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Nyár van, még néhány hétig nyár van.
Hurrá nyaralunk!!! Nyaralunk?
(Általában!) No, az idén nyáron biz-

tos, hogy nem mozdulunk sehová. Viccesen
megjegyzem, amikor összeül a családi kupak-
tanács: majd õsszel, mert a mi korunkban
már kényelmesebb utazáshoz a hûvösebb idõt
választani. De most úgy tûnik az õsz is kiszá-
míthatatlanul „forrónak” ígérkezik. Legalább-
is a hazai vállalkozások számára. Így nekünk
is. Úti csomag helyett, azzal a bizonyos má-
sikkal fogunk birkózni – amit egyébként in-
kább reformnak, vagy egyensúlycsomagnak
neveznek –, s csak remélhetjük, hogy megbir-
kózni. Persze elõfordult már máskor is, hogy
pénztárcánk nem engedte meg a nyaralást, s
ha páromnak – szokásával ellentétben – még-
is utazni támadt kedve, mindig azzal hûtöt-
tem le a kedélyét: Ugyan hová utaznál, innen
Tapolcáról, amikor a fél világ hozzánk igyek-
szik nyaralni? Elõször hazánkat kell megis-
merni, nem mindjárt idegen honba szaladgál-
ni – mondom a szokásos pedagógus szöveget
– áltatom magam is a sanyarú helyzetben.
Ezen mindig jót somolygott, néha ugyan ki-
csit savanyúan…

S, mit olvasok a minap, egy brüsszeli elem-
zésben?! Itthon töltik a legalább négyéjszakás
nyaralások 73 százalékát a magyarok, s ez jó-
val magasabb arány, mint az EU-átlag – derül
ki az Eurostat legfrissebb felmérésébõl. Bol-
dog vagyok, hogy az elemzõk is engem igazol-
nak. Másnak is jobb itthon nyaralni, nem
csak nekünk. Örömmel mutatom férjemnek
a statisztikát. Mindjárt igazolva látom az el-
méletemet. 

Az elemzés többi részét persze már csak
egyedül olvasom. A régi tagállamok többségé-
bõl azonban többen utaznak külföldre a sza-
badság alatt, mint ahányan otthon maradnak.
(Vajon miért?)  A legmagasabb arányban –
érthetõ módon – a parányi Luxemburgot
hagyják el polgárai, ha nyaralni mennek: itt
az utak 99 százaléka külföldi utazás. De Bel-
giumból, Írországból, Dániából, Ausztriából,
Németországból, Hollandiából és Nagy-Bri-
tanniából is külföldi végcélja van az utak
többségének. Ezeknek az országoknak az ál-
lampolgárai bizony nem az EU átlag alatt él-
nek, állapítom meg kissé irigykedve.

Ezzel szemben az új tagállamokban a lakos-
ság többsége a nyaralás idején is otthon ma-
rad. Nem akarom itt számadatokkal untatni
az olvasót, de bizony jóval a többség. Ugye
azt ezek után nem kell mondanom, hogy
mindez nem azért van így, mert a régi tagál-
lamok lakosai kevésbé szeretik hazájukat,
vagy nem szeretnék az ifjabb generációval
olyan jól megismertetni azt, mint az új tagál-
lamok polgárai. 

Csak meg kell néznünk az egy fõre jutó
GDP adatokat, s mindjárt megláthat-
juk mi az oka, a látszólagos „Ismerd

meg szûkebb pátriádat” mozgalomnak. Ha
arra is futja egyáltalán?! Mint ahogy sok hazai
családnál bizony, nálunk sem ez volt az igazi
ok, hogy az idén itthon nyaraltak. Itthon nya-
raltunk. 

55JEGYZET

Itthon 
nyaralunk!
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Mád  hajdani  gazdagságát  ma  is  számos  építészeti  remek
õrzi.  A  XVI.  századi  késõ  gótikus  katolikus  templom,  a
XVII.századi  dézsmaház,  a  XVIII.  Századi  copf  stílusú  zsina-
góga,  a  barokk  Rákóczi  –  Aspremont  kastély  és  több  kisne-
mesi  kúria,  amelyek  ma  is  kisvárosias  külsõt  adnak  Mád  fõ-
utcájának.  Ott  jártunkkor  még  apróbb  nyomait  látni  az  elõ-
zõ  napi  –  augusztus  9.  –    özönvízszerû  felhõszakadásnak,
amely  azért  nem  volt  akkora,  mint  2005-bben,  amikor  sárten-
ger  öntötte  el  a  települést,  és  a  lakóházakban  is  kárt  tett  az
áradás.  

– Nem csak a hektikus idõjárásnak, hanem sajnos annak
is köszönhetõ az
áradás, hogy a tele-
pülés melletti he-
gyeken, amikor a
szõlõket újratelepí-
tették, nem épültek
meg a védõsávok és
a vízelvezetõ árkok.
Vagy ha vannak is,
nincsenek rendesen
tisztítva, s nem ve-
zetik el a lezúduló
csapadékot. –
mondja, s mutatja
egy mádi fiatalem-
ber, aki a zsinagó-
gához kalauzol
bennünket, s még
hozzáteszi – De
nemsokára meglesz
a csapadékelveze-
tés, s akkor többé
nem lesz ilyen
gond. Épp ideje,
hogy megoldódjon,
bár azt hozzá kell
tennem, hogy any-
nyit fejlõdött a falu az elmúlt években, mint azelõtt soha…

–  Galambosi  Imre  polgármestertõl  természetesen  errõl  is
érdeklõdtem,  amikor  Mád  elmúlt  éveirõl  és  a  jövõ  terveirõl
beszélgettem.  

– Az elmúlt évi nagy áradás után a csapadékvíz – elveze-
tésére 1,3 milliárd forintot pályáztunk és kaptunk, tehát
ténylegesen megoldódik ez a gondunk. De egyébként abban
van igazság, amit a fiatalember mondott. Sajnos ez a tenden-
cia a hegyen, néhány gazdálkodónál, hogy nem gondozza,
javítja, tisztítja az árkokat, mint valamikor. A régi szõlõsgaz-
dák erre nagyon odafigyeltek.

–  Készítsünk  egy  kis  számvetést!  Ezen  a  pályázaton  kívül
milyen  beruházások  valósultak  meg  az  elmúlt  négy  évben?

Mádi anziksz

Név:  Galambosi  Imre
Kor: 55  év
Eredeti  
foglakozás: borász
Család:  felesége  egészségügyi  dolgozó,  

három  gyermekük  közül  
a  28  éves  leányuk  már  önálló,  
a  24  és  19  évesek  még  iskolások

Hobby:  vadászat,  borászat
Zene:  cigányzene,  magyar  nóta,  

klasszikusok
Könyv:  fõként  lélektani  könyvek,  

de  mindent  szeret
Sport: foci

ÁÁll ttaa ll áánnooss     ii sskkoo llaa
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– Közel 3 milli-
árd forintot nyer-
tünk. Persze többre
pályáztunk… Az el-
sõ lépés a szenny-
vízrendszer megépí-
tése volt 1,150 mil-
lió forintos pályá-
zati pénzbõl, s ezt
az elmúlt évben át
is adtuk, majd az
úthálózat rendbeté-

telét tartottuk fontosnak, s most már elmondhatjuk, hogy
99 százaléka rendben van az útjainknak.  Aztán 70 millió fo-
rintos beruházással építettünk egy 500 adagos konyhát,
amely ellátja az intézményeinket, az óvodát, az idõsek ottho-
nát, és még kihordásos ebéd is van. Ez megyei pályázat volt.
Sok apró pályázatot megnyertünk, óvoda, iskola felújításra,
gépeket vettünk, hogy a település tisztaságáról magunk gon-
doskodhassunk. Elkészült a zsinagóga felújítása180 millió

forintból, és 20
millió forintot pá-
lyáztunk a volt
rabbi képzõre,
amelyben kiállító-
termek is helyet
kapnának. A Für-
dõ - dûlõben lévõ
szabadidõ köz-
pontra 50 millió
forintot nyertünk.
Ez egy ma is ked-
velt kirándulóhely,
ahol szeretnénk
egy halastavat ki-
alakítani, rendbe
tenni a sétáló uta-
kat, és egy boros
pincét építeni. Ar-
ra is nagyon sok
pénzt fordítot-
tunk, hogy kész
terveink legyenek,
így van tervünk a
ravatalozó megépí-
tésre, a sportcsar-
nokra, amely közel

150 millió forintba kerülne. Kész terveink vannak a fõutca
rekonstrukciójára. Ez nemcsak az épületek felújítását, ha-
nem terek építését is jelenti, meg a Mádot kettészelõ Fürdõ
patak leburkolását is. Terv és feladat persze bõven van az el-
következendõ évekre.

–  Azt  tapasztaltam  sétálgatva  a városban,  hogy  pezseg,  él
a  település,  sok  a  vállalkozás,  sokan  sétálnak  helyiek  az  ut-
cán,  és  meglehetõsen  nagy  az  idegenforgalom…

– Több új vállalkozás telepedett meg az elmúlt években
nálunk, s ez nem csak borászatot, hanem egyéb tevékenysé-
get is jelent. Ami persze munkalehetõség is az itt élõknek.
Sajnos a lakosság nem gyarapodik, ma 2600-an lakjuk a tele-
pülést, de ahogy növekszik az idegenforgalom, épülnek, szé-

pülnek a szálláshelyek – mint a 2005-ben átadott mádi Kú-
ria – úgy talál egyre több fiatal helyben munkát, s lassan
gyakorlat lesz, hogy az iskola elvégzése után hazajönnek.
Számos olyan kulturális programunk van, amely sok vendé-
get vonz: mint a szüreti napok, vagy az ökumenikus egyhá-
zi találkozó, a Zempléni Nyár rendezvényei.

–  Milyennek  látja  álmaiban  a  Polgármester  a  jövõ
Mádját?

– Én csak azt szeretném elérni, hogy Mád visszanyerje a
régi városi rangját, amely szõlészeti-borászati központ volt,
ahol alakultak, s mûködtek a takarékpénztárak, ahol pezs-
gett a kereskedelmi élet. Azért dolgozunk, hogy még inkább
méltóak legyünk a Világörökség részeként, egykori hírne-
vünkhöz.

EEggyy  kkiiss  ttöörrttéénneelleemm

A régészeti leletek tanúsága szerint
a régi korok embere is szívesen telepe-
dett le e tájon. Az i. sz. 400. év környé-
kérõl már szõlõtermesztésre utaló lele-
tek is elõkerültek. A település a 13.
században már létezett. Már a legré-

gebbi oklevelekben is mezõvárosként említik. A 15. szá-
zadban a tokaji várhoz tartozott, majd a regéci várhoz.
1541-ben a tállyai uradalom részeként említik.1567-ben a
törökök felégették a falut, de ismét felépült, a 16. század
végére Zemplén vármegye hetedik legnépesebb települése
lett. 1627-ben már vásártartási joga is volt. 1637-ben a tö-
rökök újra felégették. Védekezésül a falusiak megerõsítet-
ték a templomot.

1645-ben pestisjárvány pusztított a faluban, 1694-ben
pedig sáskajárás sújtotta a mádiakat. Ezt 1695-ben egy jég-
esõ követte. A sok csapás után a település újra fejlõdésnek
indult. II. Rákóczi Ferenc és nõvére 1700-ban megvásárol-
ta a települést. Maga a fejedelem is gyakran járt Mádon,
különösen szüret idején. Mád ekkor már híres borterme-
lõ helynek számított, még Thököly Imre is hazaengedte
katonáit szüretre.1739-ben újabb pestisjárvány sújtotta a
falut. A Napóleon elleni háborúk idején a tokaj -hegyaljai
hadak Mádnál gyülekeztek. A század végére a település el-
szegényedett, fõként az adók és a rossz idõjárás miatt. A
19. század elsõ felében ismét járványok pusztítottak.

Az 1848-49-es szabadságharc során sok mádi vesztette
életét, köztük a tizenöt éves Koroknay Dániel, a szabad-
ságharc gyermek-hõse. Nevét ma a mádi általános iskola
viseli. A számtalan csapás, és sok vihar után, a települést
lakói mindig újjáépítették, s ennek a közös akaratnak
tudható be, a nagyarányú fejlõdés.

AAzz     eeggyykkoorr ii     rraabbbbii     kkééppzzõõ     ééppüü ll ee tt ee
mméégg     ff ee llúújj íí tt áássrraa     vváárrAA ffee llúú jj íí tt oo tt tt     

zz ss iinnaaggóóggaa     
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Képösszeállításunk  a  harmadik  tolcsvai  bor-
fesztiválon  készült,  amelynek  szakmai  napját
nemzetközi  konferenciával  kezdték  a  szervezõk:
„Közös  Európáért”  címmel.  –  Ezt  a  kapcsolatépí-
tés  Nagykapos  és  Sárospatak  térségei  között
együttmûködési  megállapodás  aláírásával  is  meg-
pecsételték.  Ficsor  Ádám  FVM  szakállamtitkár  a
borászoknak  tartott  fórumon  azt  is  bejelentette,
hogy  várhatóan  rövidesen  miniszteri  szintre  eme-
li  a  magyar  kormány  az  ukrajnai  tokaji  borhami-
sítások  ügyét,  mert  Ukrajnában  olyan  méreteket
öltött  a  tokaji  borok  hamisítása,  amely  már  veszé-
lyezteti  a  híres  magyar  bor  helyzetét  a  keleti  pia-
cokon.  

A  Kastélyparki  rendezvényt  Vojnár  László
Tolcsva  polgármestere,  és  Ficsor  Ádám  nyitotta
meg.  Természetesen  a  tarcali  és  a  Tolcsva  -
Erdõhorváti  Hegyközségi  borversenyek  eredmé-
nyeit  is  itt  hirdették  ki,  amelyen  a  Sajgó  Pincé-
szet,  a  Kiss  Pincészet,  a  Tokaj  Kereskedõház  Rt.,
a  Pauleczki  Pincészet  borai  vitték  el  a  legtöbb  ser-
leget.  A  három  napig  tartó  rendezvényen  a  mes-
terségek  vására,  s  az  ízletes  étkek,  híres  borok  kós-
tolása  mellett  gazdag  kulturális  programon  is
szórakozhatott  a  közönség.

TTTToooo llllccccssssvvvvaaaa iiii     
bbbboooorrrr ffffeeeesssszzzz tttt iiii vvvváááá llll
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Az  Internet  egyik  turisztikai  weboldalán  még  azt  az  in-
formációt  találtam,  hogy  a  falu  területén  felszínre  törõ  for-
rás  táplálta  strandfürdõt  ajánlják  felkeresni,  mert  kies  kör-
nyezetben  várja  a  vendégeket,  nem  különben  az  üdülõ  terü-
letén  lévõ  kádfürdõ,  amely  a  gyógyulni  vágyóknak  is  kedvez.  

– Legnagyobb sajnálatunkra ez té-
ves információ – mondja a település
polgármestere Weszelovszky  Mári-
usz, aki ugyan dorogi születésû, de
1991 óta az apró településen oktatta
a nebulókat. Az iskolát a fogyatkozó
gyermeklétszám miatt 2004-ben meg-
szüntették, a gyerekek iskolabusszal
Hollóházára járnak. – A strand és a
kádfürdõ 1990-ig mûködött, azóta
sajnos nem. Pedig a bõ hozamú for-
rás vize továbbra is rendelkezésre áll,
s ellát több települést ivóvízzel. Ter-
veink persze vannak, csak befektetõ-
re, vagy pályázatra várunk, hogy egy
25 méteres és egy 15 méteres meden-
cét építhessünk, s ha hõszivattyús
rendszerrel melegítjük majd a vizet,
páratlan környezetben lévõ kincset
hozhatunk létre, amely megoldja a
Kéked munkanélküliségi gondjait is.
Hiszen ott van a területén a csodála-
tosan felújított üdülõközpont, amely
csak a vendégeket várja, s a kastély-

szálló 17 minden kényelemmel ellátott szobája s két csodá-
latos lakosztálya.

–  Milyen  esélyük  van  egy  ekkora  beruházás  megvalósítá-
sára?  Egyáltalán  a  település  az  évi  költségvetésébõl  mire  tu-
dott,  tud  pályázni?

– A tervek szerint ez egy 350 milliós beruházás. Természe-
tesen nem mi akarjuk megoldani, hanem ehhez befektetõket
keresünk. De az elmúlt négy évben azért sok mindenre pá-
lyáztunk és nyertünk is. Így van a falunak 100 millióból
szennyvíz csatornája, két szennyvíz-tisztítóval, így van isko-
labuszunk, így oldottuk meg a konyha beruházásunkat 45
millióból, amely biztosítja a szociális ellátást is, de ellátja a
nyári táborokat, és a vendégeket is, akik a falusi turizmus ke-
retében ellátogatnak hozzánk. Az elmúlt évben elkészült a
közvilágítás korszerûsítése is saját erõbõl. Miután itt élünk
a határ mellett, vannak közös INTERREG-es pályázataink
is. Készen vannak a tervek az utakra pályázati pénzbõl, és mi
is benne vagyunk a „Nagy – Milic – Natúrpark” program-

Kéked, 
a vadregényes táj 
csöppnyi kincse 

Név:  Weszelovszky  Máriusz
Kor: 40  év
Eredeti  
foglalkozás:  tanító,  idén  végezte  a  BKF  

Pályázatíró,  projektmenedzser  szakát,
és  közben  a  nyíregyházi  fõiskola  
hallgatója

Család: felesége  kereskedõ,  
3  gyermekük  van:  18,  10  és  8  évesek

Hobby: természetjárás
Zene:  ‘60-aas  évek  zenéje,  rock,  blues
Könyv: fõként  szépirodalom

ban is, amelyet 2003-ban ala-
pítottak Füzér, Hollóháza,
Pusztafalu, Szalánc,
Szalánchuta, Szkáros és Új-
szállás önkormányzatai. A na-
túrpark gondolatisága olyan
európai mintán alapszik, mely
a vidéki tájak jellegének meg-
tartását célozza, és ennek szol-
gálatába állít minden eljöven-
dõ fejlesztést. A népességeltar-
tó és megtartó képességet az
itt található értékek megõrzé-
sére alapozott gazdálkodás és
az ökoturizmus fejlesztése je-
lentheti. A natúrparkot tehát
a térség településeinek, vállal-
kozásainak, civil szervezetei-
nek összefogásával, a fenntart-
hatóság jegyében, mintegy te-
rületfejlesztési egységként ala-
pítottuk meg.

–  Milyen  terveket  dédelget
a  következõ  ciklusra?

– Ha megválasztanak a település lakói, a következõ négy
év nagy álma, egy  olyan központi tér kialakítása lenne, a fa-
luközpontban, ahol egy minden funkciót magába foglaló új
közösségi ház is felépülhetne, egy szép parkkal. Helyünk van
rá, már csak a 200 millió forintot kellene megszereznünk
hozzá, persze pályázati pénzbõl.

Egy  kis  történelem
A falu elsõ említését 1297-bõl is-

merjük Keked néven. E település volt
az alapja a kialakuló Alsó- és

Felsõkékednek. Neve Kykit, Kekak, Kekud alakban is sze-
repel a késõbbi forrásokban. 1341-ben Villa Kekyd néven
a nagyobb helyek között tartották számon. A 15. század-
tól több nemesi család birtokolja. A török hódoltság mi-
atti kettõs adózás elõl a lakosság elmenekült, a gazdaság
szétesett. A Thököly-felkelés és a Rákóczi-szabadságharc
eredményeként 1715-ben szinte teljesen kihalt település-
ként veszik számba. A 18. században népesítették be újra
szlovákokkal és magyarokkal. 1900 körül Alsókékeden
340, Felsõkékeden 190 lakost tartottak számon. Az egye-
sített falu népessége ma 250 fõ. A település története ösz-
szefügg a falu központjában magasodó várkastély történe-
tével, amely a XV-XVI. században épült, a gótikus építé-
szet stílusjegyeit viseli. Számos átépítésen, bõvítésen és
korszerûsítésen ment keresztül. Mai formájának kialakí-
tását Kékedi György kezdte meg, aki 1613-ra építette fel
udvarházát, melyet a jelenlegi épületegyüttes északi szár-
nya õrzött meg számunkra. A késõbbi tulajdonosok, a
Zombory és Melczer családok folytatták a kastély bõvíté-
sét, amely reneszánsz és romantikus stílusban épült. AA ffee llúújj íí tt oo tt tt     üüddüüllõõ
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Encsi 
ünnep

Fotó  összeállításunk  ízelítõ  abból  a  három
napos  gazdag  programból,  amelyet  augusztus
20-ii  ünnepi  hétvégén  rendezett  a  város  önkor-
mányzata  Encsen.  Bratu  László  polgármester
köszöntötte  a  város  lakóit,  s  miután  minden
egyház  képviselõje  megszentelte  az  új  kenyeret,  úja  a  szóra-
kozás  kapott  fõszerepet.

– Ha nem teszünk sürgõsen az Abaúj - Hegyalja további
leszakadása ellen 20-30 év múlva katasztrofális lesz a helyzet.
Itt csak elnéptelenedett területet talál majd az utazó, üresen
álló, lepusztult házakkal – mondja beszélgetésünk elején dr.
Ódor Ferenc, országgyûlési képviselõ, aki meglehetõsen jól
ismeri a területet, hiszen 1978-tól Garadnán állatorvos, ahol
1990-ben polgármesterré választották, 1994-ben lett a Csere-
háti Településszövetség elnöke, és most már harmadik cik-
lusban a terület képviselõje is.

–  Miért  ilyen  szkeptikus?  Az  Uniós  csatlakozásunk  óta
prioritást  élveznek  az  elmaradott  területek,  és  a  2007-113-aas
költségvetési  idõszakban  nagyon  sok  lehetõséget  lehet  majd
kiaknázni  a  kistérség  felzárkóztatására.

– Egyáltalán nem vagyok szkeptikus, csak mint valóban
ezen a területen élõ és dolgozó ember, nap mint nap olyan
dolgokat tapasztalok, amelyek nem tesznek mindig bizako-
dóvá. Ráadásul vannak visszafordíthatatlan, vagy nagyon
nehezen visszafordítható következmények, amelyek nagyon
fájdalmasan érintik az itt lakókat: iskola bezárások, posta
bezárások, önkormányzatok megkurtítása, vasúti közlekedés
megszüntetése, hogy a munkanélküliséget, az elmaradott
infrastruktúrát már ne is említsem. Az önkormányzatok
alulfinanszírozottak, mert úgy tûnik a kormányzat a saját
rossz lépései miatt, még õket bünteti. Nem azért nem tudja
a kis önkormányzat fenntartani az iskoláját, intézményét,
mert rosszul gazdálkodik, hanem mert az állam kevés fej-
kvótát biztosít. Más bevételük viszont nincs, hiszen itt ele-
nyészõ az iparûzési adó befizetés.

–  Mi  lehet  a  kiút?
– A foglalkoztatási gondok enyhítésére a terület adottsá-

gai miatt a mezõgazdaságot, s ahhoz kapcsolódó feldolgozó-
ipar fejlesztését tartanám, a leginkább megvalósítható meg-

oldásnak. Mire gondolok? Erdõgazdálkodásra, a legeltetõ ál-
lattartás visszaállítására, és zöldség-gyümölcstermesztésre.
Ehhez nem kell különösebbképpen szakképzett munkaerõ,
amivel sajnos ebben a térségben nem is nagyon dicsekedhe-
tünk. Azután az ehhez kapcsolódó feldolgozóipar fejleszté-
sére, persze inkább közép vállalkozások szintjén, ahová vi-
szont már kellenek majd a jó szakemberek is. Lehetõséget lá-
tok még a környezetvédelmi ipart fejlesztésében, a szelektív
szemét feldolgozás is adna munkát az itt élõknek. Ezt per-
sze nem én találtam ki, hanem készült erre egy jó tanulmány
a BayLogi Intézetben, s ezt fel lehetne használni. Magyarul
a ma még környezetet szennyezõ elektronikai hulladékok
szétszerelése, az abban található anyagok szétválogatása, új-
rahasznosítása. Ez a romák foglalkoztatását is megoldhatná
a Csereháton. Mert ma sem iskolába nem tudjuk kényszerí-
teni Õket, sem szakmát tanulni, sem dolgozni, és a szociális
ellátás is arra ösztönöz, hogy ne dolgozzanak, hiszen a gyer-
mekekbõl megélnek. Így aztán csak szaporítjuk az írástudat-
lan, munkanélküliek tömegét, ami még inkább a térség le-
szakadásához vezet. Persze tudom az ilyen feldolgozók meg-
építése nem állami, vagy önkormányzati feladat, de ezek ge-
nerálása igen.

–  Sokan  emlegetik  a  turizmusban,  az  idegenforgalomban
rejlõ  lehetõségeket.  Ön  szerint  mivel  lehetne  ide  vonzani  a
látogatókat?

– A turizmus fejlesztésében is van realitás. Lassan elkészül
a Miskolc-Kassa fõút négysávosítása, ez nagyon fontos a tu-
rizmus szempontjából is. Gazdagok vagyunk természeti kin-
csekben, épített örökségben, a három helyen, Korláton, Szik-
szón és Encsen biztosan tudjuk, hogy van meleg vízkincs.
Ezeket okosan ki lehetne használni. Ehhez persze türelmes
tõke, infrastruktúra, s szakemberek kellenének. Nem a nyu-
gati turisták után kellene ácsingóznunk, hanem meg kellene
fognunk a hazai, és a keleti régiókból ideutazókat, komplex
kínálattal, amelyben a bor, a túrázás, a pihenés, a rekreáció,
a vízi turizmus, a lovas-turizmus, a hagyományok ápolása
egyaránt szerepel. Akkor lehetne itt az idegenforgalom -ha
nem is húzó – de legalább meghatározó ágazat.

–  Mit  tehet  mindezért  egy  országgyûlési  képviselõ?
– Koordinál, felhívja a figyelmet a problémákra, interpel-

lál, és lobbyzik, lobbyzik, lobbyzik…
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„A Magyar Keres-
kedelmi és Iparkama-

ra évek óta következetesen szorgalmazza a költségvetés
egyensúlyának helyreállítását és a strukturális reformok vég-
rehajtását. A strukturális reformok nélkül a költségvetés ki-
igazítása csak idõleges, a pazarló és rosszul mûködõ rendsze-
rek elõbb utóbb újra hiánynövelõ tényezõként jelennek
meg. Az MKIK az egyensúly javítása érdekében elkerülhetet-
lennek tart bizonyos megszorító intézkedéseket. A megszo-
rítások azonban nem lehetnek öncélúak, a reformokra épü-
lõ, azokból következõ egyensúly-javítási feladatok teljesítését
kell elõmozdítaniuk. A MKIK egyúttal felajánlja együttmû-
ködési készségét a kormánynak az egyensúly érdemi javítása
érdekében teendõ intézkedések, különös tekintettel a mûkö-
dési kiadások csökkentésének kidolgozásában.”

–  A  fenti  idézetet  a  Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara
állásfoglalásából  vettük.  Ön  szerint  hogyan  hat  a  megye  gaz-
daságára  ez  a  program,  s  mit  tudnak  helyben  tenni?  

– Az látszik és azt érezzük, hogy a ezek a tervek a vállala-
tokra hárulnak, amellyel talán rövid távon elérhetõ a cél, de
ez nem olyan forgatókönyv, ami túl biztató jövõképet mu-
tat. Pedig nem kellene felélnünk a jövõnket, erre semmi nem
kényszerít bennünket. A mi megyénkben 5 százalék alatti a
cégek árbevétel arányos nyeresége, s ezt ezek a megszorítások
elviszik – válaszolja kérdésemre Bihall  Tamás, a BOKIK
elnöke. –  A multikat nem igazán érintik súlyosan ezek a lé-
pések, de a hazai kis és középvállalkozásokat, s fõként a vi-
dékieket annál inkább. A veszteséges vállalkozások aránya
mintegy 40%-ra tehetõ, ami nemzetközi összehasonlításban
is kiugróan magas. Bár valószínûsíthetõ, hogy sok esetben
„eldugják” a jövedelmeket és az így megjelenõ szürkegazda-
ságot meg kellene adóztatni, azonban erre nem az elvárt adó
az alkalmas eszköz.  A járulékok emelésével és az adóterhek
növelésével még inkább teret engedünk a fekete gazdaság-
nak, és a tõkeszegény cégek bezárásának, amely újabb mun-
kanélküliséget eredményez majd. Programokra, vállalkozá-
sokat segítõ akciókra lenne inkább szükség. Az intézkedések
csak akkor lehetnek eredményesek, ha valódi reformokhoz
kapcsolódnak, illetve reformok alapozzák meg õket, s nem
állítják le a gazdaság, a vállalkozások fejlõdését, amely veszé-
lyeztetné az EU források felhasználását. Mit tehet a Kama-
ra? Nos, Én levelet írtam valamennyi országgyûlési képvise-
lõnek, a megye, a kistérségek és Miskolc vezetésének, amely-
ben nemcsak álláspontomat fejtettem ki, hanem felajánlot-
tam a közremûködésünket a gazdaságfejlesztés területén, s
közmegegyezésre kértem a feleket. A közmegegyezés elõké-
szítéseként széles körû szakmai tájékoztató kampányt kell
indítani annak bemutatására, hogy milyen hatásokkal és kö-
vetkezményekkel jár, ha nem kerül sor az egyensúlyjavító in-
tézkedésekre. Számos egymásnak ellentmondó nyilatkozat
jelenik meg, így még a vállalkozások jó része és a lakosság

többsége sincs tisztában a tényleges helyzettel. Ne felejtsük
el, közel 8000 milliárd forintnyi fejlesztésre lesz lehetõsé-
günk a következõ EU-s költségvetési ciklusban pályázati
pénzekbõl. A tõkeszegény, forráshiányos, agyonnyomorított
vállalkozások ezzel majd nem tudnak élni, márpedig aki
most ebbõl kimarad, az végképp leszakad.

–  A  másik  nagyon  aktuális  és  izgalmas  kérdés  a  szakkép-
zés  helyzete  ebben  az  oktatáspolitikai  dzsungelben.  A  kama-
ra  szerepvállalása  folyamatosan  erõsödik  a  szakképzés  átala-
kításában.  Hogyan  törekszik  arra,  hogy  visszanyerje  egykori
hírnevét  a  magyar  szakképzés,  s  hogy  valóban  a  gazdaság  igé-
nyei  szerint  történjen  a  drága,  de  sokszor  alacsony  hatékony-
ságú  átképzés?

– A változásokhoz rendszerszemléletre van szükség, s
nem szabad a szakképzést önmagában kezelnünk, hanem az
általános iskolától az egyetemig bezárólag. Van a kamarának
szakképzés-fejlesztési stratégiája, amely tartalmazza a legfon-
tosabb feladatokat. Ebbõl csak címszavakat mondanék: a
szakmunkásképzés átjárhatóságának megteremtése; a szak-
képzés - felnõttképzés integrált megújítása; a gazdaságot köz-
vetlenül szolgáló rövid ciklusú képzések; a mesterképzés az
élethossziglan tartó tanulás szerves része, szakmunkás vég-
zettségre épülõ új képzési szint legyen; a finanszírozás ne a
„pazarló koldusokat” támogassa; a szakképzés ne a maradék
elv alapján mûködjön. S, hogy ehhez mi kell? Mindenek-
elõtt van egy korrekt felmérésünk, amely alapján azt szeret-
nénk, hogy az OKJ alakuljon át a tényleges igényeknek meg-
felelõen. Mi további 14 szakma képzésének irányítását vesz-
szük át, s ezek olyan szakmák, amelyek valóban hiányszak-
mák, s fontosak a gazdaságnak. Azt akarjuk, hogy ezeknél a
szakmáknál a 2007. január 1-tõl a vizsgaelnököket és a tago-
kat is a kamara, illetve a szociális szféra adja, Szeretnénk egy
Regionális szakképzési modellt elkészíteni. Ezzel elvben már
minden érintett fél egyetértett. Mirõl kell, hogy szóljon ez a
modell? Felmérés, tervezés, beiskolázás, társadalmi tudatfor-
málás és pályaorientáció. Ma drágán és feleslegesen képez-
zük az állástalan diplomásokat, jó szakembert pedig nem ta-
lálunk. Persze arról is szólna, hogy hogyan lehet a pazarló
átképzési rendszert megszüntetni, s a fölösleges kapacitáso-
kat jó helyre csoportosítani. Azt szeretnénk, hogy az iskolák-
ban erõsödjön a gyakorlati képzés aránya, hiszen ma egy jó
szerszámkészítõt, vagy CNC esztergályost – akiket tárt ka-
rokkal várna a piac- nincs lehetõség a gyakorlatban oktatni.
Ezt a modellt elkészítjük, letesszük az asztalra, s hogyan él
vele az ország, az már a közös összefogáson múlik. A szak-
képzés jó hírét sajnos nem lehet egyik percrõl a másikra visz-
szaszerezni, csak ilyen tudatos, hosszú távra szóló lépések-
kel. Nekünk szülõknek is tudomásul kell vennünk, hogy
nem csak a diplomás az ember, hiszen van olyan gyerek,
akiknek a kezében van a diplomája.

„Nem kellene 
felélnünk 

a jövõnket!”

OBE

– A paratölgy termõhelye jellemzõen a mediterrán övezet.
A parafaburkolatok nyersanyaga a paratölgy kérge, melyet
hántással nyernek. Ezzel az eljárással egyetlen egy fát sem
kell kivágni ahhoz, hogy feldolgozható nyersanyagot kap-
junk. A paratölgy a lehántolt kéreg helyére újabb réteget nö-
veszt kb. 9 év alatt. Kétszer jártam már Portugáliában, ahol
magam is megcsodálhattam az ültetvényeken a kitermelést.
A kéreg hántását most is évszázados, tradicionális módsze-
rekkel, kézzel végzik. Nem dicsekvésképpen mondom, de
ennek a portugál cégnek, ahol jártam, ma a 3. legjobb for-
galmazói vagyunk. Egyébként valamennyi természetes anyag
közül a parafának vannak a legjobb szigetelési tulajdonságai,
ezért kedvelt burkolóanyag.
Nagyon tartós, jó hang és hõ-
szigetelõ képességû. Bogarak,
rágcsálók nem támadják meg,
penész, baktérium és korha-
dás álló. Mérettartó nem zsu-
gorodik, nem duzzad. Élettar-
tama korlátlan. Kiváló hõszi-
getelése miatt megõrzi az ott-
hon melegét, és lakásunk tel-
jes stílusváltáson esik át. Ha
parafával burkolunk sokkal
csendesebb, melegebb, har-
monikusabb otthont vará-
zsolhatunk – meséli lelkesen
Bódig László (45), a Zöldlán-
colat Kft. tulajdonosa, ami-
kor az üzletükben rácsodál-
kozom a parafaburkolatok sokféleségére.

A cég tipikus ma-
gyar családi vállal-
kozás, amelyet
1990- ben alapított
jelenlegi tulajdono-
sa. Elõször fõként
lambériát és hajó-
padlót gyártottak,
majd késõbb bõvült
a termékek köre, fe-
nyõ – fûrészárú
forgalmazással, dís-
zlecek, ajtók, abla-
kok gyártásával.
Mára úgy mûködik,
mintegy franchise
rendszerû hálózat,
amelynek a régió-
ban 25-30 tagja van.

Az anyacég Mis-
kolcon húsz
embernek ad
munkát a Fono-
da úti üzemben.

– Az elmúlt
16 év alatt na-
gyon sokat fej-
lesztettünk az
üzemünkben,
hiszen a korsze-
rû technika

megkönnyíti a mi munkán-
kat is – folytatja a cégvezetõ.
Festõkamrát, szárítóberende-
zést, hajópadlógyártó gépet
vásároltunk, részben pályázati
pénzekbõl. Szerencsére pozití-
van változnak a trendek a la-
kásépítésben is, s újra egyre
nagyobb teret kap a PVC bur-
kolatok, és a szõnyegpadló
helyett a parketta, a hajópad-
ló. Mi fõként a hazai parket-
tagyártók termékeit forgal-
mazzuk, de azért dán, svéd
parkettáink is vannak, meg
egzota fából készültek is.
Mindenki talál igénye és
pénztárcája szerinti terméket. 

A cég teljes körû kiszolgálással várja a vásárlókat, a felmé-
réstõl, a gyártáson keresztül a a szállításig, és a helyszínen va-
ló kivitelezésig. A fejlesztésekkel mára elérték, hogy 1 millió
folyóméter szegõlecet tudnak évente legyártani, a sok egyéb
termék mellett. Nemcsak a cégek a vállalkozások, hanem a
lakosság igényeit is ki tudják elé-
gíteni.

– Természetesen mindig új és
új dolgokon gondolkodunk, így
szeretnénk még a díszléc gyár-
tást fejleszteni. A gépeinket az új
termékek miatt is folyamatosan
korszerûsítenünk kell. Most pe-
dig új termékként, kedvezõ áru
konyhabútorok forgalmazásába
szeretnénk belefogni, ami a pro-
filunkba vág ugyan, de mégis-
csak szélesíti a termékskálát.-
mondja beszélgetésünk végén a
tulajdonos.

ZÖLDLÁNCOLAT

CCssaakk     tt eerrmméésszzee tteess     aannyyaaggbbóóll
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- Az 1997-es esztendõben váltak teljessé azok a feltételek,
amelyek alapján dönthettünk a város beruházásairól. S mi-
vel szinte egy idõben kezdõdtek a fejlesztések, így több kft-t
alapítottunk. Ilyen beruházás volt - többek között - a sport-
park, a termál és strandfürdõ, az ipari park közmûvesítése,
a bogácsi üdülõ központ. A létesítmények átadását követõ-
en pedig, összpontosítani kellett ezek üzemeltetésére, ame-
lyek összevonásokat tettek szükségessé. Ennek a több mint
nyolc éves folyamatnak az eredménye, hogy 2006. július 1-el
a kilenc kft-bõl mindössze egy látja el a jövõben az egységes

a városüzemeltetést, a vagyonkeze-
lést, a vagyonhasznosítást, és a gaz-
daságfejlesztést. A TiszaSzolg 2004
Kft mintegy 8 milliárdos tõkeerõvel
rendelkezik, amely piaci körülmé-
nyek között is versenyképes lehetõ-
ségeket biztosít.

- Számunkra fontos, hogy a szol-
gáltatások, a város és a vonzáskör-
zetben lévõ települések üzemeltetése
magas szinten folytatódjon, az itt la-
kó polgárok megelégedésére. Termé-
szetesen a vagyonkezeléssel, a va-
gyonhasznosítással egy másik fontos

cél ahhoz, hogy közremûködésükkel gyarapodjon, tovább
fejlõdjön a város, a térség. Továbbá - ha szükségessé válik-
egy esetleges hitelfelvételnél, pályázat elnyerésénél fontos
szerepet játszik a tõkeerõ, amellyel ma Tiszaújváros rendel-
kezik. Természetesen, mint mindenütt a gazdaságban, a pia-
ci feltételek érvényesítését helyezi elõtérbe a tulajdonos. Mi
is  ezt tartjuk mércének, ugyanakkor messzemenõen figye-
lembe vesszük - és tettük eddig is - hogy a szolgáltatások el-
lenértékét úgy állapítsuk meg, hogy az elfogadható mértékû
legyen a szolgáltatásokat igénybevevõk számára. Mára ön-
kormányzati tulajdonban csupán a TiszaSzolg és a Tisza-mé-
dia maradt, természetesen elkülönülve egymástól. Ami pedig
az összevonást illeti, nyugodt szívvel közölhetem, nem volt
érdemben létszámleépítés, mindössze nyolc munkavállaló-
val lett kisebb a létszám, Õk, nyugállományba vonultak.

Hegedûs György, a TiszaSzolg 2004. Kft ügyvezetõ igazga-
tója tájékoztatásként közölte, hogy a társaságot rajta kívül
Vígh Sándor és dr. Fejes János vezeti. A kft három üzletágát,
a vízellátást, a szennyvíztisztítást, a hulladékgazdálkodást, a
köztisztaságot és a lakossági karbantartást - összességében - a
közszolgáltatási üzletágat Nagy Miklós, a Termálfürdõ és a
Sport-Park üzletágat Gál Csaba, míg az ipari parkot és a va-
gyongazdálkodási üzletágat Jordán István irányítja

„Egybekelt” az Iveszt Rt. 
és a TiszaSzolg 2004 Kft.

Kilenc helyett egy gazdasági társaság Tiszaújvárosban 

Tiszaújváros gazdasági társaságai 1997-tõl:

Projekt Kft.                         T-Contraktor Kft.
Városgondnoksági Kft.         Termálfürdõ Kft.
Sportpark Kft.                   Tisza-Távhõ Kft.
Tiszaújváros Inveszt Rt.      Sajóvízmû Kft.

T-Invesztorg Kft.

Az összevonás fontosságáról, kronológiájáról Koscsó Lajos 
és Hegedûs György adott tájékoztatást

Július  1-ttõl  már  csak  egy  közszolgáltató  egység,  a
TiszaSzolg  2004  Kft  biztosítja  Tiszaújvárosban  a  szolgál-
tatásokat,  a  város  üzemeltetését  és  a  vagyonkezelést.  A
beolvadással,  az  Inveszt  Rt  eddigi  feladatait  is  átvéve,  egy
korszerû,  a  mai  elvárásoknak  eleget  tevõ,  gazdasági  tár-
saság  egységesítésének  indokairól  kérdezte  munkatár-
sunk  Koscsó  Lajos  alpolgármestert.

Fekete  Béla

Egy társaság, egy székház

HHaaggyyoommáánnyy  sszzeerriinntt,,  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóóvvaall
kkeezzddõõddöötttt  aauugguusszzttuuss  22-áánn  BBuuddaappeesstteenn,,  aa  88..
TTrriiaattlloonn  nnaaggyyhhéétt  ééss  aa  1100..  aallkkaalloommmmaall  rreennddee-
zzeennddõõ  TTrriiaattlloonn  VViilláágg-kkuuppaa  kküüzzddeelleemm
TTiisszzaaúújjvváárroossbbaann..    AA  ttáájjéékkoozzttaattóótt  ttaarrttóókk,,  ííggyy
KKoossccssóó  LLaajjooss  aa  sszzeerrvveezzõõbbiizzoottttssáágg  eellnnöökkee
TTiisszzaaúújjvváárrooss  aallppoollggáárrmmeesstteerree,,  ddrr..  MMáárrkkuuss  GGáá-
bboorr  ffõõrreennddeezzõõ,,  aa  MMaaggyyaarr  TTrriiaattlloonn  SSzzöövveettsséégg
aalleellnnöökkee,,  MMáárrkkuuss  GGeerrggeellyy  vveerrsseennyyiiggaazzggaattóó,,  aazz
EEuurróóppaaii  SSzzöövveettsséégg  ffõõttiittkkáárraa,,  PPáállffffyy  GGáábboorr,,  aa
ffõõttáámmooggaattóó  TTVVKK  NNyyrrtt  kkoommmmuunniinnáácciióóss  vveezzee-
ttõõjjee,,  LLeehhmmaannnn  TTiibboorr,,  aa  mmaaggyyaarr  vváállooggaattootttt
sszzöövveettssééggii  kkaappiittáánnyyaa,,  vvaallaammiinntt  TTöörröökk  DDáánniieell,,
aa  mmaaggyyaarr  vváállooggaattootttt  ttaaggjjaa,,  aa  TTVVKK-MMaallii
TTrriiaattlloonn  KKlluubb  ééllvveerrsseennyyzzõõjjee  eeggyyöönntteettûûeenn  aazztt
hhaannggssúúllyyoozzttáákk,,  hhooggyy  vviilláággvviisszzoonnyyllaattbbaann  iiss
eeggyyeeddüülláállllóó,,  hhooggyy  ttiizzeeddsszzeerr  iiss  TTiisszzaaúújjvváárrooss  aazz
eeggyyiikk  sszzíínnhheellyyee  aa  VViilláágg-kkuuppaa  kküüzzddeellmmeekknneekk..

Az augusztus 13-i nemzetközi megmérette-
tésre, a sajtótájékoztató idejéig - 138-an jelez-

ték részvételüket, amely egyben az utolsó le-
hetõség a versenyzõk számára, hogy megmé-
rettessék magukat a három héttel késõbbi
lausanne-i világbajnokságon.

Pálffy Gábor érdeklõdésünkre közölte,
hogy a vegyipari nagyvállalat méltán büszke
az elmúlt tíz éves együttmûködésre csakúgy,
mint arra, hogy együtt rendezhetik a jubileu-
mi Világkupa futamot.

- Úgy gondolom - folytatta a kommuniká-
ciós szakember, - hogy nem hétköznapi, ha
egy ipari cég és egy rendezvénysorozat ilyen
hosszú távon is kölcsönös megelégedéssel
munkálkodik együtt. A magam részérõl bí-
zom benne, hogy a közönséget - köztük sok-
sok TVK-s munkavállalót és családját, partne-
reinket - az eddig megszokott felejthetetlen
emlékekkel és élményekkel, megajándékoz-
zuk.

A  TVK  BÜSZKE,  
A  TÍZÉVES  EGYÜTTMÛKÖDÉSRE

HHaa    aauugguusszzttuuss,,     úújjrraa
TTrriiaattlloonn    NNaaggyyhhéétt,,
VVii lláágg--kkuuppaa    
kküüzzddeelleemm    

Pálffy Gábor: – Cégünk méltán 
büszke az elmúlt 

egy évtizedes együttmûködésre

Fekete  Béla
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Három  óriási  magán  beruházás,  amely  az  elkövetkezendõ
négy  év  alatt  megvalósul  Miskolcon,  amelyek  beruházási  ér-
téke  közel  tizenöt  milliárd  forint,  s  amelyek  sokféle  érzést
keltettek  a  város  lakóiban.  Ezt  bizonyítja  a  számtalan  fóru-
mon  elhangzó  érv  és  ellenérv.  Engedtessék  meg  az  újságíró-
nak  egy  személyes  megjegyzést,  én  azt  mondom  –  ha  a  há-
rom  terület  jelenlegi  állapotát  is  figyelembe  vesszük  –  örül-
jünk  annak,  hogy  van  olyan  magáncég,  aki  megoldja  azokat
a  fejlesztéseket,  amelyre  a  városnak  láthatóan  a  közeljövõ-
ben  semmilyen  saját  forrás  nem  áll  rendelkezésére.  Termé-
szetesen  úgy,  hogy  az  illeszkedjen  a  város  hosszú  távú  ren-
dezési  tervéhez,  s  megfeleljen  a  szakmai  követelményeknek.
Az  épülõ  objektumokról  –  piac,  szálloda,  üzletközpont  –
Várkoly  Péter  projektmenedzserrel  beszélgettünk.

–  Kezdjük  talán  azzal  a  beruházással,  amely  a  leghama-
rabb  elkezdõdik,  s  amely  leginkább  érdekli  a  város  lakóit.
Ez  Miskolc  éléskamrája,  a  piac.  A  legutóbbi  közgyûlési  ülé-
sen  döntöttek  arról,  hogy  az  Ikeron  Rt.  lesz  a  beruházó,  va-
lamint  arról  is,  hogy  az  önkormányzat  a  befektetõvel  gazda-
sági  társaságot  alakít:  a  Miskolci  Piac  Zrt.-tt.  A  beruházás  2,6
milliárd  forintba  kerül,  az  összeget  a  befektetõ  állja,  az  ön-
kormányzat  nem  járul  hozzá  a  költségekhez.

– Így igaz. Az a konstrukció, hogy a közös cég 20 eszten-
dõre jön létre, amely persze majd meghosszabbítható. A
földtulajdon a miskolci önkormányzaté marad, amelyért a
Miskolci Piac ZRt. fizeti majd a bérleti díjat. Véleményem
szerint a Búza téri piac jelenleg sem állagában, sem infrast-
ruktúrájában nem alkalmas arra, hogy egy nagyváros elsõ
számú piaca legyen, ezért az önkormányzat 2004-ben elha-
tározta, hogy ezen változtat. A közgyûlés akkor felhívást
tett közzé, amelyben elõzetes kötelezettségvállalás nélkül
ajánlatokat kért a piac és környékének átépítésére, fejleszté-
sére, s erre mi adtuk a legjobb ajánlatot. Az a célunk, hogy
az üzemeltetõ a szolgáltatók és a vevõk is megtalálják szá-
mításukat az új piacon. A vásárcsarnok épülete – mivel mû-
emlék – megmarad, sõt a homlokzat kiemelt szerepet kap.
A bõvítés kelet-nyugati irányba történik, és 7600 négyzetmé-
ternyi terület lesz beépítve. Az új piacon a pecsenyések, ven-
déglátósok, valamint a virágosok külön egységekben kap-
nak helyet. 

–  Három  fontos  kérdés  izgatja  a  jelenlegi  árusokat:  mi-
lyenek  lesznek  a  bérleti  díjak,  hol  fogunk  parkolni,  s  lesz-ee
helyük  továbbra  is  az  õstermelõknek?

– Az új piacon  az önkormányzat által irányadó árak az
érvényesek, azaz 55 ezer forint négyzetméterenkénti ár egy

évre, ami ha visszaosztjuk cca 4500 forint havonta, s ehhez
jön az üzemeltetési költség, amelyben a takarítás, és a kor-
szerû õrzés-védelem is benne van.10 évre megvásárolható a
bérleti jog, amely addig tulajdonjogként mûködik, azaz akár
el is adható, persze akkor, ha az üzemeltetõvel egyeztettek.
Ez az összeg a felmérések szerint, a jelenlegi forgalom 8-10
százalékát teszi ki egy-egy bérleménynél, amely talán nem
mondható túlzónak. 

Parkolásra a beruházás ideje alatt a Huszár utcán lesz le-
hetõség, mert a jelenlegi parkolóban üzemel majd ideiglene-
sen a piac egy része. A késõbbiekre vonatkozóan pedig ne-
künk is van tervünk a közelben egy mélygarázs építésére. Az
õstermelõknek továbbra is helyük van a piacon, napi illetve
havi jegyet válthatnak majd a szabadtéri, de fedett részen, de
csak valóban  az õstermelõknek, nem azoknak, akik így
akarják kijátszani a kedvezõ adótörvényeket.

–  Mi  a  menetrend?
– Október 1-ig tárgyalunk a jelenlegi kereskedõkkel, ad-

dig senkivel nem kötünk új szerzõdést. December végéig a
jelenlegi helyen árulnak majd a pecsenyések, zöldségesek, vi-
rágosok, azután átköltöznek az ideiglenes piacra, és átadják
a helyet az építkezésnek. Egy évre rá pedig beköltöznek az
újjávarázsolt, minden igényt kielégítõ, korszerû új épületbe.

–  Lássuk  a  másik  sokat  vitatott  tervet,  amely  a  közel  10
éve  bezárt  Erzsébet  fürdõ  megnyitásával  karöltve  valósul
meg  2007  második  felétõl,  2009  végéig.  Apropó  tervek!  Mi-
ért  választották  mindhárom  befektetésük  tervezõjéül  a  Csi-
kós  építész  irodát?

– Elsõsorban azért, mert az Ikeron Rt. korábbi beruházá-
saiból is jó néhányat már Õk terveztek, másodsorban azért,
mert e kor nagyszerû építészének tartja a szakma, és a cé-
günk tulajdonosa, harmadsorban azért, mert  több olyan ha-
zai, s nemzetközi tender nyertese, amely hasonló vagy ennél
nagyobb feladat, s amit kitünõen megoldott. No nézzük a
szállodát! A komplexum egy közel hat milliárdos beruházás-
sal készülõ 150 szobás, 500 fõs kongresszusi teremmel ren-
delkezõ wellness szálloda lesz, amelyhez a jelenlegi fürdõ
mellett egy látványfürdõ is kapcsolódik. Ehhez építünk még
egy 180 autót befogadó mélygarázst is. Erre nagy szüksége
van Miskolcnak, hiszen a belvárosban nincs elegendõ szál-
láslehetõség, pedig az idegenforgalom fellendítését célozták
meg rövid, hosszú távú terveikben. 

–  A  Miskolci  Centrum  Üzletházról  még  keveset  hallot-
tunk.  Hol  lesz  ez  az  új  üzlet  és  irodaház?

– A belvárosban az Ady Endre és a Szûcs Sámuel utcák
által határolt parkoló helyén, a Skála Áruház mögött. Ez egy
közel 6 milliárdos beruházás, ahol 6000 négyzetméteren üz-
letek, 8500 négyzetméteren irodák, és egy két szintes mélyga-
rázsban 240 autó kap helyet. Ezt is 2007 végén kezdjük épí-
teni, s 2009 végére szeretnénk átadni.

–  Nemsokára  felépül  a  belvárosi  két  bevásárlóközpont
mellett  a  harmadik,  a  Macropolis  is.  Nem  gondolja,  hogy
nagyon  nehéz  lesz  élettel  megtölteni  ezt  az  újabb  komplexu-
mot  a  belvárosban?

– A már mûködõ bevásárlóközpontok sikere arra enged
következtetni, hogy szeretnek az emberek jó körülmények
között, télen fûtött, nyáron hûtött, tiszta környezetben vásá-
rolni, ezért biztosan megtelik majd a ház élettel. Az irodákat
illetõen pedig, szerintem még mindig kevés a jól felszerelt,
korszerû irodaház Miskolcon. Sok cég kényszerül eldugott
lakásokba, s régi, lelakott városszéli épületekbe, ahol lássuk
be, nem olyan körülmények között fogadhatják az üzletfele-
ket, mint majd nálunk. A cég menedzsmentje bízik abban,
hogy lesz ebben a leszakadt régióban elmozdulás, s ehhez
ilyen módon is szeretne hozzájárulni.                              

Fejleszt Fejleszt 
az Ikeronaz Ikeron

TTizenöt milliárddal gyarapszik Miskolcizenöt milliárddal gyarapszik Miskolc

Orosz  B.  Erika
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Korábbról  ismerem  a  portréit.  Az  évek  során  mindig  meg-
álltam  a  fõutcai  és  a  Déryné  utcai  vitrin  elõtt,  és  csodáltam
õket.  A  mûvészek,  a  csavargók,  az  utca  látható  és  láthatatlan
figuráinak  képét.  Sokszor  beleborzongtam  a  felismerésbe,
mennyire  élõk  ezek  az  arcok,  ezek  a  tekintetek.  És  most,
hogy  végre  eljutottam  Szécsi  Zoltán  nemzetfényképész  mû-
termébe,  már  talán  sejtem  is  a  titkot.  Ez  az  ember  a  másik
ember  lelkébe  néz,  azt  kutatja,  és  ha  megpillantja  -  megörö-
kíti.  Munkáival  nem  beszél  mellé,  õ  az  igazságra  kíváncsi,
azt  mutatja  meg.  Álarcok  nélkül.

Szécsi  Zoltán  miskolci  mûtermében  álldogálunk,  hosszan
belenézek  egy-eegy  szempárba.  Õ  szüntelenül  magyaráz,  mi-
közben  sorra  megmutatja  nekünk  élete  „arcait”  –  az  egyház-
fõkét,  a  mûvészekét  (ott  a  kedvencem,  a  Komlós  Juci  -
Besenyei  Ferenc  párosról  készült  fotó  is)  és  a  csavargókét,
köztük  van  a  már-mmár  legendává  vált  Dzsekszon-pportré  is.
Emberek,  arcok,  sorsok  és  harcok…  –  egy  másik  ember  lelki
ráhangolódásából…  

– Egyszer a Budai Várban megnéztem egy fotókiállítást,
amely százhúsz ember gyorsportréját mutatta meg – meséli
a mûvész, már gyönyörû kisgyõri otthonuk konyhájában ül-
dögélve. – A megnyitón részt vett a nemrég elhunyt Zenthe
Feri bácsi is, több ismert személy mellett. Negyven éves vol-
tam, és mint már beszélgetésünkkor kiderült, Feri bácsi ép-
pen duplája, akkor töltötte be a nyolcvanat. Alig néhány
perc múlva mi már tegezõdve a gyermekkorunkról és a
nagyszüleinkrõl meséltünk egymásnak. Búcsúzáskor leírta
egy papírkára a nevét és a telefonszámát.

Idõközben  a  kis  konyha  megtelik  élettel  –  érkezik,  és
megy  a  Szécsi-ccsalád  apraja-nnagyja.  Velünk  együtt  hallgatják
a  régi  történeteket.

– Aztán a televízióban láttam egy portréfilmet Zenthe Fe-
ri bácsiról. Faggatták a magánéletérõl, a családjáról, de õ el-
zárkózott a válaszadástól. Velem pedig ezekrõl a bizalmas té-
mákról beszélt, õszintén! Érdekes, hogy két, egymás számá-
ra ismeretlen ember egyetlen pillanat alatt összhangba tud
kerülni, másoktól meg valóban egy világ választ el minket.
Most, hogy Feri bácsi meghalt, nagyon sajnálom, hogy nem
készítettük el az õ lelki portréját. Ilyenkor különösen elke-
serítõek az ember kötöttségei, a pénzkeresés kényszere, az,
hogy épp a számunkra fontos dolgok kerülnek háttérbe,
azokra jut a legkevesebb idõ. 

–  Ezek  a  halogatott  találkozások  sok  esetben  nem  is
pótolhatók…  

– Sajnos így van, a pillanat nem visszahozható, hiszen
ami elmúlt, az itt örökre ért véget. Már tudom, halogatni
semmit nem szabad. El kell döntenünk, hogy számunkra mi
igazán fontos, és azt kell tennünk, azzal kell foglalkoznunk.
Ha belegondolok, hány napom lett volna portrét készíteni
Zenthe Feri bácsival, és én mégis lekéstem róla, nagyon szo-
morú vagyok. Az elsõ ilyen pofon Sinkovits Imre halála
volt. Az õ haláluk jel nekem, erõsítés, hogy csak a küldeté-
sünkkel szabad törõdni, minden más idõpazarlás. Nem tu-

dom elfogadni azt, amit a mai felgyorsult világ sugall felénk,
nem hiszek a rohanásban, az anyagi javakban. Hiszem, hogy
amelyik nemzet meg akar maradni, annak figyelnie kell az
utódaira, példát kell mutatnia, meg kell követelnie, hogy a
nemzeti és emberi értékek átöröklõdjenek. Számomra a
múltba tekintés nagyon fontos. 

–  Az  imént  az  asztalra  került  néhány  régi  fénykép  is…  
– Ezen még rajta van minden apai dédszülõm, nagyszü-

lõm és a szüleim. Ajándék, hogy ismerhettem mindnyáju-
kat. Gyerekként sok idõt töltöttem velük, és emlékszem,
mindig a szemüket néztem. Közben arra gondoltam: vajon
látom-e még õket? Valószínûleg ezért teszem, amit teszek. Az
ember tekintetében benne van a lelke, a sorsa, az egész élete.
Engem mindennél jobban érdekelnek ezek a történetek,
aminek egyik oka bizonyára az, hogy nagyon kötõdöm, ra-
gaszkodom az õseimhez. A mai napig õrzöm a tõlük örö-

költ tárgyakat, törött kakasos tányért stb. és gyakran eszem-
be jut a felismerés, amellyel elõször négyéves koromban
szembesültem: semmi, így az ember sem él örökké. Számom-
ra ma is Esztár – az az õsi falu, ahol a szünidõket töltöttem
–, jelenti az otthont, még akkor is, ha Miskolcon születtem
és nõttem fel.

–  Kisgyõri  otthonotokat  látva  nehéz  elképzelnem,  hogy
kötõdsz  a  városhoz…      

– Régen így volt, ma már szeretem a nyugalmat. A Földes
Ferenc Gimnáziumban biológia tagozatra jártam és Pápay
Sanyi bácsi, egy csodálatos ember volt az osztályfõnököm.
Az édesapám és a bátyám is biológiával foglalkozott, illetve
engem is érdekelt az élõvilág. Késõbb a vendéglátás gondo-
lata kezdett foglalkoztatni, nagyon szerettem, és szeretek
ugyanis fõzni. Ebben követõkre is találtam, a fiaim szemé-
lyében. Érdekes, hogy épp a lányom nem rajong a konyhá-
ért, õ viszont rendkívül precíz, a tanulással semmi gondja.
Morgok rájuk idõnként, de be kell látnom, hogy a külvilág
szemében rendkívüli gyerekek, akik mindig dicséretet kap-
nak; belõlem csak az apai elégedetlenség beszél. A feleségem-
nek nagyon sokat köszönhetek, csodálatos anya, remek fele-
ség, és együtt dolgozunk. Õ is fényképész. 

–  Nemcsak  a  biológia,  hanem  a  vendéglátás  területe  is  tá-
vol  áll  a  fotómûvészettõl…    

– A vizuális-esztétikai kérdések gyerekkorom óta foglal-
koztattak. Szinte mániám volt az asztalterítés, a virágok vá-
zákban való kreatív elrendezése. Középiskola után mégis az
agrárfõiskola következett, ami sok sikerélményt nem hozott
számomra, többször megbuktam. Amikor eltanácsoltak egy
idõre az intézménytõl, elvégeztem a fotós iskolát, majd visz-
szatértem az agrárszakra, és engedélyt kértem arra, hogy be-
lõlem agrár-fotóriporter válhasson. Sohasem lettem az. Az

utolsó év a fõiskolán már szép és tartal-
mas volt. Összegyûjtöttem a kultúrára
fogékony diáktársakat, együtt kiállításo-
kat rendeztünk, és egy csapásra népszerû
lettem agrár-körökben. De akkor engem
már csak a fotózás érdekelt…  

–  Beszélgetésünk  során  szinte  csak  a
múlt  került  szóba…  

– Szeretném, ha a fiatalokban is tuda-
tosulna, mennyire fontos, hogy megõriz-
zük a múlt értékeit. Én például a mai na-
pig az egykori miskolci fotográfusok –
akiket személyesen ismertem – felszerelé-
sét használom. A portrék, amelyeket
ezekkel a gépekkel készítek, egészen más
hangulatúak, mint a mai, digitális tech-
nikával gyártott képek. Ez persze nem je-
lenti azt, hogy nem használom, ha szük-
séges. Ugyanakkor számomra a „fényírdás” tevékenységem a
meghatározó, szeretném, ha minél többen megtekintenék az
általam készített portrékat, és megrendelésekkel is fordulná-
nak hozzám. Közben állandóan foglalkoztat készülõ fil-
mem, amelyet a csángókról forgatok. Az élet tehát zajlik, ám
vitathatatlan, hogy a múltból építkezem, és erre buzdítok
másokat is. Öröm látni a jövõ generáció tagjai között olyan
fiatalokat, akik már korán ráébrednek arra, hogy mi az út-
juk, hamar megtalálják önmagukat, így ugyanis a kibontako-
zásra is jut elég idejük. Áldás, ha az ember megtanulja érté-
kelni a pillanatot, és képes saját fejlõdésére felhasználni az
idõt.

Búcsúzunk egy idõre a Szécsi-családtól. Láthatóan boldo-
gan, harmóniában élnek egymással a kisgyõri parasztház-
ban. És nemcsak a négy gyerek, meg a két szülõ - hanem a
két ló, a számtalan kecske, az Erdélybõl hozott, már itthon
keltetett tyúkok és kakasok, a töméntelen csirke, az öt kutya,
a megszámlálhatatlanul sok nyúl… és az a hatalmas manga-
lica, amelyik a gazdája hívására épp egy sáros pocsolyából
ténfereg elõ, és aki azonnal a tettek mezejére lép, ha elhang-
zik a neve: Malacka. 

Találkozás Szécsi Zoltán fotómûvésszel,
a Fényírda Fotómûterem alkotójával

Szabó  Virág
Fotó:  Csáti  Ersók  Péter
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„A  csillagok  állása  –  meggyõzõdésem  szerint  -  meghatározza  az
emberek  életének  mikénti  alakulását.  Én  a  „NYILAS”  jegyében
születtem,  hetvenöt  évvel  ezelõtt  Alsózsolcán.  1931  november  26-
án,    ebben  a  jegyben  született  gyermeknek  is  meghatározták  elõre
egész  életét  a  csillagok  állásai.

Mit  is  mutatott  a  csillagok  állása  az  ifjú  embernek?
A  „Nyilas”  jegyét  viselõ  személy:  egy  kentaur,  azaz  félig  ló,  félig

emberi  lény,  kezében  megfeszített  íjat  tart,  melybõl  a  nyíl  kirepülni
készül.  Ez  a  nyíl  a  vágtatást,  utazást  (!),  a  harcot  éppúgy  jelenti,  mint
a  gondolat  és  a  kíváncsi  kutatószellem  merész  szárnyalását.

Rohanás  az  élete!  Általában  jó  nyelvérzéke  van,  s  mindenütt
otthon  érzi  magát.  Nem  bír  egyhelyben  ülni,  mennie,  utaznia  kell.
Mindig  van  valami  nemes  célja,  törekvése,  melynek  érdekében  sok-
szor  erején  felül  is  tevékenykedik.  Mivel  gyors,  értelmes,  fogékony
és  megnyerõ  modorú,  gyakran  kerül  vezetõ  pozícióba.”  Ezeket  a
sorokat  Kiss  László,  vasutasból  lett  hajóskapitány  készülõ
könyvébõl  idéztük.  Bátran  mondhatom,-  miután  közel  20  esztende-
je  ismerjük  egymást  –  a  Nyilas  jegy  szinte  minden  egyes  sora  Laci
bácsira  illik.  A  könyvrõl,  s  a  gazdag,  utazásokkal  teli  életrõl  beszél-
gettünk,  s  mint  a  gyermekek  a  mesét,  én  is  úgy  hallgattam  a
csodálatos  történeteket,  amelyet  gazdag  szókinccsel,  jóízû  szófordu-
latokkal  tûzdelt,  teljes  szellemi  és  testi  frissességben.

–  Miután  másodszor  is  önként  vállaltam  a  "nyugdíjas  életet",
van  idõm  újra  gondolni  nagyon  izgalmas,  változatos,  szép
élményekkel  tarkított,  sokszor  bizony  nagyon  kemény  helytállást
igénylõ  élethelyzeteket.  Úgy  gondoltam,  érdemes  lenne  mindezt
írásba  foglalni,  s  ha  elkészül,  átadni  a  fiamnak,  unokáimnak.  Most,
hogy  lassan  már  a  vége  felé  járok  „FÖLDÖN,  VÍZEN,
LEVEGÕBEN:  Életem  regénye”  c.  írásomnak,  újra  átélem  egész
életemet.  Azt  kellett  megállapítanom,  hogy  bizony,  nagyon
meghatározzák  a  csillagok  állása  az  emberek  életét.

–  Mielõtt  nyugdíjasan  vízre  szállt,  amely  meghozta  az  országos
ismertséget,  hosszú  ideig  a  vasutat  szolgálta.

–  Hiába  szerettem  volna  orvos  lenni,  gyógyítani  a  rászoruló
embereket.  Származásomnál  fogva  nem  vettek  fel  egyetemre.  Így  let-
tem  bugafelkészítõ  segédmunkás  az  LKM-nnél    –  érettségi  után  –,
majd  ugyanott  hivatalnok,  de  csak  rövid  ideig.  Hiszen  a  csillagok
állása  azt  jelentette  számomra,  hogy  utazni  vágyó  ember  vagyok.  Így
kerültem  a  Magyar  Államvasutak  szolgálatába.  A  ref.  Lévay  József
gimnázium  tanárai  nem  csak  tanítottak,  neveltek  is  bennünket!  A
Népi  Kollégiumok  Országos  Szövetsége  jóvoltából  lakója  lettem  egy
miskolci  kollégiumnak,  így  nem  kellett  ez  idõ  alatt  bejárónak
lennem.  Itt  aztán  nagyon  erõteljesen  formáltak  bennünket,  kialakít-
va  valamennyiünkben  a  közösségi  szellemet.  Mindezek  a  hatások
rányomták  a  bélyeget  egész  életemre.

–  Az  aktív  korú  emberek  életét  fõleg  az  határozza  meg,  hogy
tudott-ee  olyan  munkát  találni  amihez  kedve  is  van,  amit  szívesen
csinál.  Sajnos,  ez  nem  mindig  sikerül  mindenkinek!  Elkövetkezik
viszont  az  élet  nyugdíjas  szakasza,  amikor  megszûnik  ez  a  kénysz-
erû  helyzet,  s  mindenki  olyan  életformát,  elfoglaltságot  keres  magá-
nak,  ami  legközelebb  áll  a  szívéhez,  amit  jó  kedvvel,  vidáman,
szórakozva  tehet.  Tizenöt  évvel  ezelõtt  nyugdíjasan  lett
hajóskapitány.  Hogyan  történt  ez?

–  Minden  emberben  van  valami  olyan  képesség,  tehetség,  ami  a
korábbi  kényszerhelyzetben  még  nem  bontakozhatott  ki.  Talán  még
mi  magunk  sem  fedeztük  fel  önmagunkban  rejtett  képességeinket?
Ezt  kell  mindenkinek  megtalálnia!  Egyet  nem  szabad:  az  aktív  élet
után  abbahagyni  mindenféle  tevékenységet!  Ez  jelentheti  az  ember
halálát!  Tizenöt  évvel  ezelõtt  vonultam  nyugdíjba  a  MÁV  Miskolci
Vasútigaz-ggatósága  Forgalmi  Osztályáról,  ahol  a  Forgalomszervezési
és  Ellenõrzési  Csoport  vezetõje  voltam  tizennyolc  éven  át.

Itt  vált  véremmé  természete-
sen  a  szervezés.  Hogy  a  nyugdí-
jas  életünket  kellemes
körülmények  között  élhessük
meg,  a  legszebb  és  legmagyarabb
folyó,  a  kanyargó  szõke  Tisza
partján,  a  tiszacsegei  üdülõ-
faluban  vásároltam  egy  nyaralót,
a  szélesre  duzzasztott  folyó,  a
hozzá  csatlakozó  romantikus

holt  Tisza  és  a  termálvizû  strandfürdõ  között.  Látva  azonban  a  350
nyaralóházat,  szépen  berendezett  apartmanokat,  üresen  tátongani,
azonnal  megszólalt  bennem  az  örökös  szervezõ  kisördöge.  Itt  meg
kell  szervezni  az  idegenforgalmat,  gondoltam.  Megkérdeztem  a  tula-
jdonosokat,  akarják-ee,  hogy  megszervezzem  az  idegenforgalmat.
Legalább  az  éves  rezsijük  megtérülne  a  bevételbõl.  Laci  bácsi,  téged
az  Isten  küldött!  Hangzott  a  válasz.  Készítettem  egy  magyar,  német
és  angol  nyelvû  színes  prospektust,  s  a  baráti  szálaimon  keresztül
rövid  idõn  belül  eljutott  szinte  egész  Európába.  Ezekbe  a  prospek-
tusokba  kerültek  be  az  én  színes  fotóim,  „házaim”,  s  a  következõ  év
tavaszától  megindult  a  nyugati  turista  áradat  Tiszacsegére,  akik
részére  gazdag  programokat  kínáltam.  Izgalmassá,  változatossá  vált
ismét  az  életem.  Gyakorolhattam  a  nyelvtudásomat  is.  1993  nyarán
újra  beindult  a  Tisza  középsõ  szakaszán  a  személyhajózás,  s  a  pol-
gármesterem  felkérésére  felvállaltam  a  tiszai  személyhajózás
szervezését,  irányítását  is.  Ismét  adott  volt  a  lehetõség  az  utazásra,
de  most  már  nem  a  vasúton,  hanem  a  vízen.

–  A  tizenkét  év  szolgálat  alatt,  nagyon  sok  vendég  élvezhette  Laci
bácsi  kalauzolását  a  Tiszán,  sokan  megnézték  Tisza  virágzást,  amely
bizony  életre  szóló,  egyedüli  élmény.  Úgy  tudom  ezt  a  hivatalos
szervek  is  méltányolták,

–  Majd  minden  napomat  a  fedélzeten  töltöttem,  elõször  a
„CSEGE”  motoroson,  amely  a  Kossuth  rádióban  kapta  meg  a  „leg-
endás"  jelzõt,  majd  miután  ezt  „kinõttük”,  kaptam  meg  Tiszacsegére
az  elegáns,  két  fedélzetes,  150  személyes  „MATTHIAS  REX”
motorost,  végül  a  200  személyes  „ZEBEGÉNY”  motorost.  Ezeknek
a  hajóknak  lettem  a  tiszteletbeli  kapitánya,  s  az  elért  eredmények
alapján  2000  december  21-één,  az  500  személyes  „BUDAPEST”  kon-
ferencia  hajó  fedélzetén  tartott  ünnepi  fogadáson  én  vehettem  át
elsõként  és  egyedül  a  „MAGYAR  SZEMÉLYHAJÓZÁSÉRT  2000”
kitüntetést.  Az  életem  során  kapott  kitüntetések  közül  –  a
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI  EGYESÜLET  „Aranyjelvénye”  mel-
lett  –  ennek  örültem  a  legjobban.  A  tiszacsegei  önkormányzattól
1995  március  15-ii  ünnepi  testületi  ülésen  átvett  „TISZACSEGE
NAGYKÖZSÉGÉRT”  kitüntetés  természetesen  a  nyaralóm  falán,
arany  keretben,  mindig  a  szemem  elõtt  van.  

–  Azért  végig  hajózta  Európa  valamennyi  tengerét  is,  a
Boszporusztól-  a  Lamanche  csatornáig,  s  végigutazta  a  világot  is.

–  A  tengerek  közül  az  ADRIA  került  leginkább  a  szívem  csüc-
skébe!  Közben  volt  lehetõségem  megismerni  Kis-ÁÁzsiát,  Észak-
Afrikát,  Tunéziát,  Marokkót,  Jordániát,  Ciprust,  Egyiptomot,
ahová  szívesen  még  vissza  is  tértem.

–  Két  évvel  ezelõtt  azonban  abbahagyta  ezt  a  mozgalmas  életet.
Miért?

–  2004  decemberében  jelentettem  be  Budapesten  a  Belgrád  rak-
parton  a  MAHART  PASSNAVE  KFT.  vezetõinek,  hogy  befejezem
"aktív"  hajós  pályafutásom.  Hetvennegyedik  évemben,  úgy  gondo-
ltam,  hogy  már  fizikailag  nem  lesz  annyi  erõm,  hogy  a  saját  magam
által  támasztott  magas  követelményeknek  nem  fogok  tudni  száz
százalékosan  megfelelni.  Feladatok,  célok  nélkül  azonban  nincs
értelme  az  életnek!  Ezért  határoztam  úgy,  hogy  visszavonulok  a
csegei  nyaralómba.  Van  célom,  van  feladatom,  van  miért  minden
nap  felkelni,  mert  folytatnom  kell  az  írást,  amelyet  november  26-rra,
hetvenötödik  születésnapomra  szeretnék  befejezni!  Remélem,  hogy
a  Teremtõtõl  kapok  még  ennyi  esélyt!

Teljes  szívembõl  kívánom,  hogy  így  legyen!              Orosz  B.  Erika

AA    ccsseeggeeii     hhaajjóósskkaappiittáánnyy
„Sic itur ad astra!” 

Így jutunk a csillagokhoz

Tiszacsege
gyöngyszeme

Tiszacsege  az  utóbbi  években  nagy  népszerûségnek  örvend
a  Tisza  parti  települések  között.  A  közkedveltségét  nemcsak
a  csodálatos  természeti  környezetnek  köszönheti,  hanem  an-
nak  is,  hogy  remek,  jól  kiépített,  gyógyító  erejû  termálvizes
fürdõje  van.  A  nyaranta  idelátogató  sok-ssok  belföldi  és  kül-
honi  vendég  megtalálja  itt  a  pihenés,  felüdülés  és  a  kikapcso-
lódás  lehetõségét.

A törzsvendégek már tudják, hogy van a településnek egy
különleges gyöngyszeme, értéke: a Jónás vadaspark. Külön-
leges, mert e csodás növény- és állatparadicsom egy sikeres
miskolci vállalkozó Jónás  Sándor „alkotása”. Szinte a sem-
mibõl hozta létre hosszú évek alatt a tizenegy hektáros terü-

leten a természetnek e kis szeletén a növények és állatok szí-
vet, lelket gazdagító együttesét. Különleges a vadaspark,
mert - talán egyedüli módon- az ide betérõ vendégeknek
nem kell belépõdíjat fizetni, s ha szerencséje van a látogató
kisgyereknek, még ajándék állatot is kaphat. A vendégkönyv
kedves bejegyzései is mind elismerõleg szólnak a házigazda
vendégszeretetérõl.

Álljon itt néhány állatfaj példaként az itt lakó ismert és
különleges élõlény közül. A festõi tóban vízi-szárnyasok,
díszhalak, ékszerteknõsök gyönyörködtetik a látogatókat. A
gondozott réteken, ligetekben struccok, tarajos sülök, lá-
mák, mosómedvék, gímszarvasok, lovak, szamarak kedves
kis csapata várja a betérõ gyerekeket és felnõtteket egyaránt.

Fotó  és  szöveg:  Fojtán  László
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Úgy tartották Verdun és Krakkó után a korabeli Európa
harmadik legnagyobb erõdje vette körbe Przemyslt, a
Beszkidekbõl kilépõ San folyó két oldalára épült várost,
amely fedezte az Uzsoki- és Duklai-hágókat a muszka ellen.
Magyarország elõretolt védõbástyája volt, ennek megfelelõ-
en döntõen magyar bakák harcoltak 1914-ben és '15-ben a
bevehetetlennek hitt erõdben. Hasek derék katonája, Svejk is
katonáskodott a helyõrségben, s bizony megismerkedett a
fogdával is. Redl ezredes neve is ismerõs sokak elõtt. A mo-
narchia kémelhárításának fõnöke sok hadititkot adott el az
oroszoknak, köztük több, Przemyslre vonatkozót is. A
muszka mégsem tudta csak második nekifutásra elfoglalni
az erõdvárost. Azt nem mondhatjuk, hogy bevették, mert a
hosszú ostrom miatt már fogytán volt a honvédek lõszer-
készlete, az élelmiszerraktárak pedig a szigorú takarékosko-
dás ellenére teljesen kiürültek, s egy kitörés után felrobban-
tották az erõdöket, majd megadták magukat. A százezernyi
katona között sok miskolci is volt, a 10-es honvédek népfel-
kelõ ezredének bakái. Nem a sok tábornok, ezredes lett
Przemysl leghíresebb katonája, hanem egy egyszerû közkato-
na, Gyóni  Géza,  a katonaköltõ. 

Írta Végvári  sáncokban címû költeményében, hat nappal
az erõd feladása elõtt. Majd társaival együtt a messzi Szibé-
riába hurcolták, ahol 1917-ben elhunyt. Mint annyi más ma-
gyar baka. Rájuk emlékezett a Volt Hadifoglyok Bajtársi
Szövetségének borsodi küldöttsége július elején
Przemyslben.

„Három nagy célkitûzésünk volt Galíciával kapcsolatban.
Az elsõ, az 1914 decemberi limanowai gyõzelem 90. évfor-
dulójának ünnepségén való részvétel. A második az 1915
májusi gorlicei áttörés és a tarnowi csatában részt vett mis-
kolci 10-es honvédek elõtti tisztelgés, a harmadik pedig
Przemysl erõdjének a meglátogatása, a hõsi halált halt hon-

védekre emlékezés. Gyerekkoromban,  hideg téli estéken so-
kat hallottam a szomszéd bácsitól az oroszok által körbezárt
erõdben töltött hónapokról és a muszka fogság viszontagsá-
gairól. Egyik tagunk édesapja is itt harcolt” – adott történel-

mi hátteret az utazáshoz
Tóth  Béla,  a megyei szervezet
elnöke. „Limanowától,
Gorlicétõl, Tarnowtól annyi-
ban különbözik Przemysl,
hogy itt elõször volt egy
gyõztes csata, mikor vissza-
verték az ostromot, amit egy
vesztes ütközet, a vár feladá-
sa követett. Bevehetetlen vár-
nak tartották. Nem is vették
be, hanem a készletek kime-
rülése miatt fel kellett adni,
viszont sikerült annyi oroszt
feltartani, hogy nem tudták
lerohanni Magyarországot.

A kárpáti csatákat követõen pedig a német Mackensen had-
sereggel közösen sikerült 1915-ben visszafoglalni” – magya-
rázta a galíciai csaták jelentõségét Tóth Béla. Ugyancsak az
elsõ világháborúhoz köthetõ, hogy szeretnének tetõ alá hoz-
ni egy 10-es honvéd emlékkiállítást Miskolcon. Erre az évre
még egy utazást terveznek az egykori bajtársak, a Bánság fõ-
városába, Temesvárra készülnek. A román átállást követõen
itt mûködött a magyar hadszintér központi fogolygyûjtõ ál-
lomása. Sok ezer magyar baka pusztult el betegségben, a
rossz ellátás miatt, a többieket pedig innen szállították
Szibériába…

Przemysl, Svejktõl Gyóni Gézáig

AAAAzzzz    eeeellll ffffeeeelllleeeeddddeeeetttt tttt     sssseeeerrrreeeegggg
nnnnyyyyoooommmmáááábbbbaaaannnnPrzemysl. Egy leírhatatlan, s kimond-

hatatlan galíciai városka neve, amelyet
vérvörös betûkkel jegyezték be a ma-

gyarság történelmébe. Az elsõ
világháborúban százezernyi magyar baka,

köztük sok miskolci harcolt itt a muszka
ellen, majd vonult szibériai fogolytáborba.

Rájuk emlékezett egy maroknyi borsodi.

„„Hat  lábnyira  a  föld  alatt
Érik  a  Jövõ,  pajjtás.
Vérbõl  majjd  szebben  kél  a  mag
S  dúsabban  hajjt  a  hajjtás.
Hat  lábnyira  a  föld  alatt
Már  nem  soká  tart,  pajjtás”

Csontos  László

Magyar 
hangszerkészítõk

kiállítása
Magyarországról azt szokták mondani: zenei nagyhatalom. Azt

azonban kevesen tudják, hogy a hangszerkészítésben is az élmezõny-
ben vagyunk.

Hangszerkészítõ mestereink minden alkalmat megragadnak, hogy a
nagyközönség számára is bemutassák világszínvonalú munkáikat. A
Herman Ottó Múzeumban kitûnõ minõségû mesterhegedûk, egyedi
készítésû historikus és népi hangszerek, különleges hangszerfejleszté-
sek, újítások, valamint szerszámok, alapanyagok, félkész hangszerek
láthatók.A Kaláka Fesztiválhoz kapcsolódva Bársony Mihály (1915-
1989) a Népmûvészet Mestere, az utolsó hagyományõrzõ tekerõkészí-
tõ páratlan néprajzi értékû mûhelye is megtekinthetõ.

A kiállítás megnyitóján egy igazi szenzáció, a világon egyedülálló
hangszer-különlegesség, a lantcsembaló is megszólal. A barokk korban
oly népszerû, és azóta nyomtalanul eltûnt instrumentumot Romanek
Tihamér ezüstkoszorús mester rekonstruálta.
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Sokáig  magamban  csak  úgy  emlegettem,  hogy  a  „virágos
ember”.    Az  interjú  születésének  napján  azonban  rájöttem,
hogy  Sztefanu  Lambrosz  „madaras  ember”  is,  hiszen  a  vere-
bek,  csuszkák  és  cinegék  a  tenyerébõl  esznek,  õ  pedig  moso-
lyogva  beszél  hozzájuk,  mintha  csak  gyermekek  lennének.  A
ma  már  nyugdíjas  korú  mesterember  a  természet  nagy  barát-
ja,  mondogatja  is  a  varázs-kkrizantémokat  csodálóknak:  a  vi-
rágot  csak  nézni  szabad,  megfogdosni  nem.  

– Sokszor a bámészkodók nem is gondolják, mennyire ér-

zékeny egy virág, még akkor is, ha fából készült – magyaráz-
za az alkotó, aki egy parki padon, asztalnál ülve, bicska és
néhány fadarab közremûködésével gyönyörû, színes favirá-
gokat készít.  – Azt szoktam mondani azoknak, akik meg-
gondolatlanul, durván érnek a munkáimhoz, hogy ez nem
rongy, amibe a kezüket törölhetik –, ennek lelke van. Hoz-
záteszem, ezt a szigort csak nemrég vezettem be, de nagyon
szükséges volt már. Egyébként keveset beszélek, hiszen a vi-
rág képes kifejezni önmagát helyettem is. Ráadásul minden
nyelven egyformán képes kommunikálni. 

–  Sztefanu  Lambrosz  –  a  neve  arra  utal,  hogy  nem  ma-
gyar  származású.

– Valóban nem idevalósi vagyok, bár nagyon régóta Mis-
kolc az otthonom. Görögországban születtem, a családom-
mal sokáig ott éltünk. Szívesen gondolok vissza a gyerekko-
romra. A szüleim értettek a kertészkedéshez, akkora dinnyé-
ket, mint amekkorák a kertünkben termettek, azóta sem lát-
tam. A nagyapám asztalos ember volt, a kézügyességet talán
tõle örököltem. Gyerekként akkoriban nem voltak boltban
megvásárolható játékok, vagy ha mégis, szükség sem volt
ezekre. Mi magunk fabrikáltunk játékszereket, saját kezûleg.
Ha valami nem sikerült nekem és a bicskámnak, a nagy-

apám segített. Akkoriban ez volt még divatban – a generáci-
ók egymásnak adták át a tudást – az idõsebb a fiatalnak. Gö-
rögországban nagyon egyszerû fajátékaink voltak, egyik, ta-
lán legismertebb közülük a bige. Örültem, amikor Vágó Ist-
ván mûsorában voltak néhányan, akik még tudták, mi az. 

–  Miért  kellett  elhagyniuk  Görögországot?  

– 1948-ban ott is volt egy forradalom, akárcsak itt, ‘56-
ban. Összecsaptak a politikusok, és mi ittuk meg a levét. Így
aztán tizennégy éves koromban Magyarországra menekül-
tünk. Voltunk rövid ideig Budapesten, mígnem Miskolcon

végleg letelepedtünk, 1953-ban. A kohászatban kellett boldo-
gulnunk, ideiglenes szálláson laktunk. Nem volt könnyû
idõszak, de túléltük. Lassan rendezõdött az életem, olyany-
nyira, hogy ‘64-ben megnõsültem, egy magyar lányt vettem
el. Három gyerekünk született, közülük a lányom az, aki
ügyes kezû. Követõm még nincs a fajáték-készítésben, de bi-
zakodom, mert a fiúunokáim rendkívül talpraesettek és
huncutok, szerintem szeretni fogják ezt a tevékenységet. 

–  Jó,  ha  van  a  családban  egy  nagyapa,  aki  ért  a
játékokhoz…  

– Azelõtt minden õsszel kért a családom tõlem ilyen favi-
rágokat. Szép volt a szobában, és a temetõben, a sírokon is
jól mutatott. Volt olyan, hogy ismeretlenek megszagolták,
milyen az illata, mert azt hitték, igazi. Tényleg hitelesek a vi-
rágaim, hiszen az élõ krizantémok felépítését követve talál-
tam meg a megfelelõ technikát hozzájuk. Érdekes belegon-
dolni abba, hogy egy virág lehet olyan hosszú életû, hogy
túléli az embert is. Az én munkáim ilyenek… 

–  Gondolom,  az  emberek  igencsak  megcsodálják  ezeket  a
„növényeket"…  

– Egyre többen jönnek és valóban, a tevékenységem egy-
re népszerûbb. Elõfordult már, hogy ötször annyi virágot
rendeltek tõlem, mint amennyi kéznél volt. Viszik a munká-
imat gyerekek és felnõttek egyaránt, sõt! Bár egy helyben ül-
dögélek, már külföldrõl is megkerestek, mert magyarországi
ismerõsöktõl hallottak rólam. Jó érzés. Körülöttem mindig
sokan vannak. Egyébként így, hivatásszerûen csak nyugdíjas-
ként kezdtem el az ezzel való foglalatoskodást. Így kényel-
mes, hiszen ha rá vagyok hangolódva a faragásra, nekiindu-
lok. Ha nem, otthon maradok. Ajánlatok egyébként jönnek

innen-onnan, de miért is változtatnék azon, ami nekem jó?
Magam osztom be az idõmet, akkor dolgozom, amikor ked-
vem tartja. Kiállításokat miért tartsak, amikor így többen
látják a munkáimat, mint amennyien egy galériában látnák?
Játszóházat is vezethetnék, de minek, amikor a gyerekeknek
így is megmutatom, hogyan készülnek fából a virágok… So-
se unatkozom és azt leszámítva, hogy hiányoznak a testvére-
im, jól érzem magam a bõrömben. Az egyikük ma is Görög-
országban él, azonban ma már mindkettõnknek fárasztó
volna útra kelni. 

–  Látom,  jó  barátságban  van  a  madarakkal…  

– Szeretem õket és a barátságunk kölcsönös. Igazság sze-
rint, a munka, amit végzek, meglehetõsen monoton. Õk ak-
kor is itt vannak nekem, ha emberek épp nem járnak erre.
Szólok hozzájuk és figyelem õket. Mindig rájuk csodálko-
zom, mennyire okosak és rafináltak. Volt például egy csusz-
ka-barátom, aki mindig a nyomomban járt, a kezem alatt
szaladgált… Tudni kell, hogy mindig hozok nekik magokat,
általában egy gyógyszeres-dobozban tárolva azokat. A már
említett csuszka éhes lehetett, mert felismerte ezt a dobozt,
és elkezdte a csõrével kopogtatni a tetejét. Így jelezte felém
– ebédidõ van! Hát nem izgalmas velük az élet? 

„Körülöttem mindig „Körülöttem mindig 
sokan vannak”sokan vannak”

Találkozás egy emberrel, aki a virágot szereti… 

Szabó  Virág
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– Az ÁNTSZ szakemberei megyei és országos szinten egy-
aránt mindent megtesznek azért, hogy a kánikulai hõségben
gondtalanul mártózhassunk meg a habokban.

–  Mire  figyelnek  oda  az  ellenõrzések  során?

– A szabályozás teljes körû. A népjóléti miniszter 1996.
évi 37. rendelete, majd annak 2001-es és 2002-es módosítása
minden részletre kitérõen meghatározza mind a strandok
mûködési feltételeit, mind pedig a víz összetételét, tisztasági
paramétereit. A közfürdõk létesítését, fenntartását és üze-
meltetését, valamint a vízminõségi elõírásokat, a mintavéte-
lek gyakoriságát és formáját külön paragrafus taglalja. A
strandok vízminõség ellenõrzése kétszintû. A hatósági labor

vizsgálat elsõsorban a fürdõket tápláló vizekre szorítkozik,
míg a medencék vizének ellenõrzése az üzemeltetõ kötele-
zettsége. Itt kell megemlítenünk azt, hogy más elõírások vo-
natkoznak a folyamatosan nyitva tartó és az idõszakosan
mûködõ fürdõkre. A közfürdõket tápláló vizeket folyama-
tos üzemelés esetén évente egyszer, idõszakos mûködtetésnél
pedig közvetlenül a nyári szezon elõtt kell ellenõrizni. A me-
dence víz analízise az üzemeltetõ felelõssége. Minden
strandra és gyógyfürdõre külön megállapítják azt a gyakori-
ságot, amilyen idõközönként vizsgálni kell a kémiai és fizi-
kai paramétereit. Ez nagyban függ attól, hogy milyen az
adott víz természetes összetétele, víz-visszaforgatásos a me-
dence vagy sem, illetve a már említett idõszakos nyitva tar-
tás is befolyásoló. 

–  Milyen  összetevõkre  terjed  ki  a  vizsgálat?

– A bakterológiai analízis mellett naponta többször vesz-
nek mintát a pH, a szabad és kötött Cl2, klorid, nitrát, nitrit
és ammónium elemzésére, vizsgálják a víz lúgosságát és ke-
ménységét, és értelemszerûen annak hõmérsékletét is. Ter-
mészetes vizek esetén is megegyeznek ezekkel a vizsgált para-
méterek, kiegészítve egy vegyi és biológiai szennyezésre irá-
nyuló szemrevételezéssel. Amennyiben a víz színe rendelle-
nes, habzik, felszínén olajfolt van, fenol vagy kátrányszagot
áraszt, semmi esetre se menjünk bele. Az ilyen nyílt víz fer-

tõzéseket terjeszthet, benne fürdeni egész-
ségre ártalmas.

– Ki  a  felelõs,  ha  mégis  megtörténik  a
fertõzés?

– A rendelet egyértelmûen a strand üze-
meltetõ feladatává teszi a közegészségügyi
elõírások betartását, így a felelõsség is az
övé. Ha a természetes vizek laboratóriumi
vizsgálata nem történik meg, jól olvasható
helyre kitett táblával errõl tájékoztatni kell
a fürdõzõket. Aki ennek ellenére megmártó-
zik a habokban, magára vethet.

–  Milyen  következményei  lehetnek,  ha
nem  megfelelõ  minõségû  vízben  fürdünk?

– A túlzottan klórozott, nem megfelelõ
pH-jú, azaz rosszul üzemeltetett forgatott

víztõl nyálkahártya-gyulladást kaphatunk, gyakoriak a has-
menéses rosszullétek. A víz könnyen terjesztheti a betegsége-
ket, ezért kerüljük a strandokat, ha fertõzõ betegségben szen-
vedünk. A bõrbetegség különbözõ válfajaival küzdõk sok he-
lyen kérhetnek külön fürdõkádas fürdési lehetõséget. A me-
dence használata elõtti zuhanyzással lemoshatjuk magunk-
ról a kórokozókat, és a lábmosó sem távolugrási célokat
szolgál.

–  Beszéltünk  a  fürdõvíz  minõségi  ellenõrzésérõl.  De  mie-
lõtt  a  medencékbe  vizet  engednénk,  be  kell  üzemelnünk  a
fürdõt…

– Ez így igaz. Az említett rendelet szigorú keretek között
szabályozza ezt a kérdést is. Közegészségügyi elõírások sorá-
nak kell megfelelnie a fürdõ személyzetének ugyanúgy, mint
magának a fürdõnek. Elõre meghatározott például az 50 fõ-
re esõ zuhanyzók száma, a lábmosók mérete és a fürdõ ter-
helhetõsége. A terhelhetõséget az üzemeltetõnek ki kell szá-
molnia, és az illetékes vízügyi hatósággal, illetve ÁNTSZ-el
hitelesíteni kell. Ez a szám a közfürdõben fürdés céljából
egyidejûleg tartózkodó személyek számát jelenti. Ezt túllép-
ni semmilyen körülmények között sem szabad.

–  Ilyenkor  kiakasztják  a  megtelt  táblát…

– Elméletileg igen. Gyakorlatilag a tavalyi és az idei évben
is igen rövidre ígérkezõ szezon arra sarkalja a strandokat,
hogy minden fürdõzni vágyót beengedjenek. Ez azonban a
minõségi szolgáltatás és kikapcsolódás rovására megy, a vi-
zek minõsége drasztikusan leromlik, gyakran már szemmel
látható mértékig.

–  A  vízforgatásos  medencék  ezt  a  hibát  hivatottak
kiküszöbölni…

– Valóban. Az Európai Unióhoz való csatlakozással köte-
lezõvé vált a vízforgató használata. A közfürdõ mûködtetõi
haladékot kaptak ezek beszerelésére, de mind a mai napig
számos medence esetében hiányzik a vízforgató berendezés.
Vízforgatás alóli felmentést csak azok a gyógymedencék kap-
hatnak, melyek biológiailag aktív összetevõket tartalmaznak,
és ezeket a technológia károsítja.

–  Mennyire  felelnek  meg  megyénk  strandjai  az  általános
elõírásoknak?

– Jó minõségû vizeink vannak, jó vízminõségû medencék-
kel. 

–  Mire  kell  odafigyelniük  a  kisgyermekes  családoknak?

– A fürdõk dolgozói fokozottan figyelnek a gyerekekre, a
számukra kijelölt medencékre, sokszor a szülõkkel vívva
harcot. A kicsikre vigyázó anyukák ugyanis óhatatlanul is
szennyezõdést hordanak a gyerekmedencékbe, fertõzéseknek
téve ki a pancsoló apróságokat. 

–  De  ki  tud  egy  aggódó  szülõt  eltántorítani  feladatától…

– Minden szigorítást és szabályozást figyelembe véve a
strand mégis csak az önfeledt pillanatok és a kikapcsolódás
központja, ahol a rohanó világ forgatagában a családok vég-
re egy kicsit együttlehetnek. 

„Jaj, úgy élvezem én 
a strandot!”

Ismét  felcsendül  a  régi  dallam…  Mit  tehe-
tünk  azért,  hogy  a  jól  ismert  sorok  valóban
igazak  legyenek?  A  strandszezon  kapcsán
aktuális  vízbakterológiai  és  tisztasági  vizs-
gálatokról,  illetve  a  strandüzemeltetési  nor-
matívákról  kérdeztem  Dr.  Mauritz
Gyulánét,  a  B.-AA.-ZZ.  Megyei  ÁNTSZ  bioló-
gusát.

Köteles  Viktória
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Milyen  céllal  jött  létre  az  iskola?
– 1992-ben alternatív oktatási intézményként kezdtük

meg mûködésünket, akkor még igen szûkös keretek között.
Az álmunk egy olyan gyerekközpontú gimnázium létrehozá-
sa volt, ahol a gyerekek autonóm, önálló személyiségek, ahol
nem kell azért elnyomni tehetségüket és tudásvágyukat, mert
nem illeszkednek a tanrend szigorú keretei közé, ahol lehe-
tõségük nyílik önmaguk lenni.

Emiatt  sok  támadás  is  éri  az  iskolát…
– Valóban így van. Az emberek nagy része azt gondolja,

hogy ha valami más, az rossz, hogy a magániskolák nem
szólnak másról, mint hogy a jobb helyzetben lévõ családok
gyermekei bármit megtehetnek,
bármi megengedett nekik, és
mindezért még egy érettségi bi-
zonyítványt is kapnak a kezük-
be. Ez azonban korántsem így
van. Senki nem eshet el a felvé-
teli lehetõségétõl csak azért,
mert anyagi lehetõségei korláto-
zottak. Mindenki ugyanolyan
elbírálásban részesül nálunk. A
különbség csupán annyi, hogy
máshonnan közelítjük meg az
oktatás filozófiáját. Szeretnénk
egy könnyebben végezhetõ, de
nem könnyebb gimnáziumot
létrehozni, amely a lehetõ leg-
nagyobb mértékben felkészíti a tanulókat az egyetemre, az
egyetemmel járó vizsgarendszerre, magára az életre. Minden
félév vizsgával zárul, így a gyerekeket nem éri teljesen várat-
lanul és ismeretlenül az elsõ megmérettetés a fõiskolákon,
így jelentõs stressztõl kímélhetjük meg õket.

Az  idõ  a  Maturát  igazolja…
–  A 1994/1995-ös tanévre sikerült elérnünk azt, hogy or-

szágosan, és büszkén állíthatom, nemzetközi szinten is elis-
mert intézmény lettünk. Ebben az évben költöztünk jelenle-
gi, immár végleges épületünkbe is. Volt már diákunk Ukraj-
nából, Kanadából és Svédországból is, és lassan a kételyek is
eloszlanak. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelv- és számítás-
technika oktatására, hiszen ezek az ismeretek elengedhetetle-
nek egy huszonéves fiatal számára. Újonnan indult szakunk,
a médiakommunikáció tagozat is a 21. század elvárásaira és
igényeire épül. Az iskolába kétszeres a túljelentkezés, emelt-
szintû érettségit tevõ tanulóink nagy része  jelessel végzett,
felsõoktatási felvételi eredményeink pedig 80-90%-osak. 

A  tények  Önök  helyett  beszélnek.  Mi  az,  ami  különle-
gessé  teszi  ezt  az  iskolát?

· A középpontban a diákok
állnak. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy nálunk a taná-
rok szolgáltatást nyújtanak. És a szolgáltatás minõsége na-
gyon fontos. Ha egy szerelõ rosszul szereli meg a csapot, le-
hetõségünk nyílik reklamálni. Ha azonban egy gyerek nem
megfelelõ elméleti oktatásban és morális nevelésben része-
sül, nem vihetjük vissza, mondván valami nincs rendben.

· A tanárok feladata a tanítás vagy a nevelés?
· Az életre nevelve átadni hasznos információkat, és

megtanítani azt, hogyan kell ezeket alkalmazni.
· Ismét kihangsúlyozta az életre való nevelést.
· Véleményem szerint ez a legfõbb tennivalónk. És

ezt csak úgy érhetjük el, ha part-
nerei és nem bírálói vagyunk di-
ákjainknak. A kislétszámú osz-
tályok lehetõvé teszik azt, hogy
minden egyes gyerekkel külön-
külön foglalkozzunk, pontosan
ismerjük családi és lelki problé-
máit, és segítsünk ezek megol-
dásában, feldolgozásában. A
kollégák pszichológusi tanul-
mányokat végeztek, és három
mentális zavarokkal foglalkozó
szakemberünk is van, így lehe-
tõség nyílik arra, hogy az ilyen
problémákkal küszködõ diákok
társaikkal együtt tanuljanak, ne

érezzék magukat kirekesztve és kevesebbnek.
· Mennyire szólnak bele a szülök a tanárok munká-

jába?
· Próbálunk egy kölcsönös szimpátián alapuló

együttmûködést létrehozni. Az általánosan megszokott évi
két szülõi értekezlettel szemben mi négyet tartunk.  Emellett
a szülõkkel napi kapcsolatban állunk, és sítáborokon, tanul-
mányi kirándulásokon is gyakran részt vesznek. Igaz, a gye-
rekek idejük nagy részét az iskolában töltik, a döntõ és vég-
rehajtó szerep mégiscsak a szülõé.  Fontos azonban az, hogy
ne erõltessék rá régen dédelgetett, meg nem valósult álmai-
kat a gyermekeikre, engedjék kibontakozni õket, és hagyják,
hogy elérjék saját céljaikat.

· Hiszen ezt szerette volna az alapító Gergely Lász-
ló is…

· Igen. Az Õ örökségéhez szeretnék, és szeretnénk
hûek maradni, megõrizni, és továbbépíteni, azt, amit õ meg-
álmodott.

Köteles Viktória
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Beszélgetés 

Gaál Józseffel, 
a Miskolci Matura 

Gimnázium igazgatójával

Sokat  gondolkodtam  azon,  hogy  is  mutassam  be  a  jjelen-
tõsebb  egyházakat,  hogyan  jjellemezhetném  õket.  Száraz  té-
nyek  helyett  olyan  emberekkel  beszélgettem,  akiknek  életük
az  egyház,  akiknél  jjobban  senki  nem  tudjja,  mit  jjelent  a  hit.

Templomok 
falai között

Belépve  a  plébániába  nehéz  elhinnem,  hogy  jó  helyen  já-
rok.  A  falakat  tapétaként  borítják  a  Fûzéri  várnál  tett  kirán-
duláskor  készített  fényképek,  a  futkározó  gyerekek  arcáról
sugárzik  a  boldogság.

– Ezek a gyerekek valóban tudnak örülni az élet minden
apró mozzanatának, keresik azt, hogy mitõl, hogyan lehet-
nek boldogok. A fiatalkori évek, az ifjúság a keresés, a re-
ményteli várakozás és tenni akarás hosszú, de megannyi
örömmel tûzdelt útja, melynek végén ott a szent megelége-
dettség, a végsõ tapasztalat, hogy csak Istenben lehetünk
boldogok. A tökéletes harmóniát csak akkor érhetjük el, ha
Istennel élõ kapcsolatban vagyunk.

–  Végigjárni  az  utat  azonban  nem  egyszerû…

– Természetesen nem. Vannak Isten felé és Isten ellen
mozgató erõk. Isten szava mindannyiunkat hív. A hívó szó
erõs, de nem annyira erõteljes, hogy ne lehetne nemet mon-
dani rá. Mindenkinek szabadon kell döntenie, de az isteni
gondviselés az, ami bizonyosságot ad a dolgokról. Olyan
ez, mint amikor a barlangász egy tátongó, sötét lyuk mélyé-
rõl hívja a peremen álló fiát. Nem lát semmit, nem tud
semmit, csak egy valamiben bizonyos: az édesapjába vetett
hitébe. És ha a hit és a bizalom teljes, a fiú elindul a hívó
szó irányába. Nem lehet a szakadékba akaratán kívül leta-
szítani, de ott a bizonyosság: az apja.

–  Nem  lökhetem  a  szakadékba,  de  állhatok  mellette,  fog-
hatom  a  kezét?

– A vallásos élet, a hívõ életre nevelés mindent áthat. A
Krisztusban való hit emberszabású, minden örömével,
gyötrelmével és próbatételével együtt. Egy pap az egész em-
beri életet végigkíséri, 24 óra egy nap. Születéstõl a halálig.

Nem egy napom telt már el úgy, hogy a kereszteléstõl a je-
gyes oktatáson át a temetésig mindig végigéltem.

–  Egyfajta  próbatétel  ez…

– Az egész élet egy próbatétel, melyben a lényeg az út. Az
az út, melyet végigjárunk, mely során a kérdés az, hogy
megérkezünk-e a célhoz. De Isten megbízik bennünk, a ja-
vunkat akarja. Üdvözíteni akar minket, és a szeretete túl-
árad felénk. 

–  Mit  jelent valójában  hívõnek  lenni?

– A vallásos nevelés nem katonás rendet és fegyelmet je-
lent, hanem a szeretet megmutatkozását. A hívõ élet rejtett
élet, nem pedig magamutogatás. Fontos, hogy a szeretet
megmutatkozzon, hiszen az élõnek is életjelei vannak. A
vallás a hívõ lét életjele.

–  Nagyon  erõs  hit  kell  ahhoz,  hogy  valaki  vallásosnak
vallja  magát…

– Sokkal erõsebb meggyõzõdés kell ahhoz, hogy nemet
mondjunk Istenre. A múlt századforduló elején a hittérítõk
világszerte hirdették Isten igéjét. Japán nagyon féltette saját
kultúráját, ezért szerették volna kiküszöbölni, hogy az or-
szágukat is elérjék a térítõk. Azért a hajóról lelépõk elé egy
Jézus arcképével díszített szõnyeget terítettek oly módon,
hogy aki el akarta érni Japán partjait rá kellett lépnie a szõ-
nyegre. Aki vallásos volt, a hajón maradt. 

–  Érdekes  kísérlet  lenne  napjainkban  is…

– Kevés az olyan ember, aki határozottan kiáll a meggyõ-
zõdése mellett, hogy nem hisz Istenben. A legtöbben in-
kább nem lépnek a szõnyegre… Isten misztérium. Nehéz ró-
la beszélni, és nehéz megélni. De aki egyszer megtalálja Is-
tent, önmagát is megtalálja. Hiszen a mi titkunk is Isten-
ben van elrejtve. 

Beszélgetés 
Berkes László, 
katolikus plébánossal

Köteles  Viktóra
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Ékek éke: drágakõ és féldrágakõ 

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

Rendszeresen  jelentkezõ  rovattal  találkozhatnak  lapunk
olvasói,  áprilisi  számunktól.  Szeretnénk  beavatni  Önöket,
az  egykori  ékszerdivatba,  de  fõként  a  jelenlegi  trendekbe.  E
rovat  keretében  megszólaltatunk  majd  ötvösöket,  s  olyan
szakembereket  is,  akik  értõi,  mûvelõi e  csodálatos  terület-
nek.  Szeretnénk,  ha  megismernék  az  arany,  az  ezüst,  a
platina-éékszereket,  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  értõbb  szemmel  nézzék  a  fel-
hozatalt,  s  amit  aztán  kiválasztanak,  a  látvány  mellett,  igazi
értéket  is  képviseljen.

Az arany ékszereket drágakövekkel, vagy féldrágakövek-
kel díszítik. A drágakövek olyan természetes keletkezésû ás-
ványok, melyek szépségük, ritkaságuk és megfelelõ ke-
ménységük, idõtállóságuk alapján megnyerték az emberek
tetszését. A drágakövek tanulmányozásával a drágakõtudo-
mány vagy gemmológia foglalkozik. A drágakövek többsé-
ge szervetlen eredetû.

Bizonyos ásványokat színükért, másokat fényükért pél-

dául a gyémántot csodálatos csillogásáért, vagy a  fényjelen-
ségekért például a zafírt csillaghatásáért, esetleg szabályo-
san elhelyezkedõ zárványaiért – tigrisszem – kedveljük
jobban.

A drágakövek keletkezéséhez az alkotóelemeken kívül
speciális külsõ körülmények szükségesek: hõmérséklet,
nyomás, megfelelõ összetételû oldat. A drágakövek tehát
nem találhatók bárhol és tetszõleges mennyiségben, felku-
tatásuk, kitermelésük és feldolgozásuk rengeteg idõt, pénzt
és emberi munkát igényel.

A drágaköveket õsidõk óta dísztárgyakba, ékszerekbe
foglalják be, vagy éppen belõlük készítenek használati tár-
gyakat. Ezeknek a tár-
gyaknak bírniuk kell a
hordást, a gyakori
igénybevételt, azaz a
drágaköveknek megfe-
lelõen ellenállónak
kell lenniük ahhoz,
hogy tartósan az em-
berek birtokában le-
hessenek.

A  kis  utcákon  kanyarogva  már  éppen  azon  járt  az
eszem,  hogy  fogom  megtalálni  házigazdám  otthonát,  mi-
kor  egy  kedves  úrra  lettem  figyelmes  a  járdán.  –  Kezét  csó-
kolom,  Török  Pál  vagyok  –  mutatkozik  be,  és  barátságo-
san  beljebb  invitál.

1945-ben kerültem a Debreceni Orvostudományi
Egyetemre – kezdi dr.  Török  Pál,  nyugalmazott fõorvos az
elbeszélést a kellemes nyugalmat árasztó otthonban. - Egy
szerencsés szerencsétlenség megmentett a katonai szolgá-
lattól. A golyó „csak” a tüdõmet érte. Így kerülhettem
1945-ben a Debreceni Egyetem orvosi karára, majd 1949
szeptemberében díjtalan demonstrátorként a Sántha Klini-
kára.

–  Díjtalan  demonstrátorként?

Csak az számított, hogy segítsünk az embereken, és
hogy szakmailag fejlõdjünk. Sántha Kálmán klinikáján
dolgozni életformát jelentett. Olyan személyiség volt õ,
akit mindmáig sokan példaképünknek tekintünk, nem
csak szakmailag, hanem emberileg is. Olyan orvos volt, aki
amellett, hogy a neurológia összes ágát-bogát ismerte, az
idegsebészet kiemelkedõ szakembere volt, képes volt éjsza-
kákat állni a betegek ágya mellett, és órákig beszélgetni a
hozzátartozókkal. Papírt és tollat ragadva olyan szeretettel
és egyszerûséggel tudta elmagyarázni az embereknek a leg-
bonyolultabb szakmai dolgokat, hogy a páciensek megér-
tették a betegségüket, és egy kicsit megnyugodtak.

–  Nagyon  fontos  az,  hogy  a  betegek  megbízzanak  az
orvosukban…

Ma már bizonyított tény az, hogy a pszichés terhek

legalább annyira fontosak, mint a testi megbetegedések. Az
ember pszichoszomatikus egység. A test rendellenességei
kihatnak lelki állapotunkra, kedélyünkre, és ez bizony for-
dítva is így van. Ha a páciens bízik a doktorban, ha hisz a
gyógyulásában, az már fél siker.

–  A  debreceni  egyetemi  és  pályakezdõ  évek  után  Mis-
kolcra vezetett  az  út…

1964-ben ideggyógyász fõorvosi állást hirdettek meg
Miskolcon, az akkor megalakuló Megyei Kórházban. Von-

zott a kihívás, a tenniakarás. Abban az idõben Miskolcon
hiányzott a modern szemléletû orvosi mag, egy olyan hát-
tér, amelyben dolgozni, gyógyítani lehetett. 1964. decem-
ber 15-én kerülten a Megyei Kórházba, és olyan várost, egy
olyan lehetõséget láttam Miskolcban, ahol a fejlõdõ ipari
centrum miatt szükség van klinikai szemléletû központra,
mûszerekre és szakemberekre. Az országban elsõként kap-
tunk például CT készüléket és operációs mikroszkópot.
De amire igazán büszke vagyok, azok a munkatársak.
Olyan gárdával dolgozhattam együtt, akik nagy segítsé-
gemre voltak, akiket saját magunk neveltünk.

–  És  egy  mindenben  támogató  feleségre…

Nélküle nem lennék most itt, nem lenne családom,
három lányom és öt unokám. Ha õ nem áll mellém, talán
el sem jövök Debrecenbõl, hiszen az ottani vezetõség me-
rõ esztelenségnek tartotta a vállalkozást. Miután beszéltek
feleségével, Irával, elkísértek Miskolcra „háztûznézõbe”.

–  És  az  Idegsebészeti  Központ  az  1980-aas  évekre  orszá-
gos  szinten  is  elismert  intézménnyé  vált…  

Hosszú volt az út, kemény csatákat kellett vívnunk,
de megérte. Ha nem fújt szembe a szél, szinte már nem is
éreztem jól magam - mondja nevetve. Hát, igen. A nagypa-
pa korú fõorvos még mindig aktív, ahogy Õ mondja, a
munka élteti. Reméljük, mindannyiunk örömére még so-
káig.

Köteles  Viktória

Széllel szemben
Beszélgetés 
Dr. Török Pállal, 
Miskolc díszpolgárával KKooss  -  rruubbiinn

Az ókorban a boldogság jelképének tekintették. A kõ megszünteti a
szomorúságot, viselõjének szerencsét hoz, és kedvezõen hat az igyekvõre.

A Kos jól tudja, mit akar, szenvedélyes alkat, semmilyen akadályt nem
ismer. Amennyiben problémák vetõdnek fel a kapcsolatunkban, gondol-
junk erõsen a rubin piros színére. Dinamikussá tesz, és növeli a bátorsá-
got.

BBiikkaa  -  llaazzuurrkkõõ  
A csillagos éjszaka kozmikus jelképe. Keleten mindenütt titokzatos kék

kõnek nevezik, amely kétségtelenül segít az ártó szellemek, a rosszindulat
ellen.

A Bika olyan, mint a köve, nemes és õszinte. Visszautasítja a megalku-
vást. Hûséges, tartós kapcsolatot keres. A kõ a szabadság jelképe is.

IIkkrreekk  -  ttooppáázz
A topáz semlegesíti az ártó szándékot, ezért hatása különösen áldásos.

Aranykõnek is mondják, amely elõsegíti szerelmes kapcsolatok létrejöttét.
Az Ikrek szülötte tele van élettel. Fényes, akár a Nap, oda siet, ahová a

szerelem hívja, és ez bizony gyakran elõfordul. A
topáz sárga színe erõt és hatalmat ad, általa tova-
illan a kétely és a feszültség. 

RRáákk  -  hheeggyyii  kkrriissttáállyy    
Átlátszó, mintha nem is létezne. A jövõbelá-

tás, az okosság, a titokzatos hatalom jelképe.
A Rák gyengéd és érzéki, õszinte szerelmet keres.Ám ha csalódik, félõ,

hogy a kudarc elvadítja, és bezárkózik, hogy elrejtse bánatát. Ilyenkor kell
a kõre gondolni, amely segíteni rendet teremteni a káoszban.

OOrroosszzlláánn  -  ggyyéémmáánntt
Természetesen a kövek királynõje. Az istenek ajándéka. Természete

megváltoztathatatlan.
Az Oroszlán nagyvonalú, önzetlen, természetébõl fakadóan jóindulatú,

megértõ. Számára a szerelem nemes érzelmeket jelent. A gyémánt erõsíti a
szerelmet, fellobbantja a legrejtettebb szenvedélyeket is.

SSzzûûzz  -  jjáássppiiss
Nõies kõ. Az élet köve, amely erõt ad viselõjének. Zöld színe a fiatal-

ság és a halhatatlanság jelképe.
Komoly, bár csökönyös, és mindenkit irányítani szeretne. Bízni kell az

életben és a barátokban, csak így teljesülhetnek a leglényegesebb vágyak:
család, otthon, házasság.

MMéérrlleegg  -  ssmmaarraaggdd  
Az alkimisták szerint Hermész köve, az idõrõl idõre való megújulás ki-

fejezõje. Az erõ, a tavasz és a
fejlõdés jelképe.

A Mérleg mindennél job-
ban szereti a harmóniát, a
súrlódásmentes, gyengéd, bé-
kés kapcsolatokat. Akkor
hallgat, amikor  beszélni kéne, és ezt késõbb megbánja. Ha a smaragdra
gondolunk, vonzóbbnak és magabiztosabbnak érezzük magunkat.

SSkkoorrppiióó  -  ggrráánnáátt  
A tettek kövének nevezik. A szerelem istennõinek, Aphroditének és Vé-

nusznak a jelképe. Tõle van a szenvedély, a láng.
A Skorpió gyakran kitör, mint egy vulkán. Mindent elsöpör, ráveti ma-

gát áldozatára, és nem engedi el. Titkos vágya viszont az, hogy valaki el-
lenálljon, mert egy skorpió attól lesz igazán szerelmes és boldog.

NNyyiillaass  -  ttüürrkkiizz  
Az aztékok, illetve a törökök a Nap-isten kövének nevezték. Erõs kisu-

gárzása van, elûzi a gonosz szellemeket.
A Nyilas folyton kalandokat keres, imád

utazni. Lelke mélyén viszont állandóságra vá-
gyik. A türkiz segít fenntartani a harmóniát,
megõrizni a lelki békét.

BBaakk  -  óónniixx  
Az éjszakák kövének is nevezik. Indiában föl-

dön túli erõt tulajdonítanak neki: megvéd a rossz szellemektõl - illetve
akik vágynak rá, azoknak meghozza az igaz szerelmet.

A Bak leginkább tartósságra vágyik. A szakításra vonatkozó legcseké-
lyebb célzás is romjaiba dönti. Az ónix az idõ szövetségese is, mert egyál-
talán nem kopik.

VVíízzöönnttõõ  -  aammeettiisszztt  
A mértékletesség, a szellem köve, alázatossá és békéssé tesz. A püspökök

mai napig ezt hordják.
A Vízöntõ örök álmodozó, hisz a szerelemben, szíve mentes minden

birtoklási vágytól. Teljes szabadságot élvez, és mégis hûséges. A kõ meg-
nyugtatja a testet és a szellemet, kitisztítja a látást.

HHaallaakk  -  aakkvvaammaarriinn  
A tenger kövének nevezték egykor, ez védte a vihartól a hajósokat. Fej-

leszti a beleérzõ képességet, megvilágosítja a szellemet és bátorságot ad.
A Halak szülötte figyel környezetére. Egy ideig bárkivel el tudja hitet-

ni, hogy pótolhatatlan. Egészen addig, amíg bele nem fárad. A kõ hasznos
tanácsokat sugallhat.

Horoszkóp és drágakövek
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Augusztus 25–27.:
III.  Nemzetközi  Motoros  találkozó  

és  Rockfesztivál
(Kazincbarcika, Városi Strand)

Motoros felvonulás, látványos bemu-
tatók és koncertek várják az érdeklõ-
dõket.
Információ: Egressy Béni Mûvelõdési
Központ és Könyvtár Tel.: 48/510-
220.
www.c3.hu/~egressy 

Augusztus 25–27.: 
Bányász  Fúvószenekarok  és  Mûvésze-
ti  Együttesek  Országos  Találkozója

(Kazincbarcika és környéke) 
A bányász fúvószenekarok mellett
már évek óta rendszeres résztvevõi a
találkozónak a táncmûvészeti együtte-
sek is. 
Információk: Egressy Béni Mûvelõdé-
si Központ és Könyvtár Tel.: 48/510-
220.
www.c3.hu/~egressy 

Augusztus 26.:
Viszlát  Nyár!

(Tiszaújváros, Derkovits Gyula 
Mûvelõdési Központ és Könyvtár)

Nyárbúcsúztató könnyûzenei szóra-
koztató rendezvény, Tiszaújváros
több helyszínén.
Információ: Derkovits Gyula Mûvelõ-
dési Központ és Könyvtár Tel.: 49542-
004. www.tujvmkvk.hu

Augusztus 27.:
Amatõr  Mûvészeti  Fesztivál

13.  Országos  Népzenei  Minõsítõ
Kórustalálkozó

(Ormosbánya, Mûvelõdési Ház)
A magyar Kórusok zenekarok Szövet-
ségével közösen rendezett minõsítõvel
egybekötött népdal énekesek, hangsze-
res szólisták pávakörök, citeraegyütte-
sek, népzenét játszó együttesek orszá-
gos találkozója, versenye. Információ:
Önkormányzat Ormosbánya, tel.:
48/569-001.

ÉRDEKESSÉGEK

BORSOD  -AABAÚJ  -ZZEMPLÉN MEGYÉBÕL

HÁMORI-TÓ,  DE MITÕL HÁMORI?
Miskolc-Lillafürednél a Hámori-tó
kedvelt fotótéma a Palota Szállóval a
háttérben. A Hámori-tó egyébként egy
mesterséges tó, a Garadna-patak felduz-
zasztásából keletkezett, és vize a vasko-
hóhoz kellett. Fazola Henrik 1772-ben
építette az ómassai (Lillafüred közelé-
ben) olvasztót, majd a hámorokat. Szó-
val a hámor olyan – rendszerint vízi
erõre mûködõ – nagy kalapács, mely-
lyel vasat, rezet formálnak, kovácsol-
nak. A Fazola gyár 1848-49-ben ágyú-
kat, szuronyokat készített Kossuth se-
regének.

TOLDI ÉS ARNÓT

Toldi emléke a nép ajkán napjainkig
fennmaradt. Arnót községben egy bajví-
vó barátjával úgy megszorították egy-
más kezét, hogy mindkettõjüké lángra
lobbant. Majd a levegõbe emelkedve
kezdtek el vívni.
(Lásd: Illés György: Várak dicsérete cí-
mû könyv.)

MORZSÁK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
MEGYE PROGRAMJAIBÓL: 

2006. AUGUSZTUS 22-TÕL 31-IG
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ZSUGA ÉVA A TOURINFORM BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MUNKATÁRSA

Pár nappal egy bizottsági bejelentés után, amely szerint a
dohányzók diszkriminálhatók, a testület újabb állásfoglalást
adott ki, amelyben a Bizottság cáfolja korábbi bejelentését.

Félreértés azt állítani, mint ahogy a médiában néhol szere-
pelt, hogy az EU "zöld utat enged annak, hogy állásra való
jelentkezésnél dohányosokat e szokásuk miatt utasítsanak
el", vagy "megengedi a dohányosok hátrányos megkülön-
böztetését" - áll a bizottsági dokumentumban. A testület
által kiadott közlemény szerint "amint az Európai Unió
Alapjogi Chartájában is olvasható, az EU a hátrányos
megkülönböztetés minden formáját ellenzi".

Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 13. cikke
lehetõséget ad a Bizottságnak arra, hogy egyes területeken
jogszabályokat alkosson a hátrányos megkülönböztetés
ellen. Ennélfogva az EU-jogalkotás tiltja a koron, fogy-
atékosságon, szexuális irányultságon és valláson vagy meg-
gyõzõdésen alapuló bármilyen megkülönböztetést a munka-
helyen, a nemen, faji vagy etnikai származáson alapuló
megkülönböztetés általánosan tilos - írja a szöveg.

A Bizottság szerint az a tény, hogy az EU-jogszabályok
nem terjednek ki a dohányosok hátrányos megkülön-
böztetésére, nem jelenti azt, hogy a Bizottság a dohányosok
hátrányos megkülönböztetését jogosnak tekinti. Az
embereket képességeik és végzettségük alapján kell foglalkoz-
tatni, és semmilyen oknál fogva nem szabad eleve elzárni
õket képességeik bizonyításának lehetõségétõl.

A testület közleményében kifejti: Bármilyen hátrányos
megkülönböztetés, amely az említett EU-jogalkotás
hatáskörén kívül esik, a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Jóllehet a dohányosok és a nem dohányzók egészségének
védelme érdekében a Bizottság támogatja a munkahelyi füst-
mentes környezetet, a Bizottság erõsen kételkedik abban,
hogy a dohányosok hátrányos megkülönböztetése poli-
tikailag elfogadható. A dohányfüggõség (és az esetleges
munkahelyi következmények) kezelésének minden bizon-
nyal nem ez a legmegfelelõbb módja - áll a dokumentum-
ban.

Az Európai Bizottság tizenöt tagállam ellen kezdeményez
eljárást, amiért nem tartották be a 2008 utáni szén-dioxid
kibocsátási tervek leadására szabott június végi határidõt.

A Bizottság a 15 tagállamhoz intézett levelében felszólí-
totta a kormányokat az elszalasztott határidõre és új leadási

dátumot kért tõlük. A tagállamoknak egy hónapon belül
kell válaszolniuk Brüsszelnek, ha nem akarják magukat az
Európai Bíróságon találni.

A Bizottság Ausztriát, Belgiumot, Ciprust, Csehországot,
Dániát, Finnországot, Magyarországot, Olaszországot,
Lettországot, Máltát, Hollandiát, Portugáliát, Szlovéniát,
Szlovákiát és Svédországot figyelmeztette. 

Az EU szén-dioxid kereskedelme 2005 elején indult és
lehetõvé tette, hogy az EU-tagországok kibocsátói szabadon
kereskedhessenek a kibocsátási kvótájukból fennmaradt
szén-dioxid mennyiséggel. A rendszer lényege, hogy Európa
elérje a kiotói jegyzõkönyvben megfogalmazott kibocsátási
célokat.

A szén-dioxid ára áprilisban nagyot zuhant, amikor
kiderült, hogy a tagállamok 2005-ben a vártnál kevesebb
szén-dioxidot bocsátottak ki.

Az EU bortermelõ országai nem kérnek az Európai
Bizottság által ajánlott radikális borpiaci reformból, ame-
lynek a felvizezésén fognak munkálkodni a következõ
hónapokban.

Az Európai Unió bortermelõ országai, köztük
Magyarország kedden egyértelmûvé tették, hogy a Bizottság
által elképzelt formában elfogadhatatlannak tartják a borpi-
ac reformját. A mezõgazdasági miniszterek elsõ ízben foly-
tattak vitát Brüsszel néhány hete ismertetett reformterveirõl,
amelyek a versenyképesség javításának jelszavával radikális
változásokat irányoznak elõ az ágazatban. 

Az agrárminiszterek ülésén lényegében megismétlõdött az
elõzõ termékpálya-reformokból már jól ismert for-
gatókönyv: a változások által legjobban érintett országok
eredeti formájukban elvetették Brüsszel elképzeléseit és
kevésbé radikális, jobban kiegyensúlyozott, fokozatos
reformfolyamat mellett törtek pálcát. A borpiac reformjáról
legkorábban a jövõ év elsõ felében esedékes német elnökség
alatt születhet megállapodás. 

Magyarország más bortermelõ államokhoz hasonlóan
elutasította a bizottság reformtervezet egyik központi
elemét, amely egy erõltetett szõlõtõke-kivágási programmal
próbálná meg helyreállítani a kereslet és kínálat közötti
egyensúlyt az EU-ban. Ficsor Ádám szakállamtitkár szerint
ugyanakkor hazánk már kevésbé ellenségesen viszonyulna a
kivágási támogatásra vonatkozó elképzeléshez, ha az lassabb
tempóban menne végbe és szerkezetváltási támogatással is
párosulna. A magyar kormány az országonként eltérõ
adottságokra hivatkozva azt szeretné, ha a tagállamok egy
keretszabályozási rendszer formájában a borágazati támo-
gatások lehetõleg minél nagyobb hányadáról saját hatáskör-
ben dönthetnének és erre a célra egy nemzeti boríték fölött
rendelkezhetnének. Ficsor hazánk elemi érdekének nevezte
azt is, hogy a Bizottság elképzeléseivel szemben továbbra is
cukor, illetve must hozzáadásával lehessen növelni a borok
alkoholtartalmát. 
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