Borsod-Abaúj-Zemplén
megye

A Cosmo Média Kft. kiadványa

2

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kormányhivatal: felkészült csapat, szakszerű ügyintézés

Az egyszerűsített honosításban a hivatal is tevékenyen részt vesz

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal működési tapasztalatai igazolják, jó döntés volt a közigazgatás átszervezése. Eddig 20 ezer ügyfelet fogadtak, akiknek ügyét szakszerűen intézték.
Jövő januártól ugyanezzel a szemlélettel
találkozhatnak az állampolgárok tizenhat
járási központban. Demeter Ervin kormánymegbízottal beszélgettünk az eredményekről és tervekről.
– Ön nem született Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei. Mi fogta meg ebben a vidékben?
– Korábban kétlaki életet éltem, ingáztam
Budapest és Mád között, ahol 2000-ben vásároltunk egy hétvégi házat és szőlőt, ami hobbiborászatnak indult. Most már családi borászattá nőtte ki magát, mi pedig itt élünk Tokaj-Hegyalján. Valóban nem itt születtem,
hanem az itteni adottságok ragadtak meg,
számomra választott haza a tokaji borvidék,
amit nem olyan régen – tíz esztendeje – az
Unesco a világörökség részévé nyilvánított.
Nagyon jó a hangulata, lenyűgöző a szépsége. Amikor egy-egy képviselőtársam, vagy
más ismerős meglátogat, azt mondják: most
már értem, hogy miért nem Budapesten élsz.

Szüretelés a tokaji borvidéken

– A kormányhivatal megalakításakor milyen helyzetet örökölt?
– Amikor az államigazgatás területi szintje még régiós volt, ennek a régiónak Eger
volt a központja, a közigazgatási hivatalnak
itt még csak a csírái voltak meg. 2010 őszén
kezdte el építeni a főigazgató asszony a hivatalt. Ennek a hivatalnak a bázisán 2011 januárjában 17 szakigazgatási szervezetet integráltunk a jobb átláthatóság és a párhuzamosságok kiküszöbölése érdekében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes volt belevágni, mert ahány szakigazgatási szerv, annyiféle módszer, annyi könyvelési, iktatási rendszer volt. Egy ágas-bogas, túlkomplikált
rendszerből sikerült egyszerűbb, átlátható
rendszert létrehozni, ami még anyagiakban is
jelentős megtakarítást hozott.
– És még korántsem értek a végére…
– A közigazgatás teljes újjászervezése történik most. A tavalyi esztendő második felében a parlament áttekintette az állam és az
önkormányzatok közötti feladatmegosztást.
Ennek következtében az oktatási, kulturális,
szociális intézményrendszer állami működtetésbe kerül. 2012 januárjától a megyei önkormányzat intézményeit vette át a kormánymegbízott irányítása alatt működő megyei intézményfenntartó központ. Jövő januártól a települési önkormányzatok iskoláit
fogja ez a rendszer működtetni. Az igazgatási feladatok területén januárban történik jelentős lépés, létrejön a következő szint: újjáélesztjük, újjáalakítjuk a járásokat. BorsodAbaúj-Zemplén megyében lesz a legtöbb, tizenhat járás. Nálunk van a legtöbb település,
összesen 358. Tizenhat járás alakul, ezek
központjaiban nyílnak meg a kormányablakok, s általuk még közelebb kerül az emberekhez az a tudás, ami jelenleg csak a kormányhivatalokban érhető el.
– Sikerült a települések igényeit figyelembe venni a járások kialakításánál?
– Sok beszélgetés vezetett addig, amíg a lehetőségeket és az elvárásokat összehangoltuk.
Minden érdemi észrevételt akceptálni tudtunk.
Sikerült elérni, hogy a legkeletibb rész, a Bodrogköz önálló járás legyen ahelyett, hogy fele
a sárospataki, fele a sátoraljaújhelyi járáshoz
tartozna. A másik jelentős eredmény, hogy
Abaújszántóra, amely egy kistérségi központ,

kormányablak kerül, aminek köszönhetően a
gönci járás „izmosabbá” válik.
Az alapot a jelenlegi kistérségek alkotják.
Jelentős eltérés nem lesz. Egy történelmi jelentőségű változás, történelmi igazságtétel
viszont igen: az egykori Gömör vármegyéből
itt maradt rész Putnok központtal önálló járássá válik. A korábbi társadalmi berendezkedésből adódóan a szocialista nagyipar, Ózd és
Kazincbarcika „elszívta” a levegőt tőle. Érdekesség továbbá, hogy a miskolci járás lesz az
ország legnagyobb járása.
– Milyen a kollektíva, amely ezt a sokrétű
munkát végzi?
– Nagyon fiatal és dinamikus csapatot sikerült szervezni. Az érdem a Közigazgatási Minisztériumé, mert a kormányhivatal létrejötte
előtt megtörtént a kiválasztása, és a felkészítése annak a tizenhat kollégának, akik az ügyfélszolgálatokon dolgoznak. Felkészültek, hozzáértőek és kedvesek. Az ügyfelek elhivatottságot és jó közösségi szellemet tapasztalnak.
Fontos tartópillére a kormányhivatalnak
az integrált kormányzati ügyfélszolgálat,
amelyből létrejön majd az egyablakos ügyintézés. A fejlesztésnek két iránya van: az egyik
a területi, ami a tizenhat járási központban
létrejövő kormányablakokban testesül meg.
A másik az ügyeket érinti: 2011 januárjában
29 ügykörrel indultunk, most hatvanegynél
tartunk. A cél, hogy 2013 őszére minden államhoz kapcsolódó ügy elintézhető legyen a
kormányablaknál. A bővülést megalapozó
jogalkotás a tavaszi ülésszakra vár, akkor
tisztázódik az önkormányzat és az állam közötti feladatmegosztás. Ma még nagyon sok
állami feladatot a jegyzők végeznek, de döntés született arról, hogy az állam saját szervezeti rendszerében végezze ezeket. A tavaszi
ülésszakon fogunk egy 82 törvényt érintő
módosítással dönteni arról, hogy ezek pontosan mely feladatok lesznek.
– Milyen az eltelt bő egy esztendő mérlege?
– Több mint 20 ezer ügyfelet fogadtunk
2011 januárja óta. A sok-sok hivatalos ügy
mellett büszkék vagyunk arra is, hogy a kormányhivatal tevékeny segítségével 300 honfitársunk a mi augusztus 20-i ünnepélyünkön
tette le az állampolgári esküt az egyszerűsített honosítás keretében. Terveink szerint erre
idén is sor kerül majd.

Demeter Ervin kormánymegbízott, 1954ben született Budapesten. Rendszerszervező
szakon végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. 1998-2000 között
a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára,
2000-ben kinevezték
Kövér László utódjaként a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős tárca nélküli miniszterré.
2006-2010 között önkormányzati képviselő Egerben. 1994-1998 között, majd 2002 óta országgyűlési képviselő, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja.
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A le gek és vég le tek me gyé je
Jó adottságú, több
szempontból kivételes helyzetű BorsodAbaúj-Zemplén megye, mely előtt – a
megyei közgyűlés elnö ke, dr. Mengyi
Ro land szerint –
számos lehetőség áll.
Fellendülést a jól átgon dolt terü letfejlesztési és gazdaságélénkítési programok
eredményei hozhatnak.
– Milyen adottságai vannak a megyének?
– Hatalmas megye, és – talán fogalmazhatok úgy –
a legek, a végletek megyéje is egyben. Itt van a legjobb műszaki egyetem, itt vannak a legszebb lányok, a legjobb borok. Borsod-Abaúj-Zemplén
megye a leglátványosabb természeti értékek, a romantikus középkori várak és várromok megyéje.
Mindezek mellett azonban a legnagyobb társadalmi és gazdasági problémákkal is ez a megye küzd.
Háromnevű, de több identitású térség a miénk:
Gömör, Kishont, Abaúj, Zemplén és Borsod mind
a tájszerkezetet, mind a gazdaságszerkezetet illetően más és más.
– Mi jellemzi a gazdaságát?
– Fejlesztéspolitikai szempontból a termelés, a dinamikusan fejlődő gazdaság, aminek
meghatározóvá kell válnia a következő tíz évben újra a megyében, hiszen ez a térség volt a
nehézipar egyik bástyája. Észak- és KözépBorsod a bányászat, az ipar fellegvára volt egykor, s határozott lépéseket teszünk, hogy újra az
legyen. A Miskolci Egyetem a műszaki karaival, az ehhez kapcsolódó nehézipari képzésekkel az ország egyik legjobb ilyen irányú képzést nyújtó egyeteme. Színes a megye gazdasága: Abaúj a kertészet és a gyümölcsösök őshazája, a Cserehát pedig Miskolc, és egykor Kassa élelmiszer-háttérbázisa volt. Zemplénről
mindenkinek a hegyek, erdők, vadak, szőlők
jutnak eszébe, tehát komoly turisztikai értékekről és vonzerőről is beszélhetünk. Mert nemcsak a kastélyok, régi várak, a Rákócziak örökös földje van itt, hanem a páratlan szépségű és

jelentőségű a tokaji borvidék is, amely éppen
húsz esztendeje lett az UNESCO világörökség
része. Olyan megyéje Magyarországnak, ahol
két világörökségi terület is van: az Aggteleki
Cseppkőbarlang és Tokaj-Hegyalja.
– Milyen nehézségekkel kell megküzdeniük?
– Hatalmas kihasználatlan munkaerőforrás
van a megyében, éppen ezért a gyártó ágazatok
megjelenésére számítunk. A képzési rendszerünk kiváló, itt még él a munka értékének megbecsülése, a munka szeretetének hagyománya.
Céljaink elérése érdekében nemzetközi kapcsolataink kiaknázására is törekszünk majd. Ez
nemcsak az Európai Uniós rendszereket jelenti,
hanem olyan piacokat is szeretnénk meghódítani, amelyek a tőke- és termelőkapacitás telepítését is magukban hordozzák. Elsősorban az arab
világról, Oroszországról és Kínáról beszélek.
Az országban vezető szerepet kívánunk vállalni,
megküzdve azokkal a társadalmi kihívásokkal
is, amelyeket a munkanélküliség magas aránya
és a Kelet-Magyarországra jellemző alacsonyabb fejlettségi szint jelent.
– A gazdasági szerkezet megújításának milyen stratégiai pontjai vannak?
– Az integrált területi beavatkozási programok mentén szerveződő gazdasági elképzelések megvalósítása hozhat fellendülést. Ilyen
például a Tokaj-Hegyalja, a Cserehát, a Tiszavölgy-program, a Miskolci Egyetem térségi pozíciójának további erősítése, a szén- és acélprogram, a mezőkövesdi repülőtérre alapozó
logisztikai program, és nem utolsósorban a kiemelt vállalkozási és fejlesztési zónák alkalmazása. Mindezeket figyelembe véve gyors, akár
5 éven belül is mérhető eredményeket várok a
megye gazdaságában.
– Hogyan ítéli meg a megyék új szerepét?
– Úgy vélem, megfelelő helyre került a területfejlesztés, vidékfejlesztés és a gazdaságélénkítés feladata. Eddig nem volt olyan fórum, ahol koncentráltan rendezni lehetett a fejlesztési kérdéseket. Ez a megyei-regionális
szint az, ahol valóban jó stratégiák, integrált,
komplex gazdaságfejlesztési programok mentén tudunk döntéseket hozni, beavatkozni. Ha
ki tudjuk aknázni az ebben rejlő lehetőségeket,
az egyszeri és megismételhetetlen eredményeket jelenthet a magyar megyék, a Magyarországon élők számára.

Tiszaújvárosi vagyok. A Tisza-parti városból indultam, és lettem a sportágam
egyik legeredményesebb női versenyzője. Hosszú éveken keresztül én voltam az
egyetlen, aki nyitott jégpályán – a tiszaújvárosi TVK jegén – készült a versenyekre. Ahhoz azonban, hogy a korcsolyázást folytathassam, hogy fedett jégpályán készülhessek a versenyekre, 13 évesen Budapestre kellett költöznöm.
Tiszaújváros egy nyugodt, csendes kisváros, ahol mindenki ismer mindenkit. Számomra is a nyugalmat, a feltöltődést jelenti a hazautazás – a termálfürdőben lazítom
el fáradt izmaimat. Élénk, mozgékony kisgyerekként a szüleim vittek el a TVK területén lévő nyitott jégpályára, ahol egy nagyon eredményes korcsolyaiskola működött, s ahonnan több magyar bajnok is kikerült. Versenyzői pályafutásom végéig
hűséges maradtam a Tiszaújvárosi Sportklubhoz. Igaz, én is mindig éreztem a város, a megye megbecsülését, szeretetét,
eredményeimet mindig elismerték. Néhány éve pedig az a megtiszteltetés ért,
hogy a város díszpolgárává avattak.
Ma már edzőként tevékenykedem, és ebben a szezonban négy magyar bajnokom
volt. Beválasztottak az utánpótláskorú fiatal versenyzők támogatására hivatott
MOL Európa Alapítvány Kuratóriumába,
valamint a Magyar Olimpiai Bizottság
tagjai közé, és pályafutásom során Fair
Play díjat is kaptam, amire ugyanolyan
büszke vagyok, mint az aranyérmemre.
A sport és a munkám Budapesthez kötnek, de ha tehetem, mindig hazalátogatok. Borsod megyeinek vallom magam,
és a mai napig a Tisza-parti város lakosa vagyok. E kiadvány segítségével ismerje meg Ön is, kedves olvasó, ezt a
térséget, és ha csak teheti, látogasson el
ebbe a csodálatos megyébe.
Sebestyén Júlia
Európa-bajnok, kilencszeres felnőtt
magyar bajnok műkorcsolyázó
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Fesztiválvárossá válik Miskolc az idei szezontól
„A következő sikertörténet Miskolc lesz”
– ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta nemrégiben a Borsod megyei városról.
E kijelentés azért fontos dr. Kriza Ákos
polgármester számára, mert úgy érezte,
saját törekvéseit hallotta vissza. Másfél
évvel ezelőtti hivatalba lépése óta ugyanis
folyamatosan azért dolgoznak, hogy egy
új, dinamikusan fejlődő pályára állítsák a
várost. Ennek első jele, hogy a város főterét, Tapolca és az Avas teljes megújulását
tervezik, és várják az új villamosokat. A
megújulásba a város lakóit bevonják: –
Legutóbb például szavazhattak a miskolciak, hogy milyen színű legyen az új villamosunk, és az új főterünk is közösségi
tervezés mellett születik meg. Visszaadjuk
a várost a miskolciaknak, és közösen egy
új fejlődési pályára állítjuk – mondja
Miskolc polgármestere. Dr. Kriza Ákossal
beszélgettünk.
– Miként kívánják elérni, hogy az emberek
még inkább érezzék az összetartozást?
– A kampányban tett vállalás szerint minden lépést a miskolciak érdekében teszünk,
minden döntésünkkel őket szolgáljuk – ma
is ez a vezérfonal. Erre plasztikus példa a
Miskolcpont. Ezzel a kedvezmény-kártyával a miskolciak mindennapjait igyekszünk
segíteni, megkönnyíteni. A Miskolcpont
kedvezményeket nyújtó kártyának a sikere
közös siker, és az a kártya plasztikusan érzékelteti összetartozásunkat is: egyetlen hónap alatt 17 ezren igényelték a kártyát. Azt
gondolom, hogy ez a szám mindent elárul a
sikerről.
– A nehézipar háttérbe szorulásával Miskolc is nehéz helyzetbe került. Milyen lépéseket tettek, illetve mi várható a munkahelyteremtés terén?
– A szakképzettséget igénylő ipari szakmáknak komoly hagyományaik vannak városunkban, és éppen ez az, ami ide vonz
újabb és újabb cégeket. Legutóbb a Gustav
Wolf GmbH-t, de Európa egyik vezető, finn
gépgyártó társasága is Miskolcot választotta
befektetése helyszínéül. Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében adtuk át 2011.
szeptember 22-én az utóbbi évek egyik legjelentősebb hazai, Bosch fejlesztésének számító, új autóipari gyártócsarnokot Miskolcon, de meg kell említenem a Shinwát is,

Lillafüredi látkép

ahová pár nappal ezelőtt hívtak meg, és velük is elkezdődhet egy együttműködés, hiszen az ő fejlődésük a mi sikerünk is. Azt hiszem, mindez annak jele, hogy az itt letelepült cégek is tudják, hogy aki Miskolcra jön,
az a vendégszeretet mellett a céltudatos,
szakszerű és befektetőbarát munkával is találkozhat. Cserébe Miskolc hálás azoknak,
akik hisznek benne. Ezt a bizalmat tovább
erősíti, hogy az ipari park gyakorlatilag
megtelt. Ma már a Mechatronikai Ipari Park
bővítéséről tárgyalnunk, előkészítve a következő lépést, ami újabb ipari területek infrastruk tu rá lis fejlesz té sét irá nyoz za elő.
Miskolc visszakerült a befektetői térképre,
ezt támasztják alá a távol-keleti országokból
érkező megkeresések, érdeklődések is.
– Látnak-e további lehetőséget a turizmus
fejlesztésében?
– A Miskolcon zajló beruházások és az új
turisztikai funkciók is a város vonzerejét növelik. Ilyen például a ma már részben romos
diósgyőri vár helyreállítása, amely – bár némi
korlátozással, de – a rekonstrukció alatt is fogadja a látogatókat, és számos rendezvénynek is otthont ad. Az újjáépítés eredményeként a korabeli Közép-Európa legnagyobb
alapterületű, impozáns lovagterme a régi fényében pompázik majd. Megszépül Miskolc
másik nevezetessége, a lillafüredi függőkert
is. A kilátópontok kialakításával még impozánsabb látványt nyújtanak majd a környező
hegyek, a vízesés és a Hámori-tó. Miskolc
csodálatos város, elképesztő adottságokkal.
Nekünk, a város lakóival közösen azon kell
dolgoznunk, hogy ezt a csodát megmutassuk
az egész országnak, és a Kárpát-medencén
túli világnak is.
– Melyik a legfontosabb beruházásuk?
– A turisztikai célú fejlesztések sorából a
Selyemréti Strandfürdő felújítását, bővítését
emelném ki. Hamarosan teljesül a miskolciak
régi vágya, és végre egy igazi, családi élményfürdője lesz városunknak: csúszdákkal
felszerelt medence, élményelemekkel kibővített gyermekmedencék, valamint egy 25 méteres úszómedence örvendezteti meg majd a
strandolni vágyó embereket. A strand területén sétautak épülnek, a kerti utak akadálymentesek lesznek, így mindenki számára kikapcsolódást nyújt majd a fürdő.
– Milyen programokkal várják a város lakosságát, és a turistákat?

Királynék Tavasza a Diósgyőri Várban

– Miskolc hamarosan igazi fesztiválváros
lesz. Az első lépés, hogy idén először a Borsodi Fonónk 3 napos lesz. Június első hétvégéjén a diósgyőri várba hívunk mindenkit,
aki igazi zenei csemegékre vágyik, hiszen
olyan fellépőink lesznek, mint a Csík Zenekar, a Kaláka, Palya Bea, a Muzsikás, a
Ghymes, a Balkan Fanatik, vagy a fiatalok
nagy kedvence, a Quimby. Megújul a
„Bartók+Puccini 2012” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál is. Nyitottabb, szabadabb, populárisabb és változatosabb: talán
ezzel a négy szóval jellemezhetném leginkább a június 8-17. között zajló fesztivált.
Azt vallom, hogy a kultúrát mindenki számára elérhetővé kell lenni, ezért idén már
nem csupán a belső terekben lesznek előadások, hanem Miskolc utcáin is. Fontos számomra, hogy a zene nyújtotta öröm mindenkihez eljusson, hiszen Schubert szerint „Aki
a zenét szereti, soha nem lehet igazán boldogtalan”. Én is ezt kívánom a miskolciaknak. Legyenek boldogok, és elégedettek városukkal. Mi ezért dolgozunk.

Dr. Kriza Ákos 1965ben született. Nős, két
gyermek édesapja. Tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen és a
Nyugat Magyarországi
Egyetem Közgazdaságtudományi karán
végezte. Orvos-közgazdász, egészségügyi menedzser. Miskolc polgármestere 2010. október 3-tól.
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A fejlődés motorja az együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén megye megítélése
kettős: gazdaságáról a nehézipari múlt, a
jelentős munkanélküliség jut eszünkbe,
ám olyan értékekkel büszkélkedhet, mint a
két világörökség: a tokaji borvidék és az
Aggteleki Cseppkőbarlang, illetve a méltán híres miskolctapolcai Barlangfürdő. A
megye gazdaságának helyzetéről, jövőjéről, a lehetséges kitörési pontokról Bihall
Tamást, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
szakképzésért felelős alelnökét kérdezzük.
– Borsod-Abaúj-Zemplén megye évtizedek
óta súlyos nehézségekkel küzd. A bányászatkohászat leépülése után csak részben történt
meg a szerkezetváltás, ma is itt a legmagasabb a munkanélküliség, egyes helyeken
mélyszegénységben élnek az emberek. Mit lehet tenni, hogy ez a helyzet javuljon?
– Megyénk hosszú ideje küzd a leszakadással, de ma is az elmaradottabb régiókhoz tartozik. Kamaránk – az országban egyedülállóan – kísérletet tett arra, hogy megfogalmazza
a változás legfontosabb stratégiai céljait, az
elvégzendő feladatokat és az igénybe vehető
eszközöket.
– Valóban képes lehet a megye önmaga
orvosolni a bajokat?
– Természetesen nem. Számos kérdésre
csak kormányzati, vagy éppen törvényi döntéssel, beavatkozással lehet megoldást találni,

A vállalkozók nagy számban jelennek
meg a szakmai fórumokon
ezeket különválasztva jelenítettük meg a stratégiai javaslatok között. Ilyen a munkanélküli
segély és a minimálbér közötti jelentős különbség elérése, a kistelepüléseken az élet- és
vagyonbiztonság megteremtése, a szakképzési
rendszer átalakítása, a térség kiemelt kezelése
a befektetőkkel folytatott tárgyalások során.
– Miben látják a kitörési pontokat?
– Javaslatainkat több ezer vállalkozás, a
tudomány, a helyi önkormányzatok véleménye alapján, széles társadalmi vita során alakítottuk ki. Legfontosabb stratégiai célunk a
gazdaság versenyképességének javítása,
amely az innováció erősítésével, a Miskolci
Egyetem és a vállalkozások napi munkakapcsolatának szélesítésével érhetünk el. Erre az

A NOHAC Autóipari klaszter standja a stuttgarti szakvásáron
igen erős vegyipar, gépipar, energiaipar és
informatikai szektor a legalkalmasabb terület. A technológiai fejlesztés viszont inkább
létszámleépítéssel, mint bővítéssel jár. Mivel
nálunk a foglalkoz ta tás a legsúlyosabb
gond, azt más gazdasági ágakban: az építőiparban, a turizmusban, valamint a kistelepüléseken önellátó mezőgazdasági termelés
révén lehet érdemben bővíteni. Fontos célunk a fiatal értelmiségiek elvándorlásának
megállítása és a jelentős kistérségi különbségek csökkentése.
– Említene konkrét kamarai programokat?
– A vállalkozások fejlődéséhez fizetőképes piacra van szükség. A megye alacsony
tőkeereje miatt nagyon fontos a határon túli
területekkel való gazdasági együttműködés.
1993 óta működtetjük a Kárpáti Kamarák
Szövetségét, amely a határon túli területek
vállalkozóival szervezi az üzleti találkozókat, kapcsolatokat. Vagy egy másik példa:
számos erős kis- és középvállalkozás vált
közvetett módon autóipari beszállítóvá. A
kamara által szervezett és menedzselt beszállítói klaszternek néhány kiemelkedő multinacionális cég és mintegy hetven helyi vállalkozás a tagja. Az elmúlt években több hazai és nemzetközi vásáron jelentek meg közös standon, a hazai és szomszédos országok
szinte valamennyi autógyárába eljutottak,
többen újabb beszállítói lehetőséghez jutottak. Jelentős nemzetközi partnerekkel is rendelkeznek a nyugat-szlovákiai és az északrajna-vesztfáliai autóipari klaszterekkel kötött megállapodások alapján.
– A magyar gazdaság növekedésének
alapfeltétele a szakképzési rendszer reformja.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökeként ezt a feladatot Ön irányítja.
– Valóban, jelenleg a kamara legjelentősebb köztestületi feladata a szakképzés,
amelynek részleteit a kormány és az MKIK
közötti szerződések, megállapodások tartal-

mazzák. A vállalkozások szakmai segítségével a tananyagokat átdolgozták, a
gyakorlati és elméleti óraszámok aránya
a gyakorlat javára változik és bevezetik a
duális képzést, amelynek lényege, hogy az
elméletet az iskolában, a gyakorlatot valós
vállalati körülmények között sajátítják el a
tanulók. Ehhez persze számos új gyakorlati
képzőhelyet kell biztosítani a vállalkozásoknál, amelyeket a kamara akkreditál és ellenőriz. De természetesen tovább kell lépni a
felnőttképzés, a felsőfokú szakképzés és a
felsőfokú képzés területeire is, hogy a végzett fiatalok a gazdaság által igényelt szakmákban versenyképes tudást szerezve léphessenek be a munka világába. Ez a mi megyénkben is a gazdaság és a foglalkoztatás
megerősödését eredményezi.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara
3525. Miskolc Szentpáli u.1.
Tel: +36 46 501 090
Fax: +36 46 501 099
E-mail: bokik@bokik.hu
www.bokik.hu

Bihall Tamás 1955-ben született, okleveles közgazdász.
1994 óta a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke,
a MKIK alelnöke. A Magyar
Közgazdasági Társaság megyei szervezetének elnöke, a
Miskolci Egyetem Gazdasági Tanácsának elnöke, a BME Gazdaságtudományi Karán címzetes egyetemi docens.
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Miskolci Egyetem – az universitas
A Miskolci Egyetem valódi universitas. A
több mint 83 hektáron elterülő miskolci
Egyetemváros páratlan adottságokkal rendelkezik. Az egyedülálló természeti környezet nemcsak tanulmányi épületeknek, hanem kollégiumoknak, könyvtárnak, kulturális és sportlétesítményeknek, vendéglátóés szolgáltatóegységeknek is otthont ad.
Város a városban, melynek központjában
gyakorlatorientált tudományos tevékenység zajlik. Mérnökök, jogászok, bölcsészek,
közgazdászok, egészségügyi szakemberek
tanulnak, élnek együtt. Az egyetemi komplexumot – a folyamatos fejlesztések, a jövőre való felkészülés, a modern technika mellett – átjárja a múlt tisztelete, a hagyományok ápolása. Hiszen a világ első műszaki
felsőoktatási intézményének egyik jogutódja a csaknem 300 éves múltra visszatekintő
intézmény. Prof. dr. Patkó Gyula rektorral
beszélgettünk az egykori alma materéről.
– Ön azt vallja, hogy a vidéki egyetemeknek
küldetésük van. Miben látja ezt?
– Az egyik legfontosabb hivatásuk az értelmiség megtartása. Köztudott, hogy más egyetemen végzett fiataloknak csupán 20 százaléka
tér vissza szülőföldjére, a többiek ott keresnek
munkalehetőséget, és igyekeznek otthont teremteni, ahol egyetemre jártak. Itt, Miskolcon
volt is erre példa, hiszen a 90-es évek közepén
megszüntették a védőnőképzést – több évig
nem lehetett ilyen diplomát szerezni nálunk.
Ennek azonban az lett a sajnálatos következménye, hogy egy időben komoly védőnőhiány alakult ki a megyében. Ez a példa is mutatja, hogy a küldetés a vidék szakember-ellátottságára is kiterjed. Egy Budapesten végzett
pedagógus általában nem vállal munkát a
Bodrogközben vagy a Csereháton, pedig az
ottani embereknek is nagy szükségük van jó
tanítókra, tanárokra. Végül, de nem utolsó
sorban, a vidéki egyetemeknek a gazdaság
talpra állításában is igen jelentős szerepe van,
hiszen fiatal, képzett szakemberek nélkül elképzelhetetlen a gazdaság újraéledése.
– Ha már az újraéledésnél tartunk, a nagy
múltú egyetem számos alkalommal újult
meg, de a nehézipar és műszaki képzés évszázadok óta része…
– Csak kevesen tudják, hogy a Miskolci
Egyetem a világ legrégebbi műszaki felsőoktatási intézményének az egyik jogutódja, miközben műszaki képzése jelenleg a legkorszerűbb technológiai feltételekkel zajlik. A jogelődöt III. Károly magyar király 1735-ben Selmecbányán alapította. Ebben az időben anyagés energiaválság volt, az addigi módszerekkel
kitermelhető energiaforrások kimerülőben
voltak. Erre a helyzetre válaszként alapították
meg a Selmeci Bányatisztképző Iskolát (a
mérnök kifejezés akkor még nem volt használatos). Ez volt Magyarország és az egész birodalom első állami felsőoktatási intézménye,
ahol az akkori szokásoktól eltérően németül
folyt az oktatás. Nemzetközi mérnökképző
múltunkból rengeteg kincset őrzünk ma is: híres professzorok tanítottak Selmecen. Például

A Miskolci Egyetem főbejárata

Christian Andreas Doppler osztrák matematikus és fizikus, a doppler-hatás felfedezője, akinek eredeti dolgozatait a műemlék könyvtárunkban őrizzük. Vannak itt olyan tankönyvek
is, amelyeket még Galileo Galilei, Isaac Newton, vagy éppen Robert Boyle és Edme
Mariotte (a Boyle-Mariotte-törvény névadói)
készítettek, és amelyekből egykor a selmeci
diákok tanultak.
– Selmecbányáról hogyan került a képzés
Miskolcra?
– Idén 250 éve annak, hogy 1762-ben Mária Terézia királynő akadémiai rangra emelte
az intézményt, s az így működött egészen Trianonig. Ekkor az ismert történelmi okok miatt kétségessé vált az intézmény jövője, a bányászok, kohászok és erdészek Sopronba menekültek. A II. világháború után, 1949-ben
döntött úgy az akkori kormány, hogy létrehozza az ország második műszaki egyetemét
Miskolcon. Sályi István professzor, egykori
mentorom irányította a jelenlegi egyetem
alapítását. A Nehézipari Műszaki Egyetem
arculatát három kar formálta: a Sopronból áttelepült bányamérnöki és kohómérnöki, valamint a gépészmérnöki kar. Miskolc igen komoly ipari város volt, jelentős hadiüzem működött itt, de volt vasgyár, acélgyár, gépgyár,
és számos bánya. Magyarországon abban az
időben igen jelentős volt a szénbányászat,
amely reményeink szerint hamarosan újraéled, hazánk területe alatt ugyanis legalább 200
évre elegendő, gazdaságosan leművelhető
szén rejlik. A miskolci Egyetemvárosban egy
területen épültek az előadótermek, kollégiumok, laboratóriumok és minden szolgáltatás,
ami a mindennapi élethez szükséges. A képzési paletta folyamatosan bővült, napjainkra
csaknem minden tudományterületet képvisel
– egyetemünk így lett igazi universitas. Az az
intézmény, amelyről annak idején Humboldt
álmodott, ahol a hallgatók és az oktatók
együtt munkálkodnak.
– Miként tudott alkalmazkodni az egyetem
a megváltozott gazdasági és munkaerőigényekhez?

– A 80-as években a környéken igen jelentős jogászhiány volt, ezért elindítottuk az Állam- és Jogtudományi Kart, majd a Gazdaságtudományi Kart, ahol közgazdászképzés folyik, van Bölcsészettudományi és Egészségügyi Karunk. A 90-es években beszűkültek a
bányaipar és a kohászat lehetőségei, így a műszaki karok is átalakultak. A bányászok a környezetmérnököket kezdték tanítani, a kohászok a fémes anyagokról a műanyaghoz, kerámiához, kompozithoz kapcsolódó tudományokat, míg a korábbi gépészeti szakokat az informatika, a villamosmérnökség, a mechatronika,
a műszaki menedzsment, a programozó matematika egészítette ki. Az intézmény tehát nagyon gyorsan alkalmazkodott a változó körülményekhez. Miskolcon két Bosch-gyár működik, összesen 4 ezer embert foglalkoztatnak.
Ezt csak kevesen tudják, pedig igen jelentős
potenciállal bírnak. Mint ahogy kevesen tudják azt is, hogy az oktatók tudományos minősítése szempontjából az ország legjobb bölcsészkara a miskolci. Ugyancsak kevesen tudják, hogy a jogászkarunknak két kiválósági
hely címe van. Amint annak idején a király
előírta az egyetem oktatóinak – akik bányatanácsosok is voltak –, hogy segítsék az ipart, a
gazdaságot, úgy a mai oktatóink, professzoraink is nagyon szoros és kiváló kapcsolatban
vannak a gazdasági élet szereplőivel. Egyetemünknek ez óriási erőssége, hiszen a gyakorlati tudás elengedhetetlen a boldoguláshoz.

Prof. dr. Patkó Gyula diplomáját a
Miskolci Egyetem jogelődjén,
a Nehézipari Műszaki Egyetemen
szerezte1969-ben. Azóta a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki
és Informatikai Karának oktatója-kutatója. Büszke, hogy nagyhírű professzor elődei örököseként – oktatóként és vezetőként egyaránt – nap mint
nap részese lehet a Miskolci Egyetem fejlődésének.
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A feldolgozóipar lehet az agrárium kitörési pontja
A fiatalok számára sem túl vonzó az
agrárium, főként nem az állattenyésztés
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sem.
Ennek ellenére ma már többszintű a mezőgazdasági tevékenység a megyében.
Vannak őstermelők, önfenntartó családi
vállalkozások, árutermelő gazdaságok és
nagygazdaságok is – mondja Koncz
György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Agrárkamara elnöke.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye a nem túl
kedvező mezőgazdasági adottságai miatt soha sem volt tipikusan agrármegye. Inkább a
nehézipar, ezen belül is a bányászat jellemezte. A rendszerváltás környékén az ipar hanyatlása, továbbá a magas munkanélküliség
azonban jelentősen felértékelte az ágazatot.
Koncz György szerint a borsodi mezőgazdaság az elmúlt tíz évben két területen lépett
előre. Az uniós pályázati forrásoknak köszönhetően rendkívül sokat javult az ágazatban
működő vállalkozások eszközellátottsága. A
legtöbbet az erő- és munkagépállomány fejlődött – szinte teljes egészében kicserélődtek
a traktorok és a betakarítógépek, miközben
számos családi és kisebb vállalkozás tudta
megújítani például a tárolókapacitását. A területalapú, valamint az agrár környezetgazdálkodási támogatások pedig hozzájárultak a
gazdaságok feltőkésítéséhez.

Tokaj-Hegyalja

A megyei agrárkamara elnöke a Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. vezetője is – a
társaság 5 ezer hektár területen szántóföldi
növénytermesztéssel foglalkozik, a baromfitelepén évente 1 millió 200 ezer csirkét és 16
ezer pulykát nevel. A cég Kelet-Magyarország egyik meghatározó gazdasági szereplője az állati takarmányok, tápok területén –
takarmánykeverő üzemében mintegy 3 ezer
vagonnyi tápot készít évente – nyúl- és mangalicatápot illetően szinte kizárólagos a

piacuk, a baromfitáp tekintetében pedig
dobogósok. Forrólevegős lucernaüzemük
lucernapelletet és -lisztet állít elő, vetőmagüzemükben főként kalászos gabonákat és
aprómagvakat állítanak elő. A szőlőtermesztés azonban egyre hátrébb szorul a gazdaság
életében, miközben a megye agráriumában
egyre előkelőbb helyet foglal el.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és az ország mezőgazdaságának igazi kuriózuma
Tokaj-Hegyalja. A térségben az uniós csatlakozást megelőzően jelentős szőlőtelepítések
zajlottak – tudjuk meg a kamara elnökétől –,
akkor még a területfejlesztési tanács támogatásával komoly szőlő- és gyümölcstermesztési programot hajtottak végre a megyében.
2004-re a szőlő területe elérte a 8700 hektárt,
a gyümölcsösöké a 7200 hektárt, ami a megyék között is igen jelentős.
Koncz György úgy látja, hogy az egész országban, így Borsodban is az élelmiszer-gazdaság, a feldolgozóipar fejlesztése lehet a mezőgazdaság kitörési pontja. Fontos lenne – és
ezen a területen van még mit javítani –, hogy a
magyar termelők a megtermelt javaikat megfelelően feldolgozva, akár konyhakész állapotban, és megfelelően csomagolva adják el. Ha
ugyanis a fogyasztók ízlésének megfelelően
készül egy áru, biztosan lesz piaca is – teszi
hozzá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara elnöke.
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Az ózdi Olvasó képe a megnyitást követő évben, 1925-ben és napjainkban

Ózd digitális fellegvár lesz
A sokak által már leírt nehézipari város,
Ózd néhány éven belül Európa egyik digitális központja lehet. Az egykori vasgyár épületében informatikai és logisztikai centrumot hoznak létre, ami új munkahelyek százaival, fellendüléssel kecsegtet. A tervekről Fürjes Pál polgármester
számolt be.
– Hogyan alakult a város sorsa a rendszerváltás után?
– Komoly szerkezetátalakításon esett át
Ózd. Bezártak a bányák, leépült a kohászat
és a könnyűipar, sokáig nem helyettesítette
semmi. 1998-ban történt az első változás,
amikor megjelent a General Electric, majd
később a Johnson Electric. Az autóipari beszállító cég ezer embernek ad munkát, de
bővíti üzemét, így 2013-ig 600 fővel növekedhet a foglalkoztatottak száma. A városnak két ipari parkja van, az egyik úgynevezett zöldmezős, területe 35 hektár. Az itt lévő két nagyüzem – a General Electric és az
Ózdi Acélművek – mellé új befektetőket várunk. Előrehaladott tárgyalásban vagyunk
egy ipari kazángyártó céggel, amely 8000
négyzetméteres csarnok építését, 150 fő foglalkoztatását tervezi. A másik – barnamezős
– ipari park a régi törzsgyár területén van, itt
valósul meg a város jövőjét jelentősen befolyásoló MaNDA-projekt.
– Ennek mi a lényege?
– 2010 novemberében közgyűjtemények és
egyetemek, kutatási területen dolgozók hozták
létre a Magyar Nemzeti Digitalizációs
Klasztert, s olyan területet kerestek, ahol a
kulturális örökség digitalizálására szolgáló
térinformatikai rendszer, valamint a köz-, egyházi és magángyűjtemények ma még országszerte méltatlan körülmények között tárolt értékei helyet kaphatnának. 2011 júliusában
megalakult a MaNDA, azaz a Magyar Nemzeti Digitalizációs Archívum, amellyel tavaly
decemberben írt alá önkormányzatunk konzorciumi szerződést, ugyanis a Nemzeti Kulturális Dokumentációs Logisztikai Központ a

város fejlődését és hanyatlását meghatározó
egykori vasgyár felújított épületeiben kapna
helyet. Ezzel párhuzamosan a régi vasgyárat
egy ipari örökséget bemutató centrummá alakítanánk, ahol megismerhetnék a látogatók a
nehézipar folyamatait, a bányászat, kohászat
lépéseit életszerű körülmények között, működés közben. A központ jelenleg a tervezés fázisában van. Úttörők vagyunk nemcsak az országban, hanem Közép-Európában is.
– Mit várnak tőle?
– Ez egy hosszú távú, tizenöt éves program, és egy országos hálózatra épül, amelyben hatezer ember dolgozna. A teljes költség
12 milliárd forint, amelyből az ózdi központ
létrehozásához két ütemben 9 milliárd forintra van szükség. Az ózdi gyár területén létrejövő informatikai és logisztikai központban
telepített szerverpark az ipari örökség védelme és bemutatása mellett arra is alkalmas,
hogy a jogi adattár és az ország állami törvénykezési dokumentációjának biztonsági
másolatát tárolja.
A műemléki adattár okostelefonokon, GPSeken bárki számára hozzáférhető, így bárki tájékoztatást kaphat például arról, hogy tartózkodása helyszínén milyen műkincsek, értékek találhatók. A program pénzben nem mérhető, óriási lehetősége, hogy a világhálón az internetes
szemét ellensúlya lehet. A fiatalok egy sokkal
teljesebb, a magyar kulturális értékeket bemutató felületet érhetnek el. Az archívumba bekerül a magyar mozgóképgyűjtemény, képek,
szobrok, épületek, tánc, azaz minden, ami a
kultúrához tartozik. Ózdnak nem „csak” 6-700
új munkahelyet jelent, hanem komoly változást
okoz a környék foglalkozásszerkezetében is,
amihez képzést is társítani kell. Jó próba lesz a
most induló Pilot program, ami a digitális közfoglalkoztatás segítségével 160 fő alkalmazásával, ózdi központtal a megye öt helyszínén
gyűjti össze az ott lévő értékeket.
Ha már digitális várossá szeretnénk válni,
profi csapattal szerződtünk, és megújítjuk a
város honlapját is, mert fontosnak tartjuk a
marketinget.

– Ez a program egy teljesen új dimenziót
hozhat Ózd számára…
– Korábban Ózdra erőltették a vörös város
elnevezést, annak ellenére, hogy az 50-es
évek előtt kiegyensúlyozott polgári élet jellemezte a Rimamurány Vasmű Rt.-nek köszönhetően. Ez egy jó szerkezetű, jó piacú vállalat
volt, amely köré a város szerveződött. A kivételes helyzetet jelzi, hogy 1905-ben nálunk
nyílt meg Közép-Európa első fedett uszodája,
itt volt az első vállalati óvoda, itt indult meg
először a nyolcosztályos képzés. A gyár megtelepedése virágzást, leépülése hanyatlást hozott. Igazi fellendülést a már említett program
jelenthet. Sokan azt állítják, Ózdról mindenki
menekül. Ezzel szemben az új testület felállása óta jelentős eredményeket értünk el. Év
végére képesek leszünk a megörökölt nagy
összegű működési hiány ellenére nullára kihozni a költségvetést. Kifizetetlen számla
nincs, a folyószámlahitelt 725 millióról 225re csökkentettük. Fejlesztési forrásaink elég
szűkösek, a rendelkezésünkre álló pénzt elsősorban pályázati önerőként kívánjuk felhasználni. Nagy terhet jelent a 2007-ben felvett 3 milliárdos svájci frank alapú kötvény,
ami most 5 milliárdot ér, törlesztését 2014ben kell elkezdeni, amire már meg is vannak
a terveink. Nemcsak a pénzügyi helyzet, hanem a közbiztonság is sokat javult, nőtt a lakosság biztonságérzete. Sokan „lepukkant”
városnak tartják Ózdot, pedig nagyon komoly kulturális élet jellemzi, például az Olvasó épületében van egy 670 férőhelyes
színházterem, továbbá van egy irigylésre
méltó sportcentrumunk is, amit bárki meglát,
rácsodálkozik.

Fürjes Pál 1956-ban született
Ózdon, nős, két gyermek
édesapja. A Miskolci Egyetemen gépészmérnöki és szakmérnöki diplomát szerzett.
Pályafutását 1979-ben az
Ózdi Kohászati Üzemekben
kezdte, majd 1992-től egy
gépipari gyártó cég, a SPAL Kft. ügyvezetője
lett. 2010 óta Ózd város polgármestere.
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A Borsodvíz eleget tesz a legszigorúbb elvárásoknak
Gazdag múltja és biztató jövőképe van a
megye egyik legjelentősebb víziközmű-társaságának, a Borsodvíz Zrt.-nek. A 193 önkormányzat által létrehozott szolgáltató
megfelelő műszaki és szakmai háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy az új víziközmű-törvény szigorú szabályainak megfelelve, az
előírt felhasználói egyenértéket is teljesítve
tovább működjön. A részletekről Ficsor
Miklós cégvezető adott tájékoztatást.
– A közelmúltban még GW-Borsodvíz néven
szolgáltattak. Mit jelent a „GW”?
– 2000 decemberében a német Gelsenwasser
AG. és a Borsodvíz Rt. – a Borsodvíz többségi tulajdonlása mellett – létrehozta a GWBorsodvíz Kft.-t. A kft. végezte a víz- és
szennyvíz-szolgáltatási tevékenységet, valamint a kiegészítő szolgáltatási tevékenységet,
míg a részvénytársaság vagyonkezelői feladatokat látott el egészen 2009. év végéig.
Szűk öt évet voltak itt a németek, de nem tudták hatékonyan működtetni, és a tulajdonos
önkormányzatok úgy döntöttek, hogy meg
kell szüntetni ezt a kapcsolatot, és 2010-től a
GW-Borsodvíz végelszámolás alá került, a
szolgáltatást visszavette a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen
működő részvénytársaság.
– Most mi lyen hely zet ben van a
Borsodvíz Zrt.?
– A megye egyik legjelentősebb víz- és
csatornaszolgáltató társasága a miénk. Százszázalékban önkormányzati tulajdonban van, de nem minden részvényesnél
szolgáltatunk. Az „A” típusú részvényesek a
működtető vagyonból részesülnek. A „B” típusúaknál – ilyen önkormányzat 121 van –,
ivóvíz-szolgáltatást 111, szennyvízelvezetést
57 településen végzünk. Akkreditált laboratóriumunk van, minden szükséges minősítéssel
rendelkezünk. Jelenleg 280 dolgozónk van.
Arra törekszünk, hogy az új víziközmű-törvénynek megfeleljünk. A szükséges fogyasztói egyenérték biztosítása érdekében már elkezdődött a versengés.
– Mit várnak az új törvény életbe lépésétől?
– Olyan előírásai vannak, amelyekkel mi
maximálisan egyetértünk, ezért bízunk abban,
hogy előre fogja vinni a szakmát mind a díjak
tekintetében, mind a minőségben. Azok a szolgáltató társaságok fognak megmaradni, amelyek az igen szigorú törvényi előírásoknak
megfelelnek. Bízunk benne, hogy minket pozitívan érint, hiszen mi tudjuk ezeket a műszaki és szakmai feltételeket teljesíteni, ezért úgy

Laboratóriumi AOX készülék az adszorbeálható szerves halogének vizsgálatához

A Borsodvíz irányításával épült adorján-tanyai vízmű vas-mangántalanító szűrői a hálózati
szivattyúkkal
tűnik, a cég hosszú távú működése biztosított. – EU-s támogatással – az ivóvízminőség javíAzon is dolgozunk, hogy a korábban tőlünk le- tása érdekében indult. Ez egy több mint ötmilliárdos projekt, amelyben 84 település vesz
vált önkormányzatok visszatérjenek hozzánk.
Ehhez tudni kell, hogy hajdanán a Borsod- részt. A gesztor a szerencsi önkormányzat, mi
Abaúj-Zemplén Megyei Tanács alapította elsősorban a műszaki irányításban vállalunk
meg a Borsod Megyei Vízművek Vállalatot, szerepet, technikai megoldásokhoz adjuk meg
és a rendszerváltáskor – mivel az akkori kor- a szakmai irányítást. Van még két olyan prományzat inkább az önkormányzati vízszol- jekt, ahol a hozzánk tartozó települések
gáltatást preferálta – néhány önkormányzat, szennyvíztisztító-rendszereinek rekonstrukciósajnos éppen a jelentősebbek, kiváltak a víz- jában üzemeltetőként és alvállalkozóként veművekből. Ezek az önkormányzatok a szünk részt. A körömi és emődi szennyvíztiszBorsodvíz Rt.-vé alakulásakor nem léptek be, tító telep és -elvezető rendszer 1,2 milliárd focsak a működtető vagyoni részvényük maradt rint értékű fejlesztése KEOP-pályázati támogameg. Emiatt kisebb lett a cég. A rendszervál- tással valósul meg. Projektvégrehajtója vatás idején 1600 dolgozónk volt, és gyakorla- gyunk egy jelentős, 1,8 milliárd forint értékű,
tilag az egész megyében szolgáltattunk. Hét svájci–magyar együttműködési programban
üzemvezetőségünk volt. Természetesen ez zajló beruházásnak, melyben a sikeres pályázat
minden megyében így történt, akadtak, akik eredményeként azbesztcement anyagú ivóvízjobban, mások kevésbé sínylették meg. Lett fővezetékek cseréjét végezzük el.
– Milyen a társaság szakmai és társadalnégyszáz szolgáltató, a számuk csökkentését
– amit mi vártunk korábban is – a mostani mi elfogadottsága?
– A tulajdonos önkormányzatokkal jó kapkormány határozta el. Ez a kis szolgáltatóknak nem kedvez, mert ők nem fogják tudni csolatot ápolunk, az ott zajló sport- és kulturális eseményeket, falunapokat, a megye rendezelérni azokat az értékeket.
vényeit lehetőségeinkhez mérten támogatjuk.
– Önök bizakodóak?
– A korábbi hét üzemvezetőség úgy vált Cégünk minőség iránti elkötelezettsége elismele, hogy létrehoztak egy-egy kft.-t. Most az a réseként 2006-ban Észak-magyarországi Regicél, hogy ők visszatérjenek a berkeinkbe. Ar- onális Minőség Díjat, 2011-ben a BAZ Megyei
ra számítunk, hogy ezek a szolgáltatók visz- Kereskedelmi és Iparkamarától „Kiemelkedő
szakerülnek az anyacéghez. Több mérföldkő Gazdálkodó Szervezet” elismerést kapott.
van, jelenleg a kellő nagysága megvan a cégnek, műszakilag, szakmailag, technikailag
adottak a feltételek, az egyedüli kérdés az
volt, hogy hogyan kell értékelni a nagyságot
– az egyenértékszámot.
– A jelen helyzethez visszatérve: számos
beruházásban érdekeltek. Milyen céllal fogtak ezekhez?
– Elsősorban a megye kis településein szolFicsor Miklós 1951-ben szülegáltatunk, ezek között több olyan település van,
tett Monokon. Özvegy, két
ahol a megfelelő minőségű ivóvíz előteremtése
gyermek édesapja. Okleveles
gépészmérnök, villamosmérbonyolult feladat, mert a kutakból kitermelhető
nök. 39 éve dolgozik a Borsodvíz nem mindenhol felel meg a szabványos érvíz Zrt.-nél és jogelődjeinél.
tékeknek, ezért vízkezelést kell alkalmazni. A
2006-ban vette át a GW-Borsodvas-, mangán-, ammónia- és arzénmentesítés
víz Kft., majd 2010-től Borsodszükségessége elég költséges működtetést
víz Zrt. irányítását. Cégvezető, az igazgatóság eleredményez. A működési területünkön több jenöke. Tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak.
lentős beruházást indítottunk el, ebből az egyik
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A fej lődés és gya ra po dás évei Szik szón
Aki mostanság az Abaúj kapujában elhelyezkedő hatezer fős kisváros, Szikszó utcáin sétál, az építkezés, fejlődés jeleit látja.
Az elmúlt két esztendő mindenképpen a
gyarapodás időszakaként vonul be a város
történetébe.
Szikszón összességében több mint másfél
milliárdos fejlesztés zajlik jelenleg. Hogy ez
az összeg mit jelent a város életében? – kérdezi Füzesséri József. A város polgármestere
természetesen a választ is megadja: Szikszó
egy éves költségvetése kétmilliárd forint, így
azt gondolom, van mire büszkének lennünk –
fogalmazott. Beszámolt róla, hogy tart a városi óvoda felújítása, amelynek következtében lényegesen jobb körülmények között tudhatják majd gyermekeiket. Hamarosan befejeződik a művelődési ház felújítása, ahol inkubátorházat alakítanak ki. A fejlesztés,
amelynek értéke 360 millió forint, két részből
áll: a főépület átalakításából, és egy új, úgynevezett műhelyépület létrehozásából. A korszerűsítés célja, hogy az intézmény alkalmas
legyen vállalkozások fogadására, de közösségi és többfunkciós tere is megmaradjon. Az
inkubátorházban nyolc különböző nagyságú
és funkciójú vállalakozás találhat otthonra. A
Bolt utca felújítási munkálatainak elkezdésével egy nívós településközpont kialakítása in-

Az Aba szobor a közösségi összefogás
eredménye
dult el. Új okmányirodát építenek, felújítják a
Rákóczi utcát, parkolókat alakítanak ki a belvárosban. Ez a projekt azért is kiemelkedő,
mert az összefogás szép példáját mutatja, hiszen ennek keretében újul meg a Szikszói Református Egyházközösség parókiája is. A beruházás értéke 425 millió forint.
Júniusban adják át a kistérségi szociális
szolgáltató központot, amely nem csak a
szikszóiakért, hanem a szikszói kistérséghez
tartozó településeken élőkért is épül, mivel a
térség legtöbb településén a szociális feladatellátást társulási keretek között biztosítják. A
beruházás során nem csak épülettel gyarapodik a város, bútorokat, eszközöket, két autót

A régi torony jelképe a városnak, ezt is hamarosan felújítják
és 424 darab – az idősek védelmére, ellátására szolgáló – jelzőkészüléket is beszereznek.
– A fejlesztéseknek ezzel még mindig
nincs vége – hangsúlyozta a polgármester. –
150 millió forintot nyertünk azon a településrekonstrukciós uniós pályázaton, amely az árvíz sújtotta Szikszót segíti. Azért is nagy
öröm, mert ebből a támogatásból végre hozzákezdhetünk az útjaink felújításához. Az elmúlt húsz esztendőben ugyan zajlottak útfelújítások, de úgynevezett nagygenerálra már
nem futotta. Ebből a pályázatból 50 millió forint értékben a helyi általános és középiskolánk, a Szepsi Suli is gyarapodik: megépül
egy új közösségi tér, amely az iskolai rendezvényeknek ad majd otthont. A belvárosban új
munkaügyi központ is épül – összegezte
Füzesséri József.
Az említettek ellenére Szikszó a térségében lévő 23 településsel együtt Magyarország
leghátrányosabb 33 kistérségének egyike, a
hetedik legszegényebb kistérség. Ebben a régióban a jómódúak is szegények, ezért is van
nagy szükség arra, hogy a legrászorultabbakra figyeljünk, hangsúlyozta a polgármester.
Tavaly decemberben a képviselő-testület úgy
döntött, hogy az országban egyedülálló módon segíti az időseket. Minden 62. életévét
betöltött, állandó szikszói lakhellyel rendelkező személy 20 ezer forint értékű Szikszó
Jegyet kapott, amelyet meghatározott szolgáltatóknál válthat be. A városvezetés tervezi,
hogy a rászoruló családok esetében a víz- és
csatornadíj-fizetést Szikszó Jeggyel segíti.
Elég jelentős ennek a közszolgáltatásnak a
díja, sokak számára vállalhatatlan terhet jelent. A helybéli gyerekeket és családokat
szolgálja az is, hogy a szikszói önkormányzat
működteti május 1-jétől a miskolctapolcai
úgynevezett autós kempinget. Itt rendezte az
önkormányzat a Szikszó Majális 2012-t, ahol
megközelítőleg ezer szikszói szórakozott, a
főzőversenyen 28 civil szervezet, intézmény
csapata versengett. Május közepétől az üdülő
a szikszói gyerekek erdei iskolájának ad

helyt. Míg arról hallani, hogy több városban
bezárják az uszodákat, Szikszón éppen továbbfejlesztik azt. Érdekesség, hogy keddenként nyugdíjas igazolvánnyal – bárki az országból – mindössze 300 forintért veheti
igénybe ezt a szolgáltatást.
Szikszó jövőjének a kulcsa, hogy sikerüle új munkahelyeket létrehozni a városban,
hangsúlyozza Füzesséri József. Rendkívül
nagy előny, hogy a város 341 hektáros összefüggő ipari területtel rendelkezik a város,
amely legnagyobb az országban. Ennek az
övezetnek a kialakítása 2007-ben kezdődött,
és ma már azt mondhatjuk: nyitott az út a befektetők számára. Nagyon vonzó a beruházók
számára az autópálya közelsége. – Személy
szerint nagyon sok befektetővel tárgyaltam
az elmúlt időszakban, olyanokkal, akik nagy
munkaerőigényű beruházásban gondolkodnak – emelte ki a városvezető. Hozzáfűzte,
közismert, hogy itt avatta tavaly júniusban a
Hell Energy Magyarország Kft. a 4,5 milliárd
forintból épült üzemét. A beruházás második
üteme idén júniusban fejeződik be, azt pedig
a közelmúltban jelentették be, hogy hamarosan megnyitja kapuit egy regionális logisztikai központ is, amely újabb családoknak ad
majd megélhetést. Nem titok: a Hell tulajdonosai letették voksukat Szikszó mellett, és további fejlesztésekben, akár más jellegű beruházásokban is gondolkodnak.

Füzesséri József ötven éves.
Néhány évet leszámítva születése óta Szikszón él és dolgozik. 1998-ban önkormányzati képviselőnek választották. Második ciklusban dolgozik
polgármesterként
Szikszó fejlődéséért: 2006ban, majd 2010-ben is bizalmat szavaztak számára a szikszóiak.
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Zsóry für dő: él mény, ami gyó gyít
Több mint hetven éve áll a gyógyulni vágyók szolgálatában a Zsóry Gyógy- és
Strandfürdő, amely a közelmúltban története legjelentősebb fejlesztésén esett át. A
fürdő nem csak gyógyulást, hanem rengeteg élményt is ígér. A megújult komplexumot Vámos Zoltán fürdővezető mutatja be.
– Mióta ismert a mezőkövesdi gyógyvíz és milyen hatása van?
– Fürdőnk több, mint 70 éves, az itt használt
víz 1968-ban kapott gyógyvíz minősítést. A
víz kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos, illetve magas 15,5 mg/liter a szulfidion
tartalma. Reumatikus megbetegedések megelőzésére, sportsérülések utókezelésre, ízületi kopások kezelésére, nőgyógyászati problémák enyhítésére alkalmas. Javítja az anyagcserét, fokozza a szervezet ellenálló képességét. A bőrön át felszívódó kén értágító hatása
révén csökkenti a vérnyomást, az érelmeszesedés veszélyét. A kénes fürdő gyulladáscsökkentő hatású. Élénkíti a légzést, javítja
az anyagcserét. A szulfidion bizonyos bőrbetegség gyógyításában is szerepet játszik. Hét
kutunk van, amelyből főként kettő látja el a
különböző hőfokú medencéket. Mivel a víz
nagyon „agresszív”, legfeljebb 20 perces
egyidejű tartózkodás javasolt a vízben. Az
egész évben nyitva tartó fedett fürdőben 3
különböző hőfokú gyógymedence, uszoda,
pezsgőfürdő, szaunavilág és gyógyászati
részleg áll a vendégek rendelkezésére.
– Milyen rangja van a Zsóry fürdőnek?
– A ’80-as években Hévízzel és Hajdúszoboszlóval együtt emlegették. Az elmúlt tíz év
fejlesztéseinek köszönhetően ismét az élvonalba került a Zsóry fürdő, amely országos
besorolású gyógyfürdő. A tapasztalat az,
hogy a környező országokból is egyre többen
érkeznek hozzánk. A földrajzi közelség miatt

A wellness részleg
elsősorban szlovák, lengyel, cseh és ukrán
vendégeket fogadunk, de a román piac felé is
igyekszünk nyitni. Az utóbbi időben a hazai
látogatók között egyre több a budapesti, akik
kedvező áraink miatt látogatnak el hozzánk.
Nálunk ugyanis egy egész napos felnőtt belépő, amivel a wellness kivételével, minden látogatható, csupán 1500 forint. Az a tapasztalatunk, hogy a legjobb reklám az elégedett
vendég. A fürdő jó híre elsősorban szájhagyomány útján terjed.

A Zsóry Gyógy- és Standfürdő a felújítás után
– Mekkora a vendégforgalom?
– A válság előtti időszakban félmillió körül alakult az éves vendégszám. 2009-ben 506
ezer fő járt nálunk. Célunk és ezt a legutóbbi
pályázati projektben nevesítettük is, hogy ezt
700-750 főre növeljük. A nyári időszakban fogadjuk látogatóink kétharmadát. 2011-ben, a
korszerűsítés befejeztével fellendülést tapasztaltunk. Július 7-én a fürdő 71. születésnapján
– 1940. július 7-én nyílt meg – adtuk át a közönségnek a beruházás eredményeként kialakított új és felújított medencéket, egy új szolgáltatási részleget, a wellness szaunavilágot.
– Mekkora léptékű volt ez a fejlesztés?
– Én 2006 óta vagyok a vezetője a létesítménynek, amit korábban is folyamatosan fejlesztettek, bővítettek, de ekkora léptékű beruházás ismereteim szerint még nem volt a fürdő
történetében. Ez egy Észak-Magyarországi
Operatív Program keretében megvalósított, 1,2
milliárd fejlesztési értékű beruházás volt 500
millió forint uniós támogatással. Elsőként a
fürdő megközelíthetőségét javítottuk egy kerékpárút rekonstrukcióval, az iker medencét
családi medencévé alakítottuk, maradt két
gyógymedencés rész és egy élményfürdő. Ezt
egy később megvalósított technológiai korszerűsítéssel hőcserélőn és hőszivattyún keresztül
fűtjük fel, ami alkalmassá teszi arra, hogy használni tudjuk már a Matyó húsvét idején, ami
egy hagyományos, országos hírű mezőkövesdi
rendezvény. A medencét élményelemekkel, dögönyözővel, pezsgőággyal, csúszdával szereltük fel, fűtött vizes gyermekmedencét alakítottunk ki. Ezen kívül épült egy wellness és szauna világ, ahol a hagyományos finn szauna és
gőzkabin mellett bioszauna, infraszauna, aroma kabin és sókabin is van. Szaunázás után a
jégkút és a merülőmedence nyújt garantált felfrissülést. Kedvelt a jacuzzi és a terápiás medence, illetve újonnan indított szolgáltatásaink.
Fontos, hogy megépült a fedett gyermekpancsoló, így egész évben tudjuk fogadni a családosokat. Vannak további fejlesztési terveink, a

város pedig arra készül, hogy pályázati támogatással a Zsóry üdülőterület rekonstrukcióját
elvégezze. Elindítottuk Mezőkövesd Zsóry városrészének gyógyhellyé minősítését is.
– Milyen programokra, kedvezményekre
számíthatnak idén a fürdővendégek?
– Több saját szervezésű hagyományos rendezvényünk van, illetve olyanok is, amelyeknek helyszínéül szolgál a Zsóry Gyógy és
Strandfürdő. Minden évben rendezünk majálist, ahol helyi civil csoportok szórakoztatják
a vendégeket. Július 7-én a fürdő születésnapja alkalmából rendezzük a Zsóry Fesztivált
szórakoztató programokkal, koncertekkel,
gyermekrendezvényekkel. Hagyománya van
már a fúvós és mazsorett fesztiválnak, Matyóföldi folklór fesztiválnak, július közepére tervezünk egy könnyűzenei koncert, augusztus
20-án csatlakozunk a város egyéb programjaihoz, készülünk a fürdőkultúra napjára, ami
ősszel lesz. Idén szeptemberben folytatjuk a
VizesKEDDj akciónkat, aminek az a lényege,
hogy minden kedden kedvezményekkel látogatható a fürdő. Újdonság, hogy éjszakai fürdőzéssel egybe kötve – akár a medencékből –
követhetik vendégeink a nyáron a futball EB
és olimpia eseményeit.

Vámos Zoltán 1972-ben született, a Szent István Egyetemen szerzett agrármérnöki,
majd gazdasági mérnöki diplomát. Az Országgyűlés Hivatalában személyi titkárként, a
Miniszterelnöki Hivatal kötelékében kistérségi megbízottként dolgozott. A Mezőkövesdi VG ZRt. marketingmanagere, 2006-tól fürdővezetője.
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Mezőkövesd a múltra építi jövőjét
Matyóföld szíve, Mezőkövesd irigylésre
méltó helyzetben van. Ez – mint polgármestere, Fekete Zoltán szavaiból kiderül –
nem, vagy nem csupán a szerencsének köszönhető, hanem a bölcs előrelátásnak, s
annak, hogy lakói „genetikailag” dolgos,
szorgalmas emberek.
– Mit jelent Mezőkövesdnek a Matyóföld szíve elnevezés?
– Kötelezettséget arra, hogy őrizzük és továbbadjuk a hagyományokat. Ha nem tudjuk
élővé tenni, elfogadtatni a mai fiatalokkal,
múzeumi tárggyá válik. Ezért tartjuk fontosnak, hogy olyan hagyományőrző programok,
megoldások szülessenek, amelyek a mai kor
színvonalának is megfelelnek. Ez a kincs,
amellyel Mezőkövesd rendelkezik, nem csupán a matyó minták kivarrását jelenti, hanem
népszokásokat, a környékre jellemző dalokat,
táncokat, ételeket. Egyik tradicionális matyóétel például a pipics, azaz a madárkaformára
készített kelt tészta, amit a húsvéti locsolkodóknak szoktak adni. Nagyon gazdag ez a
kincs, ám az elmúlt évtizedekben az üzleti érdekeket szolgálta. A mi célunk az, hogy legyenek újra büszkék az itt élők a múltjukra,
apáikra, arra, hogy a világban egyedülálló,
gazdag kultúrába születtek, és abban élnek.
– Honnan eredeztethetőek ezek a hagyományok?
– Mezőkövesden nagyon szegény, de igen
dolgos emberek éltek, akik tavasszal vagonokat töltöttek meg, amikor elindultak nyári
munkára. Ugyanakkor kialakult – nem megrendelésre, hanem a szívekből – ez a gazdag
mintavilág. A jelenlegi önkormányzat első
dolga volt, hogy megkezdje annak előkészületeit, hogy létrejöjjön egy tananyag, ami ezt
a gazdag örökséget magába foglalja. Valamennyiünk felelőssége, hogy ezt megőrizzük, s elérjük, hogy gyermekeink büszkék legyenek rá.
– A válság mély nyomot hagyott a városon, az itt élők helyzetén?
– Annak, hogy itt szorgalmas, dolgos emberek élnek, ma is hasznát látjuk, mert nem
tudjuk ugyan kivonni magunkat a gazdasági
eseményekből, de nálunk jobb a helyzet.
Meggyőződésem, hogy ez az itt lévő cégek,
emberek, városvezetés szorgalmas munkájának eredménye. A korábbi két ciklusban
szisztematikus gazdálkodás zajlott. Összevonták az intézményeket, felállították a városgondnokságot. Ez azt jelenti, hogy már
nem tudunk sokkal többet takarékoskodni. Ez
a munka teremtette meg annak lehetőségét,
hogy komoly pályázati lehetőségekkel élhetünk. Erre példa a Zsóry-fürdő 1,2 milliárd
forintos fejlesztése, a városközpont megújítása, a minap átadott kibővített bölcsőde. Előrelátásunkat példázza, hogy 650 millió forintból megépítettünk egy városon átfolyó patakmedret, hogy megelőzzük egy esetleges áradás hatásait. Ezek nem egy hónap vagy egy
év eredményei, hanem szisztematikus munkáé, aminek gyümölcsét mindannyian aratjuk. Egymást sarkallja jó teljesítményre az

Hagyományos húsvéti locsolkodók
önkormányzat, a lakosság, és a városban működő cégek.
– Milyen a foglalkoztatási helyzet?
– A megyei és az országos átlagnál is kedvezőbb a munkaerő-piaci helyzet. Most indítottunk a kistérségbe tartozó 21 településsel
közösen egy minisztérium által támogatott
START mintaprogramot, ami 309 – Mezőkövesden 115 – embernek ad értelmes, hasznos
elfoglaltságot. Hatalmas előnye, hogy az állam nemcsak a munkabért, hanem az eszközés anyagköltséget is finanszírozza.
– Milyen fejlesztési terveik vannak?
– Egy 17 ezres lakosú város életében nem
várható el, hogy folyamatosan olyan komoly
beruházásokat vigyen véghez, amelyek az
utóbbi két-három évet jellemezték. Most kisebb léptékű fejlesztések vannak terítéken.
Most indul el a szennyvízhálózat kiépítése a
város középső részében pályázati támogatással, az üdülőterületen saját erőből. Az önkormányzat egy sor fejlesztési tervet, koncepciót
készít, hogy felkészülten várja a pályázati lehetőségeket. Jelenleg a népművészet bölcsőjét
jelentő Hadas városrész koncepcióján dolgozunk. A volt kistemplom épületének hasznosításával pedig zenepalotát szeretnénk létrehozni. És ami költségekben nem, de szellemi értékben jelentős: a 20. század egyik legjelentősebb freskófestője, a mezőkövesdi Takács István életművének méltó helyet találtunk a
városrehabilitációs pályázatból felújított galériában. Itt rendezünk be egy állandó kiállítást.
– A turizmusban rejlő lehetőségeket sikerül kiaknázni?
– Nálunk jellemzően gépjárműiparban érdekelt cégek adnak megélhetést, de jelentős
az idegenforgalom is. Ezen belül kiemelten

kezeljük a gyógy-idegenforgalmat. Folyik a
gyógyhellyé minősítés, amely egy igen szigorú kritériumrendszert jelent, de szakmai és
marketingszempontból fontos üzenete van,
mert azt jelzi, hogy akik gyógyulni vágynak,
minden tekintetben megfelelő körülményeket
találnak nálunk. Éppen ezért a Zsóry-fürdő
fejlesztése nem áll meg, s a távolabbi tervek
között egy gyógyszálloda építése is szerepel.
Ebben a Mezőkövesden sokat emlegetett, és
valójában is megélt együttműködés ismét jelentős szerepet kap. Ez a Csillagvidék programban testesül meg, amelyről annak honlapján (csillagvidek.hu) lehet tájékozódni.
– Emlegetik Mezőkövesdet a térség kapujaként is…
– A város közúton, vasúton és – ha a volt
katonai repülőtér válság után ismét napirendre került fejlesztése megvalósul – levegőben
is könnyen elérhető, ezért nem csak szlogen
az, hogy a város a térség kapuja. Innen könynyen elérhető a Tisza-tó, az egri borvidék, a
Bükk-hegység. A reptér fejlesztésétől nem a
várost, nem a kistérséget, hanem egész
Észak-Magyarországot érintően komoly gazdaságélénkítő hatást várunk.

Dr. Fekete Zoltán 48 éves, jogász. 2003-tól dolgozik a közigazgatásban, osztályvezetőként, aljegyzőként, majd 2010
októberétől polgármesterként.
A Mezőkövesdi Jézus Szíve
Egyházközség világi elnöke.
Nős, két gyermek apja.
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Vonzó kertvárosi hangulatú település Felsőzsolca

Felsőzsolca madártávlatból
Felsőzsolca jó al ter natívát kínál a csen des, vi dé ki élet le he tőségét keresők szá má ra, hi szen infrastruktúrája vá ro si
szín vonalú. A település minden igényt kielégítő ipari parkjában számos hazai nagyvállalat, nemzetközi cég működik.
Felsőzsolca mai területe és közvetlen környéke ősidők óta lakott, amit a feltárt népvándorlás kori település maradványai is bizonyítanak. A gazdag múlt emlékeit az érdeklődők
már 10 éve megtekinthetik a Bárczay-kastély

kúriaszerű épületében. A településen gazdag
közösségi, kulturális, polgári élet folyt. 15
évvel ezelőtt a várossá válás még inkább felgyorsította a közösségi aktivitást. Számos civil szervezet jött létre, két népdalkör, citerazenekar, a Zsolca Táncegyüttes, Nyugdíjas
Klub – sorolja dr. Tóth Lajos polgármester. –
Az évfordulót szerényen, saját kulturális értékeink bemutatásával ünnepeljük – teszi hozzá. A Miskolc-közeli város jó fekvésű, itt
végződik az autópálya. A határában található
ipari park kielégíti a vállalkozók igényeit,
amit bizonyít a számos hazai és nemzetközi
cég jelenléte.
Az alapfokú oktatási és nevelési intézmények a kor elvárásainak megfelelőek, a felújított Egészségház az egészségmegőrzést és
gyógyítást szolgálja. A három felekezet – római és görög katolikus, református – vezetőivel szoros kapcsolatot ápol az önkormányzat. Szinte mindenki számára elérhető a helyi
televízió és újság, a könyvtár és a közművelődési intézet rendszeres kiállításai és programjai a lakosság kulturális igényeit szolgálják. – Labdarúgó csapatunk NB III-ba, kézilabdásaink az NB II-be igyekeznek, nagy
hangsúlyt fektetünk az utánpótlás-nevelésre –
emeli ki a polgármester, aki arról is beszámolt, hogy a közel két esztendeje pusztított
árvíz által okozott károkat többségében már
elhárították. A páratlan összefogás eredmé-

nyeként – a kormány és a szeretetszolgálatok
támogatásával – újjáépült a település. – Itt
szeretném megköszönni minden segítségnyújtónak, országhatáron belül és túl, a védekezésben, majd az újjáépítésben nyújtott önzetlen segítségét. A megépült gát teljes mértékben védettséget biztosít. A legnagyobb
veszteséget a tudatban szenvedték el a túlélők, a trauma feldolgozásához talán egy emberöltő is kevés – összegezte.
Dr. Tóth Lajos kiemelte, hogy a már kialakult egzisztenciával rendelkező családok keresik – és náluk meg is találják – a kertvárosias
hangulatú, városi infrastruktúrát biztosító,
csendes, vidéki élet lehetőségét. Erre Miskolc
közelsége, a város korábban már ismertetett
intézményhálózata jó alternatívát kínál a
nyüzsgő nagyvárosi lakóteleppel szemben.

Dr. Tóth Lajos 1945-ben született, a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett
diplomát 1971-ben, majd 3
szakorvosi vizsgát tett. Évekig
vezette Afrikában az ottani
magyar kórház szülészeti osztályát, hazajötte után Felsőzsolca körzeti orvosaként dolgozott. 2010-től lakossági kezdeményezésre a város polgármestere.

A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet múltja tekintélyes
A legkisebb faluban is ugyanolyan magas szintű és sokrétű szolgáltatást nyújt a Felsőzsolca
és Vidéke Takarékszövetkezet, mint a megyeszékhelyen. Múltja tekintélyes, jövője biztató,
hiszen technika, tudás és helyismeret együttesen jellemzi, derül ki Alakszainé dr. Oláh Annamária elnök szavaiból.
– Önöket és ügyfeleiket is érintette a 2010-es árvíz.
Hogyan sikerült úrrá lenni a kritikus helyzeten?
– Munkatársaimmal együtt fizikailag is kivettük részünket a védekezésből. A központ épülete méteres vízben állt, egy hétig csak csónakkal lehetett megközelíteni. Éjjel-nappal azon
dolgoztunk, hogy az ügyfelek – szerte a kistérségben – semmit ne érezzenek a bajból. Nagyon sok jó szándékú külső segítséget is kaptunk, a legtöbbet a takarékszövetkezetektől.
Országszerte segítettek. Nem csak dolgozóinknak, de több mint ezer árvízkárosult ügyfelünknek is juttattunk adományaikból. Hálás
vagyok ezért az összefogásért. Az épületet felújítottuk, közel másfél évig tartott, de lassan
elfelejtjük a rosszat.
– Hány településen üzemeltetnek fiókot?
– A miskolci és a tiszaújvárosi kistérségben 8 településen (köztük a megyeszékhely
Miskolcon) 10 kirendeltségünk működik. A
legrégebbi az idén lesz 54 éves.
– Egyes fiókjaikban minden szolgáltatás
elérhető, vagy vannak szakosodottak is?
– A TakarékPont-hálózat tagjaként minden
fiókunkban minden szolgáltatásunk elérhető,
akárcsak a takarékszövetkezetek többi

A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet árvíz után megújult központja
TakarékPontos fiókjában. A legkisebb telepü- szervezeti formában, de mindig megújulva állléstől a legnagyobbig ugyanazon a szinten tuk a sarat az üzleti világban. Bízom benne,
kell ma már kiszolgálni az ügyfeleket. Jó pél- hogy van még ötvennégy év előttünk is. Ha az
da erre a legkisebb településen lévő kiren- ügyfeleink, tagjaink és nem utolsó sorban
deltségünk, ahol ma már éppen olyan népsze- munkatársaim is így látják, kötelező bizakodórű az internetbank-szolgáltatásunk vagy a nak lennem. És én az is vagyok.
PayPass-óránk, mint Miskolcon.
– Milyen előnye van annak, hogy csatlakoztak a TakarékPont országos hálózathoz?
– Mindent tudunk, amit egy korszerű hitelAlakszainé dr. Oláh Annaintézetnek tudnia kell. A versenyképesség
mária Miskolcon született,
megtartása enélkül ma már nehezen képzelhekétgyermekes családanya. A
tő el. Technika, tudás és helyismeret együtt,
közgazdász végzettségű szakközös arculattal, a legkisebb településtől a váember 2007-től irányítja a
rosokig. Ez a TakarékPont lényege és ereje.
szövetkezet munkáját. Egyetemi oktatói, nemzetközi üz– A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkeleti és önkormányzati vezezet múltja tekintélyes. A jövőt milyennek látja?
tői tapasztalatait sikeresen ötvözi mindennapi
– Ötvennégy nehéz, de eredményes év van
munkájában.
takarékszövetkezetünk mögött. Változatlan
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Kiemelt szerepet kap a tervek között a megújuló energiaforrások kihasználása

Nyékládháza kincsei
Idén nyolcvan esztendeje, hogy Mezőnyék
és Ládháza községek közigazgatási egyesülésével létrejött Nyékládháza. A folyamatosan fejlődő kisváros takarékosan gazdálkodik, szomszédaival, testvértelepüléseivel
tartalmas kapcsolatokat ápol, és igyekszik
kiaknázni a megújuló energiaforrásokat.
Nyék és Ládháza történelmi útja a középkorban vette kezdetét. A települések életében döntő tényező volt a kedvező földrajzi fekvés, a
főbb utakhoz és vásáros helyekhez való közelség, és a kedvező természeti környezet. A két
községből 1932-ben egyesült település lakossága 1998-ban túllépte az ötezret, azóta is folyamatosan gyarapszik. Nyékládháza 2003.
július 1-jén kapott városi rangot. A kis város
Miskolctól tizenöt kilométerre, az Alföld és a
Bükk-hegység találkozásánál, a Sajó és a Hernád hordalékkúpján fekszik, ismerteti Urbán
Sándorné polgármester. Szavai szerint településüknek fontos szerepe van az országos közlekedési hálózatban, mivel a 3-as és a 35-ös
számú fő közlekedési út és a Budapest–Miskolc vasúti fővonal csomópontját képezi, az
M30-as autópálya is közvetlenül a határában
halad el. Kavicsbányája a legnagyobb az országban, bányatavai jelentős idegenforgalmat
vonzanak. Egyedülálló az a megállapodás is,
amely a kavicsot kitermelő vállalat és
Nyékládháza városa között jött létre, mutatott
rá Urbán Sándorné. – A működő kavicsbánya
ellenére a vízfelület egy részét használhatják a
vízi sportok kedvelői. Tavaly mi adtunk otthont a Junior Uszonyos Úszó Európa Bajnokság szabadvízi futamának. Terveink közt szerepel a tavak kihasználása turisztikai célokra,
ehhez szeretnénk kiépíteni a szükséges infrastruktúrát – folytatta a polgármester.
Évek óta hagyományos nagy nyári rendezvénye a településnek a Tónap, amely szintén a
víz partján kikapcsolódni vágyó embereket
vonzza. Aki viszont a hegyek és dombok szerelmese, az is talál szépséget Nyékládházán:
szőlőhegyén magántulajdonban lévő szőlőül-

tetvények, és nemes nedűket rejtő boros pincék sorakoznak. Minden évben Nyékládházán
rendezik meg a Bükkaljai borok versenyét.
A város büszke arra, hogy nem hátrányos
helyzetű település, nincs hitelállománya, ésszerűen, költségtakarékosan gazdálkodik. Az országosan észlelhető problémákat azonban nem kerülheti el, Nyékládházán is egyre több a műveletlen terület. Éppen ezért a most induló szociális földmunkaprogram keretein belül szeretnék
feléleszteni a növénytermesztést, erdőtelepítést.
A gazdag természeti adottságokra építve a
hosszú távú tervek között kiemelt szerepet kap a
megújuló energiaforrások felhasználása, húzta
alá a városka vezetője. Nagy kincs birtokába jutott a város azzal, hogy Mályi és Kistokaj határában, a település közelében meleg vizet, nagy
mennyiségű geotermikus energiát találtak. – A
környezettudatos gondolkodásmód vezette a várost arra, hogy bekapcsolódjon a munkába, és
nem volt kérdés, hogy a geotermikus energia
távhőrendszerű hasznosítása mellé álljon. Szeretnénk a mostani fűtési rendszert kiváltani geotermikus energiával – fűzte hozzá a polgármester.
Mint elmondta, az első és legfontosabb céljuk
azonban a munkahelyteremtés. Haltenyészetet,
üvegházakat, hűtőházakat képzelnek el a geotermikus energiára épülve, nagy területek bevonásával. Már folynak is tárgyalások arról, hol lenne
a legalkalmasabb ezeknek a megvalósítása.
A szomszédokkal, Mályival és Kistokajjal
jó kapcsolatot ápol a város. Több közös projektben tevékenykedik együtt a három település, ilyen például a Hejő-meder rekonstrukciója és a kerékpárút építése. Mindemellett
testvérvárosi kapcsolatokat is ápolnak. A kislengyelországi vajdaságban fekvő Chrzanów
1998 óta testvérvárosa a településnek. Erdélyben Kézdiszentlélek, Szlovákiában
Ipolynyék Nyékládháza testvérvárosa.
– Nem feledjük a kis város híres szülötteit, lakóit sem – hangsúlyozta Urbán
Sándorné. – 2011 őszén kapta meg a felújított
óvoda Dargay Attila grafikus, rajzfilmrendező nevét, aki Nyékládháza szülötte volt. Dr.

A felújított óvoda épülete
Furmann Imre jogász, politikus, költő szintén
a településen töltötte gyermekkorát, nevét a
művelődési ház viseli. Kiss Mari színművész,
Mátyus Gabriella orgonaművész és Lenz
Klára textilművész is a városhoz kötődik.
Nyékládháza egyetlen műemléképülete az
Egry-Szepessy kastély, mely 1790–1801 között épült Klir Vencel miskolci építőmester
vezetésével. Belsejében a korabeli falképeket
konzerválták. Egykori tulajdonosa Egry
Zoltánné Szepessy Aranka, a vármegyei főügyész felesége volt. Az épület földszintje
szociális intézményként működik, emeleti része kiállítótér, az Utak Kereszteződésében címet viselő állandó helytörténeti kiállításnak
ad helyet. A távlati tervek között szerepel a
kastély visszaállítása eredeti állapotába, és
további kiállítótermek kialakítása a belső terekben, mondta el a polgármester. Hozzátette: Nyékládházán, amely minden nehézség
ellenére igyekszik továbbra is folyamatosan
szépülő, fejlődő kisváros maradni, szívesen
látják a betérő vendégeket.

Urbán Sándorné polgármester Nyékládháza szülötte.
Matematika–kémia szakos
tanárként a helyi általános iskolában tanított több évtizeden keresztül. 8 évig képviselőként, 4 évig alpolgármesterként tevékenykedett a település közéletében. 2010-ben választották
meg a kisváros polgármesterének.
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A megye legnagyobb állattenyésztője a Szerencsi Mg. Zrt.

A központ főbejárata
A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. a Szerencsi Állami Gazdaság jogutódjaként 1992.
december 31-én jött létre, 2004 közepétől
pedig 100 százalékban magyar magántulajdonú cég lett. A részvényesek között
meghatározó üzletrésze a menedzsmentnek és az állomány mintegy 200 dolgozójának van. A társaság fő profilja az állattenyésztés. A növénytermesztés részben az
állatállomány takarmányszükségletét látja
el, részben pedig kutatás-fejlesztési célokat
szolgál. Minderről dr. Osvay György elnök-vezérigazgatóval beszélgettünk.
– Mennyit változott a társaság tevékenysége
az átalakulások során?
– A 20 évvel ezelőtti átalakulást követően a
társaság struktúrája, termelési tevékenysége
számottevően nem változott, ugyanakkor jelentős fejlesztések voltak, amelyek az árbevételt is kedvezően befolyásolták. A Szerencsi
Mezőgazdasági Zrt. fő profilja az állattenyésztés, amely az országban is ritkaságnak számít,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig
egyedülállónak. Az állattenyésztés ugyanis
nagy hozzáadott értékű ágazat, ezért országosan az a jellemző, hogy a mezőgazdasági vállalkozások csupán 35 százalékban foglalkoznak állattenyésztéssel, 65 százalékban növénytermesztéssel, addig nálunk az arány kb.
80-20% az állattenyésztés javára. A cég egyedisége azonban nem csak a profiljából adódik,

hanem abból is, hogy a megye egyik legjelentősebb gazdasági társasága, s a gazdasági élet
egyik legnagyobb foglalkoztatója.
– Mennyire vonzó a mezőgazdasági pálya
a fiatalok számára?
– 360 főt foglalkoztat a vállalkozás, ezzel
a megye legnagyobb mezőgazdasági foglalkoztatója. A dolgozók közül a felsőfokú végzettségűek száma 33 fő, ebből a mezőgazdasági felsőfokú végzettségű szakemberek száma 21. Közülük 8-an 35 év alatti pályakezdő
fiatalok. A mezőgazdasági szakmunkások
száma pedig 86 fő. Sajnálatos, hogy a munkahelyet keresők közül csak kevesen választják
ezt az ágazatot. Ennek oka lehet az is, hogy
egy ország GDP-jét nem a mezőgazdaság és
élelmiszeripar határozza meg, ugyanakkor
nem szabad elfelejteni, hogy a lakosság élelmezése érdekében elengedhetetlenek ezek a
szektorok. Talán ennél is fontosabb a vidéki
foglalkoztatás, illetve annak növelése, melynek szereplői kívánunk lenni.
– Említette, hogy a fő profil az állattenyésztés, s ha jól tudom, e téren is sok tekintetben élen járnak?
– A részvénytársaság az állattenyésztésen
belül 3 kiemelt ágazattal foglalkozik: állatállományunk sertés, tej- és húshasznú szarvasmarha, valamint árutojást termelő baromfiállományból áll. A Szerencsi Mezőgazdasági
Zrt. összesen közel 3000 szarvasmarhát tart,
amely a megyei szarvasmarha létszám 8,5

százaléka. Ebből 850 tejtermelő tehén és 400
húshasznú Charolais törzstenyészet – ez a
fajta Európa, de könnyen lehet, hogy a világ
egyik legjelentősebb húsmarhája. Az éves
tejtermelésünk közel 7 millió liter extra minőségű tej. A sertéságazatban – amely a megye sertésállományának 37 százalékát teszi ki
–1150 anyakocával rendelkezünk, s a mintegy 27 ezer darabos szaporulatot is itt
hízlaljuk, továbbá a saját vágóhídról és húsfeldolgozóból kerül a Heves, Szabolcs, Borsod megyei asztalokra, illetve több budapesti
nagyáruházba. A baromfiágazatunk a legnagyobb a három közül – a baromfi létszám
évente átlagosan 500 ezer. Ebből 320 ezer darab a tojótyúkállomány (a megyei állomány
74 százaléka), amely évente 100-110 millió
tojást termel. Ezzel a mennyiséggel a legnagyobb hazai darabos tojás termelők vagyunk.
Emellett 2009. óta egy amerikai technológiának köszönhetően pasztőrözött tojáslét, más
néven tojás melange-t készítünk, amely kannás és konténeres kiszerelésben kerül a felhasználókhoz – elsősorban a tészta-és cukrásziparba.
– A növénytermesztés a tevékenységüknek
csupán a 20 százaléka...
– Miközben a társaság állatállománya a
megyei állománynak mintegy 25 százaléka, a
szántó csupán a megyei szántóterület 2 százalékát teszi ki. Az 5000 hektárt alig meghaladó szántóterületünk elsősorban az állatállományunk takarmányszükségletét hivatott ellátni. Évente 4000 tonna fémzárolt vetőmagot
értékesítünk őszi búzából és tavaszi árpából,
a takarmánykeverő üzemük pedig évente 32
ezer tonna takarmányt állít elő, aminek 90
százalékát ugyancsak a saját állatállomány
etetésére használjuk. Társaságunk immár két
éve gesztora a „Pannon minőségű búza fejlesztése projekt”-nek (azonosító: TECH-09A3-2009-0221). A 3 éves kutatás-fejlesztési
program lényege, hogy prémium kategóriájú
búza kerüljön az élelmiszer-feldolgozókba,
illetve a malmok minőségi lisztet tudjanak
előállítani. E program mellett az őszi káposztarepce és a napraforgó esetében is fajtakísérleteket végzünk.
– Milyen fejlesztések vannak folyamatban,
illetve miket terveznek?
– A mezőgazdaság hazai aktuális híreit
nézve a médiában a leggyakrabban a tojótyúk
ketrec cseréje szerepel, amelyet az Európai
Unió határozata alapján július 31-ig kell végre hajtani. Éppen ezért a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. már az elmúlt évben megkezdte az
átállást, jelenleg mintegy 70 százalékos készültségben vagyunk. Miután az új előírások
nagyobb teret írnak elő a tyúkok számára, új
épülettel is bővültünk annak érdekében, hogy
tartani tudjuk a jelenlegi baromfi létszámot.
2013 végéig a cégünknek valamennyi beruházási terve elkészült, amely szerint évente 11,2 milliárd forint fejlesztést hajtunk végre –
a szarvasmarha és a sertés ágazatban. Mindehhez a saját erő mellé hitelt, állami támogatást, hazai és uniós pályázati forrásokat használunk fel.
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Munkahelyteremtés a csokoládé városában, Szerencsen

Világörökségi kapuzat fogadja az érkezőket
Takarékos gazdálkodás, a hagyományok
ápolása jellemzi Szerencset. Mindezek
mellett a legfontosabb kérdés a csokoládé
városában a munkahelyteremtés, hangsúlyozza Koncz Ferenc polgármester.

– Szerencs az ország egyik leghátrányosabb
térségében helyezkedik el, mennyire látja biztatónak a jövőt?
– Országgyűlési képviselőként hazánk sorsa, a magyarok jövője a legfontosabb számomra, polgármestereként pedig az itt élő
emberekért érzek felelősséget. Bízom a sikeres jövőben, de ehhez a legégetőbb kérdést, a munkahelyteremtést kell megoldanunk. Az emberek joggal várják egy polgármestertől, hogy mindent megtegyen értük,
és segítse az új álláshelyek létrehozását.
Ezen dolgoztunk 2010-től, amikor átvettük
a város irányítását. Kemény takarékoskodásra volt szükség, de a kormány segítsége
nélkül nem tudtuk volna átvészelni a nehéz
időszakot. A központi támogatásokkal, és a
már említett jó gazdálkodással 2011 végére
mintegy félmilliárd forinttal csökkentettük
a korábbi önkormányzattól megörökölt 2,8
milliárdos adósságállományt.
– Említette a munkahelyteremtést, és sokat
hallani mostanában egy nagyszabású szerencsi beruházásról.
– Büszkén mondhatom, hogy most májusban helyezzük el egy új szigetelőanyaggyártó üzem alapkövét. Munkahelyek létesülnek Szerencsen, s mint mondtam, ez az elsődleges kérdés napjainkban. A gyár létesítésével kapcsolatos eddigi nehézségeket leküzdöttük, reméljük, hogy 2013 őszén a próbaüzem is megkezdődhet.

Nem feledkezünk meg településünk mindennapjairól sem. Sikeres pályázatnak köszönhetően felújítjuk a város óvodáit, európai uniós forrás áll rendelkezésünkre a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére. Kiemelt kérdésként kezeljük az
idegenforgalom fellendítését, és itt említeném meg a nagy hagyományokkal rendelkező szerencsi csokoládégyártást, amely egy
helyi vállalkozás révén ismét komoly hírnevet szerez városunknak. S hogy mennyire
fontosnak tartjuk mindezt? Idén immár ötödik alkalommal rendezzük meg az Országos
Csokoládéfesztivált, amelynek elsődleges
célja: megismertetni a világgal az itt készülő kiváló édességeket, népszerűsíteni Szerencs és Tokaj-Hegyalja történelmi, gasztronómiai értékeit.

Koncz Ferenc 1959-ben született, Tornaszentjakabon. Felesége közgazdász, három gyermekük van. Az ELTE Tanárképző
Főiskolai Karán szerzett matematika–fizika szakos tanári diplomát. 1990-től az önkormányzat képviselője, jelenleg is tagja
a Parlamentnek, 2010-ben Szerencs lakossága elsöprő többséggel választotta polgármesternek.

Édes élet Tokaj-Hegyalja kapujában
A kedves cica egy csésze kávéval a narancs és barna papírba burkolt étcsokin,
a híres magyar várak, vagy akár saját
nevének kezdőbetűje a csokoládé csomagolásán sokakban kelt kellemes emlékeket, érzéseket, bár lehet, hogy nem mindenki tudja: ezek az édességek magyar
termékek voltak a szerencsi csokoládégyárból. Időközben persze sokat változott a csomagolás, mint ahogy a gyár története is alaposan átíródott az évtizedek
során. Szerencsen ma is sok embert foglalkoztatnak az országszerte ismert termékeket előállító üzemek, köztük a Szerencsi Bonbon Kft., amely 1996 áprilisában jött létre, hogy továbbvigye a 120
éves szerencsi édességgyártás hagyományait, és munkahelyet biztosítson a térség lakosai számára.
Generációk dolgoztak az édesiparban a Borsod-Aba új-Zemplén megyei Szeren csen,
köztük a Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetője, dr. Takács István, és felmenői is. A cégvezető egykor a cukorgyár mérnök ösztöndíjasa volt, majd amikor a cukorgyárat és a
csokoládégyárat összevonták, a csokoládégyártással is megismerkedett. Immár harminc éve e területen dolgozik, mégpedig sikerrel, hiszen 2011-ben az „Év édesipari
vállalkozója” lett Borsod-Abaúj-Zemplén

megyében, s ugyanebben az évben élelmiszer-biztonsági termékdíjat kaptak a vidékfejlesztési minisztertől.
Ki ne ismerné a konyakmeggyet, a cukorés csokoládédrazsékat, likőrös drazsékat, karamelloldatot, vagy éppen a mézes puszedlit?
Ezek az édes finomságok tették ki a Szerencsi Bonbon Kft. termékpalettáját kezdetben.
Néhány évvel ezelőtt pedig megjelentek a
nagyüzemi méretekben előállított ét-, tej- és
fehércsokoládék, és azok variációi, a diabetikus termékek, valamint a mogyorókrémek,
újabban pedig a cukorka- és karamellaféleségek, továbbá a különféle ünnepekhez kapcsolódó csokifigurák gyártása, forgalmazása
kezdődött el. 2011-ben 1500 tonna édességet
állítottak elő. Termékeik szinte minden hazai
üzletben megtalálhatók, ez biztosítja számukra a pénzügyi stabilitást.
A Szerencsi Bonbon Kft. jelenleg 100 embernek ad munkát, a foglalkoztatottak létszáma az elmúlt 15 évben folyamatosan nőtt –
mondja az ügyvezető. A cég vezetése számára az első perctől kezdve nagyon fontos
szempont volt, hogy a dolgozók jól érezzék
magukat, munkatársaikat partnernek tekintsék. A cégvezetőtől megtudjuk azt is, hogy
három évvel ezelőtt elhatározták az ISO
22000-es élelmiszer-biztonsági irányítási
rendszer bevezetését, ezért 2009 második negyedévében új, nagy gyakorlattal rendelkező

A cég 100 embernek ad munkát
személyekre bízták az üzemek vezetését, a
gyártmányfejlesztést, valamint a kereskedelmi szakterületet.
A kft. dolgozói lelkes lokálpatriótaként
küldetésüknek érzik a település hírnevének
öregbítését is.

Dr. Takács István 1947-ben
született, műszaki egyetemet
végzett, a Szerencsi Csokoládégyárban műszaki fejlesztési vezetőként kezdte pályafutását, majd gyárigazgató
lett. 1996-ban alapította meg
a Szerencsi Bonbon Kft.-t. Nős, három gyermeke és összesen hét unokája van.
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Sárospatakon a Hotel Bodrog Wellness az éttermével, üdülőparkjával és campingével kínál pihenést az idelátogatóknak

Kulináris élmények és wellness pihenés Sárospatakon
Sárospatak egyetlen szállodája a négycsillagos Hotel Bodrog Wellness. A nagy múltú, folyamatosan korszerűsödő szállodához tartozik a Rákóczi-várban található
Vörös-Torony Reneszánsz Étterem, valamint a sárospataki termálfürdő szomszédságában található Tengerszem Üdülőpark
és Camping, illetve a sátoraljaújhelyi Hotel König is. A szálloda által kínált szolgáltatásokról Bágyi Péter értékesítési igazgató adott tájékoztatást.
– A Hotel Bodrogot mint nagy múltú sárospataki szállodát szokták emlegetni. Ez mit
jelent?
– 1983-as megnyitása óta megszakítás nélkül üzemel a szálloda, azonban a folyamatos
korszerűsítésekkel nagy hangsúlyt fektetünk
arra, hogy megfeleljünk a kor elvárásainak.
A hotel légkondicionált szobái a történelmi
várnegyedre, illetve a festői szépségű Zempléni-hegységre néznek. Sárospatakon nagy
figyelmet szentelnek a történelmi múltnak.
Mi arra törekszünk, hogy aki nálunk megfordul, a maximális kényelem mellé kapjon
egy adagnyit ebből a kultúrából. A szálloda
étterméről nyugodtan elmondhatom, hogy
felvettük a lépést a jövő elvárásaival: a legújabb konyhatechnológiai eljárásokat alkalmazzuk, ezáltal igyekszünk a Magyarországra, illetve a környékre jellemző ételjellegzetességeket újragondolni. Mivel a város
a tokaji borvidék központja, a legnemesebb
pincészetek borait kínáljuk. A borászat
Tokaj-Hegyalján hatalmas fejlődésen ment

keresztül az utóbbi időben, ezért feltétlenül
érdemes a borokat az ételekhez társítva is
megkóstolni. A szálloda pincéje a várnegyedben található, itt borbemutatóval egybekötött borkóstolásra is lehetőség nyílik.
Wellnessajánlataink középpontjában az
egészségmegőrzés és a kikapcsolódás áll:
rendelkezünk medencével, jacuzzival, finnés infraszaunával, gőzkabinnal, sókamrával,
fitneszteremmel, illetve különböző maszszázsszolgáltatásokkal járulunk hozzá vendégeink testi és lelki feltöltődéséhez.
– A várban lévő Vörös-Torony Reneszánsz
Étterem is a szállodához tartozik. Ennek az
étteremnek mi a különlegessége?
– A Rákóczi-várban hatalmas személyzet
gondoskodott egykor a fejedelmi lakomákról.
Az ezeket kiszolgáló birodalmi konyhát korábban múzeumi körülmények között mutatták be. Egy feltárás során megtalálták az
XVI. században épített tűzpadkát, majd
2009-ben döntés született egy korhű étterem
megnyitásáról. Ez nem csak külsőségekben
nyilvánul meg, mi a részletekre is figyelünk.
A reneszánsz kultúra a kulináris gasztronómia megjelenését is jelentette, mi ezt mutatjuk be korhűen vendégeinknek. Sárospatakon
készült, kézzel festett, „habán” mintás kerámiákat, valamint eredeti receptúrákat és fűszerezési eljárásokat használunk. A Rákóczikor kultúrája is megjelenik, a személyzet korhű ruhákat visel, tárogatózene szól. A szervezett reneszánsz vacsorákon 6-7 fogást szolgálunk fel, korlátlan az italfogyasztás, és a vendégeknek hoppmester mesél a korszakról.

– Úgy hallottam, hogy a természetet kedvelő, és környezettudatos életvitelt folytató
vendégek előszeretettel választják pihenésük
színhelyéül a Tengerszem Üdülőparkot és
Campinget…
– Ez így van, a mai rohanó világunkban
egyre többen szeretnék a természet közelségét
érezni. A négyhektáros parkosított üdülőparkban eredetileg néhány faház és sátorhely volt
csupán, de folyamatosan fejlesztettünk. Ennek
köszönhetően ma 45 üdülőházunk van, ebből
16 superior – azaz szállodai körülményeknek
megfelelő színvonalú – ház. Mindegyik ház
saját minikonyhával és fürdőszobával rendelkezik. Természetesen rendelkezünk saját úszómedencével is, azonban a sárospataki termálfürdő is az üdülőpark szomszédságában található. Talán a legjobban úgy tudnám jellemezni az üdülőparkot: „Egy szeletnyi természet”,
ahol mindenki megtalálja a pénztárcájának
megfelelő szálláslehetőséget.
– Ha már szóba kerültek a szálláslehetőségek, ejtsünk szót a Hotel Königről is!
– Ez a szállodánk 10 km-re Sárospataktól,
Sátoraljaújhely csodálatos sétálóutcáján várja
az üzleti úton lévő, vagy kultúrát, sportot
kedvelő vendégeket. Sátoraljaújhely egyre
vonzóbb, kalandpark épült, itt működik Magyarország legnagyobb négy évszakos sípályája, leghosszabb bobpályája és libegője. A
Hotel König háromcsillagos, de hasonlóan a
Hotel Bodrog Wellnesshez, minden szoba
légkondicionált, minibárral felszerelt. Mind a
négy egységünkbe maximális kényelemmel
várjuk a kedves vendégeket!

Pihenjen Ön is Sárospatakon!
Aktuális kedvezményes hétvégi és ünnepi ajánlatainkat megtalálja honlapunkon.
A HBW-22 foglalási kód bemondásával
egy üveg tokaji borral ajándékozzuk meg.
www.hotelbodrog.hu • www.tengerszem-camping.hu • www.vorostoronyetterem.hu
Csatlakozzon hozzánk a facebookon! www.facebook.com/hotelbodrog
Elérhetõség:
Hotel Bodrog Wellness **** • 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 58. • +36-47/311-744 • info@hotelbodrog.hu
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Sárospatak – „A szabadság ősi földje”
Sárospatak Zemplén idegenforgalmi és kulturális központja, Szent Erzsébet szülővárosa,
több mint 800 éves történelme során sok jelzőt érdemelt ki. Nevezték „iskolaváros”-nak,
„Magyar Cambridge”-nek, „Bodrogparti
Athén”-nek, vagy a „magyar forradalmak
oroszlánbarlangjá”-nak. Petőfi Sándor e szavakkal illette Sárospatakot: „Szent Föld”...
Szepsi Laczkó Máté, volt pataki diák a
Lorántffy-család udvari lelkésze készítette az
első aszúbort, és ajánlotta fel Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonynak. A kulturális,
műemléki, falusi és sportturizmus, természetjárás, túrázás és a Végardó Fürdő számtalan
kikapcsolódási lehetőséget biztosít az idelátogatóknak.
A város jellegzetes arculatát a patinás műemléképületek és a modern építészet remekeinek szerencsés ötvözete határozza meg.
A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma
Magyarország
legjelentősebb
Rákóczi-kultuszhelye. A pataki vár hazánk
legismertebb késő reneszánsz épületegyüttese. Sárospatak a középkorban a magyar királynők kedvelt birtoka volt.
A 2008-ban basilica minor címet nyert
gótkius templomban őrzik Szent Erzsébet
csont- és ruhaereklyéjét. A város lakói minden
pünkösdvasárnapon történelmi menettel emlékeznek Erzsébetre, pünkösdhétfőn pedig ünnepi misét és körmenetet tartanak az ereklyével. A Szent Erzsébet Ház kiindulópontja a Sá-

A 16. században épült sárospataki Rákóczi-vár a mai város közepén áll
rospatakról a Zempléni-hegység legszebb tájain át Kassára vezető gyalogos zarándokútnak.
Az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégiumban tanult az évszázadok során többek között Csokonai Vitéz Mihály, Kossuth Lajos és Szemere Bertalan. A
Tudományos Gyűjtemények Nagykönyvtára teljes könyvállománya megközelíti a félmil lió kö te tet, a könyv tár dísz ter mét
Pollack Mihály tervezte.

A Makovecz Imre építész által megálmodott
Művelődés Háza színházi és kamara előadásoknak, zenei eseményeknek, irodalmi találkozóknak, könyvtári szolgáltatásoknak, tanácskozásoknak és konferenciáknak is helyet ad.
A nagy múltú Végardó Fürdő – szintén
Makovecz Imre tervei alapján – 2009 júniusában teljesen megújult. A Megyer-hegyi
Tengerszem 2011-ben elnyerte Magyarország
legszebb természeti helye címet.
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Európa egyik legjelentősebb perlitbányája Pálházán található
Az 1958-ban kezdődő kutatófúrás és többirányú vágathajtás eredményeként 1959ben perlit bányászat kezdődött a zempléni
Pálháza térségében. A perlit egy olyan vulkáni üveg, amely különleges tulajdonságokkal rendelkezik. Elsősorban hang- és hőszigetelő tulajdonsággal, így az építőiparban
mintegy 60 százalékos a piaci részesedése. A
másik fontos sajátossága az úgynevezett
szűrőtulajdonsága, ezért a gyógyszeripar és
az élelmiszeripar is szívesen használja.
Ezenkívül a mezőgazdaság is alkalmazza –
csak kevesen tudják, hogy a holland termelés mintegy 40-50 százalékban –, elsősorban
a paprika, paradicsom, uborka termelés
történik perlites alapon– sorolja e különleges anyag felhasználhatóságának sokszínűségét dr. Farkas Géza, a Perlit 92 Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója.
Miután a perlit egy ritka ásványnak számít
Európában, mindössze három jelentős bánya
található, ezek egyike a pálházai. Európa ellátásában körülbelül 25-30 százaléknyi részesedése van a magyar perlitnek. Ez az anyag
7-es pH-értékű, teljesen semleges savbázisú,
amelynek egyéb hidraulikus tulajdonságai
vannak, ezért szívesen használták környezetbarát cementek előállítása során is. A Perlit
92 Kft. ma már 16 országba szállít, a legjelentősebb partnere Németország, Ausztria és
Lengyelország, de egyre jelentősebb az
orosz, ukrán, román, szerb, horvát cseh és
szlovák érdeklődés is. – Az 50-es évek végén

A perlitbánya Pálházán
feltárt régi bányában még mintegy 15 évre
elegendő nyersanyag található – mondja dr.
Farkas Géza. – Az elmúlt 30 évben kiépült
egy világszínvonalú őrlő, osztályozó és feldolgozó mű, ahol különleges, 95 százalékos
tisztaságú őrleményeket állítunk elő – teszi
hozzá. A cég legfontosabb partnere a BAUMIT csoport Ausztriában, Németországban a
KNAUF csoport, de hazánkban és a környező országokban is vannak vásárlóik. A társaság márciusi termelésének 94 százaléka exportra, 6 százaléka hazai felhasználása került.
A Perlit 92 Kft. minden évben jelentős fejlesztéseket hajt végre. Tavaly 100 millió forintot nyert el az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökségen keresztül. Ennek révén olyan szárí-

tó- és tárolórendszert építettek ki, ahol közel
18 ezer tonna nyers bányaterméket tudnak tárolni. A beruházás novemberben kezdődött,
jelenleg 97 százalékos szinten van, a műszaki
átadás május 7-én megtörtént, az ünnepélyes
átadás és teljes üzembe helyezés pedig május
23-án lesz. Közben az egyik lengyel partnercégükkel közös (70-30 százalékos tulajdoni
hányadú) perlitfeldolgozót és -duzzasztót építenek, amely már csaknem 70 százalékos készültségben van. A Perlit 92 Kft. tevékenységét jórészt automatizált gépekkel végzi három
műszakban. Ma már 100 százalékig magyar
tulajdonú a társaság. Munkavállalóinak száma
65, a vállalkozással szorosan mintegy 20 vállalkozás működik együtt. Emellett Münchenben és Budapesten külkereskedelmi képviseletük van – tudjuk meg dr. Farkas Gézától.

Nagy ívű közműfejlesztés a Zempléni Vízmű Kft. területén
Nyolc évvel ezelőtt ötven zempléni és bodrogközi önkormányzat úgy döntött, hogy
évtizedekre előre megtervezik a korszerű,
uniós szintű ivóvíz- és csatornahálózatot a
Zempléni Vízmű Kft. ellátási területén. Sikeres kormányzati és EU-s pályázat után
hozzá is kezdtek a megvalósításhoz. Az 50
önkormányzatnak sikerült felülemelkednie saját részérdekein, hogy akár ütközések sorát is vállalva együttműködjenek a
térség e jelentős projektjének megvalósításában – mondja a Zempléni Vízmű Kft.
igazgatója, Lakatos István.
A társaság a tulajdonosokkal közösen megfogalmazott, nagy ívű terveit a vízellátásban, a
szennyvíz elvezetésében és tisztításában mara-

A vízmű gépháza

déktalanul megvalósította – mondja Lakatos István. Különösen sikeres projektek valósultak
meg a biztonságos ivóvízellátást és az ivóvíz
minőségét javító programon belül. Ezekből három már elkészült, s ha az utolsó is
megvalósul, teljes körű lesz a vízmű hosszú távú programja. Nagyon nagy érték a sátoraljaújhelyi
történelmi vízbázis, amelynek kapacitása a II. számú vízbázissal
együtt biztosítja a 750-800 ezer fogyasztó lakossági ivóvízszükségletét. A sátoraljaújhelyi ivóvízbázis immár 110
éve ugyanolyan mennyiségben és minőségben
szolgáltat minőségi ivóvizet – technológiai kezelés nélkül.
Minden beruházás esetében azonban nem
mondható el, hogy megbízható, jó minőségben és
alacsony szolgáltatási áron készülnek el – a rossz
önkormányzati döntés után – a szennyvízelvezető
és -tisztító rendszerek, mert esetenként a tulajdonos önkormányzatok nem tartották be a szolgáltató szakmai előírásait – tudjuk meg az igazgatótól.
A Zempléni Vízmű Kft. ezért hét településen nem
vette át üzemeltetésre az elkészült szennyvízelvezető és -tisztító rendszereket. Társaságunk ugyanis nagyon következetes, és a fogyasztók érdekeit
maximálisan szem előtt tartó magatartást követ
beruházásai során, azonban az üzemeltetéstől társaságunk nem zárkózik el – teszi hozzá.

A hosszú távú társasági működés fenntarthatósága érdekében új alapokra kell helyezni a
szolgáltatások árának meghatározását. Szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy a jelentős
többletköltségeket és többletterheket,
amelyek a társaságra hárulnak, mindig a
két nagy tulajdonos, Sátoraljaújhely és
Sárospatak viselje, miközben a többi tulajdonos szociális jellegű támogatást élvez – magyarázza Lakatos István. A
Zempléni Vízmű Kft. olyan gazdaságpolitikát kíván folytatni, amelyben a szolgáltatások árát a fogyasztás helyén fellépő költségek figyelembevételével határozzák meg, s
amely biztosítja a hosszú távú, működőképes
fenntarthatóságot – teszi hozzá az igazgató.

Lakatos István 1951-ben született. Nős, két felnőtt gyermek
édesapja. Okleveles építőmérnökként és okleveles gépészmérnökként szerzett egyetemi
diplomát. A Zempléni Vízmű
Kft.-nek 10 éve ügyvezető
igazgatója. Korábban tervezőként, beruházóként, üzemeltetőként, építés-kivitelezőként, és hatósági területeken történő vezető beosztásokban tevékenykedett.

21

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tokaj-Hegyalja turisztikai paradicsoma Sátoraljaújhely

A sátoraljaújhelyi szépen felújított városháza épülete a szintén megújult főtéren
Csodálatos természeti környezetben, a
szlovák határ mellett fekszik Sátoraljaújhely. A ma mintegy 20 ezer lakost számláló
kisváros volt egykor Zemplén vármegye
székhelye, ám Trianon és az 1945-ös események a megye háromnegyedét és a város
jó részét a határon túlra, Szlovákiához csatolták. Több évtizednyi „gyengélkedés”
után a település egykori hátrányát előnyére fordította, s az elmúlt években Magyarországon is egyedülálló turisztikai fejlesztések történtek – mindezt Szamosvölgyi
Péter polgármestertől tudjuk, akit az utóbbi évek fejlesztéseiről is kérdeztünk.
– A trianoni „örökséget” hogyan tudták előnyükre fordítani?
– A 90-es évek elején felismertük logisztikai
előnyünket, s a befektetőkben erősítettük Szlovákia, Lengyelország, a balti államok, Ukrajna, Oroszország és Románia közelségét. Ennek köszönhetően több – elsősorban német –

cég telepedett le, de a munkanélküliségi ráta
még így is 11 százalék körüli a városban, és
mintegy 30-50 százalékos a térségben. 16 hektárnyi területet ipari parkká nyilvánítottunk,
amelyből még 2 hektár keres betelepülőt. Jelenleg három céggel tárgyalunk, és bízom abban, hogy újabb munkahelyteremtő befektetőket tudunk idevonzani. Fontos számunkra,
hogy ne csak a turizmus teremtsen megélhetést, hanem az ipar is. Az önkormányzat ezt a
maga eszközeivel támogatja – kedvező árú telekkel, kedvezményekkel –, és a 4 szakképző
iskola tudásbázisával várjuk a befektetőket.
– A turizmus területén az elmúlt években
jelentős fejlesztések történtek…
– Mintegy 40 milliárd forint érkezett a városba befektetők és uniós források révén.
Megújult a városközpont, a sétálóutca, a polgármesteri hivatal, a levéltár. Új piacot építettünk, de a bíróságot és a római katolikus templomot is újjávarázsoltuk. A Zemplén Kalandparkban 1400 méter hosszú libegő-felvonó,

Közép-Európa leghosszabb bobpályája (2275
méter), műfüves, 350 méter hosszú, egész évben használható sípálya várja a látogatókat. A
téli sportok kedvelői számára a három sípályánkon 8 hóágyúval 65 napon át biztosítottuk
a havat. Ez év júliusára görkorcsolyapálya, decemberre pedig műjégpálya készül.
– A térség hagyományos borászata menynyire jelenik meg a turisztika piacán?
– Két pincesorunk van, amelyből az egyik,
az ungvári pincesor a világörökség része. Nyitott pincenapokat, pincefesztiválokat tartunk,
s a rendezvényeinket évente 230-240 ezer
vendég látogatja. Azt remélem, hogy a beruházások befejezése után három éven belül
legalább félmilliónyian jönnek el, így TokajHegyalján a legtöbb látogatója Sátoraljaújhelynek lesz. Pünkösdkor nyílik meg a városközpontban a borkóstoló, ahol szinte minden
helyi termelő és palackozó bemutatkozik.

Szamosvölgyi Péter 1962-ben
született Sátoraljaújhelyen. Két
gyermek édesapja. A sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola népművelő-tanító szakán
szerzett diplomát és ezt követően Sátoraljaújhelyen kezdte tanári pályát. 1994-től önkormányzati képviselő és 1998 óta pedig Sátoraljaújhely Város Polgármestere, 2002-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja.

A sátoraljaújhelyi Magas-hegyi Sportcentrum – Zemplén Kalandpark
egész évben az alábbi élményelemekkel várja kedves látogatóit:
• 4 különbözõ nehézségi fokú kalandtúrapálya képzett és gyakorlott
túravezetõkkel
• 4 évszakos mûanyag sípálya síiskolával és síkölcsönzõvel
• Hóágyúzott sípályák és szánkópálya a téli szezonban
• Közép-Kelet-Európa leghosszabb téli-nyári bobpályája
• Magyarország leghosszabb libegõje, melynek végállomása a felújított
magas-hegyi kilátó
• Három TUBBY, azaz hófánkpálya mozgójárdával
• 15 állomást magába foglaló tanösvényrendszer, mely bemutatja
Zemplén növény- és állatvilágát

Kiegészítõ szolgáltatásaink:
• Hideg-meleg konyhás, nyitott és fedett teraszú büfé
• Az ország egyetlen símúzeuma
• EU-s gyermekjátszótér
• Szánkópálya
• Férfi-nõi zuhanyzó és öltözõ
• Irodák internetkapcsolattal
• Konferenciaterem
• Orvosi szoba
• Akadálymentesített kalandpark és központi épület

A Zemplén Kalandparkban szervezett iskolai, munkahelyi csoportok részvétele is biztosított, akár
osztálykirándulás, akár munkahelyi szabadidős programok, illetve csapatépítő tréningek keretén belül is!
Keressen minket, kérje személyre szabott ajánlatunkat!
Bővebb információkért látogasson el honlapunkra: www.zemplenkalandpark.hu,
vagy kérjen ajánlatot e-mailben: kalandpark@btel.hu.
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Innováció és kreativitás a folyamatos fejlődés kulcsa
Ma Magyarországon még mindig nincs a
köztudatban az a tény, hogy a magyar családi cégek adják a hazai vállalkozások több
mint 70 százalékát. Az európai statisztikák
pedig azt mutatják, hogy egy ország GDPjének többségét a családi vállalkozások állítják elő, és ezek a vállalkozások biztosítják a munkahelyek több mint 60 százalékát. „Az olyan cégek, mint amilyenek mi is
vagyunk, a hasznot a cég növekedése érdekében visszaforgatják, új értékeket teremtenek, a régieket pedig megmentik. Ezzel
Magyarország hosszú távú gazdasági és
társadalmi fejlődését is biztosítjuk” –
mondta lapunknak a Continental Dohányipari Zrt. vezérigazgatója, Füzi Csaba.
– Honnan indult a társaság, mikor alakult?
– A cég eredetileg egy másik néven, Hódmezővásárhelyen alakult meg – 2011-ben volt
15 éves. A jogelődöt két magyar család alapította, s a társaság néhány hónap alatt 6 százalékos piaci részesedést ért el, amely kimagasló eredmény volt abban az időben. Az alapítók 1998-ban vásárolták meg a jelenlegi, sátoraljaújhelyi dohánygyárat, amely tavaly
120 éves volt. Ebben a profilban ma Magyarországon ez az egyetlen 100 százalékban magyar tulajdonú vállalkozás, és igen sikeresen
működik. Ez annak köszönhető, hogy tevékenységünk során arra törekszünk, hosszú távon stabilan működjön a cég, s még a tulajdonosok unokái is ebből tudjanak megélni. A
minden évben zajló fejlődés pedig azt mutatja, hogy jó úton haladunk.
– Mi minden történt az elmúlt másfél évtizedben?
– Az elmúlt 15 évben egy komoly cégcsoporttá váltunk, amely a dohányipar teljes vertikumát felöleli a dohánytermesztéstől a feldolgozáson át a végtermék előállításáig és a
kereskedelemig. Növekedésünk kulcsa pedig
a kreatív gondoldás és a komoly csapatmunka. Az elmúlt 15 év során minden évben volt
legalább egy ötlet, amelynek gyors kivitelezésével versenyelőnyre tehettünk szert. A
cégcsoportnál összesen 500 embert foglalkoztatunk – közülük 250-en a sátoraljaújhelyi
gyárban dolgoznak. A gyárra és a cégcsoportra is a fejlesztés jellemző, így az utóbbi időben a létszámunk is növekedésnek indult. A

Folyamatosan fejlesztik a gépparkot

Fontos állomás a minőségellenőrzés: Füzi Csaba vezérigazgató és ifj. Sánta János alelnök
dohányiparon kívül a kávé üzletágban is érdekeltek vagyunk. Saját kávépörkölő üzemünk van Hódmezővásárhelyen. Kávéeladásra és kávégépek bérbeadására, üzemeltetésére szakosodott vállalkozások is tagjai a
cégcsoportnak.
– Mennyire érintette a cégcsoportot a gazdasági válság?
– Természetesen érintett bennünket is, hiszen a magyarországi piacot folyamatosan
érinti a vásárlóerő csökkenése. Ez értelemszerűen kihat a dohány- és kávéiparra is, hiszen
csökken a fogyasztás, s inkább az alacsonyabb árú termékeket keresik a vásárlók. Családi vállalkozásunk fő hajtóereje azonban az
alkotás, az elkezdett üzlet folytatása, a vállalat
jó menedzselése és gyarapítása a mindenkori
következő generáció számára. Hosszú távú,
generációkon és gazdasági válságokon átívelő
stratégiában gondolkodunk. Ha szétnézünk a
gazdasági életben, látnunk kell, hogy a piacokat óriási multinacionális cégek uralják, s ez
alól Magyarország sem kivétel. Ezek a multinacionális cégek rengeteg pénzt fektetnek fejlesztésekbe, illetve a hatékonyság növelésébe.
Látható tehát, hogy fejlesztések nélkül a hazai
vállalkozások sem lehetnek versenyképesek.
– Önök hogyan tudják tartani a lépést e
versenyben?
– Az elmúlt 6 évben több mint 4 milliárd
forint értékű fejlesztést hajtottunk végre csak
itt, Sátoraljaújhelyen. Ezek között voltak
gépbeszerzések, épületrekonstrukciók, modernizáció és a dolgozók fejlesztése. A globalizáció korában nekünk is a globalizált cégekkel kell versenyeznünk. A hazai csatákat
úgy tudjuk megnyerni, ha mi magunk is terjeszkedünk a világpiacon. Ezen az úton már
elindultunk, hiszen eddig 25 országba jutottunk el, ahol márkáinkat építjük. Az unió tagállamaiba – elsősorban Németországba, Spanyolországba, Olaszországba –, illetve unión
kívüli országba irányuló exportunk növekedése az utóbbi években meghaladta az évenkénti plusz 15 százalékot. Széles termékportfólióval, világszínvonalú termékskálával vagyunk jelen a hazai és külföldi piacon, hiszen

közel 200 terméket gyártunk. Rendkívül rugalmasak vagyunk, és ez segíti az exportot.
– Mennyire fontos az Önök számára a környezetvédelem?
– Nagyon komolyan odafigyelünk e területre, hiszen profilunkból adódóan jelentős
hulladék képződik a gyártás során. Mindez
azért is különösen fontos számunkra, mert a
gyár egykor a város szélén állt egy üres terület egy részén, ma azonban igencsak beépült
a környék. Így aztán semmi olyan környezeti
terhelés nem lehetséges, amely zavaró lenne.
A hulladékgazdálkodás teljes mértében az európai szabványoknak megfelelően zajlik.
– Milyennek látja, illetve miként tervezik a
cégcsoport jövőjét?
– Mindenképpen fejlesztésre, innovációra törekvő, megújulni képes, és az élelmiszeripar több
területén is gyártási, termelési lehetőséget kereső
cégcsoporttá szeretnénk válni. 2015-re egy több
lábon álló multinacionális élelmiszer-ipari cégcsoporttá kívánunk fejlődni 50 milliárd forint feletti forgalommal, miközben megőrizzük a 100
százalékban magyar tulajdont. Szeretnénk példamutatóak lenni a sikeres családi – nemzetközileg
is elismert – cégek újjáélesztésében Magyarországon, és mint ahogy eddig, továbbra is nagy
hangsúlyt fektetni az emberi értékekre és kapcsolatokra. Mi a magyarországi dohánytermesztések
mintegy 25 százalékát integráljuk, és elsősorban
magyar dohányalapanyagokból dolgozunk. Így
tehát nem csak az 500 munkavállalónk életét befolyásolja a cég és az iparág jövője, hanem a termesztőkét és családjukét is.

Füzi Csaba 1961-ben született Egerben. Végzettsége
alapján mezőgazdasági vállalati gazdaságtan mérnök és
logisztikai szakmérnök. 1979
óta a dohányiparban dolgozik, ahol a termeltetéstől
kezdve a késztermék előállításig mindig dohányközeli szakmai pozíciókat
töltött be. Nős, négy gyermek édesapja.
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Megőrzik a hollóházi porcelángyártás hagyományát
A Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.
célja, hogy hosszú távon, kiszámítható gazdasági keretek között továbbvigye a több
mint két évszázados múltra visszatekintő
hollóházi finomkerámia gyártási hagyományait. A százszázalékos állami tulajdonú cég ügyvezető igazgatója, Pálfi József
lapunk kérésére felidézte a hollóházi porcelán múltját, felvázolta jövőjét.
– Melyek voltak a hollóházi porcelángyártás
legfontosabb mérföldkövei?
– Magyarországon a legrégebb óta Hollóházán van folyamatos ipari termelés. 1777-ben
kezdődött, akkor a Károlyi-család birtokán
egy üveghutát létesítettek. Az 1820-as években kaolint találtak a környékben, és 1831-től
áttértek a kőedénygyártásra. A szomszédos
Telkibányán készítették az első magyar porcelánt. A porcelán- és a kőedénygyár egyesült. Az üzem sorsát Trianon megpecsételte,
hiszen a 20 km-re fekvő Kassa volt a legfőbb
felvevőpiac. A következő fordulópont 1948ban volt. Márciusban államosították, és a
tervgazdaság keretében olcsó, egyszerű,
igénytelen „elektroporcelánokra” tértek át.
Az ország villamosítása 55-re befejeződött, a
gyár itt maradt termék nélkül, 56-ban meg
akarták szüntetni. 1966-ban egy kormányhatározat született a fejlesztésről. Egy 750 tonna/év kapacitású, akkori körülmények között
modern gyárat hoztak létre, ami egyébként
ma is megfelelő színvonalúnak számít. A korábbi száz fő körüli kisüzem létszáma 7-800
főre duzzadt. A következő mérföldkő 1981ben volt, amikor Szász Endre Amerikából hazatérve „felfedezte” a hollóházi porcelánt.
– A magyar Dalíként emlegetett festő- és
grafikusművész milyen változást hozott a
gyár életében?
– Hasonlóképpen Dalíhoz, Szász Endre is
szeretett volna az örökkévalóságnak festeni, a
porcelán pedig nem oxidálódik… Viszont sík
porcelánt nem lehet gyártani. 1400 fokon égetik, az anyag megolvad, igyekszik gömbformát felvenni, nem véletlen, hogy csempe nincs
porcelánból. Ezt úgy hidalták át, hogy nagyobb lapokat öntöttek ki, a közepét kivágták.
Az első néhány szignált képnek nagy keletje
volt, de a tömeggyártásnak nem volt piaca.
Szász Endrének egy kisebb gyárat építettek egy ami 1984-re készült el, 86-ig itt születtek az ő képeivel díszített termékek limitált
szériában, míg a másik – nagyobb – gyár továbbra is a megszokott termékpalettát állította elő. A rendszerváltás és a vele együtt járó
piacnyitás miatt a hollóházi porcelán pozíciója sokat romlott, a versenyt nem tudta felvenni az olcsóbb tömegtermékekkel.
– Hogyan alakult ki a hollóházi mintavilág?
– A mostani mintakincs még a szocializmus alatt alakult ki. A hetvenes
években tíz művész dolgozott
itt egy időben, nyaranta alkotótáborokat
szerveztek a művészeknek. Abból egyegy minta – ami kiáll-

A hollóházi porcelángyár épülete
ta a piac és az idők próbáját – fennmaradt.
Szász Endre meghatározó volt, de ma már
nem gyártjuk a termékeit, mert nem sikerült
megegyezni az özvegyével.
– A mostani konstrukció mióta működik?
– Én tavaly kerültem a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. élére, 2011 áprilisától
vettük át a gyűjteményt, az épületet pedig a
felszámolótól béreljük. Kilencvenöt embert
foglalkoztatunk, ami töredéke ugyan a korábbinak, de mi vagyunk a Hegyköz legnagyobb
foglalkoztatója. Annak, hogy nem szűnt meg
a hollóházi porcelán, megmaradt a múzeum,
áttételes haszna is van, ez a turistaforgalom,
vendéglők, panziók számára is bevételt jelent. Nem állt le a termelés, és megőrizzük a
hollóházi porcelángyártás hagyományait, átvettünk tíz márkaboltot is. Azt gondolom,
hogy ez az egyik erősségünk, ez adja a belföldi forgalmunk több mint ötven százalékát.
– Mekkora a termelési kapacitás?
– Eredetileg 750 tonna volna, de egy kemence le van bontva, így 500 tonnát tudunk gyártani teljes üzemben. Ezzel szemben 100-150 tonna körül van a gyártás, így van szabad kapacitás, amit igyekszünk értékesíteni. Jelenleg a legnagyobb megrendelőnk egy skandináv légitársaság, amelynek fedélzeti edényeket gyártunk.
– A válság hatásait megsínylették?
– Az elmúlt öt évben megfeleződött a
belföldi forgalom, az idén 500 millió körül
várjuk. A legnagyobb része azonban nem
klasszikus porcelán termék, hanem bérmunka. Készítünk butykosokat, tégelyeket, fiolákat. 2009-ben újra meghonosítottuk a kőedénygyártást, mert ugyanaz az alapanyag,
csak olcsóbb a technológia, így a termék is
kedvezőbb árú.
– Milyen perspektívája van a cégnek?
– Én úgy látom, hogy ez az iparági életgörbe hanyatló szakaszába jutott. A manufakturális
porcelángyártás 300 éves élettartama leáldozóban van, az elmúlt 15-20 évben a
nagyüzemi, automatizált gyártás lépett a helyébe ugyanúgy, mint a zokni- vagy a cipőgyártás esetében. A távol-keleti országok nagyüzemeiben

Ízelítő a manufaktúra remekeiből
olcsóbb a munkaerő, az adóteher, az energia.
Nem lehet árban velük versenyezni. A szerepünk az, hogy ugyanúgy, mint egy génbank,
megőrizzük a hagyományokat. És azt sem felejthetjük el, hogy még mindig félmilliárd forintot hoz a belföldi piac, száz embernek tudunk
tisztességes, legális munkát adni – ezt nem szabad feladni. Lehetőséget az jelent, ha a saját
márka menedzselése mellett a szabad kapacitásunkat bérbe adjuk.
– Fejlesztésre lehet egyáltalán gondolni?
– Nagyon széles a termékválaszték, optimalizálni szeretnénk. Új formákat ugyanebből az okból nem tervezünk bevezetni, viszont
új grafikákat, mintákat igen. Ehhez ismert
kortárs művészek segítségét, munkáját kértük,
alkotásaikkal szeretnénk kelendőbbé tenni a
hollóházi porcelángyár remekeit.

