoz igazítsam a verset. És ez még ma is így van, 
pedig már 31 éve vállalom ezt a tisztet a lakodalmakban, 
s bizony közel 900 esküvőn részt vettem már.

- A debreceni nagyvőfély céh, legrégebbi 
céhszabályzata 1695-ből való. A szabályzat szigorúan 
előírta azt, hogy a társaságban a nagyvőfélységre 
csak olyan személyt fogadjanak, aki hiteles. A 
nagyvőfélynek tehát tisztességes, jó hírű, jó nevű, 
istenfélő, jámbor, igazbeszédű, áhítatos embernek 
kellett lennie. Csélcsap, trágár, hamisbeszédű személy 
ezt a tisztséget nem viselhette. Fontos volt még az 
is, hogy a nagyvőfély szolgálat közben italt nem 
fogyaszthatott, tiszta fejjel kellett kiállni az emberek 
elé. Gondolom ma, amikor mindenki arra vállalkozik, 
amire akar, s a szakértelem sem igazán követelmény, 
ezek a szabályok felborultak?

- Én nem így gondolom, persze sok visszásságot hall, s 
lát az ember. Én nem iszom munka közben, s ezt azoktól 
is elvárom, akiket én ajánlok a lagzikba. Akik viszont 
nem így viselkednek, s lejáratják magukat, azokat biztos, 
hogy nem hívják többet a környékre, mert a rossz hír 
gyorsabban terjed, mint a jó.

- Melyik a legkedvesebb verse az ötvenháromból? 
- Nekem a búcsúztató vers a legszebb, igaz sír is 

mindenki, aki hallja. Egyébként egy lakodalomban én 
sem mondom el mind az ötvenhárom verset, olyan 38 - 40 
–et szoktam.

- Mondjon nekem néhány „leg-et” a lakodalmakról!
-  A legnagyobb esküvő, amelyen dolgoztam, 360 fős 

volt Balatonföldváron, a legvidámabb Bodrogkisfaludon 
volt, vagy 14 éve, ahol még engem is a levegőbe 
dobáltak, pedig már akkor sem voltam lepkesúlyú. A 
legelegánsabb a lillafüredi Hotel Palotában volt. S nekem 
az a legörömtelibb, hogy ezt a szép népszokást igénylik 
a fiatalok, s igaz, hogy a sátoros lakodalomból egyre 
kevesebb van, s egyre inkább „amerikanizálódnak” az 
esküvők de legalább ez a szép szokás, hogy a vőfély 
celebrálja, fogja össze a lakodalmat, gondoskodjon a jó 
kedvről, megmaradt.

„Lakodalmas ház asztala tele van borokkal,
eljöttünk mindnyájan kiszáradt torokkal.
Igyunk együtt drága jó barátok,
Lássuk rózsaszínben ezt a cudar világot!”

A szántói 
nagyvőfély
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A lovagrend tagjai:
Lengyel Ottó - nagymester
Hollókői László
Lipták László
Horváth Béla
Bennárik János
Enghy Sándor
Kádár Dénes
Palkó Norbert

Tiszteletbeli borlovagok:
Soltész Zoltán /Abaújszántó város polgármestere/
dr. Szunyogh Szabolcs /Abaújszántó Város Jegyzője/
Janicsák István - énekes
Csepregi Éva - énekes
Vikidál Gyula - énekes
Varga Miklós - énekes
dr. Nemcsók János - professzor
Balogh Zoltán - Start Kft. vezérigazgatója
Koós János - énekes
Lengyel Lajos - Fővárosi Kézműipari Kht vezérigazgatója
Ella Péter - orgonaművész
Fábián László
Veréb György
Zachariás István



A Vegyesipari Gyáregységben többféle technológiával, több száz 
termékféleséget

gyártunk  és forgalmazunk az európai és a belföldi piacra, így több 
éve jelentős európai beszállítója vagyunk az IKEA lakberendezési 
áruházláncnak. Jelentős termelési kapacitással rendelkezünk különféle 
csomagolóanyagok (3-5 rétegű hullámkarton doboz, polietilén 
és polipropilén tasakok, zsákok, stb.) gyártására. Gyáregységünk 
rendelkezik az ISO 9001:2000 és az ISO 14001 minőség-és 
környezetvédelmi minősítéssel.  Bőrönd üzemünkben közel 30 éve 
gyártunk hagyományos kézi technológiával készített rugósfoci játékot. 
Ugyancsak itt készítjük kemény ütésálló műanyagokból készülő 
bőrönd jellegű termékeket, melyek vácuum mélyhúzott és fröccsöntési 
technológiával gyártott kagylókra és alumínium keretre épülnek 
Az üzem legfontosabb termékei: Mentő- és orvosi táskák. Autóra 
szerelhető túra- és síboxok, öntött és mártott gyertyák, puskatartók, 
orvosi vizsgálóágy, különféle méretű kötszertartó dobozok. Műanyag 
üzemünk termékei: Tüskejátékok, Babi építőjáték, PVC csizmák, 
Különféle textilpárnák szabása, varrása és tömése. 

Vácuum üzemünkben  műanyag lemezek extrudálási technológiával, 
ABS, Polistyrol, polietilén, polipropilén anyagokból, kétméteres 
szélességben, tetszőleges hosszban, 1 mm-10 mm-es lemezvastagságban 
készülnek, a vevő igényei szerinti színekben. UV-stabil és lángálló 
lemezeket is gyártását is vállaljuk. Az ABS lemezekből vácuumozással, 
formatesteket gyártunk. A Fa üzem korszerű gépekkel, különféle profilú 
szalaganyagokat (lambéria, hajópadló), zsalugáteres szekrényfrontokat, 
balkonelemeket készít. Kiegészítő termékek: a kórházakban használatos 
ágytál, illetve a fémiparban használatos polírkorongok.

     A Kézmű Fővárosi 
Kézműipari  Kht. 
Vegyesipari Gyáregysége

- Az aprócska település szinte beékelődik 
a dombok közé, s a szép parasztházak 
között hangulatos főtérre érkezik az 
utazó, ahol a kopjafától kezdve a régi 
tűzoltószekéren keresztül, az itató, és a kút is 
megtalálható.  Mikor készült el ez a szemet 
gyönyörködtető tér?- kérdezem  Ivancsó 
János polgármestertől.

- 2000- ben adtuk át a teret, az augusztusi falunapunkon, és 
büszkén mondhatom, - bár valóban apró és a település, és már csak 
397-en élünk itt, s nagyon sok gonddal kell megküzdenünk,- hogy 
az elmúlt 13 évben minden évben átadtunk egy-egy új beruházást. 
Építettünk új utakat, beindítottuk az óvodát, visszakerült az 
iskola alsó tagozata, s most négy környező településről járnak 
ide a gyerekek. Létrehoztunk egy 100 fős üzemi konyhát, amely 
a gyerekeken kívül az idős lakosságot is ellátja, felújítottuk 1996-
ban az idősotthont. Építettünk Tájházat, és jól működik a falu 
gondnoki rendszerünk is. Ezeket persze mind pályázati pénzből 
oldottuk meg, hiszen a 87 milliós költségvetésünkből semmilyen 
beruházásra nem futná.

- Ahogy Önt hallgatja az ember, azt hiszi, hogy nincs is semmi 
gond itt az abaúji végeken…

- Ki sem látszunk a gondból, csak az ember megunta már az 
örökös panaszkodást, s úgy sincs semmi haszon belőle. Teszi a 
dolgát legjobb akarata szerint, s persze bosszankodik eleget, 
hogy nincs a közelben munkahely, hogy visszadobnak egy sor 
számunkra fontos pályázatot forráshiány miatt, hogy elfogy, s 
elöregszik a lakosság, mert a fiatal, ha elvégez valamilyen iskolát, 
nem tud ide visszajönni, hiába szereti szűkebb pátriáját. 

- Volt egy nagyszerű tervük évekkel ezelőtt összefogva öt 
településsel. Erről letettek?

- Nem tettünk le, csak nincs rá pénz. Megalakítottuk öt településsel 
közösen 1997-ben a Gergelyhegyi Településszövetséget, majd 
kibővül  12 településre, mert egy olyan komplexumot akartunk 
itt létrehozni, ami a gyermekeket és a turistákat is ide vonzotta 
volna. Egy olyan vadas parkot szerettünk volna itt kialakítani, 
ahol a gyerekek tanösvényeken járva az erdőt megismerhetik a 

növényeket, s eredeti környezetükbe az állatokat. Jó kapcsolatunk 
volt a Bajorokkal, Ők támogattak volna bennünket pénzzel 
is, de az államnak is hozzá kellett volna tenni a saját részét, s 
erre nem volt mód. A tervek megvannak, ez egy 200 milliós 
beruházás, s egyszer majd megvalósul. Ez kerekké tenné itt az 
idegenforgalmi kínálatot. A regéci vár, a vizsolyi biblia, a gönci 
látnivalók és egy ilyen park több napos programot nyújthatna 
az idelátogatóknak. Egy haszna viszont volt a szerveződésnek, 
amire mi alapítók büszkék vagyunk, hogy ennek alapján jöhetett 
létre a kistérség, amely magába hordozza a jövő lehetőségeit.

A község neve 1219-ben kiadott oklevélben Foon néven 
olvasható először, valószínűleg a király tímárjai voltak az 
első lakói. A XIV. század elején a Fonyi család birtoka. A 
XVI. században Ferdinánd és Szapolyai 
felváltva birtokolja a falut, majd I. Rákóczi 
György a gazdája. Szőlője, kaszálója, erdeje 
egyaránt volt a falunak, ahol az állattartás 
mellett méhészkedés is folyt. A törökdúlás 
után határának egy része parlagterületté 
vált. A Rákóczi-szabadságharc leverését 
követően Trautson herceg birtoka lett 
a regéci uradalom részeként. Ekkor 
fellendült az állattartás, dohánytermesztés 
és a pálinkafőzés is meghonosodott. A XIX. 
században sok sváb települt be a községbe. A 
századfordulón a Patayaké és a Károlyiaké 
volt a földek nagy része, egészen 1945-ig.

„Minden falunapon átadtunk egy beruházást”
Név: 
Kor:

Eredeti foglalkozás: 
Család:

Gyerekek:

Hobby:
Zene:

Könyv:

Ivancsó János
45 év
autószerelő
felesége az Idősek Otthona vezetője
egy 18 éves sárospataki diák, és egy 13 éves 
általános iskolás
kertészkedés, mezőgazdaság
magyar nóta
műszaki szakkönyvek

Egy kis történelem
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A 624 méteres Várhegy ormáról 
büszkén néz le Regéc vára. A kis 
település olyan festői környezetben 
van, hogy ha valóban egy festményen 
látnánk, azt mondanánk, hogy ez már 
giccs. De aki egyszer erre a környékre 
jön, az bizony visszavágyik, s talán 
ezt misen bizonyítja jobban, hogy 
az elmúlt esztendőben is több mint 
húszezren látogattak el a gyönyörű 
abaúji településre.

- A falu életében jelentős szerepet játszik az idegenforgalom, 
a környezet gyógyhatású klímája, a csend és a nyugalom, 
egyre több látogatót vonz. Igaz ma már csak 110-en lakjuk 
a települést, s mindössze 10 millió forintból gazdálkodunk 
évente, de nagyon sok házat megvásároltak debreceniek, 
nyíregyháziak, budapestiek, akik vágynak erre az érintetlen 
természetre. Persze sok minden történt az utóbbi időben, 
az aprócska faluban, s igyekszünk mindent megtenni azért, 
hogy ne érezzék az itt lakók, hogy az istenháta mögött 
élnek. Építettünk ravatalozót, a községházát rendbe tettük, 
Van egészséges ivóvizünk, csak a csatornázás hiányzik. 
Létrehoztuk a falugondnoki rendszert, amely kiszolgálja az 
időseket. – mondja Kormos István, regéci polgármester, aki 
már negyedik ciklusban tölti be posztját.

A Regéci Önkormányzat és a falu lelkes lakói sokat tesznek 
a falu fejlesztése és szépítése érdekében. Ennek eredménye 
az 1998-ban Nemes Sándor fafaragó művész által faragott 
Zrínyi Ilona és az ifjú II. Rákóczi Ferenc szobor, a fából 
készült buszmegálló és a nagy híd környékének felújítása. 
Az Önkormányzat által szervezett kirándulások, bálok 
és különféle programok színesítik az itt élők életét. Az 
augusztusban immár hagyományosan megrendezett Regéci 
Falunapok évről-évre érdekesebb műsorokkal bővülnek.

- Kulturális élet nagyon élénk ma is nálunk. Működik 
az ifjúsági klubunk, rendkívül jó technikai ellátottsággal, 
ingyen használhatják az Internetet a fiatalok. Sajnos kevés a 
munkahely, s így a falu lakosságmegtartó ereje bizony csorbát 
szenved. Tudjuk, hogy hosszútávon nekünk a turizmus 
jelent majd kilábalást, de ahhoz komplett program-csomagot 
kellene kínálnunk, összefogva a többi településsel, hogy itt 
tartsuk a vendéget. Panziónk már van, de nincs jó éttermünk, 

mert tőkeerős vállalkozót helyben nem találni, távolabbról meg nem 
akarnak itt befektetni. 

Regéc Község Önkormányzata 1990-től gondjaiba vette a 
település számára fontos, egyfajta kulturális és történelmi 
örökségnek is tekinthető műemléket. Az első években a 
gondoskodás kimerül a szemét eltakarításában, bozótirtásban, a 
látogatók által használt utak javítgatásában. 1998-ban elhatározás 
született, hogy a mindössze 110 lelkes kis község kezdeményezi a 
nagy kiterjedésű vár régészeti feltárását és állagmegóvását. Egy év 
előkészítés után, 1999-ben megkezdődött az első régészeti feltárás 
Regéc várában, ezzel párhuzamosan kiépül a várat ellátó villamos 
hálózat. Még ebben az évben kezdetét veszi az úgynevezett 
várút kiszélesítése. 2000-ben folytatódott a régészeti feltárás, 
megkezdődött az állagmegóvás a már feltárt területeken. 

- Sajnos minden igyekezetünk ellenére sem sikerült kellő 
támogatásokat szerezni 2001-ben és 2002-ben, ezért az állagmegóvás, 
helyreállítás megtorpan, viszont a vár feltárása folyamatosan haladt. 
Régész táborokat szerveztünk, s 2003 tavaszán mérföldkőnek 
is tekinthető helyreállítás veszi kezdetét, ami az északi bástya 
visszaépítését jelenti, s ezt sikerült is megoldanunk. Ez a kivitelezés 
az elmúlt 300 év legnagyobb beruházása volt Regéc várában, melyet 
reményeink szerint a jövőben legalább ilyen méretűek, vagy még 
nagyobbak követnek.  Számításaink szerint olyan 150-200 millióra 
lenne szükségünk ahhoz, hogy teljesen rendbe tegyük a várat, de 
összesen 25 milliót sikerült eddig pályázatok útján összeszednünk. 
Pedig itt már munkalehetőség nincs, s nem is várható, úgyhogy 
nekünk ezért a meglévő kincsért kell harcolnunk. Az -az álmom, 
hogy a palotaszárnyat helyreállíthassuk, mert az nagyot lendítene 
rajtunk, csak ez saját erőből nem nagyon megy, úgyhogy 
csak reménykedhetünk, hogy a rendkívül szegény kistérség 
felzárkóztatásához nyújtott uniós forrásokból, majd az ilyen kincsek 
megóvására is futja.

Regéc nevét, ami szláv eredetű és szarv, földnyelv a jelentése 1298-ban 
említik először, megemlékezve arról, hogy a Baksa nembeli Simon fia 
György Regéc alatt ütközött meg 1285-ben egy, az úgynevezett második 
tatárjárás során az országra tört tatárok egyik seregével, azonban valószínű, 
hogy a csata csak a Regéc nevű hegy alatt zajlott, vár akkor még itt nem állt. 
Az első biztos adat a vár létére 1307-ből származik, ekkor Aba nembéli 
Amádé nádor Regécen állított ki egy oklevelet. A várat alighanem az 
Aba nemzetség tagjai emelték a13-14. század fordulója körül.

Az egy utcás kisközség máig megőrizte eredeti formáját, az 
erdőtelkes sorfalu jellemző vonásait. Lakossága évszázadok óta főként 
állattenyésztéssel és erdőgazdasággal foglalkozott. A falu életében 
a mezőgazdaság az egyik legfontosabb tevékenység volt, de csak 
önellátás szintjén. A hagyományos, háromosztású parasztházak a népi 
építészet emlékeiként ma már csak néhány portán láthatóak. Korábban 
ezek fából vagy vert patics falból készültek, zsúpszalma tetővel. Az 
1930-40-es években a falukép megváltozik: megjelennek az első kőházak 
cseréppel, palával vagy bádoggal fedve. Ebben az időben a község 64 
házában 335 magyar ember lakik.

Regéc Európa legérintetle-
   nebb tája

Egy kis történelem

Név: 
Kor:

Eredeti foglalkozás: 
Család:
Hobby:

Zene:
Könyv:

Kormos István
55 év
gépészmérnök
fia 21 éves, a szolnoik főiskola hallgatója
sport, foci, ping-pong
minden zenét szeret, Ő a nótafa, ha dalolni kell
életrajzi regények „Nem annyira látnivalók, mint inkább az 

ízlelnivalók között kell megemlítenünk a 
környéken termő, kiváló minőségű kajsziból 
főzött hírneves barackpálinkát, amit a gönci 
országút mellett, a Hedri -patak partján álló 
pálinkafőzdében állítanak elő. Íze, zamata 
vetekszik a kecskemétiével.”

- Kevesen tudják, hogy a neves gönci 
barack pálinkát Göncruszkán főzték, mint 
azt a fenti idézetben is olvashatjuk…

- Mint ahogy azt is kevesen tudják, hogy 
Károli Gáspár a Biblia egy részét Ruszkán 
fordította.- mondja nem kis büszkeséggel 
Urbán József polgármester, aki három évtized 
után tért vissza szülőfalujába, s most első 
ciklusban tölti be ezt a posztot a településen.- 
majd így folytatja. Észak- Magyarország 
legnagyobb szeszfőzdéje volt itt 1970-től, s ma 
is működik. Vagy azt is, hogy van egy olyan 
zenetermünk a Bárczay-Patay kastélyban, 
amit még Bartók Béla avatott fel, s a mai 
napig sok koncertnek, hangversenynek ad 
helyet, de a mi gyerekeink is itt versenyeznek 
a megye többi kiváló kórusával.

- Az a hír járja a környéken, hogy Ön 
minden pályázatot megnyert az utóbbi 
három évben. Hogy van ez?

- Ez persze túlzás, de a nagy számok 
törvénye csak érvényesül. Harminc 
pályázatot adtunk be az elmúlt időszakban, 
s valóban több nyert, mint ami nem. De 
ha nem nyerünk, akkor addig csűrjük-
csavarjuk, amíg saját magunk ki nem 
ügyeskedjük a terveinket. Így vasúti peront 
építettünk, három útszakasz javítottunk 
ki, bitumenes kézilabda pályát építettünk, 
felújítottuk az öregek napközi otthonát. A 
művelődési házban a fűtést korszerűsítettük, 
a vizes blokkokat megcsináltuk 8 millióból, 
s még nyertünk most 20 milliót, amiből a 
külső és a belső felújításra is futja majd. Az 
önkormányzat épületének felújítására a 
TRFC-ből 22 millió forintot nyertünk, aztán 
a településrendezési tervre 1,5 milliót. Csak 
munkahelyeket nem sikerül teremtenünk 
pedig az is nagyon kellene, mert az 
iskolán kívül a munkahely a legnagyobb 
népességmegtartó erő egy kistelepülésen.

- Nem gondolja, hogy sokszor a 
kistelepülés fenntartását, gazdálkodását 
veszélyezteti az, hogy ragaszkodik olyan 
intézményekhez , mint az iskola, csak azért 
mert a választási ígéretei között szerepelt 
a polgármestereknek. Arról már nem is 
szólva, hogy egy jól felszerelt központi 
iskolából kikerülve sokkal nagyobb esélye 
van egy gyermeknek a mai világban?

- Ezzel egyáltalán nem értek egyet. A mi 
iskolánk is jól felszerelt, van számítógépes 
oktatás, meg nyelvtanítás is. Aki akar, az, 
versenyképes tudást szerezhet itt is. A 
gyerekeink minden megyei és országos 
versenyen nagyon jól szerepelnek. Szerencsére 
gyerek is van elegendő. Gondolja el azt a 
települést, ahol nincs iskola, az egy halott 
falu. Nincs, aki az ünnepségeken szerepeljen, 
aki miatt harcolunk ezekért a fejlesztésekért, 
nincs ami ott tartsa a kisfaluban a szülőt, s így 
lassacskán leromboljuk a saját falvainkat. 

- De, hiába marad itt nem lesz hol 
dolgoznia!

- Épül tőlünk 10 kilométerre a kenyheci Ipari 
Park. Mire a mi gyermekeink végeznek, kell 
majd oda a szakképzett munkaerő, s addig 
itt is történik változás. Szerintem a gyümölcs 
feldolgozásban van üzlet és van jövő. Aztán 

Göncruszka, ahol a „gönci barackot” főzik
Név: 
Kor:

Eredeti foglalkozás: 
Család:

Hobby:
Zene:

Könyv:

Urbán József
52 év
nyomozó
a legnagyobb 26 éves lánya óvónő, és van 
egy 2 éves fia és egy 8 hónapos kislánya
foci, horgászat
a 70-es évek zenéje
történelmi regények, és krimi, bűnügyi könyvek

Már 1217-ben Wruszka, Ruszka néven említik 
a települést, amely 1700-tól viseli a Göncruszka 
nevet. Birtokosai között a Kornis és a Dobó 
család is szerepelt. Utóbbiak nevét egy ideig 
viselte is a falu (Dobó Ruszka). Az előbbiek 
története II. Rákóczi György idejéből való, akkor 
ugyanis a lengyel trónért folyó harcok során 
a falut felégető krimi tatárok Kornis Gáspárt 
elfogták, és váltságdíjat követeltek. Ezért 1663-
ban Kornis anyósának, gróf Csáki Istvánnénak 
adta el ruszkai vagyonát. Utánuk lezárták az 
ősi templom kriptáját, és az ma is őrzi titkait.  A 
román stílusú, XIII. századi templomot a XIV. 
században gótikus hajóval bővítették. A barokk 
korban (XVIII. század) átalakították, de sokat 
megőrzött az előző századokból, és középkori 
eredetű körítőfala is megmaradt. A Rákóczi 
szabadságharc után elnéptelenedett a vidék, 
csak három nemes és hat magyar zsellér család 
maradt Ruszkán.

A községben, 1427-ben 62 portát számoltak 
össze, 1851-ben 1578 fő, 1873-ban 1257 -en 
laktak 247 házban. A kivándorlás 1892-ben 
kezdődött és az 1905, 1818-1920, 1945 valamint 
az 1956-os években folytatódott. A települést 
1977-ben Gönchöz csatolták, ám húsz év múlva 
újra önálló önkormányzata lett. Ma 690 lakosa 
van a településnek.

szeretnénk még forrásvíz palackozásba 
is belefogni, az erdőben találtunk egy 
csodálatos bő vizű forrást, amelynek 
most folyik a vizsgálata. Ezek mind 
adnának jó néhány embernek munkát, 
hiszen arra nekünk nem igen szabad 
számítanunk, hogy ide valamilyen 
csúcstechnológiát gyártó nagyüzem 
telepszik.

Egy kis történelem

Református templom

Zsidótemető

Hősök emlékparkja

Művelődési ház (Pataky-kúria)
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Pillanatok alatt elragadtatja magát, ha a településről és Abaújról 
esik szó. Először azt gondoltam azért ez a tűz, mert első ciklusban 
polgármester Bihi Miklós, de hosszú beszélgetésünk közben rá kellett 
jönnöm, nem ez a mozgatórúgó. Bár nagyon reálisan fogalmaz a 
híres település mindennapjairól, bosszúsan mesél a bürokráciáról, 
a tehetetlenségről, a kilátástalanságról de aztán perceken belül, 
olyan „marketinget csinál” a falunak, hogy a hallgató elhiszi, sehol 
máshol nem érdemes élni csak itt.

- Vegyük sorba az elmúlt három és fél évet. Mi minden valósult 
meg a régi álmok közül?

- Ami most a legfrissebb az a falu főterének kialakítása, amelyre 
sikerült 45 millió forint AVOP-os pályázati forrást nyernünk. 
Leburkoljuk, díszkivilágítást kap a tér is és a református templom is, 
s július 14-én átadjuk. Nagyon sok kulturális rendezvényre nyertünk 
támogatást, s így sok ma már hagyománnyá vált programmal 
várjuk a vendégeket. A Közkincs programból végre felújíthatjuk 
a Kultúrházunkat is. Kicseréltük a ronda lemezbódékat, szép fa 
buszmegállókra. Vásároltunk az önkormányzat kisteherautót. A 
pinceprogramunkra minden évben nyertünk 3-6 millió forintot. A 
közmunkaprogram keretében 70-en dolgoznak azért, hogy a falu 
tiszta legyen, nyírjuk a füvet, pucoljuk az árkokat, és burkolunk.

- Végül is elégedett lehet ezzel az eredménnyel…
- Szó sincs róla. Olyan hátránnyal indulunk, indultunk, hogy ha 

tízszer ennyit fejlesztenénk is kevés lenne. Egy sor pályázatunkat 
dobták vissza forráshiány miatt. Járdaépítésre eddig háromszor, az 
óvoda bővítésére kétszer, az iskolabővítésre egyszer pályáztunk.  
Ezeket újra beadjuk. Van egy 110 méteres két ágú pincénk, 
amelynek az egyik ágát szeretnénk az idegenforgalom számára is 
hasznosíthatóvá tenni.

- Milyen elképzelései vannak arra, hogy a térséget érintő 
munkanélküliség megoldódjon?

- Ezt a problémát egyedül külső segítség nélkül nem tudjuk 
megoldani. Vizsolyban 1006-an élünk, sok a munkanélküli, s jó részük 
roma származású. A jelenlegi modell a közhasznú foglalkoztatás 
csak tüneti kezelés, ezzel a munkanélküli családok megélhetése 
nincs biztosítva. Ezért kell olyan beruházásokat megvalósítani, 
amelyek munkahelyet teremtenek, de ma még figyelembe kell 
venni a munkaerő alul képzettségét, ezért itt elsősorban a betanított 
munka, ami meghatározó Az egyik lehetőség, az itt tremelt gyümölcs 
feldolgozása, aszalása. Ez ma népszerű termék, s a közelben nincs ilyen 
üzem. Ha sikerülne ezt a tevékenységet beindítani, akkor ezt idővel 
lehetne bővíteni, más mezőgazdasági termékek feldolgozásával és 
értékesítésével. Aztán a turizmus jöhet szóba, melynek egyik pillére 
a biblia, a másik a Hernád folyó. A turizmus területén elsősorban 
a falusi turizmus adta lehetőségeket kell kihasználni. Kitörési pont 
lehet a Hernád folyó élőbbé tétele. A Hernád folyó kanyargó medre 
- csupán Hidasnémetit és Vizsolyt érintve- elkerüli a nagyobb 
településeket, így völgye Borsod megye egyik legjelentősebb 
ökológiai folyosója, amely egymástó eltérő jellegű élőhelyeket köt 
össze. Ha valaki embert próbáló, izgalmas és változatos természeti 
szépségekben bővelkedő vízi-túrát akar tenni, jó szívvel ajánlhatjuk 

számára is a Hernádot. Ezért tervezi az önkormányzat Vizsoly 
határában egy kemping-kikötő kialakítását, melyben már vannak 
előrelépések. A másik kínálkozó lehetőség a régi termelőszövetkezet 
telephelye, ahol kialakításra kerülhetne egy jelentős volumenű ÖKO 
farm. Aminek a lényege lenne az őshonos állatok bemutatása az ide 
látogató turisták számára. Ezzel a projekttel megoldódna a terület 
rehabilitációja és jelentősen csökkentené a munkanélküliek számát, 
továbbá nőne a turista forgalom.  A leirt célok megvalósításához több 
feltételnek kellene teljesülnie. Komoly kormányzati beavatkozásra van 
szükség, hogy az abaúji térség elinduljon a felzárkózás útján, s persze 
a vállalkozói szférát is intenzívebben be kell vonnunk a turisztikai 
fejlesztésekbe, illetve a munkahely teremtésbe, s mindemellett 
az érintett önkormányzatoknak össze kell fogniuk, minél több 
kivitelezhető program kidolgozására. A Gönc – Abaújszántó -  Encs 
háromszöget kell erősíteni, oda telepíteni prosperáló középüzemeket, 
megoldani az ő igényük szerinti szakképzést, hogy itt maradjon a fiatal, 
és az átképzést, hogy aki szeretne dolgozni, - s nemcsak a segélyre vár 
- az megtehesse, s akkor talán esélyünk 
lesz felzárkózni.

- Miről álmodik Vizsoly polgár-
mestere?

- Arról, hogy a településnek tíz év 
múlva, olyan híre legyen mint a Károli 
Bibliának!

A település nevével először egy 
1215-ben keletkezett oklevélben 
találkozhatunk. A kezdeti időkben 
így szerepel a szövegekben: Vysl, 
Wysl, Wysol vagy Egyházasvizsoly 
(ez utóbbi elnevezés a már megépült 
templomára utal).

Mintegy háromezer évvel 
ezelőtt már letelepült életmódú, 
mezőgazdaságból élő lakói voltak. 
A középkorban jelentős hellyé vált 
Vizsoly. Növekedése, gyarapodása 
amellett, hogy királyi birtok volt, 
annak tulajdonítható, hogy itt vezetett 
át a Kassára, Lengyelországba és 
Oroszországba menő legfontosabb 
kereskedelmi útvonal. 

Az 1700-as években két vízimalom, 
iskola, serfőző ház, postahivatal, 
több vendégfogadó, kocsma is volt 
a faluban. Vizsolyt sem hagyták 
érintetlenül a 19. századi gazdasági, 
társadalmi, politikai változásai. 
1941-ben a templom környékén 
végzett ásatások során középkori 
freskókat fedeztek fel. A református 
egyház ajándékba kapott egy 
eredeti példányt a vizsolyi bibliából. 
Károli Gáspár gönci református 
lelkész, a Kassavölgyi Egyházmegye 
superintendense volt az, aki 
lefordította és 1590-ben megjelentette 
az első teljes magyar nyelvű Bibliát, 
ezzel ismertté tette a község nevét 
az ország határain kívül is. Az 
elkészült 800- ból 52 fennmaradt 
példányról tudunk, közülük 24 
országhatárainkon kívül van. Egy 
eredeti példány látható a vizsolyi 
templomban is.

Vizsoly, a Károli Biblia szülőfaluja
Név: 
Kor:

Eredeti foglalkozás: 

Család:

Hobby:
Zene:

Könyv:
Sport:

Bihi Miklós
45 év
könyvelő, MÁV alkalmazott, jelenleg a BKF 
projektmanager-pályázatíró szakára jár
felesége a MÁV-nál dolgozik, egy 21 éves 
egyetemista lányuk, és egy most érettségiző 
fiuk van, aki szakácsnak készül
olvasás, számítástechnika
60-70-es évek muzsikája
krimi, bűnügyek
foci

Egy kis történelem

A több mint 750 éves település neve határainkon innen és túl 
közismerté vált. Szívesen megpihen itt a vendég, mert mindent 
megkap, ami a pihenést, a gondatlan kikapcsolódást jelenti számára. 
A 2000 lélekszámú Bogács bemutatására kérte munkatársunk 
Verhóczki Sándort, a település polgármesterét.

- Az írásos emlékek szerint Bagacz, Bogath, Bukach, Bokoch, 
Bogacz, illetve Bogács 1998-ban ünnepelte 750 éves fennállását. E 
jeles alkalomra bogácsi kőből készült emlékművel emlékezett a 
falu az ősökre, a mindennapi foglalatosságokat végző polgáraira, és 
természeti adottságaira, értékeire, ami elősegítette életben maradását, 
fejlődését, századokon át – mondja bevezetésképpen - a falu előjárója. 
Az itt élő summások nemzedékének a II. világháborút követően 
termelőszövetkezet, majd gyógyvize adott lehetőséget a fejlődésére. 
A település lakói közösen építették az első fürdőmedencét az 50-es 
években, s ezzel felgyorsult felvirágoztatása, a turizmus alapjainak 
megteremtése. A gyógyfürdő kezdetben a Községi Tanács, később a 
Borsod Megyei Vízművek irányítása alá került. Újabb lendületet adott 
a fejlődésére, hogy 1993-ban, a Bogácsi Önkormányzat tulajdonába 
került. A 90-es évek második felében elkészült a gyógyászati 
szolgáltatásokat biztosító épület, a lóhere alakú szabadtéri 
gyógymedence, a kemping beton útja, amellyel szétválasztották a 
gyógyfürdőt és a kempinget. Ezt követően megépült az önkormányzati 
tulajdonú szálló és megújult a strandfürdő területén a térburkolat. Az 
elmúlt évben a fürdő főbejárata kapott európai megjelenést, s még ez 
év őszén önkormányzati tulajdonba került a Jurta Üdülőközpont. A 
bővítéseknek köszönhetően 400-ra nőtt az önkormányzati tulajdonú 
szálláshelyek száma. Az idelátogatók rendelkezésére áll a rekortán 
borítású sportpálya és a lefedhető vízforgatós medencével magasabb 
szintű szolgáltatásokat tudunk biztosítani. S hogy folytatódjon a 
település – ezen belül – a termálfürdő fejlődése, a hónap elejére 
elkészült a teljesen felújított – feszített víztükrű – régi, 40-évvel ezelőtt 
épített nagymedence, amely minden igénynek megfelel.

- Bogács közkedveltségét, népszerűségét növeli, hogy majd két 
évtizede olyan kulturális programokkal, szórakoztató műsorokkal 
jelentkezik, amely idevonz a hazai és a külföldi látogatókat, s 
visszajárásra készteti sokukat. A tavasztól őszig tartó nevezetességek, 
mint a Bükkvinfest, Nemzetközi Borverseny, a Nemzetközi Dalos 
Találkozó, a Nyári zenei táborok évente mind-mind bővülnek helyi 
sajátosságokkal. Figyelemre méltó a II. alkalommal rendezendő 
Bogácsi Egészségnapok, amelyet júliusban rendezünk, s kétezer 
fürdővendéget fog megmozgatni Schorbert Norbert és Rubin Réka, 
a II. Tiszai Halnapok, a Bogácsi Fürdő Fesztivál, amelyen közismert 
ének és zenei együttesek, előadóművészek lépnek fel, s a Fürdő Szépe 
megválasztására is sor kerül. A teljesség igényét nélkülöző felsorolás 

mellett Bogács nevezetességei közé sorolandó a Lepke Múzeum, 
a Kilátó, a Tájház és a csodálatos Szent Márton templom, az előtte 
felállított emlékművel.  Összességében elmondhatom – folytatja  
Verhóczki Sándor, - hogy Bogács a régió kulturális központjává, 
kiemelt üdülőhelyévé vált. A felsorolt adottságok, lehetőségek 
mellett a települést karéjban körülvevő bükki lejtő, a természet 
csendje, s az itt élők vendégszeretete mind-mind hozzá járul 
Bogács közkedveltségéhez. 

Mára a 2000 lelket számláló község nyolcezer vendéget tud 
fogadni, s annak ellenére, hogy az ingatlanok iránti érdeklődés 
az utóbbi években csökkent, ez a tendencia Bogácson nem 
érzékelhető. Ezt bizonyítják a folyamatosan épülő, magasabb 
fokozató apartmanok, szálláshelyek.

-Végezetül, de nem utolsó sorban kell említenem a Szent 
Márton Borrend rendezvényeit, ami hozzásegítette a helyi 
borok elismertségét. E tüzes nedűkről a hazai költők, írók, 
tucatja ódákat, szépirodalmi műveket adtak közre. Egyikük úgy 
aposztrofálta ezt az italféleséget, hogy „Borország szíve: Bogács.” 
E jelző megformálója az a ma is élő és alkotó közíró, aki bogácsi 
származású, s ő írta le azt a ma már közszájon forgó mondatot, 
hogy „Jókedvében teremtette a Jó Isten Bogácsot.”

„Jókedvében teremtette 
a Jó Isten Bogácsot”

Folyamatosan fejlődik az üdülőparadicsom, 
a Bükk lankáinál

szöveg: Fekete Béla
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– Mostanában hála Isten, sok a tennivaló, hiszen a nyár 
meghozta a Borsodi Fonókat is, így a napjaim jelenleg 
főként a Várban telnek – magyarázza az alkotó, miközben 
hellyel kínál a Diósgyőri Kézműves Alkotóház napsütötte 
udvarán. – Fontosak ezek a kezdeményezések, hiszen 
a régi mesterségek megőrzése egy ország alapvető és 
szerintem szeretetteli kötelessége. A hagyományokra 
vigyázni kell, ápolni és táplálni őket, most különösen, 
hogy az Európai Unióhoz csatlakoztunk. 

– Eredményesen működik hazánkban ez a hagyományőrző 
misszió?  

– Úgy gondolom, hogy igen, hiszen már az óvodák 
is nagy hangsúlyt fektetnek erre a területre. Az anyagi 
kondícióinkat persze nem mondhatjuk kielégítőnek, 
de a hitünk él, nem adjuk fel a küzdelmet.  A 
fazekasság ráadásul az egyik leggazdagabb néprajzi 
háttérrel rendelkezik, amire a pályázatok kiírói is 
figyelnek. Panaszra már csak azért sincs okom, mert 
azzal foglalkozom, amit szeretek. 

– Hogyan talált rá a fazekas mesterségre?  
– Teljesen véletlenül. Háztartási gépekkel 

foglalkoztam, amikor egy napilapban megpillantottam 
a felhívást, hogy indul egy fazekas-tanfolyam, 
kezdőknek. Egy érzés vitt oda, hogy nekem ezzel 
kezdenem kell valamit. Az apámtól örököltem a 
kézügyességet, és az is tény, hogy a régi padlásokon, 
az ódon tárgyak között jól éreztem magam. Elmentem 
az első foglalkozásra, ahol látva a későbbi mesterem 
könnyed mozdulatait, elhamarkodott kijelentést tettem 
– én ezt két hét alatt megtanulom! Sárospatakon végül 
két évet töltöttem, 1975-ben végeztem el az iskolát. 
Népi Iparművésznek 1989-ben minősítettek. 

– Akkor teljesen átadta magát ennek a területnek? 
– Egy életre beleszerettem, nem is tudnám abbahagyni. 

Izgalmas tevékenység ez, gyors sikerélménnyel. 
Nincs nagyobb öröm, mint látni, hogy a semmiből 
rövid idő alatt csoda születik. Még a „saraskodást” is 
élvezem benne, az ember nem törődik munka közben 
a külvilággal, azzal, hogy tetőtől talpig maszatos, 
egyszerűen csak jól érzi magát! Ma már napi nyolc 
órában ezt a mesterséget űzöm, és ennél nagyobb 
ajándékot nem is tudnék elképzelni magamnak… 

– A szakmát tanítja is. 
– A Bodrogolaszi iskolában szakkört tartok 

fazekasságból, és ezt szintén nagyon élvezem. Annak 
ellenére is, hogy a gyerekek nagy része nem rendelkezik 

elég kitartással a témában. Nagyfokú türelmet, 
koncentrációt, koordinációt, megfigyelőkészséget 
követel ez a munka, és ez tapasztalataim alapján 
hosszútávon csak az elhivatottakban van meg. Ennek 
ellenére hasznos, ha egy gyerek iskolában, táborokban, 
kézműves rendezvényeken kipróbálja az agyaggal 
való munkát, hiszen nemcsak élmény, de komoly 
készségfejlesztő hatása is van. Én magam egyébként 
a fazekas-tanfolyam elvégzése után autodidaktaként 
fejlesztettem tovább magam, múzeumokba jártam, 
rengeteget olvastam, miközben nagy segítséget kaptam 
két remek mestertől, Fügedi Mártától és Kósa Klárától. 
Számomra ugyanis kezdettől több a fazekasság, mint 
tömegtermelés, én ebben a kreativitást, a valódi 
alkotást szeretem. 

– De vajon alkotásból meg lehet-e ma élni 
Magyarországon? 

– Voltak nehéz időszakok, főként, miután felszámolták 
a céget, amelynek dolgoztam. Azóta magánzóként 
keresem a kenyerem. Eleinte barátok műhelyében 
tevékenykedtem, majd felajánlottak egy lehetőséget 
számomra, egy vámosújfalui alapítványnál. Tudtam, 
hogy tanfolyam-vezetőt keresnek, de nem tudtam, 
milyen körülmények közé. Az érkezésem ijesztő 
meglepetéssel járt, ugyanis vakok és gyengénlátók, 
lélekben megkeseredett munkanélküliek mellé hívtak 

tanítani. Nehéz munka ez, hiszen fontosnak tartom, 
hogy ne csak a szakmára tanítsam őket, hanem lelki 
masszázsban is részesítsem az önbizalom-hiányos, 
hitük hagyott embereket. Ma már látom, komoly 
eredménye van a közös foglalkozásoknak, sokuk élete 
pozitív irányba fordult. Műhelyvezetőként azonban 
nem csak arra kell figyelnem, hogy segítsek nekik, 
hanem arra is, hogy a munkák, amelyek a kezeik 
közül kikerülnek, piacképesek legyenek. Jelenleg 
már erre is képes a műhelyünk, sőt! egy új stílus 
megteremtése, kidolgozása is cél számunkra. Sok 
mindenre megtanított a sérült emberekkel való közös 
tevékenykedés, például arra, hogy becsüljek minden 
élet adta lehetőséget, megértettem, hogy sokkal 
nagyobb problémák is léteznek az életben, mint 
amiket korábban én annak hittem. 

– Mit jelent az Ön számára a fazekasság? 
– Ez egy életforma, amely mindig jelen van, soha 

nem szorítható háttérbe. Mindaz, amitől számomra a 
világ kerek, benne van abban a kapcsolatban, amely az 
agyag, és közöttem kialakul. A fazekasság számomra 
lehetőség az önkifejezésre, a szabadságra, az örömre. 
Egyszerűbben megfogalmazva, otthon vagyok benne.

Az agyag formálódik, alakul a mester keze alatt, az újságíróból 
pedig kiszakad egy sóhaj: „Milyen jó nézni, ahogy az alaktalan 
masszából forma lesz!”. A derűs válasz sok mindent elárul: „Hát 
még csinálni milyen jó ezt!”. Pedig három évtizednyi munka áll 
Horváth Kálmán fazekasmester mögött…

Így kerek a világ…

Beszélgetés Horváth Kálmán 
fazekas, Népi Iparművésszel

szöveg: Szabó Virág
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– Hernádkakban építkezünk, az új házunk már most is 
majdnem alkalmas a beköltözésre – meséli az ismert alkotó. 
 – Nem könnyű a napi munka mellett az építkezés körüli 
bonyodalmakra koncentrálni, de szerencsére a párom 
mindenben segít, és panaszunk a mesterekre sincs. A 
település egyébként nem ismeretlen számomra, hiszen 
gyerekkorom óta 
kijártunk az ottani 
telekre, a falu az évek 
során a szívemhez 
nőtt. 

– Mindig Miskolcon 
éltél. Nem hiányzik 
majd a nyüzsgés, a 
város zaja? 

– Biztos, hogy 
nem. A belváros 
mára élhetetlenné 
vált számomra, 
olyannyira, hogy 
szinte fulladoztam 
a sétáim során. 
Most igazán jó 
érzés újdonsült 
szomszédainkkal, a rozsdafarkúakkal kommunikálni, 
ennél nagyobb élményre jelenleg aligha találnék. Ma 
már az ingázás sem jelenthet gondot, hiszen a távolság 
gyakorlatilag megszűnőben van az Internet miatt. A 
munkáimat ennek segítségével végezhetem. A miskolci 
és pesti létem persze ezután sem szűnik meg, hiszen ha ki 
kell mozdulnom, buszra vagy vonatra pattanok, és máris 
megvalósulhatnak a személyes találkozások. 

– Azt hittem, a költő autóval közlekedik… 
– Nem lenne jó, már csak azért sem, mert számomra 

az utazás nagy élmény, ingerforrás. Az Esőnap című 
kötetemet például a Miskolc – Budapest útvonalon 
írtam meg, a felszállástól a leszállásig tartott a munka. 

A kritikusok tréfálkoztak is vele: vajon hány kilométert 
érnek Vass Tibor versei? A vonatkerekek zakatolása 
talán még segített is a ritmus megtalálásában. 
Olyan típusú ember és alkotó vagyok, aki minden 
történésből előnyt igyekszik kovácsolni. A mezőkövesdi 
reumaszanatóriumban töltött napokat sem tudom egy 
elszeparált apartmanban elképzelni, hiszen akkor nem 
lenne lehetőségem megismerkedni másokkal. Számomra 
a találkozások adják az élményt. Egyébként is csak 
rajtunk múlik, mennyire érezzük idegennek magunkat a 
világban. Szerintem az otthon belül, a szívünkben kell, 
hogy legyen… 

– Ritka, hogy valaki ennyire nyitottan kezelje a 
külvilágot. 

– Nagyon szeretek 
élni és legalább 
ennyire írni. Azt 
gondolom, ha 
nyitottak a szövegeim, 
az mások számára 
is lehetőség lehet 
az önfelfedezésre. 
Nemrégiben kivált-
ságos helyzetbe 
kerültem, naplót írok 
egy magazin számára. 
Ez azt jelenti, hogy 
minden este leülök 
a számítógép elé és 
elmélkedem azon, 
ami aznap ért. Egy 

ilyen helyzetben különösen nagy felelősség, hogyan ír 
az ember, hiszen a saját gondolatait közli, külső kontroll 
nélkül. 

– Fontos számodra, hogy taníts a műveiddel?
– A pályafutásomat tanító bácsiként kezdtem, és nagyon 

szerettem azt a munkát. Olyannyira, hogy gyakran 
szünetben is bent maradtam a gyerekekkel a teremben, 
vagy napközit vállaltam, csak hogy mellettük lehessek. 
Különös érzés volt, hogy nemrégiben két fiatal nő 
szólított meg az utcán, a következőképpen: „Csókolom, 
Tibi bácsi!”. Minden tanítványomra emlékszem, kíváncsi 
vagyok a sorsukra, és ha tehetném, visszamennék az 
alsósok közé. Az más kérdés, hogy az írás számomra a 

minden, és a kettőt összeegyeztetni már régebben sem 
tudtam. Amikor választani kellett, az utóbbi mellett 
döntöttem. Ugyanakkor maga az írás is olyan, akár a 
nevelés – az ember látja a munkája gyengeségeit, és látja 
az erősségeit is. Mindent megtesz azért, hogy fejlessze, 
jobbá tegye annak lehetőségeit. Ráadásul maga az alkotás 
is a tanulásból bontakozik ki. Az ember eleinte rengeteget 
olvas, majd utánozni kezdi mások stílusát, végül jó 
esetben megtalálja saját hangját. 

– Tudatos volt az alkotói pályára való készülésed? 
– Teljesen. Igazán azonban csak a főiskola idején 

kezdett az elhatározás komollyá válni bennem, amikor 
egyre több pályázaton szép eredménnyel szerepeltem. 
Az írói társadalomba való 
„betörés” azonban évekig 
tartott, a sikert az első könyv 
megjelenése hozta számomra. 
Azt követően voltak még 
főállásaim, dolgoztam 
a Miskolci Galériában, 
voltam sajtóreferens. A 
cél azonban mindvégig az 
volt, hogy elismerjenek, 
vegyék komolyan, amivel 
foglalkozom, legyenek 
olvasottak a munkáim. 
Akartam, hogy szellemiséget 
társítsanak hozzám, ami 
akár hivatkozási alap lehet 
az irodalomban. Ha mindezt 
az ember elérte, jöhet a 
következő lecke, a szerénység 
megtanulása. Most elégedett 
vagyok szabadúszóként, 
hiszen nincsenek megélhetési 
gondjaim, és még mindig 
nem érzem kötelességnek azt, amiből élek. 

– Miskolc jó talajt biztosít az alkotóknak? 
– Miskolc mindig szeretettel viseltetett irányomban 

és azt hiszem, ezt az érzést egyedül a szülővárosában 
kaphatja meg ilyen fokon az ember. A munkám egy része, 
így a Spanyolnátha és a Parnasszus, már nem helyhez 
kötött, azonban még mindig ügyelek arra, hogy legyenek 
helyi megnyilvánulásaim. Aktív szervezője vagyok 

Egy miskolci középiskolai osztályban feltettem egyszer 
a kérdést, milyen helyi költőket ismernek a diákok. Vass 
Tibor neve elsőként hangzott el.  A tehetséges fiatalember 
nagy változás előtt áll, a Vass családot ősztől ugyanis 
már nem a város zaja ébreszti, hanem madárdal és a 
nyitott ablakon beáramló friss levegő.

Az élet   harmóniája
Találkozás Vass Tibor       költő - képzőművésszel

szöveg: Szabó Virág

többek között az 
Operafesztivál és 
a Miskolci Őszi 
Fesztivál irodalmi 
megmozdulás -
ainak. Az igazság az, hogy az ember nem lehet csak író 
a gyakorlatban, azonban szellemi síkon mégis mindig 
az. A szépíróság életforma, ahogyan a képzőművészet 
is, amiben szintén mozgok. A kettő összekapcsolódik 
bennem, mégis egészen más a két terület, a két arc. 
Lustaságból ugyan hanyagolhatnám képzőművészeti 
ambícióimat, de nem teszem, hiszen ez az, ami kikapcsol, 
amivel kipihenem az írás adta feszültséget. 

– Fontos számodra, hogy 
mindig új arcodat mutasd a 
közönségnek? 

– Azon alkotók közé 
szeretném sorolni magam, 
akik bekebelezték a 
szakma alapjait, majd 
arra építkezve tudatosan 
újat akarnak teremteni. A 
hajvágás is így működik 
nálam, szimbolikusan 
négy-ötévente megválok 
a copfomtól, ezzel is 
jelezve, számomra fontos a 
megújulás. Az életemben, az 
alkotásban. 

– Kiegyensúlyozottságot 
sugárzol. Feltételezem, a 
háttérben nemcsak az alkotói 
munka, de egy szerető család 
is áll… 

– Valóban, szépen élünk, 
becsüljük egymást a 

párommal. A fiam humorára minden nap rácsodálkozom. 
Tízéves, de már látszik, intelligens felnőtt lesz belőle. Jó 
együtt beszélgetni, és tartalmasak a csöndjeink is. Azt 
hiszem, a gyereknevelés titka abban rejlik, hogy a szülők 
megpróbálnak jó emberek lenni, ezzel példát mutatva a 
gyermeküknek. Az életet szerintem csak harmóniában 
érdemes élni, szeretettel és folyamatosan kell dolgozni, 
tanulni és tanítani.
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Izgatottan lépek be a Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Levéltár épületébe. Kisiskolás 
módjára ismételgetem magamban az előre átgondolt kérdéseket, az összegyűjtött 
tényeket, adatokat. Ezernyi dolog cikázik a fejemben, de amint hellyel kínálnak az 
iratoktól és könyvektől roskadozó polcú szobában, nyugalom tölt el. Dr. Dobrossy 
István kedves szabadkozással fogadja születésnapi gratulációmat, idén lett 60 éves.

- Ez év márciusában a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjével tüntették ki. Egy élet munkájának 
megkoronázása ez…

- A gyökerek messze nyúlnak vissza. – kezdi az 
elbeszélést, és az események magával ragadnak. 
– Az Avas alján születtem, s tősgyökeres miskolciként 
egész életemben valamilyen módon kapcsolódtam 
a városhoz. Az egyetemi évek kivételével mindig itt 
laktam és dolgoztam. A gimnáziumi évek a Földes 
Ferenc Gimnázium padjaiban teltek. Ez időtáj került 
bevezetésre az 5+1-es oktatási rendszer, ami azt jelentette, 
hogy öt napot a hagyományos oktatási forma szerint a 
gimnáziumban töltöttünk, a 6. napon pedig egy ipari 
üzemben dolgoztunk. Ekképp szerették volna az iskola 

és az élet kapcsolatát szorosabbra fűzni, és így vált 
belőlem is asztalos szakember. Később felvételiztem 
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre, 
történelem - néprajz szakra.

- De előbb egy kis kitérő következett…
- Igen. Az akkori törvények szerint minden egyetemre 

felvételt nyert fiatalember köteles volt bevonulni. 11 
hónap és 4 nap kemény, de nagyon szép sorkatonai 
szolgálat következett Mezőtúron olyan emberekkel, 
mint Csepeli György vagy Földes László, alias 
Hobó. Ez évben az ideihez hasonló árvíz pusztított 
Magyarországon, Mohács szigetén 998 cm-en tetőzött 
a Duna. Mint közkatonák természetesen mi is ott 
voltunk, és a haza védelmében tett szolgálatainkért 
leszereléskor elismerésben részesültünk.

- Így kezdődött a kitűntetések sora…
- Valahogy így. A katonaság után elkezdődött 

az egyetem a maga felejthetetlen és mozgalmas 
éveivel. Az időnk nagy részét utazással töltöttük, 
bebarangoltuk egész Magyarországot. Sőt, abban a 
szerencsés helyzetben volt részem, hogy 1966-ban 3 
hetet Grúziában tölthettem. Konferenciákra jártunk, 
kongresszusokon vettünk részt, és utaztunk, de 
mennyit utaztunk!

- Ez évben jelent meg első írása is.
- Az egyetem néprajz tanszékén természetes volt, 

hogy a környék sajátosságait mutattuk be. Sokat 
foglalkoztam ebben az időben a Nyírség gazdasági 
földrajzával, ezen belül is külön világként a 
dohánytermesztéssel. 

- Az út mégis visszavezetett Miskolcra…
- Egy nagyra becsült professzorom 1972-ben  

elhagyta az egyetemet, és ezzel együtt én is lehetőséget 
kaptam történészként a Herman Ottó Múzeumban. 
Csodálatos 20 év következett, csodálatos emberekkel. 
Mindannyian kicsit másképp láttuk a világot, és ez 
volt benne a szép. Mindenki valami olyasmit látott, 
amit a másik nem, valahogy úgy, ahogy a másik nem. 
Egymásnak diktálva írásainkat beleláthattuk a másik 
fejébe, megismertük egymás gondolatait, a múzeumi 
munkák során pedig napról napra sajátítottuk el a 
szakma gyakorlati fortélyait. Létrehoztuk a Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudományi Intézetét, ahol én 
személy szerint az oktatásban nem vettem részt, de 
évről évre vizsgáztatok az egyetem jogi karán. Az 
intézmény igazgatója egykori tanítványom dr. Veres 
László lett. Később szétszéledtünk, de a szakmai és 
emberi kapcsolatok mind a mai napig megmaradtak.

- Elérkeztünk a Levéltárhoz.
- A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Levéltár 

igazgatója lettem 1993. július 1-én. Kölcsönös volt a 

szimpátia, ők hívtak, én pedig jöttem. Még az évben 
hatalmas adathalmaz zúdult a levéltár nyakába, 
a kárpótlási törvény kapcsán emberek sokasága 
követelte járandóságát. A mélyvízbe kerültem. De 
szerencsére az évek során kialakult munkamegosztás 
remekül működik. Én képviselem az intézményt a 
külvilág felé, tartom a diplomáciai kapcsolatokat és 
koordinálom a tudományos munkát. A többi munkát 
a kollégák felügyelik, a bizalom és az együttműködés 
teljes. Mindig örülök, ha különböző gondolkodású 
emberekkel hozott össze a sors. Nagyon szeretek 
például mérnökökkel dolgozni. Teljesen máshogy 
vélekednek a dolgokról, máshonnan szemlélik az 
életet.

- Alig egy év telt el, és 1994-ben megjelent „Miskolc 
írásban és képekben” című sorozatának első kötete.

- Az írások először a médiában jelentek meg, később 
kerültek csak mostani formájukba. Érdekes kontrasztot 
kapunk, ha egy régi és egy új képet egymás mellé 

helyezünk. El sem hinné mennyit változott a város az 
elmúlt évtizedekben, csak ezt mi, itt élők nem mindig 
látjuk. Olyan ez, mint egy fa. A törzsét és a lombját látjuk 
ugyan, de a gyökér, melyből az igazi változás kiindult, 
rejtve marad.

- Több mint 40 éve ír. Múlt és jelen találkozik 
könyveiben…

- Nézzen itt körül! Itt nem években és dátumokban 
mérjük a múltat. Itt 1 méter könyv 1 méter történelem. 
És miközben megtesszük ezt a távolságot, csodálatos 
utat járunk be, a múlt tapasztalatai a jövő reményeivé 
válnak.

Képeink a Dobrossy István születésnapjára rendezett ünnepségeken 
készültek. A Múzeumban a volt tanítvány Dr.Veres László igazgató 
köszöntötte a régi kollégák nevében, majd az Avasi pincesoron Szarka 
Gábor pincéjében, az un. „Vasasztal” társaság tagjai és a barátok 
lepték meg ajándékokkal a neves történészt.

szöveg: Köteles Viktória

„Egy méter történelem”

Beszélgetés Dr. Dobrossy Istvánnal, a Borsod-Abaúj-Zemplén-Megyei Levéltár igazgatójával

Közös ünnep
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Óriási forgataggal, mesterségek vásárával, egész 
napos ünnepi programmal, jóféle táj jelegű borokkal, 
s étkekkel nyitotta meg kapuját a Felföldi tájegység a 
szentendrei skanzenben május 27-én. Az ünnepélyes 
megnyitót Sólyom László, a Magyar Köztársaság 
elnöke, Bozóki András, miniszter, Gyárfás Ildikó, 
a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke, Sós Tamás, a 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke, és a települések 
polgármesterei is megtisztelték. Képösszeállításunk 

A tájegységben kilenc portát alakítottak ki. A 
legrégebbi ház: a mádi dézsmaház 1720 körül épült. 
A legértékesebb berendezési tárgy: a hejcei pincetok 
láda, tokaji borosüvegekkel. A leghosszabb pince: 
kb. 40 méter a tér alatt. Az építkezéshez ötezer tonna 
követ használtak fel. A házakban ötezer műtárgyat 
helyeztek el.- büszkélkedett ünnepi beszédében Cseri 
Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója.

azt a hangulatot is igyekszik felvillantani, amely 
a nagyszabású ünnepséget kísérte.  A tájegységek 
utcáján, a parasztudvarokban, a lakó- és gazdasági 
épületek, műhelyek között sétálva a látogató úgy 
érezhették, mintha az eredeti falvakban járnának. 
Megismerkedhettek napjainkra már feledésbe 
merült, vagy ritka mesterségekkel, kézműiparral, 
hagyományos paraszti ételekkel, azok készítésével, s 
nem utolsó sorban a falusi – mezővárosi társadalom 
ünnepeivel, szokásaival.

A köztársági elnöknek és nejének is ízlik a hejcei szalonna 
és bor

Tállyaiak Európa közepéről

Faragott címerükkel a bényeiek A tállyai ház elôtt a csizmadia árulja portékáját A kútból is bort csapoltak A települések képviselői

Mádról nemcsak bor, hanem népviselet is érkezett

Faragott botot kapnak az elnökökA hejcei polgármester borral fogadja a vendégeket

Ötezer tonna kő 
és ötezer műtárgy

Felföldi mezőváros a Skanzenben
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Korunk egyik legjellemzőbb és a népesség igen nagy 
hányadát érintő betegsége az allergia. Emberek milliói 
szenvednek a betegség legkülönbözőbb fajtáitól, az 
ezzel járó sokszor igen kellemetlen tünetektől. Mi is 
az allergia valójában? Szakértők a szervezet védekező 

rendszerének, az immunrendszernek túlzott működéseként definiálják. 
A páciens immunrendszere a környezetben előforduló, mások számára 
semleges anyagokkal szemben is ellenreakciót fejt ki, azok ellen 
támadásba lendül.

A betegség talán leginkább elterjedt és így legtöbb aggodalmat 
kiváltó változata a pollenallergia. A magyar lakosság több mint 1/5-e 
szenved valamilyen pollenféleségtől, a gyakran ebből kialakuló, igen 
veszélyes asztma – megbetegedések száma pedig csaknem 90000 - re 
tehető.

Az allergiában szenvedők számának rohamos emelkedése, a 
tünetek súlyosbodása már a 1980-as évek elején cselekvésre késztette 
az Országos Közegészségügyi Intézet munkatársait, és 1990-ben 
Magyarország is csatlakozott az európai országok által létrehozott 
Aerobiológiai Hálózathoz. A hálózat Borsod – Abaúj – Zemplén 
megyei biológusát, Lengyelné Boldog Ilonát kérdeztem a hálózat 
működéséről, a megye pollenhelyzetéről és a védekezés legfontosabb 
feladatairól.

- 1990-ben csatlakozott Magyarország az Aerobiológiai Hálózathoz, 
mely keretei között az ország 10 megyéjének ÁNTSZ - ében kezdődtek 
el a vizsgálatok a légköri allergének összetételét és mennyiségét 
érintően. A hálózat később mind a 19 megyére kiterjedt és ezenkívül 
állandó mozgásban van 2 mobil pollencsapda. Ezeket elsősorban 
idegenforgalmilag frekventált területekre helyezik ki, üdülőközpontok 
közelébe, vízpartokra. Később az innen származó adatokat értékelik, 
így készül el az adott térség pollen – térképe.

- Hogy kell elképzelnünk egy mintavételt?
- A monitorozás a növények egész 

vegetációs ideje alatt zajlik, február 
közepétől november végéig. A 
megyei ÁNTSZ – ek legmagasabb 
pontjára kihelyezik a pollencsapdát, 
és 24 óránként vizsgálják a felfogott 
pollen mennyiségét és összetételét. 
Mikroszkópos vizsgálatok után 
megállapítható a levegő 1 m3 
– ben található pollenek száma 
és milyensége. Ez hűen tükrözi 
az állomás környezetében éppen 
virágzó fák és lágyszárú növények 
összetételét. Az adatokból később 
éves tájékoztató készül, mely szerves 

alapját képzi a későbbi védekezési munkák megszervezésének, a 
jövőben várható feladatoknak.

- Gyakran hallani a különböző időjárás - jelentésekben, hogy a pollenérték 
magas, vagy épp az ellenkezőjét, hogy határérték alatt maradt.

- A tájékoztatás, mint minden egyéb területen itt is nagyon fontos. 
Minden jelentős allergén növény- és gombafajtára – hozzávetőleg 40 
– megállapították azt a pollenszámot, ami felett koncentrációja magas, 
fokozott tüneteket vált ki. Fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy a 
belső téri penészgombák spórája is okozhat allergiás reakciót, ami 
fokozottan jelentkezik penészes falú, nedves helységekben. Országos 
szintű az a kezdeményezés, hogy a meterológusokkal együttműködve 
pollen – előrejelzésben informálják a lakosságot a várható 
koncentrációról, hiszen az időjárás nagymértékben befolyásolja a 
növények virágzását, így az általuk termelt pollen mennyiségét. Ez 
segítséget adhat a betegségben szenvedőknek, hogy felkészülhessenek 
a tünetekre, és időben felkeressék szakorvosukat. Tervben van 
továbbá egy sms – szolgáltatás létrehozása is. A kezdeményezők 
célja a telefonszolgáltatókkal együttműködve az, hogy a felhasználók 
telefonon keresztül is tájékozódhatnak az aktuális helyzetről. Megyénk 
légterének pollenterhelése alig különbözik az országos átlagtól, hiszen 
az időjárási tényezők is közel azonosak. Az erősen érintett területek 

A TiszaSzolg 2004 Kft 2006-ban is folytatja azokat 
a fejlesztéseket, karbantartásokat, sőt beruházást 
Tiszaújvárosban, amelyet terveztek, s amelyet az 
igazgatóság is jóváhagyott. A szolgáltatásokra 
„szakosodott” kft idei terveiről kérdezte munkatársunk 
Fejes Jánost, a társaság szolgáltatási igazgatóhelyettesét.

- Terveik szerint melyik terület élvez elsőbbséget a 
szolgáltatások közül?

- Nem állítottunk fel rangsorolást. A kft-nél a távhő, az ivó 
és szennyvíz, a kommunális hulladék gyűjtése-szállítása, 
valamint a strand és termálfürdő azonos elbírálást és 
szolgáltatást igényel. Inkább úgy fogalmaznák, hogy 
közülük melyik területen kell továbblépni, a magasabb 
szintű és biztonságosabb szolgáltatás érdekében.

- Ön szerint melyik területen kell továbblépni?
- Elsősorban az elmaradt fejlesztéseket kívánjuk 

elvégezni. Különösen vonatkozik ez, a távhőszolgáltatásra. 
Az elavult és elhasználódott berendezések cseréjét kell 
megoldani. A város néhány pontján a több évtizede 
lefektetett csőrendszereket kikezdte az idő „vasfoga”, 
cseréjükkel, pótlásukkal csökkenthető a hőenergia 
veszteség. 2006-ban közel 80 millió forintot fordítunk 
ezekre a feladatokra és megközelítőleg 30 milliót 
ütemeztünk, a távhőrendszer karbantartására.

- A szomszédos település lakói úgy tudják, hogy szennyvizüket 
befogadja a város…

- A hír valós. Sajóörösről van szó. A település 
szennyvízhálózatának kiépítése „jó úton halad” a 
megvalósulás felé. Amennyiben pályázatuk eredményessé 
válik, úgy a városi szennyvíztisztító jelenlegi kapacitása 

biztosítani fogja Sajóörös szennyvízének befogadását. De 
folytatni kell a város meglévő ivó és szennyvízhálózatának 
felújítását, a vezetékrendszer egy-egy szakaszának, illetve 
a csapadékvizet befogadó aknák cseréjét, tisztítását. Ezen 
a területen 40 millió forintot fordítunk – ebben az évben 
- a berendezések, a vezeték és csatornahálózat felújítási 
munkáira és megközelítőleg 25 milliót a karbantartási 
feladatokra.

- Gyorsan csökken a város jelenlegi hulladéklerakójának 
működési ideje.

- A jelenlegi hulladék lerakodóhely működési engedélye 
2007. december 31-ig szól. A megoldás lehetősége 
napirenden van. Olyan lehetőséget keresünk a térségben, 
ahol már üzemel- az uniós elvárásoknak is megfelelő 
– hulladéklerakó és feldolgozó üzem. Számunkra a 
legmegfelelőbb megoldáson munkálkodunk, de hosszabb 
távon olyan alvállalkozót keresünk, aki igényeinknek 
megfelelő garanciával gyűjti, szállítja a város kommunális 
hulladékát. A közbeszerzési eljárás várhatóan ez év őszére 
válik véglegessé.

- Folytatódik-e 2006-ban a strand és termálfürdő fejlesztése?
- Túl vagyunk mind a termálfürdő, mind pedig, a strand idei 

„hagyományos” karbantartásain. A strandfürdő május 13-án 
nyitott, a látogatottságot azonban az időjárás korlátozhatja. 
Még ebben az évben a kft beruházást is tervezett: új 
termálkutat, egy új szabadtéri úszómedencét, illetve a 
szabadtéri termálmedence lefedését- téliesítését fogjuk 
megoldani. Az új medence kivitelezési tervei a hónap végére 
elkészülnek, s több változatban már rendelkezésünkre áll 
a tetőszerkezet látványterve is. A megépülő új termálvizes 
strandmedencével – korábbi elképzelésünknek megfelelően 
– megoldjuk a strand és a termálfürdő szétválasztását. Így 
tudjuk biztosítani a termálfürdőt igénybevevők nyugalmát, 
ugyanakkor lehetőséget adunk azok számára is, akik a 
szabadtéri strandot választják, de kíváncsiak a termálvíz 
jótékony hatását is megtapasztalni. Az említett beruházások, 
fejlesztések mellett bővítjük a kemping szolgáltatásait.

- Változatlanul még mindig kevés, a város szálláshelyeinek 
száma…

- Tudjuk és keressük a lehető legjobb megoldást. Fontosnak 
ítéljük egy új szálloda építését és minden rendelkezésünkre 
álló eszközzel biztosítani kívánjuk, a szálloda építését. E 
területen a kft magántőke bevonásával számol. Több szálon 
folytatunk egyeztetéseket, tárgyalásokat a beruházással 
kapcsolatban. Abban bízunk, hogy előbb vagy utóbb tető 
alá hozzunk egy megállapodást.

Ez évben 
is folytatódik 
a város fejlesztése

A szolgáltatások területén a minőségi 
szint megőrzése elsődleges

szöveg: Fekete Béla

közé tartozik Debrecen és Nyíregyháza, köszönhető az ott uralkodó 
klimatikus viszonyoknak, melyek igen kedvező körülményeket 
biztosítanak a parlagfű elterjedésének.

- Az imént említette, hogy az időjárás befolyásolja a pollen mennyiségét 
és ezáltal a tünetek erősségét is. Milyen egyéb tényezők lehetnek még erre 
hatással? 

- Ezek közül talán leglényegesebb a légszennyezés. Egyes pollenek 
héjszerkezete barázdált, tüskés, vagy fogazott, amelyen a különböző 
molekulák, a kipufogógáz, a korom könnyen megtapad, és mintegy 
felerősítik az allergén hatást. Véleményem szerint azonban a legfőbb 
probléma nem ez. Felgyorsult világunkban a szervezetnek ideje 
sincs fellélegezni, egymás után érik a káros környezeti hatások, 
vegyi és szintetikus anyagok sokaságával találkozunk nap, mint 
nap, amik mind túlfokozott reakcióra késztetik a szervezetet. A 
gyerekek többsége csak tévében lát állatokat, és nagyon ritkán 
jut levegőre. Ezáltal szervezetük legyengül, és minden ártalmas 
tényezőnek többszörösen van kitéve.

- A mentalitás az, amin változtatnunk kell?
- Mindenképp nagyon fontos lenne. Elég ha csak a védekezésről 

beszélünk. Egész Magyarországon, így megyénkben is ádáz 
küzdelmet vívnak az ÁNTSZ egészségnevelői a parlagfű – mentesítés 
megvalósításáért, mindenki hallott már a parlagfű – kommandóról. 
Pedig a dolog megoldása igen egyszerű. Ha mindenki rendben tartja 
a saját portáját, ha odafigyel kicsit környezetére, sem az allergiával, 
sem pedig az esetleges bírságokkal nem kell bajlódnia. Az emberek 

A XXI. század népbetegsége – az allergia

sokat tehetnek a pollenterhelés csökkentése érdekében oly módon 
is, hogy nem ültetnek környezetükbe olyan díszfákat ( kőris, nyír, 
fűz), melyek virágpora erősen allergén hatású.

- Ha az emberek többsége azt hallja, hogy pollenallergia, rögtön a 
parlagfűre gondol.

- Valóban a legjelentősebb allergén növényünk a parlagfű (Ambrosia 
elatior). Néhány évtizeden belül az egész európai kontinensen 
elterjedtté vált igénytelen volta, nagy alkalmazkodó képessége és 
az említett nemtörődömség miatt. Hazánkban csaknem 300 ezer 
hektáron burjánzik, és ezzel a nem épp kitüntető Európa parlagfűvel 
legszennyezettebb országa címet mondhatjuk magunkénak. 

- Ennyire kilátástalan a helyzet?
- Nem egyszerű, de kellő összefogással megoldható. A 

szakemberek bíznak abban, hogy az önkormányzatok és a lakosság 
rádöbben arra, hogy messzemenő következményektől kímélhetjük 
meg saját magunkat és a jövő nemzedékét, és kis odafigyeléssel 
könnyebbé tehetjük allergiában szenvedő társaink életét.

Köteles Viktória

Mogyoró            
Nyír
Pázsitfűfélék
Lándzsás útifű
Libatopfélék
Fekete üröm
Parlagfű
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- Amikor a Szinva - Motor, mint BMW képviselet, 
2002 augusztusában megkezdte működését új helyén, 
a miskolci Kiss Ernő utcában, már akkor látszott, 
hogy szinte azonnal kinőtték. Igaz apró méretei miatt 
barátságos de a forgalomhoz képest és a bemutatandó 
autók nagy száma miatt kicsinek bizonyult. Azóta is 
keresték a megoldást. Miért döntöttek a város keleti 
kapuja mellett? - kérdezem Kollár Miklóst, a cég 
ügyvezetőjét.

- Az akkori lehető leggyorsabb megoldást kellett 
választanunk. A cég reorganizációs programjával 
újjászületett és már önálló jogi személyként működő 
cégnek az azonnali munka megkezdéséhez más alternatív 
megoldás nem kínálkozott. Nagyon sokáig keresgéltünk 
a városban és vonzáskörzetében, hogy a BMW márkának 
megfelelő színvonalú képviseletet

megvalósító területet találjunk. Elsődleges szempont 
volt a fő közlekedési útvonalak elérhetősége, valamint 
egy új autós környezet megvalósítása. A 26-os kivezető 
szakaszon már épültek autókereskedések és a Miskolc-
elkerülő útszakasz megvalósulása( Az autópálya gyors 
elérhetősége, könnyen megközelíthető helyszín) teljesen 
lefedte a helyszín kiválasztásának főbb követelményeit.

- A BMW márkához az ember valami monumentálisat, 
és elegánsat képzel el. Mekkora lesz az alapterülete az új 
szalonnak és szerviznek, s mi minden lesz megtalálható 
benne?

- A képviselet alapterveit a BMW gyári szakembere 
tervezte. Bernhard Scherer Úr a világon megtalálható 
BMW márkaképviseletek terveinél közreműködött 
csapatával. Bennünket személyesen meglátogatott. 
Megvizsgálta a terület érkezésekor  importőri kísérőjével, 
áttanulmányozta  a térségre jellemző paramétereket( 
gazdaság, autópark darabszáma vonzáskörzetünkben, 
konkurens márkák helyzetét Miskolcon),elbeszélgettü
nk a cégünk felépítéséről( dolgozói létszám, működési 
folyamatok, az általam felvázolt létesítmény),kért egy 
csendes szobát, és másnap reggel felhívott, hogy mehetek 
a tervekért.

- Itt is teljes körű szervizszolgáltatást nyújtanak 
ügyfeleik részére, hiszen van gyorsszerviz, 
számítógépes vizsgálat, vizsgára való felkészítés, igény 
szerinti vizsgáztatás. De az új helyen emellett bővítik-e 
a szolgáltatásaikat?

- A bemutatóterem már a 2008-as BMW standardoknak 
megfelelően öt kiállított jármű befogadására képes ( akár 
5db 7-es sorozat!). A bemutatótermi részen megtalálható 
lesz egy konzultációs egység a gyári előírások szerinti 
plazmatévés pulttal, amelyen mindenki önállóan 
összeállíthatja az általa megálmodott járművet és 
pillanatok alatt a technika segítségével bele is tud nézni 
és körbejárhatja a képernyőn.

A bemutatótermünk a motorkerékpárok bemutatására is 
alkalmas lesz. A szerviz részünk egyszerre hat gépjármű 
javítását teszi majd lehetővé. A jelenlegi tevékenységünket( 
Szerviz, diagnosztika, kozmetika) kiegészíti majd a 
futómű beállító, kerékszerelő és- kiegyensúlyozó állás, 
valamint a klímaberendezések javítására, feltöltésére is 
lesz lehetőségünk. Az épület részét képezik természetesen 
az irodai-és szociális helyiségek is.

- Mikor indul a beruházás, és mikor költözhet át a 
Szentpéteri Kapuba a cég?

- Az építési engedély megszerzéséig vezető út nagyon 
rögös volt. A kivitelező cég a napokban vonul fel a 
területre. A pályázati kiírásban az átfutási idő is az egyik 
legfontosabb tényező volt. Az épület műszaki átadása az 
októberi hónap közepére várható. A jelenlegi képviseleti 
helyünket így majdnem napra pontosan négy év eltelte 
után hagyjuk magunk mögött.

- Mekkora az új szalon építésének költsége?
- Úgy gondolom, hogy  leírt számokkal nem szeretném  

elrémiszteni az építkezni vágyókat, de annyit elárulhatok, 
hogy a tervezett megvalósítási költségeket( amit 10%-os 
tartalékkal határoztunk meg) jelentősen túlléptük mire a 
legapróbb részlet megvalósítási költségeit is összeadtuk. 

- Teljesen magánerőből, vagy esetleg pályázati pénzből 
történik a finanszírozás?

- A project megkezdésekor (2005 október) nem 
számoltunk pályázaton elnyert összegekkel. A teljes 
költségvetési összeg ismerete óta már valószínű, hogy 
másodállásban már pályázati munkák írására,beadására 
is szakosodhatnék.

Új szalonnal gazdagszik Miskolc
Rendszeresen jelentkező rovattal találkozhatnak lapunk olvasói, 

áprilisi számunktól. Szeretnénk beavatni Önöket, az egykori 
ékszerdivatba, de főként a jelenlegi trendekbe. E rovat keretében 
megszólaltatunk majd ötvösöket, s olyan szakembereket is, akik 
értői, művelői e csodálatos területnek. Szeretnénk, ha megismernék 
az arany, az ezüst, a platina-ékszereket, a drágaköveket; azok 
gyógyító hatásait, az igazgyöngyöket. E rovattal semmi más célunk 
nincs, csupán az, hogy ha vásárolni szeretnének az egyre gazdagodó 
kínálatból, amelyek az ékszerboltok polcain sorakoznak, egy kicsit 
értőbb szemmel nézzék a felhozatalt, s amit aztán kiválasztanak, a 
látvány mellett, igazi értéket is képviseljen.

Miskolc: Ady E.u. 5, 20. Centrum Áruház 2. emelet és földszint a parkolónál,
Búza tér 14. /a Paprika Sörözőnél/, Széchenyi u. 64., Városház tér 7.

A ragyogás fontosabb a nagyságnál
A hölgyek ma is szívesen és gyakran viselnek igazgyöngysort. 

Nemcsak filmcsillagok, királynők, vagy neves közéleti 
személyiségek szeretik a gyöngyöt. A hölgyek manapság a 
gyöngyöt kedvtelésből, abszolút természetességgel hordják, hiszen 
szeretnék saját egyéniségüket az ékszerek révén is kihangsúlyozni. 
Mondjuk meg őszintén: létezik-e nőiesebb, simulékonyabb ékszer egy 
gyöngysornál? A tenyészgyöngy fajták igazán gazdag kínálata lehetővé 
teszi, hogy mindenfajta ízlést és pénztárcát figyelembe véve megfelelőt 
találjunk; hogy kiválasszuk azt, amely épp olyan egyedi, mint mi magunk. 
A döntés bizonyára nem lesz egyszerű. A gyöngyök kiválasztásánál öt 
szempontra kell ügyelni. A fényükre, színükre, alakjukra, felszínükre 
és nagyságukra. A legfontosabb szempont a fény. Ez adja a gyöngyök 
titokzatos ragyogását; csak egy erőteljes gyöngyház réteg hozhat létre 
valóban intenzív ragyogást. Ezért a gyöngyök kiválasztásánál érvényes az 
aranyszabály: A ragyogás fontosabb a nagyságnál.

Igazi vagy tenyésztett
A közhiedelemmel ellentétben a gyöngyök általában nem csupán a 

kagylóba betüremkedett homokszemcsékből keletkeznek. Sokkal inkább 
abból, ha például egy makacs, az állat számára emészthetetlen „ételdarabka” 
bent marad a héj alatt, és irritálja az állatot. Ezt a tárgyat a puhatestű érzékeli, 
és mintegy védekezésképpen rétegenként elkezdi bevonni az általa termelt 
anyaggal, a konkinnal, valamint a vízből kiválasztott aragonit kristályokkal. 
A gyöngytenyésztés ezt a természetes reakciót használja ki: a megfelelő 
érettséget elért kagylókba beültetnek egy úgynevezett nucleust vagy 
magrészt, amely – jó esetben – a képződött gyöngy közepét alkotja. 
Szükséges azonban egy hámszövetdarabka beültetése is egy másik 
állatból, ez fogja majd ugyanis a fehérjetartalmú konkin réteget vonni 
a mag köré. A kis hámszövetdarabka 2-3 hét alatt egy gyöngyzsákot 
képződik, és megkezdődik a már említett kiválasztási folyamat. Ezáltal a 
nucleus körül 0.5-1.0 mikron vastagságú koncentrikus rétegek képződnek. 
Ennek sebessége elsősorban a víz hőmérsékletétől függ, és bár melegebb 
vízben a kiválasztódás, így a rétegképződés gyorsabb, a kristályszerkezet 
durvább, tökéletlenebb lesz. Számít a vízben lévő tápanyag, plankton, 
alga mennyisége, és a kagylók mennyiségének aránya is. Két éves 
tenyésztési idő után a nucleuson képződött réteg vastagsága átlagosan 
1.5-2.0 mm között mozog. Az alakot is csak ekkor tudjuk meg. Ha a 
létrejött gyöngyzsák teljesen körbeveszi a nucleust, nagy a valószínűsége 
annak, hogy kerek gyöngyöt kapunk, de ha mégsem, akkor jön létre 
rendszerint a félbarokk vagy barokk gyöngy. A kapott szín viszont attól 
függ, hogy sötétebb vagy világosabb hámszövetdarabka volt beültetve. 
Mint látható, azért a mesterséges gyöngy méretét és minőségét is a 
természet határozza meg, bár emberi beavatkozással sokat segíthetünk. 
Hogy létezik-e tehát tökéletes gyöngy? A természet által alkotott gyöngyök 
közül biztosan nem. Az igazi gyöngyöt arról lehet felismerni, hogy a 
felülete valamelyest mindig mutat kisebb tökéletlenségeket. A túlságosan 
sima felület tehát nagy valószínűséggel hamisítványt sejtet. 

Gyöngytörténelem
Az elmúlt hatezer év kultúrái szinte mind ismerték és nagyra értékelték 

a gyöngyöket. Ezért nagyon meglepő, hogy ebben az óriás kiterjedésű 
Polinézia történelmében gyönggyel nem találkozunk, csupán e területen 

található kagylókból készült használati tárgyakkal és díszítésekkel. 
Tahiti felfedezése után hihetetlen gyorsan fejlődött a gyöngykagylók 

és gyöngy felhozatala, kereskedelme. E terület jellegzetes kagylófajtája a 
Pinctada Margaritifera, a benne található gyöngy pedig számtalan színben 
előfordul: a krémszínűtől a rózsaszínen, zöldön, kéken, ezüstön, aranyszínűn 
keresztül egészen a koromfeketéig. Mivel a domináló szín sötétebb, mint az 
egyéb ismert gyöngyfajtáké, elnevezték fekete gyöngynek. 

A 18. század végétől egymás után érkeztek az angol, francia, holland 
hajósok a Tuamotu, majd a Gambier szigetekhez azzal a nem titkolt 
szándékukkal, hogy minél több kagylót és annak esetenkénti tartalmát -
gyöngyöt- vigyenek haza. Nem csoda, hogy ez állandó veszekedést és véres 
összecsapásokat okozott. Az elején még elég volt pár méterre bemenni a 
lagunába és máris lehetett gyűjteni a kagylókat. Később egyre mélyebbre 
kellett menni, hogy kagylót találjanak. 

Tehát virágzott a kagyló és gyöngykereskedelem. Csupán a Gambier 
szigetekről évi 400 tonna kagylót és azok esetenkénti tartalmát, gyöngyöt 
vittek el. A kagylók nagy részét az angliai üzemekbe szállították, ahol 
különféle használati tárgyakat: evőeszközt, gombot, fésűt, stb. készítettek 
belőlük, míg a gyöngyöket először Valparaisoban majd Rangoonban 
eladták. A kagyló- és gyöngyhalászat, mind azok kereskedése abban az 
időben a hajóskapitányok kezében volt.

A 20. század elejétől a kagylók felhozatalát egyre inkább szabályozták, 
ennek ellenére még az 1950-es évek végéig az évi felhozatal még mindig 
500 tonna körül mozgott, majd a hatvanas évek elején rohamosan csökkent. 
A bennük előforduló nagyobb, értékesebb gyöngyök gyakorisága pedig 
drasztikusan lecsökkent. 80.000 és 100.000 darab kagylót kellett felhozni és 
megölni, hogy találjanak egy szép, nagyobb méretű gyöngyöt. A hatvanas 
évek elején évente mindössze már csupán 4-5 darabot találtak! 

A műanyagok megjelenése után a kagylókból készült termékek utáni 
kereslet nagymértékben csökkent, így a kagylóüzemeket bezárták. 

Ebben az időben már Japán, Burma, Ausztrália, Indonézia és a Fülöp 
szigetek partjainál javában „üzemeltek” az un. gyöngyfarmok, melyek 
a Kokichi Mikimoto, William Saville-Kent és Tokichi Nishikawa által a 
19. század végén kikísérletezett és K. Mikimoto által a 20. század elején 
szabadalmaztatott tenyésztési eljárást használták. Míg Japán déli, délkeleti 
vizeiben honos viszonylag kisméretű, vékonyhéjú akoya - kagylók terméke 
a fehéres-rózsaszínes árnyalatú akoya - gyöngy, addig a Burma és Ausztrália 
északi partvidéke között előforduló ezüst- ill. aranyajkú kagylókban találjuk 
a fehéres, vagy sárgás árnyalatú déltengeri gyöngyöt. 

A kagylópadok rohamos kimerülése miatt Francia Polinézián már 1884-
ben történtek tenyésztési kísérletek, melyek nem vezettek eredményre. Az 
első komoly, a Tahiti gyöngy tenyésztését előkészítő tanulmányok Jean-
Marie Domard nevéhez fűződik. Az ő felkérésére utazott Tahitire 1962-ben 
egy japán specialista, aki 5.000 kagylót beültetett és az eredmény 1965-ben 
1.000 jó minőségű Tahiti gyöngy volt. Egy évvel később Manihi szigeten 
létrehozták az első gyöngyfarmot, ahol először csak mabé-t – félgyöngyöt - 
tenyésztettek, majd 1968-ban megkezdődött a teljes gyöngyök tenyésztése. 
A világ ékszerboltjaiban az első tenyésztett Tahiti gyöngyös ékszerek 1972-
ben jelentek meg méregdrágán. /gyöngy.lap.hu/

- Hány új munkahelyet teremt a Szinva-Motor Kft. 
ezzel a lépéssel?

A tevékenységünk bővülése és a létesítmény adta 
lehetőségek szerint az értékesítési csapat is és a 
szervizcsapat is bővülni fog.

- A szalon avatásakor bemutatnak-e esetleg valami 
újdonságot?

- Nem árulok el nagy titkot, hogy az új telephelyünk 
átvétele közel egyidőben lesz az új 3-as sorozat coupé 
változatának megjelenésével, és mire teljesen birtokba 
vesszük az épületet akkor fog színre lépni az új X5-
ösünk.

- Itt a Kiss Ernő utcában, ahol jelenleg van a Szinva 
Motor, megmarad-e a cég valamelyik egysége, vagy 
teljesen felszámolják az itteni tevékenységet?

- A jelenlegi telephelyet béreljük a kezdetektől. Az 
irodaház tulajdonosának már beköltözéskor jeleztük, hogy  
2006-ban  költözni fogunk, így ő már megtette a jövőre 
vonatkozó lépéseit. Hivatalos BMW márkakereskedés 
csak  Miskolc 26-os kivezető szakaszán fog működni a 
jövőben megyénkben.

A gyöngy
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Azok a nők, akik férfi mintára karriert építenek, 
öltözködésükben is a férfiakat mintázzák. Az ő 
trendjük a nadrágkosztüm 80-as évek stílusában. 
A klasszikus szín kombinációk a kék-fehér, a 
piros-fehér és a trikolór lesz a nyár divatja. Az 
elegáns fehér nadrágok, a kiskabátok és az ingblúz 
ruhácskák viselete divatos megjelenést biztosít. 
A szoknya és a nadrág (a rövidnadrág is) fölött 
hordandó kis blézerek szabása átalakult, merész 
vágásokkal és finom zsebekkel gazdagodott.  
Ezen a nyáron a farmer még mindig hódít! A 
fakított, a cső és a harang-trapéz aljú nadrágok 
vívnak majd egymással, színes hímzésekkel, 
csillogó díszítésekkel.

Az aktuális divatirányzatok között  még mindig 
az egyik legerőteljesebb a retro, amiben az ötvenes 
évektől kezdődő évtizedek hangulata köszön vissza. 
A divathullám a lakberendezésben jelent meg 
először, majd a zene, aztán az öltözék következett. 
A divatban a retro első körben a textil színében 
köszönt vissza, az op art jegyei egyértelműen erre 
a hangulatra erősítettek rá. Jelentős még a hatás a 
cipődivat terén, idén nyáron újra divat lesz a fatalp 
és a színes lakk cipő-, illetve szandál.

Aki szívesebben vallja magát a romantikus, nőies 
irányzat hívének, az idén fodros szoknyákban 
és lenge blúzokban vészeli át a forróságot./
ha egyáltalán lesz ilyen?!/ A fodrok mellett 
szuperdivatos lesz a keleti elemek viselése, azaz az 
indiai szárihoz hasonlító felsők, könnyű anyagból 
készült nadrágok, színes kendők, és az ehhez illő 
mokaszin-szerű papucsok.

A keleti hatás is érződik a felsőkön: a vállnál 
oldalra gombolt egyenes vonalú ruhafelső színes 
selyemből, japán motívumokkal, ugyancsak hosszú, 
térd alatt érő fazonban, hozzá ugyanolyan anyagú 
nadrág.

Ennek ellentéte a mini az igazán hibátlan alakhoz 
és csodaszép lábakhoz passzoló legjobb divat. 

A miniben minden divatos, rakott, vagy lokni 
ugyanúgy, mint a szűk, vagy egyenes vonalú. 
A sportos hangulathoz idén hozzátartozik a 
régi, öreg forrónaci modernizált változata, azaz 
farmerból, vászonból, sztreccsből, a lényeg, hogy 
minél fenékre simulósabb, minél forróbb legyen.  
A színes, díszes pólók nemcsak jól néznek ki, de jó 
hangulatot is adnak az öltözéknek. A nyolcvanas 
évek köszönnek vissza a strasszos változatokban, 
a mély dekoltázs, az ujjatlan fazon a legmelegebb 
nyári napokon is megfelelő viselet

Ami igazán üt az idei nyári divatban, az a bizsu. 
A  szivárvány összes színében virító harsány és 
nagydarab karkötők, klipszek hajcsatok, gyűrűk.

Idei nyári trendek a férfidivatban

Az aktuális divat ma nem okoz nagy gondot senkinek. 
Egyszerűen fogalmazva: minden divatos, amit jólesik 
viselni. De erre a nyárra a retro, a harmónia, a romantika 
és a színek kavalkádja a jellemző. Egyvalami azért 
fontos, találd meg a saját stílusod!

A nyár a   színek kavalkádja

szöveg: Nagy Márta – Lorenzo Uomo nyakkendő nélkül is. 
 Az ötletes férfi kiegészítők terén is van változás. Egy 

elegáns metál pénztartó csipeszt, dizájnos kulcstartó, 
ezüst feliratú gombot, vagy akár ezüst nyakláncot és 
karkötőt is találunk a repertoárban.

A klasszikus stílust kedvelő férfiak ruházatába 
visszatérnek a 60-as évek vonalai, az angol 
elegancia és dzsigoló attitűdje. Itt ugyanúgy 
jellemző a sötét és a fehér korlátja, illetve a 
dzsigoló stílusnál az élénk színek vállalása.  
A modern férfi szereti összekötni a stílust a 
kényelemmel, ezért nem kell félnie keverni a 
mindennapi  viselet darabjait, például egy pólót egy 
elegáns zakóval. Az alapvetően világos, homokszínű 
vagy halványkék és zöld árnyalatok mellett most a 
grafikus kontrasztú fekete és fehér kombinációk is 
divatosak lesznek, de a narancs és az akvamarin is 
feltűnhet idén nyáron. A zakók elegáns szabása is 
nagyon változó megmarad kétgombos verziókban, 
vagy akár egy könnyű nubuk bőrzakó formájában, 
de divat a pehelykönnyű anyagokból készült, 
egyetlen gombbal záródó, az alakot nyújtó, a 
deréknál rövidebb zakó, amely friss, elegánsan 
hanyag, könnyed hatást kelt. 

A férfiingek színesek és jerseyből készülnek, nem 
igazán kell a vasalással foglakozni. A nyakkendők 
újra szélesek, s az egyszínű inget harsány mintákkal, 
s színekkel teszik változatossá. Aki nem kedveli 
a nyakkendőt, most nem kell kínlódnia, hiszen az 
öltönyhöz bátran viselheti a mintás, színes inget 

Miskolc Plaza I. emelet   Tel: (46) 358-900
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Programajánló
június  20.- augusztus 15.: Kastélykoncertek Lillafüreden/ 
Miskolc, Hotel Palota kertje
Éveken keresztül több rangos esemény helyszíne volt 
a Palota Szálló, melyben jelentős személyiségek is 
megfordultak. A rendezvény a századforduló és a 30-as 
évek zenei irányzatait szólaltatja meg. 
Információ: Filharmónia kelet Magyarország Kht.
Tel. 46/505-656 www.filharmonia.hq.hu

június 23 – június 25.: XXX. Matyó kupa Ökölvívó 
bajnokság/ Mezőkövesd, Városi Sportcsarnok
Információ: Tourinform Mezőkövesd Tel: 49/500-285.

június 23 – 25.: Felvidéki Fesztivál Hidasi Napok 2006./
Hidasnémeti   
A 10. jubileumi Hidasi Napok  - Felvidéki Fesztivál 
rendezvénysorozat keretében 2006. június 23 - 25-ig a 
szervezők hívják és várják a település szülöttjeit, az innen 
elszármazottakat és azokat az érdeklődőket, akik kötődnek 
a településhez.
Információ: Polgármesteri Hivatal Hidasnémeti
Tel: 46/552-212. www.hidasnemeti.hu

június 23 – 25.: Zempléni Szivárvány/ Sátoraljaújhely, 
Városliget
7. alkalommal kerül megrendezésre a Zempléni 
Szivárvány, mint térségi, családi ifjúsági rendezvény. A 
program sokszínű a Kistérségi Amatőr Fesztiválon is részt 
az érdeklődő.
Információ: Polgármesteri Hivatal Sátoraljaújhely
Tel: 47/525-100.

június 23 – 25.: XIV. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi 
Borverseny/Bogács, Cserépi úti pincesor 
Nemzetközi borverseny, gasztronómiai és kísérő 
programokkal.
Információ: Művelődési Ház Bogács.
Tel: 49/534-061. www.bogacs.hu 

június 23 – 25.: Tárogatósok Országos Találkozója / 
Szerencs, Szerencsi vár, lovagterem
Információ: Kulturális Központ és Könyvtár Szerencs Tel: 
47/362-290. www.szerencs.kultkozp.lib.hu 

június 24.: Szent Iván éji vígasságok/ Füzér, Füzéri vár
Szerelmesek és boszorkányok éjszakája a várban.
Információ: Információ: Füzér Község Önkormányzata Tel: 
47/540-047. www.fuzer.hu 

Június 24.: Múzeumok Éjszakája/ Miskolc Herman Ottó 
Múzeum kiállítási épülete
„Az ásvány ami ékesít” ezen az egy estén különleges kiállítás 
és vásár várja az érdeklődőt.
Gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatják a manapság 
népszerű üvegfestést üres borosüvegeken. Majd a Miskolci 
Nemzetközi Operafesztivál segítségével Operafilmek vetítése. 
A Mediterrán udvaron az öreg fűzfa alatt felállított színpadon 
különböző mediterrán zenei stílust játszó együttesek fogják 

Morzsák Borsod-Abaúj-Zemplén megye programjaiból:
2006. Június

Összeállította: Zsuga Éva

szórakoztatni a vendéget.
A múzeum hangulatos udvarán kora délutántól a különböző 
borokból és szörpökből készült italokat kortyolva, a 
kemencében sült lángost kóstolva és az esti mediterrán zenét 
hallgatva érezheti át mindenki az igazi fesztiváli hangulatot.
Információ: Herman Ottó Múzeum
Tel: 46/560-170 www.hermuz.hu

június 24.: Reneszánsz udvari mulatság/ Mezőkövesd, 
Hotel Ametyst
Reneszánsz –kori menüajánlat, borfogyasztással, táncos 
mulatság élőzenével.
Információ: Hotel Ametyst, Hócza Györgyné, Mezőkövesd 
Olajfa u. 2. Tel: 49/414-792, 20/924-6255. 
www.hotel-ametyst.hu

június 24. Miskolci Nemzetközi Operafesztivál aggteleki 
programja / Aggtelek, Baradla – barlang 
a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál programjai 
közül a Kékszakállú herceg vára című operát csodálatos 
környezetben láthatja, hallhatja a néző.
Információ: Aggtelek, Baradla –barlang, hangverseny terem.
Tel: 48/503-000 www.anp.hu 

június 27.: Gomba - Fesztivál/ Kissikátor
Falunap keretében gomba bemutató gombafőző 
verseny. A Kissikátor környékén lévő erdőkben gyűjtött 
gombafajtákból készült ételek bemutatása, zsűrizése, 
jutalmazása.
Információ: Önkormányzat + Alapítvány. Tel: 48/447-003.

június 28 – július 2.: XVIII. Ifjabb Horváth István 
Nemzeti és Nemzetközi Amatőr Színjátszó Fesztivál/
Kazincbarcika, Egressy Béni Művelődési Ház
A rendezvény célja, hogy a külföldi színjátszás mellett a 
hazai amatőr színjátszás minden ágazata is bemutatkozási 
lehetőséget kapjon Kazincbarcikán.
Információ: Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár
Tel: 48/510-220 www.c3.hu/~egressy

Érdekességek Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből
Honfoglaló ősünk : Tarcal vezér

Úgy tartja a fáma, hogy a település névadója, egyik honfoglaló 
ősünk Tarcal vezér.
Ezt erősítendő IV. Béla névtelen jegyzőének sorai, amely a 
magyarok cselekedeteiről című könyvben olvashatók.
„Ekkor Ond, Ketel meg Tarcal, miután az erdőn áthaladának, 
a Bodrog folyó mellett lovagoltak, majd sebes vágtában 
nyargaltak el egy vitéz egy jó magas hegynek a csúcsára. A 
másik kettőt maga mögött hagyva Tarcal a serény vitéz ért fel 
elsőnek a hegyoromra. Ezért a hegyet attól a naptól kezdve 
Tarcal hegyének nevezték el.” 

Rejtélyes éjszakai hangok a Fülemülék völgyében
Nem véletlenül emlegetik Szanticskát – Magyarország 
legkisebb települését – a Fülemülék völgyének, ahol 
különösen ebben az időszakban jellemző a fülemülék 
koncertje.
/Forrás: MME/

Magyarország egyetlen, kizárólag repülőjegy értékesítésével foglalkozó irodája, az Air Patner Repülőjegyiroda Miskolcon 
található. A profiltiszta tevékenységnek köszönhetően a világ valamennyi vezető légitársaságával szoros kapcsolatot alakítottak 
ki és kivívták ezen társaságok szakmai elismerését is.

Az elmúlt évek során az Air Partner Repülőjegyiroda a repülőjegy-eladásban Magyarország legnagyobb forgalmú vidéki 
székhelyű irodájává fejlődött.

A társaság tulajdonosai 1997-ben alapították a céget – felismerve az egyre növekvő igényt a légi úton történő szállításra 
–, amelynek legnagyobb erőssége az üzleti és szakmai utaztatás.

Napjainkra több mint hatvan céggel állnak szerződéses viszonyban, amelyek között számos multinacionális vállalat, 
intézmény, kis- és középvállalat található. A régión kívül az ország más területéről és a fővárosból is folyamatosan érkeznek 
megbízások különböző cégektől dolgozóik utaztatásával kapcsolatban.

A technikai fejlesztésnek köszönhetően a legnagyobb forgalmú cégeknél ún. STP terminálokat működtetnek. Ennek 
lényege, hogy a lefoglalt repülőjegyek a helyszínen, a vállalat irodájában nyomtathatók ki. A többi céghez futárszolgálattal 
vagy gyorspostával juttatják el a repülőjegyeket.

Az Air Partner Repülőjegyiroda természetesen nemcsak a cégek, hanem az egyéni utasok igényeit is kiszolgálja. A 
jelentős légitársaságok mellett az irodában ugyanúgy foglalható az olcsó, „fapados” légitársaságok járataira is jegy.

A modern igényeket követve az iroda a www.airpartner.hu honlapján létrehozta az „on-line” repülőjegy-foglalási rendszert, 
amelyen bárki, a nap bármelyik időszakában önmaga keresheti meg és foglalhatja le repülőjegyét. Ilyenformán az iroda 24 
órán át „nyitva áll” az utazni vágyók előtt.

Magasan a legjobb árakon!




