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A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kor -
mány hi va tal mű kö dé si ta pasz ta la tai iga -
zol ják, jó dön tés volt a köz igaz ga tás át -
szer ve zé se. Eddig 20 ezer ügy fe let fo gad -
tak, akiknek ügyét szak sze rű en in téz ték.
Jö vő ja nu ár tól ugyan ez zel a szem lé let tel
ta lál koz hat nak az ál lam pol gár ok ti zen hat
já rá si köz pont ban. De me ter Er vin kor -
mány meg bí zot tal be szél get tünk az ered -
mé nyek ről és ter vek ről.

– Ön nem szü le tett Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei. Mi fog ta meg eb ben a vi dék ben?
– Ko ráb ban két la ki éle tet él tem, in gáz tam
Bu da pest és Mád kö zött, ahol 2000-ben vá sá -
rol tunk egy hét vé gi há zat és sző lőt, ami hob -
bi bo rá szat nak in dult. Most már csa lá di bo rá -
szat tá nőt te ki ma gát, mi pe dig itt élünk To -
kaj-Hegy al ján. Va ló ban nem itt szü let tem,
ha nem az it te ni adott sá gok ra gad tak meg,
szá mom ra vá lasz tott ha za a to ka ji bor vi dék,
amit nem olyan ré gen – tíz esz ten de je – az
Unesco a vi lág örök ség ré szé vé nyil vá ní tott.
Na gyon jó a han gu la ta, le nyű gö ző a szép sé -
ge. Ami kor egy-egy kép vi se lő tár sam, vagy
más is me rős meg lá to gat, azt mond ják: most
már ér tem, hogy mi ért nem Bu da pes ten élsz. 

– A kor mány hi va tal meg ala kí tá sa kor mi -
lyen hely ze tet örö költ?

– Ami kor az ál lam igaz ga tás te rü le ti szint -
je még ré gi ós volt, en nek a ré gi ó nak Eger
volt a köz pont ja, a köz igaz ga tá si hi va tal nak
itt még csak a csí rái vol tak meg. 2010 őszén
kezd te el épí te ni a fő igaz ga tó as  szony a hi va -
talt. En nek a hi va tal nak a bá zi sán 2011 ja nu -
ár já ban 17 szak igaz ga tá si szer ve ze tet in teg -
rál tunk a jobb át lát ha tó ság és a pár hu za mos -
sá gok ki küsz öbö lé se ér de ké ben. A ta pasz ta la -
tok azt mu tat ják, hogy ér de mes volt be le vág -
ni, mert ahány szak igaz ga tá si szerv, an  nyi fé -
le mód szer, an  nyi köny ve lé si, ik ta tá si rend -
szer volt. Egy ágas-bo gas, túl komp li kált
rend szer ből si ke rült egy sze rűbb, át lát ha tó
rend szert lét re hoz ni, ami még anya gi ak ban is
je len tős meg ta ka rí tást ho zott.

– És még ko ránt sem ér tek a végére…
– A köz igaz ga tás tel jes új já szer ve zé se tör -

té nik most. A ta va lyi esz ten dő má so dik fe lé -
ben a par la ment át te kin tet te az ál lam és az
ön kor mány zat ok kö zöt ti fel adat meg osz tást.
En nek kö vet kez té ben az ok ta tá si, kul tu rá lis,
szo ci á lis in téz mény rend szer ál la mi mű köd -
te tés be ke rül. 2012 ja nu ár já tól a me gyei ön -
kor mány zat in téz mé nye it vet te át a kor -
mány meg bí zott irá nyí tá sa alatt mű kö dő me -
gyei in téz mény fenn tar tó köz pont. Jö vő ja nu -
ár tól a te le pü lé si ön kor mány zat ok is ko lá it
fog ja ez a rend szer mű köd tet ni. Az igaz ga tá -
si fel ada tok te rü le tén ja nu ár ban tör té nik je -
len tős lé pés, lét re jön a kö vet ke ző szint: új já -
éleszt jük, új já a la kít juk a já rá so kat. Bor sod-
Aba új-Zemp lén me gyé ben lesz a leg több, ti -
zen hat já rás. Ná lunk van a leg több te le pü lés,
ös  sze sen 358. Ti zen hat já rás ala kul, ezek
köz pont ja i ban nyíl nak meg a kor mány ab la -
kok, s ál ta luk még kö ze lebb ke rül az em be -
rek hez az a tu dás, ami je len leg csak a kor -
mány hi va tal ok ban ér he tő el.

– Si ke rült a te le pü lé sek igé nye it fi gye lem -
be ven ni a já rá sok ki ala kí tá sá nál?

– Sok be szél ge tés ve ze tett ad dig, amíg a le -
he tő sé ge ket és az el vá rá so kat ös  sze han gol tuk.
Min den ér de mi ész re vé telt ak cep tál ni tud tunk.
Si ke rült el ér ni, hogy a leg ke le tibb rész, a Bod -
rog köz önál ló já rás le gyen ahe lyett, hogy fe le
a sá ros pa ta ki, fe le a sá tor al ja új he lyi já rás hoz
tar toz na. A má sik je len tős ered mény, hogy
Abaúj szán tóra, amely egy kis tér sé gi köz pont,

kor mány ab lak ke rül, ami nek kö szön he tő en a
gön ci já rás „iz mo sabbá” válik. 

Az ala pot a je len le gi kis tér sé gek al kot ják.
Je len tős el té rés nem lesz. Egy tör té nel mi je -
len tő sé gű vál to zás, tör té nel mi igaz ság té tel
vi szont igen: az egy ko ri Gömör vár me gyé ből
itt ma radt rész Putnok köz pont tal önál ló já -
rás sá vá lik. A ko ráb bi tár sa dal mi be ren dez ke -
dés ből adó dó an a szo ci a lis ta nagy ipar, Ózd és
Ka zinc bar ci ka „el szív ta” a le ve gőt tő le. Ér de -
kes ség to váb bá, hogy a mis kol ci já rás lesz az
or szág leg na gyobb já rá sa. 

– Mi lyen a kol lek tí va, amely ezt a sok ré tű
mun kát vég zi?

– Na gyon fi a tal és di na mi kus csa pa tot si ke -
rült szer vez ni. Az ér dem a Köz igaz ga tá si Mi -
nisz té ri u mé, mert a kor mány hi va tal lét re jöt te
előtt meg tör tént a ki vá lasz tása, és a fel ké szí té -
se an nak a ti zen hat kol lé gá nak, akik az ügy fél -
szol gá la to kon dol goz nak.  Fel ké szül tek, hoz-
záértőek és ked ve sek. Az ügy fe lek el hi va tott -
sá got és jó kö zös sé gi szel le met ta pasz tal nak. 

Fon tos tar tó pil lé re a kor mány hi va tal nak
az in teg rált kor mány za ti ügy fél szol gá lat,
amely ből lét re jön majd az egy ab la kos ügy in -
té zés. A fej lesz tés nek két irá nya van: az egyik
a te rü le ti, ami a ti zen hat já rá si köz pont ban
lét re jö vő kor mány ab la kok ban tes te sül meg.
A má sik az ügye ket érin ti: 2011 ja nu ár já ban
29 ügy kör rel in dul tunk, most hat van egy nél
tar tunk. A cél, hogy 2013 őszé re min den ál -
lam hoz kap cso ló dó ügy el in téz he tő le gyen a
kor mány ab lak nál. A bő vü lést meg ala po zó
jog al ko tás a ta va szi ülés szak ra vár, ak kor
tisz tá zó dik az ön kor mány zat és az ál lam kö -
zöt ti fel adat meg osz tás. Ma még na gyon sok
ál la mi fel ada tot a jegy zők vé gez nek, de dön -
tés szü le tett ar ról, hogy az ál lam sa ját szer ve -
ze ti rend sze ré ben vé gez ze eze ket. A ta va szi
ülés sza kon fo gunk egy 82 tör vényt érin tő
mó do sí tás sal dön te ni ar ról, hogy ezek pon to -
san mely fel ada tok lesz nek.

– Mi lyen az el telt bő egy esz ten dő mér le ge?
– Több mint 20 ezer ügy fe let fo gad tunk

2011 ja nu ár ja óta. A sok-sok hi va ta los ügy
mel lett büsz kék va gyunk ar ra is, hogy a kor -
mány hi va tal te vé keny se gít sé gé vel 300 hon -
fi tár sunk a mi au gusz tus 20-i ün ne pé lyün kön
tet te le az ál lam pol gá ri es küt az egy sze rű sí -
tett ho no sí tás ke re té ben. Ter ve ink sze rint er re
idén is sor ke rül majd. 

Kor mány hi va tal: fel ké szült csa pat, szak sze rű ügy in té zés

De me ter Er vin kor -
mány meg bí zott, 1954-
ben szü le tett Bu da pes -
ten. Rend szer szer ve ző
sza kon vég zett a Pénz -
ügyi és Szám vi te li Fő is -
ko lán. 1998-2000 kö zött
a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal po li ti kai ál lam tit ká ra,
2000-ben ki ne vez ték

Kö vér Lász ló utód ja ként a pol gá ri nem zet biz ton sá -
gi szol gá la to kért fe le lős tár ca nél kü li mi nisz ter ré.
2006-2010 kö zött ön kor mány za ti kép vi se lő Eger -
ben. 1994-1998 kö zött, majd 2002 óta or szág gyű lé -
si kép vi se lő, a Nem zet biz ton sá gi Bi zott ság tag ja.

Az egyszerűsített honosításban a hivatal is tevékenyen részt vesz

Szüretelés a tokaji borvidéken
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Tiszaújvárosi va gyok. A Ti sza-par ti vá -
ros ból in dul tam, és let tem a sport ágam
egyik leg ered mé nye sebb női ver seny ző -
je. Hos  szú éve ken ke resz tül én vol tam az
egyet len, aki nyi tott jég pá lyán – a tisza-
újvárosi TVK je gén – ké szült a ver se -
nyek re. Ah hoz azon ban, hogy a kor cso -
lyá zást foly tat has sam, hogy fe dett jég pá -
lyán ké szül hes sek a ver se nyek re, 13 éve -
sen Bu da pest re kel lett köl töz nöm.

Tiszaújváros egy nyu godt, csen des kis vá -
ros, ahol min den ki is mer min den kit. Szá -
mom ra is a nyu gal mat, a fel töl tő dést je len -
ti a ha za u ta zás – a ter mál für dő ben la zí tom
el fá radt iz ma i mat. Élénk, moz gé kony kis -
gye rek ként a szü le im vit tek el a TVK te rü -
le tén lé vő nyi tott jég pá lyá ra, ahol egy na -
gyon ered mé nyes kor cso lya is ko la mű kö -
dött, s ahon nan több ma gyar baj nok is ki -
ke rült. Ver seny zői pá lya fu tá som vé gé ig
hű sé ges ma rad tam a Tiszaújvárosi Sport -
klub hoz. Igaz, én is min dig érez tem a vá -
ros, a me gye meg be csü lé sét, sze re te tét,
ered mé nye i met min dig el is mer ték. Né -
hány éve pe dig az a meg tisz tel te tés ért,
hogy a vá ros dísz pol gá rá vá avat tak. 

Ma már edző ként te vé keny ke dem, és eb -
ben a sze zon ban négy ma gyar baj no kom
volt. Be vá lasz tot tak az után pót lás ko rú fi -
a tal ver seny zők tá mo ga tá sá ra hi va tott
MOL Eu ró pa Ala pít vány Ku ra tó ri u má ba,
va la mint a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság
tag jai kö zé, és pá lya fu tá som so rán Fa ir
Play dí jat is kap tam, ami re ugyan olyan
büsz ke va gyok, mint az arany ér mem re. 

A sport és a mun kám Bu da pest hez köt -
nek, de ha te he tem, min dig ha za lá to ga -
tok. Bor sod me gye i nek val lom ma gam,
és a mai na pig a Ti sza-par ti vá ros la ko -
sa va gyok. E ki ad vány se gít sé gé vel is -
mer je meg Ön is, ked ves olvasó, ezt a
tér sé get, és ha csak te he ti, lá to gas son el
eb be a cso dá la tos me gyé be.  

Se bes tyén Jú lia
Eu ró pa-baj nok, ki lenc sze res fel nőtt 

ma gyar baj nok mű kor cso lyá zó

Ked vesOl va só!
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Jó adott sá gú, több
szem pont ból ki vé te -
les hely ze tű Bor sod-
Aba új-Zemp lén me -
gye, mely előtt – a
me gyei köz gyű lés el -
nö ke, dr. Mengyi
Ro land sze rint –
szá mos le he tő ség áll.
Fel len dü lést a jól át -
gon dolt te rü let fej -

lesz té si és gaz da ság élén kí té si prog ra mok
ered mé nyei hoz hat nak.

– Mi lyen adott sá gai van nak a me gyé nek?
– Ha tal mas me gye, és – ta lán fo gal maz ha tok úgy –
a le gek, a vég le tek me gyé je is egy ben. Itt van a leg -
jobb mű sza ki egye tem, itt van nak a leg szebb lá -
nyok, a leg jobb bo rok. Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gye a leg lát vá nyo sabb ter mé sze ti ér té kek, a ro -
man ti kus kö zép ko ri vá rak és vár rom ok me gyé je.
Mind ezek mel lett azon ban a leg na gyobb tár sa dal -
mi és gaz da sá gi prob lé mák kal is ez a me gye küzd.
Há rom ne vű, de több iden ti tá sú tér ség a mi énk:
Gömör, Kis hont, Abaúj, Zemp lén és Bor sod mind
a táj szer ke ze tet, mind a gaz da ság szer ke ze tet il le tő -
en más és más. 

– Mi jel lem zi a gaz da sá gát?
– Fej lesz tés po li ti kai szem pont ból a ter me -

lés, a di na mi ku san fej lő dő gaz da ság, ami nek
meg ha tá ro zó vá kell vál nia a kö vet ke ző tíz év -
ben új ra a me gyé ben, hi szen ez a tér ség volt a
ne héz ipar egyik bás tyá ja. Észak- és Kö zép-
Bor sod a bá nyá szat, az ipar fel leg vá ra volt egy -
kor, s ha tá ro zott lé pé se ket te szünk, hogy új ra az
le gyen. A Mis kol ci Egye tem a mű sza ki ka ra i -
val, az eh hez kap cso ló dó ne héz ipa ri kép zé sek -
kel az or szág egyik leg jobb ilyen irá nyú kép -
zést nyúj tó egye te me. Szí nes a me gye gaz da sá -
ga: Abaúj a ker té szet és a gyü möl csö sök ős ha -
zá ja, a Cse re hát pe dig Mis kolc, és egy kor Kas -
sa élel mi szer-hát tér bá zi sa volt. Zemp lén ről
min den ki nek a he gyek, er dők, va dak, sző lők
jut nak eszé be, te hát ko moly tu risz ti kai ér té kek -
ről és vonz erő ről is be szél he tünk. Mert nem -
csak a kas té lyok, ré gi vá rak, a Rákócziak örö -
kös föld je van itt, ha nem a pá rat lan szép sé gű és

je len tő sé gű a tokaji borvidék is, amely éppen
húsz esztendeje lett az UNESCO világörökség
része. Olyan me gyé je Ma gyar or szág nak, ahol
két vi lág örök sé gi te rü let is van: az Agg te le ki
Csepp kő bar lang és Tokaj-Hegyalja.

– Mi lyen ne héz sé gek kel kell meg küz de ni ük?
– Ha tal mas ki hasz ná lat lan mun ka erő for rás

van a me gyé ben, ép pen ezért a gyár tó ága za tok
meg je le né sé re szá mí tunk. A kép zé si rend sze -
rünk ki vá ló, itt még él a mun ka ér té ké nek meg -
be csü lé se, a mun ka sze re te té nek ha gyo má nya.
Cél ja ink el éré se ér de ké ben nem zet kö zi kap cso -
la ta ink ki ak ná zá sá ra is tö rek szünk majd. Ez
nem csak az Eu ró pai Uni ós rend sze re ket je len ti,
ha nem olyan pi a co kat is sze ret nénk meg hó dí ta -
ni, ame lyek a tő ke- és ter me lő ka pa ci tás te le pí té -
sét is ma guk ban hor doz zák. El ső sor ban az arab
vi lág ról, Orosz or szág ról és Kí ná ról be szé lek.
Az or szág ban ve ze tő sze re pet kí vá nunk vál lal ni,
meg küzd ve azok kal a tár sa dal mi ki hí vá sok kal
is, ame lye ket a mun ka nél kü li ség ma gas ará nya
és a Ke let-Ma gyar or szág ra jel lem ző ala cso -
nyabb fej lett sé gi szint je lent.

– A gaz da sá gi szer ke zet meg újí tá sá nak mi -
lyen stra té gi ai pont jai van nak?

– Az in teg rált te rü le ti be avat ko zá si prog ra -
mok men tén szer ve ző dő gaz da sá gi el kép ze lé -
sek meg va ló sí tá sa hoz hat fel len dü lést. Ilyen
pél dá ul  a Tokaj-Hegyalja, a Cse re hát, a Tisza-
völgy-program, a Mis kol ci Egye tem tér sé gi po -
zí ci ó já nak to váb bi erő sí té se, a szén- és acél -
prog ram, a me ző kö ves di re pü lő tér re ala po zó
lo gisz ti kai prog ram, és nem utol sósor ban a ki -
emelt vál lal ko zá si és fej lesz té si zó nák al kal ma -
zá sa. Mind eze ket fi gye lem be vé ve gyors, akár
5 éven be lül is mér he tő ered mé nye ket vá rok a
me gye gaz da sá gá ban.

– Ho gyan íté li meg a me gyék új sze re pét?
– Úgy vé lem, meg fe le lő hely re ke rült a te -

rü let fej lesz tés, vi dék fej lesz tés és a gaz da ság -
élén kí tés fel ada ta. Ed dig nem volt olyan fó -
rum, ahol kon cent rál tan ren dez ni le he tett a fej -
lesz té si kér dé se ket. Ez a me gyei-re gi o ná lis
szint az, ahol va ló ban jó stra té gi ák, in teg rált,
komp lex gaz da ság fej lesz té si prog ra mok men -
tén tu dunk dön té se ket hoz ni, be avat koz ni. Ha
ki tud juk ak náz ni az eb ben rej lő le he tő sé ge ket,

A le gek és vég le tek me gyé je

az egy sze ri és meg is mé tel he tet len ered mé nye -
ket je lent het a ma gyar me gyék, a Ma gyar or -
szá gon élők szá má ra.
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„A kö vet ke ző si ker tör té net Mis kolc lesz”
– ezt Or bán Vik tor mi nisz ter el nök mond -
ta nem ré gi ben a Bor sod me gyei vá ros ról.
E ki je len tés azért fon tos dr. Kri za Ákos
pol gár mes ter szá má ra, mert úgy érez te,
sa ját tö rek vé se it hal lot ta vis  sza. Más fél
év vel ez előt ti hi va tal ba lé pé se óta ugyan is
fo lya ma to san azért dol goz nak, hogy egy
új, di na mi ku san fej lő dő pá lyá ra ál lít sák a
vá rost. En nek el ső je le, hogy a vá ros fő te -
rét, Ta pol ca és az Avas tel jes meg úju lá sát
ter ve zik, és vár ják az új vil la mo so kat. A
meg úju lás ba a vá ros la kó it be von ják: –
Leg utóbb pél dá ul sza vaz hat tak a mis kol -
ci ak, hogy mi lyen szí nű le gyen az új vil la -
mo sunk, és az új fő te rünk is kö zös sé gi
ter ve zés mel lett szü le tik meg. Vis  sza ad juk
a vá rost a mis kol ci ak nak, és kö zö sen egy
új fej lő dé si pá lyá ra ál lít juk – mond ja
Mis kolc pol gár mes te re. Dr. Kri za Ákos sal
be szél get tünk. 

– Mi ként kí ván ják el ér ni, hogy az em be rek
még in kább érez zék az ös  sze tar to zást?
– A kam pány ban tett vál la lás sze rint min -
den lé pést a mis kol ci ak ér de ké ben te szünk,
min den dön té sünk kel őket szol gál juk – ma
is ez a ve zér fo nal. Er re plasz ti kus pél da a
Miskolcpont. Ez zel a ked vez mény-kár tyá -
val a mis kol ci ak min den nap ja it igyek szünk
se gí te ni, meg kön  nyí te ni. A Miskolcpont
ked vez mé nye ket nyúj tó kár tyá nak a si ke re
kö zös si ker, és az a kár tya plasz ti ku san ér -
zé kel te ti ös  sze tar to zá sun kat is: egyet len hó -
nap alatt 17 ez ren igé nyel ték a kár tyát. Azt
gon do lom, hogy ez a szám min dent el árul a
si ker ről.  

– A ne héz ipar hát tér be szo ru lá sá val Mis -
kolc is ne héz hely zet be ke rült. Mi lyen lé pé se -
ket tet tek, il let ve mi vár ha tó a mun ka hely te -
rem tés te rén? 

– A szak kép zett sé get igény lő ipa ri szak -
mák nak ko moly ha gyo má nya ik van nak vá -
ro sunk ban, és ép pen ez az, ami ide vonz
újabb és újabb cé ge ket. Leg utóbb a Gustav
Wolf GmbH-t, de Eu ró pa egyik ve ze tő, finn
gép gyár tó tár sa sá ga is Mis kol cot vá lasz tot ta
be fek te té se hely szí né ül. Or bán Vik tor mi -
nisz ter el nök je len lét ében ad tuk át 2011.
szep tem ber 22-én az utób bi évek egyik leg -
je len tő sebb ha zai, Bosch fej lesz té sé nek szá -
mí tó, új au tó ipa ri gyár tó csar no kot Mis kol -
con, de meg kell em lí te nem a Shinwát is,

aho vá pár nap pal ez előtt hív tak meg, és ve -
lük is el kez dőd het egy együtt mű kö dés, hi -
szen az ő fej lő dé sük a mi si ke rünk is. Azt hi -
szem, mind ez an nak je le, hogy az itt le te le -
pült cé gek is tud ják, hogy aki Mis kolc ra jön,
az a ven dég sze re tet mel lett a cél tu da tos,
szak sze rű és be fek te tő ba rát mun ká val is ta -
lál koz hat. Cse ré be Mis kolc há lás azok nak,
akik hisz nek ben ne. Ezt a bi zal mat to vább
erő sí ti, hogy az ipa ri park gya kor la ti lag
meg telt. Ma már a Mec ha tro ni kai Ipa ri Park
bő ví té sé ről tár gyal nunk, elő ké szít ve a kö -
vet ke ző lé pést, ami újabb ipa ri te rü le tek inf -
rast ruk tu rá lis fej lesz té sét irá nyoz za elő.
Mis kolc vis  sza ke rült a be fek te tői tér kép re,
ezt tá maszt ják alá a tá vol-ke le ti or szá gok ból
ér ke ző meg ke re sé sek, ér dek lő dé sek is. 

– Lát nak-e to váb bi le he tő sé get a tu riz mus
fej lesz té sé ben? 

– A Mis kol con zaj ló be ru há zá sok és az új
tu risz ti kai funk ci ók is a vá ros von ze re jét nö -
ve lik. Ilyen pél dá ul a ma már rész ben ro mos
di ós győ ri vár hely re ál lí tá sa, amely – bár né mi
kor lá to zás sal, de – a re konst ruk ció alatt is fo -
gad ja a lá to ga tó kat, és szá mos ren dez vény -
nek is ott hont ad. Az új já épí tés ered mé nye -
ként a ko ra be li Kö zép-Eu ró pa leg na gyobb
alap te rü le tű, im po záns lo vag ter me a ré gi fé -
nyé ben pom pá zik majd. Meg szé pül Mis kolc
má sik ne ve ze tes sé ge, a lil la fü re di füg gő kert
is. A ki lá tó pon tok ki ala kí tá sá val még im po -
zán sabb lát ványt nyúj ta nak majd a kör nye ző
he gyek, a víz esés és a Há mo ri-tó. Mis kolc
cso dá la tos vá ros, el ké pesz tő adott sá gok kal.
Ne künk, a vá ros la kó i val kö zö sen azon kell
dol goz nunk, hogy ezt a cso dát meg mu tas suk
az egész or szág nak, és a Kár pát-me den cén
tú li vi lág nak is. 

– Me lyik a leg fon to sabb be ru há zá suk?
– A tu risz ti kai cé lú fej lesz té sek so rá ból a

Se lyem ré ti Strand für dő fel újí tá sát, bő ví té sét
emel ném ki. Ha ma ro san tel je sül a mis kol ci ak
ré gi vá gya, és vég re egy iga zi, csa lá di él -
mény für dő je lesz vá ro sunk nak: csúsz dák kal
fel sze relt me den ce, él mény ele mek kel ki bő ví -
tett gyer mek me den cék, va la mint egy 25 mé -
te res úszó me den ce ör ven dez te ti meg majd a
stran dol ni vá gyó em be re ket. A strand te rü le -
tén sé ta utak épül nek, a ker ti utak aka dály -
men te sek lesz nek, így min den ki szá má ra ki -
kap cso ló dást nyújt majd a für dő. 

– Mi lyen prog ra mok kal vár ják a vá ros la -
kos sá gát, és a tu ris tá kat?

– Mis kolc ha ma ro san iga zi fesz ti vál vá ros
lesz. Az el ső lé pés, hogy idén elő ször a Bor -
so di Fo nónk 3 na pos lesz. Jú ni us el ső hét vé -
gé jén a di ós győ ri vár ba hí vunk min den kit,
aki iga zi ze nei cse me gék re vá gyik, hi szen
olyan fel lé pő ink lesz nek, mint a Csík Ze ne -
kar, a Ka lá ka, Palya Bea, a Mu zsi kás, a
Ghymes, a Balkan Fanatik, vagy a fi a ta lok
nagy ked ven ce, a Quimby. Meg újul a
„Bartók+Puccini 2012” Mis kol ci Nem zet -
kö zi Ope ra fesz ti vál is. Nyi tot tabb, sza ba -
dabb, po pu lá ri sabb és vál to za to sabb: ta lán
ez zel a négy szó val jel le mez het ném leg in -
kább a jú ni us 8-17. kö zött zaj ló fesz ti vált.
Azt val lom, hogy a kul tú rát min den ki szá -
má ra el ér he tő vé kell len ni, ezért idén már
nem csu pán a bel ső te rek ben lesz nek elő adá -
sok, ha nem Mis kolc ut cá in is. Fon tos szá -
mom ra, hogy a ze ne nyúj tot ta öröm min den -
ki hez el jus son, hi szen Schu bert sze rint „Aki
a ze nét sze re ti, so ha nem le het iga zán bol -
dog ta lan”. Én is ezt kí vá nom a mis kol ci ak -
nak. Le gye nek bol do gok, és elé ge det tek vá -
ro suk kal. Mi ezért dol go zunk. 

Dr. Kri za Ákos 1965-
ben szü le tett. Nős, két
gyer mek édes ap ja. Ta -
nul má nya it a Ma ros -
vá sár he lyi Or vos tu do -
má nyi Egye te men és a
Nyu gat Ma gyar or szá gi
Egye tem Köz gaz da -
ság tu do má nyi ka rán
vé gez te. Or vos-köz -

gaz dász, egész ség ügyi me ne dzser. Mis kolc pol -
gár mes te re 2010. ok tó ber 3-tól.

Királynék Tavasza a Diósgyőri Várban

Lillafüredi látkép

Fesz ti vál vá ros sá vá lik Mis kolc az idei sze zon tól 
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Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye meg íté lé se
ket tős: gaz da sá gá ról a ne héz ipa ri múlt, a
je len tős mun ka nél kü li ség jut eszünk be,
ám olyan ér té kek kel büsz kél ked het, mint a
két vi lág örök ség: a to ka ji bor vi dék és az
Agg te le ki Csepp kő bar lang, il let ve a mél -
tán hí res mis kolc ta pol cai Bar lang für dő. A
me gye gaz da sá gá nak hely ze té ről, jö vő jé -
ről, a le het sé ges ki tö ré si pon tok ról Bihall
Ta mást, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra el nö két, a
Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
szak kép zés ért fe le lős al el nök ét kér dez zük. 

– Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye év ti ze dek
óta sú lyos ne héz sé gek kel küzd. A bá nyá szat-
ko há szat le épü lé se után csak rész ben tör tént
meg a szer ke zet vál tás, ma is itt a leg ma ga -
sabb a mun ka nél kü li ség, egyes he lye ken
mély sze gény ség ben él nek az em be rek. Mit le -
het ten ni, hogy ez a hely zet ja vul jon?
– Me gyénk hos  szú ide je küzd a le sza ka dás -
sal, de ma is az el ma ra dot tabb ré gi ók hoz tar -
to zik. Ka ma ránk – az or szág ban egye dül ál ló -
an – kí sér le tet tett ar ra, hogy meg fo gal maz za
a vál to zás leg fon to sabb stra té gi ai cél ja it, az
el vég zen dő fel ada to kat és az igény be ve he tő
esz kö zö ket.

– Va ló ban ké pes le het a me gye ön ma ga
or vo sol ni a ba jo kat?

– Ter mé sze te sen nem. Szá mos kér dés re
csak kor mány za ti, vagy ép pen tör vé nyi dön -
tés sel, be avat ko zás sal le het meg ol dást ta lál ni,

eze ket kü lön vá laszt va je le ní tet tük meg a stra -
té gi ai ja vas la tok kö zött. Ilyen a mun ka nél kü li
se gély és a mi ni mál bér kö zöt ti je len tős kü -
lönb ség el éré se, a kis te le pü lé se ken az élet- és
va gyon biz ton ság meg te rem té se, a szak kép zé si
rend szer át ala kí tá sa, a tér ség ki emelt ke ze lé se
a be fek te tők kel foly ta tott tár gya lá sok so rán.

– Mi ben lát ják a ki tö ré si pon to kat?
– Ja vas la ta in kat több ezer vál lal ko zás, a

tu do mány, a he lyi ön kor mány zat ok vé le mé -
nye alap ján, szé les tár sa dal mi vi ta so rán ala -
kí tot tuk ki. Leg fon to sabb stra té gi ai cé lunk a
gaz da ság ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sa,
amely az in no vá ció erő sí té sé vel, a Mis kol ci
Egye tem és a vál lal ko zá sok na pi mun ka kap -
cso la tá nak szé le sí té sé vel ér he tünk el. Er re az

igen erős vegy ipar, gép ipar, ener gia ipar és
in for ma ti kai szek tor a leg al kal ma sabb te rü -
let. A tech no ló gi ai fej lesz tés vi szont in kább
lét szám le épí tés sel, mint bővítéssel jár. Mi vel
ná lunk a fog lal koz ta tás a leg sú lyo sabb
gond, azt más gaz da sá gi ágak ban: az épí tő -
ipar ban, a tu riz mus ban, va la mint a kis te le -
pü lé se ken ön el lá tó me ző gaz da sá gi ter me lés
ré vén le het ér dem ben bő ví te ni. Fon tos cé -
lunk a fi a tal ér tel mi sé gi ek el ván dor lá sá nak
meg ál lí tá sa és a je len tős kis tér sé gi kü lönb -
sé gek csök ken té se.

– Em lí te ne konk rét ka ma rai prog ra mo kat?
– A vál lal ko zá sok fej lő dé sé hez fi ze tő ké -

pes pi ac ra van szük ség. A me gye ala csony
tő ke ere je mi att na gyon fon tos a ha tá ron tú li
te rü le tek kel va ló gaz da sá gi együtt mű kö dés.
1993 óta mű köd tet jük a Kár pá ti Ka ma rák
Szö vet sé gét, amely a ha tá ron tú li te rü le tek
vál lal ko zó i val szer ve zi az üz le ti ta lál ko zó -
kat, kap cso la to kat. Vagy egy má sik pél da:
szá mos erős kis- és kö zép vál lal ko zás vált
köz ve tett mó don au tó ipa ri be szál lí tó vá. A
ka ma ra ál tal szer ve zett és me ne dzselt be szál -
lí tói klaszternek né hány ki emel ke dő mul ti -
na ci o ná lis cég és mint egy het ven he lyi vál -
lal ko zás a tag ja. Az el múlt évek ben több ha -
zai és nem zet kö zi vá sá ron je len tek meg kö -
zös stan don, a ha zai és szom szé dos or szá gok
szin te va la men  nyi au tó gyá rá ba el ju tot tak,
töb ben újabb be szál lí tói le he tő ség hez ju tot -
tak. Je len tős nem zet kö zi part ne rek kel is ren -
del kez nek a nyu gat-szlo vá ki ai és az észak-
rajna-vesztfáliai au tó ipa ri klaszterekkel kö -
tött meg ál la po dá sok alap ján.

– A ma gyar gaz da ság nö ve ke dé sé nek
alap fel té te le a szak kép zé si rend szer re form ja.
A Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra al el -
nö ke ként ezt a fel ada tot Ön irá nyít ja.

– Va ló ban, je len leg a ka ma ra leg je len tő -
sebb köz tes tü le ti fel ada ta a szak kép zés,
amely nek rész le te it a kor mány és az MKIK
kö zöt ti szer ző dé sek, meg ál la po dá sok tar tal -

maz zák. A vállalkozások szakmai segít-
ségével a tananyagokat átdolgozták, a
gyakorlati és elméleti óraszámok aránya 
a gyakorlat javára változik és bevezetik a
duális képzést, amelynek lényege, hogy az
el mé le tet az is ko lá ban, a gya kor la tot va lós
vál la la ti kö rül mé nyek kö zött sa já tít ják el a
ta nu lók. Eh hez per sze szá mos új gya kor la ti
kép ző he lyet kell biz to sí ta ni a vál lal ko zá sok -
nál, ame lye ket a ka ma ra akk re di tál és el len -
őriz. De ter mé sze te sen to vább kell lép ni a
fel nőtt kép zés, a fel ső fo kú szak kép zés és a
fel ső fo kú kép zés te rü le te i re is, hogy a vég -
zett fi a ta lok a gaz da ság ál tal igé nyelt szak -
mák ban ver seny ké pes tu dást sze rez ve lép -
hes se nek be a mun ka vi lá gá ba. Ez a mi me -
gyénk ben is a gaz da ság és a fog lal koz ta tás
meg erő sö dé sét ered mé nye zi.

A fej lő dés mo tor ja az együtt mű kö dés

Bihall Ta más 1955-ben szü -
le tett, ok le ve les köz gaz dász.
1994 óta a me gyei ke res ke -
del mi és ipar ka ma ra el nö ke,
a MKIK al el nö ke. A Ma gyar
Köz gaz da sá gi Tár sa ság me -
gyei szer ve ze té nek el nö ke, a
Mis kol ci Egye tem Gaz da sá -

gi Ta ná csá nak el nö ke, a BME Gaz da ság tu do -
má nyi Ka rán cím ze tes egye te mi do cens.

A NOHAC Autóipari klaszter standja a stuttgarti szakvásáron

A vállalkozók nagy számban jelennek 
meg a szakmai fórumokon
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Iparkamara
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Tel: +36 46 501 090
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A Mis kol ci Egye tem va ló di universitas. A
több mint 83 hek tá ron el te rü lő mis kol ci
Egye tem vá ros pá rat lan adott sá gok kal ren -
del ke zik. Az egye dül ál ló ter mé sze ti kör nye -
zet nem csak ta nul má nyi épü le tek nek, ha -
nem kol lé gi u mok nak, könyv tár nak, kul tu -
rá lis és sport lé te sít mé nyek nek, ven dég lá tó-
és szol gál ta tó egy sé gek nek is ott hont ad.
Vá ros a vá ros ban, mely nek köz pont já ban
gya kor lat ori en tált tu do má nyos te vé keny -
ség zaj lik. Mér nö kök, jo gá szok, böl csé szek,
köz gaz dász ok, egész ség ügyi szak em be rek
ta nul nak, él nek együtt. Az egye te mi komp -
le xu mot – a fo lya ma tos fej lesz té sek, a jö vő -
re va ló fel ké szü lés, a mo dern tech ni ka mel -
lett – át jár ja a múlt tisz te le te, a ha gyo má -
nyok ápo lá sa. Hi szen a vi lág el ső mű sza ki
fel ső ok ta tá si in téz mé nyé nek egyik jog utód -
ja a csak nem 300 éves múlt ra vis  sza te kin tő
in téz mény. Prof. dr. Pat kó Gyu la rek tor ral
be szél get tünk az egy ko ri al ma ma te ré ről. 

– Ön azt vall ja, hogy a vi dé ki egye te mek nek
kül de té sük van. Mi ben lát ja ezt?  
– Az egyik leg fon to sabb hi va tá suk az ér tel mi -
ség meg tar tá sa. Köz tu dott, hogy más egye te -
men vég zett fi a ta lok nak csu pán 20 szá za lé ka
tér vis  sza szü lő föld jé re, a töb bi ek ott ke res nek
mun ka le he tő sé get, és igye kez nek ott hont te -
rem te ni, ahol egye tem re jár tak. Itt, Mis kol con
volt is er re pél da, hi szen a 90-es évek kö ze pén
meg szün tet ték a vé dő nő kép zést – több évig
nem le he tett ilyen dip lo mát sze rez ni ná lunk.
En nek azon ban az lett a saj ná la tos kö vet kez -
mé nye, hogy egy idő ben ko moly vé dő nő hi -
ány ala kult ki a me gyé ben. Ez a pél da is mu -
tat ja, hogy a kül de tés a vi dék szak em ber-el lá -
tott sá gá ra is ki ter jed. Egy Bu da pes ten vég zett
pe da gó gus ál ta lá ban nem vál lal mun kát a
Bod rog köz ben vagy a Cse re há ton, pe dig az
ot ta ni em be rek nek is nagy szük sé gük van jó
ta ní tók ra, ta ná rok ra. Vé gül, de nem utol só
sor ban, a vi dé ki egye te mek nek a gaz da ság
talp ra ál lí tá sá ban is igen je len tős sze re pe van,
hi szen fi a tal, kép zett szak em be rek nél kül el -
kép zel he tet len a gaz da ság új ra é le dé se.  

– Ha már az új ra é le dés nél tar tunk, a nagy
múl tú egye tem szá mos al ka lom mal újult
meg, de a ne héz ipar és mű sza ki kép zés év -
szá zad ok óta része…

– Csak ke ve sen tud ják, hogy a Mis kol ci
Egye tem a vi lág leg ré geb bi mű sza ki fel ső ok -
ta tá si in téz mé nyé nek az egyik jog utód ja, mi -
köz ben mű sza ki kép zé se je len leg a leg kor sze -
rűbb tech no ló gi ai fel té te lek kel zaj lik. A jog -
elő döt III. Kár oly ma gyar ki rály 1735-ben Sel -
mec bá nyán ala pí tot ta. Eb ben az idő ben anyag-
és ener gia vál ság volt, az ad di gi mód sze rek kel
ki ter mel he tő ener gia for rás ok ki me rü lő ben
vol tak. Er re a hely zet re vá lasz ként ala pí tot ták
meg a Selmeci Bá nya tiszt kép ző Is ko lát (a
mér nök ki fe je zés ak kor még nem volt hasz ná -
la tos). Ez volt Ma gyar or szág és az egész bi ro -
da lom el ső ál la mi fel ső ok ta tá si in téz mé nye,
ahol az ak ko ri szo ká sok tól el té rő en né me tül
folyt az ok ta tás. Nem zet kö zi mér nök kép ző
múl tunk ból ren ge teg kin cset őr zünk ma is: hí -
res pro fes  szo rok ta ní tot tak Selmecen. Pél dá ul

Christian Andreas Dopp ler oszt rák ma te ma ti -
kus és fi zi kus, a dopp ler-ha tás fel fe de ző je, aki -
nek ere de ti dol go za ta it a mű em lék könyv tá -
runk ban őriz zük. Van nak itt olyan tan köny vek
is, ame lye ket még Galileo Ga li lei, Isaac New -
ton, vagy ép pen Robert Boyle és Edme
Mariotte (a Boyle-Mariotte-törvény név adói)
ké szí tet tek, és ame lyek ből egy kor a selmeci
di á kok ta nul tak.  

– Sel mec bá nyá ról ho gyan ke rült a kép zés
Mis kolc ra?

– Idén 250 éve an nak, hogy 1762-ben Má -
ria Te ré zia ki rály nő aka dé mi ai rang ra emel te
az in téz ményt, s az így mű kö dött egé szen Tri -
a no nig. Ek kor az is mert tör té nel mi okok mi -
att két sé ges sé vált az in téz mény jö vő je, a bá -
nyá szok, ko há szok és er dé szek Sop ron ba me -
ne kül tek. A II. vi lág há bo rú után, 1949-ben
dön tött úgy az ak ko ri kor mány, hogy lét re -
hoz za az or szág má so dik mű sza ki egye te mét
Mis kol con. Sályi Ist ván pro fes  szor, egy ko ri
men to rom irá nyí tot ta a je len le gi egye tem
alapítá sát. A Ne héz ipa ri Mű sza ki Egye tem
ar cu la tát há rom kar for mál ta: a Sop ron ból át -
te le pült bá nya mér nö ki és ko hó mér nö ki, va la -
mint a gé pész mér nö ki kar. Mis kolc igen ko -
moly ipa ri vá ros volt, je len tős ha di üzem mű -
kö dött itt, de volt vas gyár, acél gyár, gép gyár,
és szá mos bá nya. Ma gyar or szá gon ab ban az
idő ben igen je len tős volt a szén bá nyá szat,
amely re mé nye ink sze rint ha ma ro san új ra é -
led, ha zánk területe alatt ugyan is leg alább 200
év re ele gen dő, gaz da sá go san le mű vel he tő
szén rej lik. A mis kol ci Egye tem vá ros ban egy
te rü le ten épül tek az elő a dó ter mek, kol lé gi u -
mok, la bo ra tó ri u mok és min den szol gál ta tás,
ami a min den na pi élet hez szük sé ges. A kép -
zé si pa let ta fo lya ma to san bő vült, nap ja ink ra
csak nem min den tu do mány te rü le tet kép vi sel
– egye te münk így lett iga zi universitas. Az az
in téz mény, amely ről an nak ide jén Hum boldt
ál mo dott, ahol a hall ga tók és az ok ta tók
együtt mun kál kod nak. 

– Mi ként tu dott al kal maz kod ni az egye tem
a meg vál to zott gaz da sá gi és mun ka erő igé -
nyek hez?

– A 80-as évek ben a kör nyé ken igen je len -
tős jo gász hi ány volt, ezért el in dí tot tuk az Ál -
lam- és Jog tu do má nyi Kart, majd a Gaz da ság -
tu do má nyi Kart, ahol köz gaz dász kép zés fo -
lyik, van Böl csé szet tu do má nyi és Egész ség -
ügyi Ka runk. A 90-es évek ben be szű kül tek a
bá nya ipar és a ko há szat le he tő sé gei, így a mű -
sza ki ka rok is át ala kul tak. A bá nyá szok a kör -
nye zet mér nö kö ket kezd ték ta ní ta ni, a ko há -
szok a fé mes anya gok ról a mű anyag hoz, ke rá -
mi á hoz, kompozithoz kap cso ló dó tu do má nyo -
kat, míg a ko ráb bi gé pé sze ti sza ko kat az in for -
ma ti ka, a vil la mos mér nök ség, a mec ha tro ni ka,
a mű sza ki me nedzs ment, a prog ra mo zó ma te -
ma ti ka egé szí tet te ki. Az in téz mény te hát na -
gyon gyor san al kal maz ko dott a vál to zó kö rül -
mé nyek hez. Mis kol con két Bosch-gyár mű kö -
dik, ös  sze sen 4 ezer em bert fog lal koz tat nak.
Ezt csak ke ve sen tud ják, pe dig igen je len tős
po ten ci ál lal bír nak. Mint ahogy ke ve sen tud -
ják azt is, hogy az ok ta tók tu do má nyos mi nő -
sí té se szem pont já ból az or szág leg jobb böl -
csész ka ra a mis kol ci. Ugyan csak ke ve sen tud -
ják, hogy a jo gász ka runk nak két ki vá ló sá gi
hely cí me van. Amint an nak ide jén a ki rály
elő ír ta az egye tem ok ta tó i nak – akik bá nya ta -
ná cso sok is vol tak –, hogy se gít sék az ipart, a
gaz da sá got, úgy a mai ok ta tó ink, pro fes  szo ra -
ink is na gyon szo ros és ki vá ló kap cso lat ban
van nak a gaz da sá gi élet sze rep lő i vel. Egye te -
münk nek ez óri á si erős sé ge, hi szen a gya kor -
la ti tu dás el en ged he tet len a bol do gu lás hoz. 

Mis kol ci Egye tem – az universitas

Prof. dr. Pat kó Gyu la dip lo máját a
Mis kol ci Egye tem jog előd jén,
a Ne héz ipa ri Mű sza ki Egye te men
szer ezte1969-ben. Azóta a Mis -
kol ci Egye tem Gé pész mér nö ki
és In for ma ti kai Ka rá nak ok ta tó -
ja-ku ta tó ja. Büsz ke, hogy nagy -
hí rű pro fes  szor elő dei örö kö se -

ként – ok ta tó ként és ve ze tő ként egy aránt – nap mint
nap ré sze se le het a Mis kol ci Egye tem fej lő dé sé nek.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7

A Miskolci Egyetem főbejárata
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A fi a ta lok szá má ra sem túl von zó az
agrárium, fő ként nem az ál lat te nyész tés
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben sem.
En nek el le né re ma már több szin tű a me -
ző gaz da sá gi te vé keny ség a me gyé ben.
Van nak ős ter me lők, ön fenn tar tó csa lá di
vál lal ko zá sok, áru ter me lő gaz da sá gok és
nagy gaz da sá gok is – mond ja Koncz
György, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Ag rár ka ma ra el nö ke. 

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye a nem túl
ked ve ző me ző gaz da sá gi adott sá gai mi att so -
ha sem volt ti pi ku san ag rár me gye. In kább a
ne héz ipar, ezen be lül is a bá nyá szat jel le mez -
te. A rend szer vál tás kör nyé kén az ipar ha -
nyat lá sa, to váb bá a ma gas mun ka nél kü li ség
azon ban je len tő sen fel ér té kel te az ága za tot.
Koncz György sze rint a bor so di me ző gaz da -
ság az el múlt tíz év ben két te rü le ten lé pett
elő re. Az uni ós pá lyá za ti for rá sok nak kö szön -
he tő en rend kí vül so kat ja vult az ága zat ban
mű kö dő vál lal ko zá sok esz köz el lá tott sá ga. A
leg töb bet az erő- és mun ka gép ál lo mány fej -
lő dött – szin te tel jes egé szé ben ki cse ré lőd tek
a trak to rok és a be ta ka rí tó gé pek, mi köz ben
szá mos csa lá di és ki sebb vál lal ko zás tud ta
meg újí ta ni pél dá ul a tá ro ló ka pa ci tá sát. A te -
rü let ala pú, va la mint az ag rár kör nye zet gaz -
dál ko dá si tá mo ga tá sok pe dig hoz zá já rul tak a
gaz da sá gok fel tő ké sí té sé hez. 

A me gyei ag rár ka ma ra el nö ke a Szent -
istváni Me ző gaz da sá gi Zrt. ve ze tő je is – a
tár sa ság 5 ezer hek tár te rü le ten szán tó föl di
nö vény ter mesz tés sel fog lal ko zik, a ba rom fi -
te le pén éven te 1 mil lió 200 ezer csir két és 16
ezer puly kát ne vel. A cég Ke let-Ma gyar or -
szág egyik meg ha tá ro zó gaz da sá gi sze rep lő -
je az ál la ti ta kar má nyok, tá pok te rü le tén – 
ta kar mány ke ve rő üze mé ben mint egy 3 ezer
va gon  nyi tá pot ké szít éven te – nyúl- és man -
ga li ca tá pot il le tő en szin te ki zá ró la gos a 

pi a cuk, a ba rom fi táp te kin te té ben pe dig 
do bo gó sok. For ró le ve gős lu cer na üze mük
lucernapelletet és -lisztet ál lít elő, ve tő mag -
üze mük ben fő ként ka lá szos ga bo ná kat és
aprómagvakat ál lí ta nak elő. A sző lő ter mesz -
tés azon ban egy re hát rébb szo rul a gaz da ság
éle té ben, mi köz ben a me gye agráriumában
egy re elő ke lőbb he lyet fog lal el. 

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye és az or -
szág me ző gaz da sá gá nak iga zi ku ri ó zu ma
Tokaj-Hegyalja. A tér ség ben az uni ós csat la -
ko zást meg elő ző en je len tős sző lő te le pí té sek
zaj lot tak – tud juk meg a ka ma ra el nö ké től –,
ak kor még a te rü let fej lesz té si ta nács tá mo ga -
tá sá val ko moly sző lő- és gyü mölcs ter mesz té -
si prog ra mot haj tot tak vég re a me gyé ben.
2004-re a sző lő te rü le te el ér te a 8700 hek tárt,
a gyü möl csö sö ké a 7200 hek tárt, ami a me -
gyék kö zött is igen je len tős. 

Koncz György úgy lát ja, hogy az egész or -
szág ban, így Bor sod ban is az élel mi szer-gaz -
da ság, a fel dol go zó ipar fej lesz té se le het a me -
ző gaz da ság ki tö ré si pont ja. Fon tos len ne – és
ezen a te rü le ten van még mit ja ví ta ni –, hogy a
ma gyar ter me lők a meg ter melt ja va i kat meg fe -
le lő en fel dol goz va, akár kony ha kész ál la pot -
ban, és meg fe le lő en cso ma gol va ad ják el. Ha
ugyan is a fo gyasz tók íz lé sé nek meg fe le lő en
ké szül egy áru, biz to san lesz pi a ca is – te szi
hoz zá a  Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ag -
rár ka ma ra el nö ke. 

A fel dol go zó ipar le het az agrárium ki tö ré si pont ja

Tokaj-Hegyalja



A so kak ál tal már le írt ne héz ipa ri vá ros,
Ózd né hány éven be lül Eu ró pa egyik di -
gi tá lis köz pont ja le het. Az egy ko ri vas -
gyár épü le té ben in for ma ti kai és lo gisz ti -
kai cent ru mot hoz nak lét re, ami új mun -
ka he lyek szá za i val, fel len dü lés sel ke cseg -
tet. A ter vek ről Für jes Pál pol gár mes ter
szá molt be.

– Ho gyan ala kult a vá ros sor sa a rend szer -
vál tás után?
– Ko moly szer ke zet át ala kí tá son esett át
Ózd. Be zár tak a bá nyák, le épült a ko há szat
és a kön  nyű ipar, so ká ig nem he lyet te sí tet te
sem mi. 1998-ban tör tént az el ső vál to zás,
ami kor meg je lent a General Electric, majd
ké sőbb a Johnson Electric. Az au tó ipa ri be -
szál lí tó cég ezer em ber nek ad mun kát, de
bő ví ti üze mét, így 2013-ig 600 fő vel nö ve -
ked het a fog lal koz ta tot tak szá ma. A vá ros -
nak két ipa ri park ja van, az egyik úgy ne ve -
zett zöld me zős, te rü le te 35 hek tár. Az itt lé -
vő két nagy üzem – a General Electric és az
Óz di Acél mű vek – mel lé új be fek te tő ket vá -
runk. Elő re ha la dott tár gya lás ban va gyunk
egy ipa ri ka zán gyár tó cég gel, amely 8000
négy zet mé te res csar nok épí té sét, 150 fő fog -
lal koz ta tá sát ter ve zi. A má sik – bar na me zős
– ipa ri park a ré gi törzs gyár te rü le tén van, itt
va ló sul meg a vá ros jö vő jét je len tő sen be fo -
lyá so ló MaNDA-projekt. 

– En nek mi a lé nye ge?
– 2010 no vem be ré ben köz gyűj te mé nyek és

egye te mek, ku ta tá si te rü le ten dol go zók hoz ták
lét re a Ma gyar Nem ze ti Digitalizációs
Klasztert, s olyan te rü le tet ke res tek, ahol a
kul tu rá lis örök ség di gi ta li zá lá sá ra szol gá ló
tér in for ma ti kai rend szer, va la mint a köz-, egy -
há zi és ma gán gyűj te mé nyek ma még or szág -
szer te mél tat lan kö rül mé nyek kö zött tá rolt ér -
té kei he lyet kap hat ná nak. 2011 jú li u sá ban
meg ala kult a MaNDA, az az a Ma gyar Nem ze -
ti Digitalizációs Ar chí vum, amel  lyel ta valy
de cem ber ben írt alá ön kor mány za tunk kon -
zor ci u mi szer ző dést, ugyan is a Nem ze ti Kul -
tu rá lis Do ku men tá ci ós Lo gisz ti kai Köz pont a

vá ros fej lő dé sét és ha nyat lá sát meg ha tá ro zó
egy ko ri vas gyár fel újí tott épü le te i ben kap na
he lyet. Ez zel pár hu za mo san a ré gi vas gyá rat
egy ipa ri örök sé get be mu ta tó cent rum má ala -
kí ta nánk, ahol meg is mer het nék a lá to ga tók a
ne héz ipar fo lya ma ta it, a bá nyá szat, ko há szat
lé pé se it élet sze rű kö rül mé nyek kö zött, mű kö -
dés köz ben. A köz pont je len leg a ter ve zés fá -
zi sá ban van. Út tö rők va gyunk nem csak az or -
szág ban, ha nem Kö zép-Eu ró pá ban is. 

– Mit vár nak tő le?
– Ez egy hos  szú tá vú, ti zen öt éves prog -

ram, és egy or szá gos há ló zat ra épül, amely -
ben hat ezer em ber dol goz na. A tel jes költ ség
12 mil li árd fo rint, amely ből az óz di köz pont
lét re ho zá sá hoz két ütem ben 9 mil li árd fo rint -
ra van szük ség. Az óz di gyár te rü le tén lét re -
jö vő in for ma ti kai és lo gisz ti kai köz pont ban
te le pí tett szer ver park az ipa ri örök ség vé del -
me és be mu ta tá sa mel lett ar ra is al kal mas,
hogy a jo gi adat tár és az or szág ál la mi tör -
vény ke zé si do ku men tá ci ó já nak biz ton sá gi
má so la tát tá rol ja. 

A mű em lé ki adat tár okostelefonokon, GPS-
eken bár ki szá má ra hoz zá fér he tő, így bár ki tá -
jé koz ta tást kap hat pél dá ul ar ról, hogy tar tóz ko -
dá sa hely szí nén mi lyen mű kin csek, ér té kek ta -
lál ha tók. A prog ram pénz ben nem mér he tő, óri -
á si le he tő sé ge, hogy a vi lág há lón az internetes
sze mét el len sú lya le het. A fi a ta lok egy sok kal
tel je sebb, a ma gyar kul tu rá lis ér té ke ket be mu -
ta tó fe lü le tet ér het nek el. Az ar chí vum ba be ke -
rül a ma gyar moz gó kép gyűj te mény, ké pek,
szob rok, épü le tek, tánc, az az min den, ami a
kul tú rá hoz tar to zik. Ózd nak nem „csak ” 6-700
új mun ka he lyet je lent, ha nem ko moly vál to zást
okoz a kör nyék fog lal ko zás szer ke ze té ben is,
ami hez kép zést is tár sí ta ni kell. Jó pró ba lesz a
most in du ló Pilot prog ram, ami a di gi tá lis köz -
fog lal koz ta tás se gít sé gé vel 160 fő al kal ma zá -
sá val, óz di köz pont tal a me gye öt hely szí nén
gyűj ti ös  sze az ott lé vő ér té ke ket.

Ha már di gi tá lis vá ros sá sze ret nénk vál ni,
pro fi csa pat tal szer ződ tünk, és meg újít juk a
vá ros hon lap ját is, mert fon tos nak tart juk a
mar ke tin get.

– Ez a prog ram egy tel je sen új di men zi ót
hoz hat Ózd számára…

– Ko ráb ban Ózd ra eről tet ték a vö rös vá ros
el ne ve zést, an nak el le né re, hogy az 50-es
évek előtt ki egyen sú lyo zott pol gá ri élet jel le -
mez te a Rimamurány Vas mű Rt.-nek kö szön -
he tő en. Ez egy jó szer ke ze tű, jó pi a cú vál la lat
volt, amely kö ré a vá ros szer ve ző dött. A ki vé -
te les hely ze tet jel zi, hogy 1905-ben ná lunk
nyílt meg Kö zép-Eu ró pa el ső fe dett uszo dá ja,
itt volt az el ső vál la la ti óvo da, itt in dult meg
elő ször a nyolc osz tá lyos kép zés. A gyár meg -
te le pe dé se vi rág zást, le épü lé se ha nyat lást ho -
zott. Iga zi fel len dü lést a már em lí tett prog ram
je lent het. So kan azt ál lít ják, Ózd ról min den ki
me ne kül. Ez zel szem ben az új tes tü let fel ál lá -
sa óta je len tős ered mé nye ket ér tünk el. Év
vé gé re ké pe sek le szünk a meg örö költ nagy
ös  sze gű mű kö dé si hi ány el le né re nul lá ra ki -
hoz ni a költ ség ve tést. Ki fi ze tet len szám la
nincs, a fo lyó szám la hi telt 725 mil li ó ról 225-
re csök ken tet tük. Fej lesz té si for rá sa ink elég
szű kö sek, a ren del ke zé sünk re ál ló pénzt el -
ső sor ban pá lyá za ti ön erő ként kí ván juk fel -
hasz nál ni. Nagy ter het je lent a 2007-ben fel -
vett 3 mil li ár dos sváj ci frank ala pú köt vény,
ami most 5 mil li ár dot ér, tör lesz té sét 2014-
ben kell el kez de ni, ami re már meg is van nak
a ter ve ink. Nem csak a pénz ügyi hely zet, ha -
nem a köz biz ton ság is so kat ja vult, nőtt a la -
kos ság biz ton ság ér ze te. So kan „le puk kant”
vá ros nak tart ják Óz dot, pe dig na gyon ko -
moly kul tu rá lis élet jel lem zi, pél dá ul az Ol -
va só épü le té ben van egy 670 fé rő he lyes
szín ház te rem, to váb bá van egy irigy lés re
mél tó sport cent ru munk is, amit bár ki meg lát,
rá cso dál ko zik. 

Ózd digitális fellegvár lesz

Für jes Pál 1956-ban szü le tett
Óz don, nős, két gyer mek
édes ap ja. A Mis kol ci Egye te -
men gé pész mér nö ki és szak -
mér nö ki dip lo mát szer zett.
Pá lya fu tá sát 1979-ben az
Óz di Ko há sza ti Üze mek ben
kezd te, majd 1992-től egy

gé pi pa ri gyár tó cég, a SPAL Kft. ügy ve ze tő je
lett. 2010 óta Ózd vá ros pol gár mes te re.
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Gaz dag múlt ja és biz ta tó jö vő ké pe van a
me gye egyik leg je len tő sebb ví zi köz mű-tár -
sa sá gá nak, a Borsodvíz Zrt.-nek. A 193 ön -
kor mány zat ál tal lét re ho zott szol gál ta tó
meg fe le lő mű sza ki és szak mai hát tér rel ren -
del ke zik ah hoz, hogy az új ví zi köz mű-tör -
vény szi go rú sza bá lya i nak meg fe lel ve, az
elő írt fel hasz ná lói egyen ér té ket is tel je sít ve
to vább mű köd jön. A rész le tek ről Ficsor
Mik lós cég ve ze tő adott tá jé koz ta tást.

– A kö zel múlt ban még GW-Borsodvíz né ven
szol gál tat tak. Mit je lent a „GW”?
– 2000 de cem be ré ben a né met Gelsenwasser
AG. és a Borsodvíz Rt. – a Borsodvíz több sé -
gi tu laj don lá sa mel lett – lét re hoz ta a GW-
Borsodvíz Kft.-t. A kft. vé gez te a víz- és
szenny víz-szol gál ta tá si te vé keny sé get, va la -
mint a ki egé szí tő szol gál ta tá si te vé keny sé get,
míg a rész vény tár sa ság va gyon ke ze lői fel -
ada to kat lá tott el egé szen 2009. év vé gé ig.
Szűk öt évet vol tak itt a né me tek, de nem tud -
ták ha té ko nyan mű köd tet ni, és a tu laj do nos
ön kor mány zat ok úgy dön töt tek, hogy meg
kell szün tet ni ezt a kap cso la tot, és 2010-től a
GW-Borsodvíz vég el szá mo lás alá ke rült, a
szol gál ta tást vis  sza vet te a Borsodvíz Ön kor -
mány za ti Köz üze mi Szol gál ta tó Zárt kö rű en
mű kö dő rész vény tár sa ság. 

– Most mi lyen hely zet ben van a
Borsodvíz Zrt.?

– A me gye egyik leg je len tő sebb víz- és
csa tor na szol gál ta tó tár sa sá ga a mi -
énk. Százszázalékban ön kor mány za ti tu laj -
don ban van, de nem min den rész vé nyes nél
szol gál ta tunk. Az „A” tí pu sú rész vé nye sek a
mű köd te tő va gyon ból ré sze sül nek. A „B” tí -
pu sú ak nál – ilyen ön kor mány zat 121 van –,
ivó víz-szol gál ta tást 111, szenny víz el ve ze tést
57 te le pü lé sen vég zünk. Akk re di tált la bo ra tó -
ri u munk van, min den szük sé ges mi nő sí tés sel
ren del ke zünk. Je len leg 280 dol go zónk van.
Ar ra tö rek szünk, hogy az új ví zi köz mű-tör -
vény nek meg fe lel jünk. A szük sé ges fo gyasz -
tói egyen ér ték biz to sí tá sa ér de ké ben már el -
kez dő dött a ver sen gés. 

– Mit vár nak az új tör vény élet be lé pé sé től?
– Olyan elő írá sai van nak, ame lyek kel mi

ma xi má li san egyet ér tünk, ezért bí zunk ab ban,
hogy elő re fog ja vin ni a szak mát mind a dí jak
te kin te té ben, mind a mi nő ség ben. Azok a szol -
gál ta tó tár sa sá gok fog nak meg ma rad ni, ame -
lyek az igen szi go rú tör vé nyi elő írá sok nak
meg fe lel nek. Bí zunk ben ne, hogy min ket po -
zi tí van érint, hi szen mi tud juk eze ket a mű sza -
ki és szak mai fel té te le ket tel je sí te ni, ezért úgy

tű nik, a cég hos  szú tá vú mű kö dé se biz to sí tott.
Azon is dol go zunk, hogy a ko ráb ban tő lünk le -
vált ön kor mány zat ok vis  sza tér je nek hoz zánk.

Eh hez tud ni kell, hogy haj da nán a Bor sod-
Aba új-Zemp lén Me gyei Ta nács ala pí tot ta
meg a Bor sod Me gyei Víz mű vek Vál la la tot,
és a rend szer vál tás kor – mi vel az ak ko ri kor -
mány zat in kább az ön kor mány za ti víz szol -
gál ta tást pre fe rál ta – né hány ön kor mány zat,
saj nos ép pen a je len tő seb bek, ki vál tak a víz -
mű vek ből. Ezek az ön kor mány zat ok a
Borsodvíz Rt.-vé ala ku lá sa kor nem lép tek be,
csak a mű köd te tő va gyo ni rész vé nyük ma radt
meg. Emi att ki sebb lett a cég. A rend szer vál -
tás ide jén 1600 dol go zónk volt, és gya kor la -
ti lag az egész me gyé ben szol gál tat tunk. Hét
üzem ve ze tő sé günk volt. Ter mé sze te sen ez
min den me gyé ben így tör tént, akad tak, akik
job ban, má sok ke vés bé síny let ték meg. Lett
négy száz szol gál ta tó, a szá muk csök ken té sét
– amit mi vár tunk ko ráb ban is – a mos ta ni
kor mány ha tá roz ta el. Ez a kis szol gál ta tók -
nak nem ked vez, mert ők nem fog ják tud ni
el ér ni azo kat az ér té ke ket.

– Önök bi za ko dó ak?
– A ko ráb bi hét üzem ve ze tő ség úgy vált

le, hogy lét re hoz tak egy-egy kft.-t. Most az a
cél, hogy ők vis  sza tér je nek a ber ke ink be. Ar -
ra szá mí tunk, hogy ezek a szol gál ta tók visz  -
sza ke rül nek az anya cég hez. Több mér föld kő
van, je len leg a kel lő nagy sá ga meg van a cég -
nek, mű sza ki lag, szak ma i lag, tech ni ka i lag
adot tak a fel té te lek, az egye dü li kér dés az
volt, hogy ho gyan kell ér té kel ni a nagy sá got
– az egyen ér ték szá mot.

– A je len hely zet hez vis  sza tér ve: szá mos
be ru há zás ban ér de kel tek. Mi lyen cél lal fog -
tak ezek hez?

– El ső sor ban a me gye kis te le pü lé se in szol -
gál ta tunk, ezek kö zött több olyan te le pü lés van,
ahol a meg fe le lő mi nő sé gű ivó víz elő te rem té se
bo nyo lult fel adat, mert a ku tak ból ki ter mel he tő
víz nem min den hol fe lel meg a szab vá nyos ér -
té kek nek, ezért víz ke ze lést kell al kal maz ni. A
vas-, man gán-, am mó nia- és ar zén men te sí tés
szük sé ges sé ge elég költ sé ges mű köd te tést
ered mé nyez. A mű kö dé si te rü le tün kön több je -
len tős be ru há zást in dí tot tunk el, eb ből az egyik

– EU-s tá mo ga tás sal – az ivó víz mi nő ség ja ví -
tá sa ér de ké ben in dult. Ez egy több mint öt mil -
li ár dos pro jekt, amely ben 84 te le pü lés vesz
részt. A gesz tor a sze ren csi ön kor mány zat, mi
el ső sor ban a mű sza ki irá nyí tás ban vál la lunk
sze re pet, tech ni kai meg ol dá sok hoz ad juk meg
a szak mai irá nyí tást. Van még két olyan pro -
jekt, ahol a hoz zánk tar to zó te le pü lé sek
szenny víz tisz tí tó-rend sze re i nek re konst ruk ci ó -
já ban üze mel te tő ként és al vál lal ko zó ként ve -
szünk részt. A kö rö mi és emődi szenny víz tisz -
tí tó te lep és -elvezető rend szer 1,2 mil li árd fo -
rint ér té kű fej lesz té se KEOP-pályázati tá mo ga -
tás sal va ló sul meg. Pro jekt vég re haj tó ja va -
gyunk egy je len tős, 1,8 mil li árd fo rint ér té kű,
sváj ci–ma gyar együtt mű kö dé si prog ram ban
zaj ló be ru há zás nak, mely ben a si ke res pá lyá zat
ered mé nye ként az beszt ce ment anya gú ivó víz-
fő ve ze té kek cse ré jét vé gez zük el. 

– Mi lyen a tár sa ság szak mai és tár sa dal -
mi el fo ga dott sá ga?

– A tu laj do nos ön kor mány zat ok kal jó kap -
cso la tot ápo lunk, az ott zaj ló sport- és kul tu rá -
lis ese mé nye ket, fa lu na po kat, a me gye ren dez -
vé nye it le he tő sé ge ink hez mér ten tá mo gat juk.
Cé günk mi nő ség irán ti el kö te le zett sé ge el is me -
ré se ként 2006-ban Észak-ma gyar or szá gi Re gi -
o ná lis Mi nő ség Dí jat, 2011-ben a BAZ Me gyei
Ke res ke del mi és Ipar ka ma rá tól „Ki emel ke dő
Gaz dál ko dó Szer ve zet” el is me rést ka pott.

A Borsodvíz ele get tesz a leg szi go rúbb el vá rá sok nak

Ficsor Mik lós 1951-ben szü le -
tett Monokon. Öz vegy, két
gyer mek édes ap ja. Ok le ve les
gé pész mér nök, vil la mos mér -
nök. 39 éve dol go zik a Borsod -
víz Zrt.-nél és jog előd je i nél.
2006-ban vet te át a GW-Borsod -
víz Kft., majd 2010-től Borsod -

víz Zrt. irá nyí tá sát. Cég ve ze tő, az igaz ga tó ság el -
nö ke. Tag ja a Ma gyar Hid ro ló gi ai Tár sa ság nak. 
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A Borsodvíz irányításával épült adorján-tanyai vízmű vas-mangántalanító szűrői a hálózati
szivattyúkkal

Laboratóriumi AOX készülék az adszor-
beálható szerves halogének vizsgálatához
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Aki mos tan ság az Abaúj ka pu já ban el he -
lyez ke dő hat ezer fős kis vá ros, Szik szó ut -
cá in sé tál, az épít ke zés, fej lő dés je le it lát ja.
Az el múlt két esz ten dő min den kép pen a
gya ra po dás idő sza ka ként vo nul be a vá ros
tör té ne té be.

Szik szón ös  szes sé gé ben több mint más fél
mil li ár dos fej lesz tés zaj lik je len leg. Hogy ez
az ös  szeg mit je lent a vá ros éle té ben? – kér -
de zi Füzesséri Jó zsef. A város polgármestere
természetesen a vá laszt is meg ad ja: Szik szó
egy éves költ ség ve té se két mil li árd fo rint, így
azt gon do lom, van mi re büsz ké nek len nünk –
fo gal ma zott. Be szá molt ró la, hogy tart a vá -
ro si óvo da fel újí tá sa, amely nek kö vet kez té -
ben lé nye ge sen jobb kö rül mé nyek kö zött tud -
hat ják majd gyer me ke i ket. Ha ma ro san be fe -
je ző dik a mű ve lő dé si ház fel újí tá sa, ahol in -
ku bá tor há zat ala kí ta nak ki. A fej lesz tés,
amely nek ér té ke 360 mil lió fo rint, két rész ből
áll: a fő épü let át ala kí tá sá ból, és egy új, úgy -
ne ve zett mű hely épü let lét re ho zá sá ból. A kor -
sze rű sí tés cél ja, hogy az in téz mény al kal mas
le gyen vál lal ko zá sok fo ga dá sá ra, de kö zös sé -
gi és több funk ci ós te re is meg ma rad jon. Az
in ku bá tor ház ban nyolc kü lön bö ző nagy sá gú
és funk ci ó jú váll ala ko zás ta lál hat ott hon ra. A
Bolt ut ca fel újí tá si mun ká la ta i nak el kez dé sé -
vel egy ní vós te le pü lés köz pont ki ala kí tá sa in -

dult el. Új ok mány iro dát épí te nek, fel újít ják a
Rá kó czi ut cát, par ko ló kat ala kí ta nak ki a bel -
vá ros ban. Ez a pro jekt azért is ki emel ke dő,
mert az ös  sze fo gás szép pél dá ját mu tat ja, hi -
szen en nek ke re té ben újul meg a Szik szói Re -
for má tus Egy ház kö zös ség pa ró ki á ja is. A be -
ru há zás ér té ke 425 mil lió fo rint. 

Jú ni us ban ad ják át a kis tér sé gi szo ci á lis
szol gál ta tó köz pon tot, amely nem csak a
szik szó i a kért, ha nem a szik szói kis tér ség hez
tar to zó te le pü lé se ken élő kért is épül, mi vel a
tér ség leg több te le pü lé sén a szo ci á lis fel adat -
el lá tást tár su lá si ke re tek kö zött biz to sít ják. A
be ru há zás so rán nem csak épü let tel gya ra po -
dik a vá ros, bú to ro kat, esz kö zö ket, két au tót

és 424 da rab – az idő sek vé del mé re, el lá tá sá -
ra szol gá ló – jel ző ké szü lé ket is be sze rez nek.

– A fej lesz té sek nek ez zel még min dig
nincs vé ge – hang sú lyoz ta a pol gár mes ter. –
150 mil lió fo rin tot nyer tünk azon a te le pü lés -
re konst ruk ci ós uni ós pá lyá za ton, amely az ár -
víz súj tot ta Szik szót se gí ti. Azért is nagy
öröm, mert eb ből a tá mo ga tás ból vég re hoz -
zá kezd he tünk az út ja ink fel újí tá sá hoz. Az el -
múlt húsz esz ten dő ben ugyan zaj lot tak út fel -
újí tá sok, de úgy ne ve zett nagy ge ne rál ra már
nem fu tot ta. Eb ből a pá lyá zat ból 50 mil lió fo -
rint ér ték ben a he lyi ál ta lá nos és kö zép is ko -
lánk, a Szepsi Su li is gya ra po dik: meg épül
egy új kö zös sé gi tér, amely az is ko lai ren dez -
vé nyek nek ad majd ott hont. A bel vá ros ban új
mun ka ügyi köz pont is épül – ös  sze gez te
Füzesséri Jó zsef. 

Az em lí tet tek el le né re Szik szó a tér sé gé -
ben lé vő 23 te le pü lés sel együtt Ma gyar or szág
leg hát rá nyo sabb 33 kis tér sé gé nek egyi ke, a
he te dik leg sze gé nyebb kis tér ség. Eb ben a ré -
gi ó ban a jó mó dú ak is sze gé nyek, ezért is van
nagy szük ség ar ra, hogy a leg rá szo rul tab bak -
ra fi gyel jünk, hang sú lyoz ta a pol gár mes ter.
Ta valy de cem ber ben a kép vi se lő-tes tü let úgy
dön tött, hogy az or szág ban egye dül ál ló mó -
don se gí ti az idő se ket. Min den 62. élet év ét
be töl tött, ál lan dó szik szói lak hel  lyel ren del -
ke ző sze mély 20 ezer fo rint ér té kű Szik szó
Je gyet ka pott, ame lyet meg ha tá ro zott szol -
gál ta tók nál vált hat be. A vá ros ve ze tés ter ve zi,
hogy a rá szo ru ló csa lá dok ese té ben a víz- és
csa tor na díj-fi ze tést Szik szó Jeg  gyel se gí ti.
Elég je len tős en nek a köz szol gál ta tás nak a
dí ja, so kak szá má ra vál lal ha tat lan ter het je -
lent. A hely bé li gye re ke ket és csa lá do kat
szol gál ja az is, hogy a szik szói ön kor mány zat
mű köd te ti má jus 1-jé től a miskolctapolcai
úgy ne ve zett au tós kem pin get. Itt ren dez te az
ön kor mány zat a Szik szó Ma já lis 2012-t, ahol
meg kö ze lí tő leg ezer szik szói szó ra ko zott, a
fő ző ver se nyen 28 ci vil szer ve zet, in téz mény
csa pa ta ver sen gett. Má jus kö ze pé től az üdü lő
a szik szói gye re kek er dei is ko lá já nak ad

helyt. Míg ar ról hal la ni, hogy több vá ros ban
be zár ják az uszo dá kat, Szik szón ép pen to -
vább fej lesz tik azt. Ér de kes ség, hogy ked den -
ként nyug dí jas iga zol ván  nyal – bár ki az or -
szág ból – mind ös  sze 300 fo rin tért ve he ti
igény be ezt a szol gál ta tást.

Szik szó jö vő jé nek a kul csa, hogy si ke rül-
e új mun ka he lye ket lét re hoz ni a vá ros ban,
hangsúlyozza Füzesséri Jó zsef. Rend kí vül
nagy előny, hogy a város 341 hek tá ros ös  sze -
füg gő ipa ri te rü let tel ren del ke zik a vá ros,
amely leg na gyobb az or szág ban. En nek az
öve zet nek a ki ala kí tá sa 2007-ben kez dő dött,
és ma már azt mond hat juk: nyi tott az út a be -
fek te tők szá má ra. Na gyon von zó a be ru há zók
szá má ra az au tó pá lya kö zel sé ge. – Sze mély
sze rint na gyon sok be fek te tő vel tár gyal tam
az el múlt idő szak ban, olya nok kal, akik nagy
munkaerőigényű be ru há zás ban gon dol kod -
nak – emel te ki a vá ros ve ze tő. Hoz zá fűz te,
köz is mert, hogy itt avat ta ta valy jú ni us ban a
Hell Energy Ma gyar or szág Kft. a 4,5 mil li árd
fo rint ból épü lt üze mét. A be ru há zás má so dik
üte me idén jú ni us ban fe je ző dik be, azt pe dig
a kö zel múlt ban je len tet ték be, hogy ha ma ro -
san meg nyit ja ka pu it egy re gi o ná lis lo gisz ti -
kai köz pont is, amely újabb csa lá dok nak ad
majd meg él he tést. Nem ti tok: a Hell tu laj do -
no sai le tet ték vok su kat Szik szó mel lett, és to -
váb bi fej lesz té sek ben, akár más jel le gű be ru -
há zá sok ban is gon dol kod nak.

Füzesséri Jó zsef öt ven éves.
Né hány évet le szá mít va szü -
le té se óta Szik szón él és dol -
go zik. 1998-ban ön kor mány -
za ti kép vi se lő nek vá lasz tot -
ták. Má so dik cik lus ban dol -
go zik pol gár mes ter ként
Szik szó fej lő dé sé ért: 2006-

ban, majd 2010-ben is bi zal mat sza vaz tak szá -
má ra a szik szó i ak.

A régi torony jelképe a városnak, ezt is hamarosan felújítják

Az Aba szobor a közösségi összefogás 
eredménye

A fej lő dés és gya ra po dás évei Szik szón
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Több mint het ven éve áll a gyógy ul ni vá -
gyók szol gá la tá ban a Zsóry Gyógy- és
Strand für dő, amely a kö zel múlt ban tör té -
ne te leg je len tő sebb fej lesz té sén esett át. A
für dő nem csak gyógy ulást, ha nem ren ge -
teg él ményt is ígér. A meg újult komp le xu -
mot Vá mos Zol tán für dő ve ze tő mu tat ja be.

– Mi ó ta is mert a me ző kö ves di gyógy víz és mi -
lyen ha tá sa van?
– Für dőnk több, mint 70 éves, az itt hasz nált
víz 1968-ban ka pott gyógy víz mi nő sí tést. A
víz kalcium-magnézium-hidrogén-karboná-
tos, il let ve ma gas 15,5 mg/li ter a szul fi di on
tar tal ma. Reumatikus meg be te ge dé sek meg -
elő zé sé re, sport sé rü lé sek utó ke ze lés re, ízü le -
ti ko pá sok ke ze lé sé re, nő gyógy ásza ti prob lé -
mák eny hí té sé re al kal mas. Ja vít ja az anyag -
cse rét, fo koz za a szer ve zet el len ál ló ké pes sé -
gét. A bő rön át fel szí vó dó kén ér tá gí tó ha tá sa
ré vén csök ken ti a vér nyo mást, az ér el me sze -
se dés ve szé lyét. A ké nes für dő gyul la dás -
csök ken tő ha tá sú. Élén kí ti a lég zést, ja vít ja
az anyag cse rét. A szul fi di on bi zo nyos bőr be -
teg ség gyó gyí tá sá ban is sze re pet ját szik. Hét
ku tunk van, amely ből fő ként ket tő lát ja el a
kü lön bö ző hő fo kú me den cé ket. Mi vel a víz
na gyon „ag res  szív”, leg fel jebb 20 per ces
egy ide jű tar tóz ko dás ja va solt a víz ben. Az
egész év ben nyit va tar tó fe dett für dő ben 3
kü lön bö ző hő fo kú gyógy me den ce, uszo da,
pezs gő für dő, szaunavilág és gyógy ásza ti
rész leg áll a ven dé gek ren del ke zé sé re. 

– Mi lyen rang ja van a Zsóry für dő nek?
– A ’80-as évek ben Hé víz zel és Haj dú szo -

bosz ló val együtt em le get ték. Az el múlt tíz év
fej lesz té se i nek kö szön he tő en is mét az él vo -
nal ba ke rült a Zsóry für dő, amely or szá gos
be so ro lá sú gyógy für dő. A ta pasz ta lat az,
hogy a kör nye ző or szá gok ból is egy re töb ben
ér kez nek hoz zánk. A föld raj zi kö zel ség mi att

el ső sor ban szlo vák, len gyel, cseh és uk rán
ven dé ge ket fo ga dunk, de a ro mán pi ac fe lé is
igyek szünk nyit ni. Az utób bi idő ben a ha zai
lá to ga tók kö zött egy re több a bu da pes ti, akik
ked ve ző ára ink mi att lá to gat nak el hoz zánk.
Ná lunk ugyan is egy egész na pos fel nőtt be lé -
pő, ami vel a wellness ki vé te lé vel, min den lá -
to gat ha tó, csu pán 1500 fo rint. Az a ta pasz ta -
la tunk, hogy a leg jobb rek lám az elé ge dett
ven dég. A für dő jó hí re el ső sor ban száj ha gyo -
mány út ján ter jed.

– Mek ko ra a ven dég for ga lom?
– A vál ság előt ti idő szak ban fél mil lió kö -

rül ala kult az éves ven dég szám. 2009-ben 506
ezer fő járt ná lunk. Cé lunk és ezt a leg utób bi
pá lyá za ti pro jekt ben ne ve sí tet tük is, hogy ezt
700-750 fő re nö vel jük. A nyá ri idő szak ban fo -
gad juk lá to ga tó ink két har ma dát. 2011-ben, a
kor sze rű sí tés be fe jez té vel fel len dü lést ta pasz -
tal tunk. Jú li us 7-én a für dő 71. szü le tés nap ján
– 1940. jú li us 7-én nyílt meg – ad tuk át a kö -
zön ség nek a be ru há zás ered mé nye ként ki ala -
kí tott új és fel újí tott me den cé ket, egy új szol -
gál ta tá si rész le get, a wellness szaunavilágot. 

– Mek ko ra lép té kű volt ez a fej lesz tés?
– Én 2006 óta va gyok a ve ze tő je a lé te sít -

mény nek, amit ko ráb ban is fo lya ma to san fej -
lesz tet tek, bő ví tet tek, de ek ko ra lép té kű be ru -
há zás is me re te im sze rint még nem volt a für dő
tör té ne té ben. Ez egy Észak-Ma gyar or szá gi
Ope ra tív Prog ram ke re té ben meg va ló sí tott, 1,2
mil li árd fej lesz té si ér té kű be ru há zás volt 500
mil lió fo rint uni ós tá mo ga tás sal. El ső ként a
für dő meg kö ze lít he tő sé gét ja ví tot tuk egy ke -
rék pár út re konst ruk ci ó val, az iker me den cét
csa lá di me den cé vé ala kí tot tuk, ma radt két
gyógy me den cés rész és egy él mény für dő. Ezt
egy ké sőbb meg va ló sí tott tech no ló gi ai kor sze -
rű sí tés sel hő cse ré lőn és hő szi vat  tyún ke resz tül
fűt jük fel, ami al kal mas sá te szi ar ra, hogy hasz -
nál ni tud juk már a Ma tyó hús vét ide jén, ami
egy ha gyo má nyos, or szá gos hí rű me ző kö ves di
ren dez vény. A me den cét él mény ele mek kel, dö -
gö nyö ző vel, pezs gő ág  gyal, csúsz dá val sze rel -
tük fel, fű tött vi zes gyer mek me den cét ala kí tot -
tunk ki. Ezen kí vül épült egy wellness és sza u -
na vi lág, ahol a ha gyo má nyos finn sza u na és
gőz ka bin mel lett bioszauna, infraszauna, aro -
ma ka bin és sókabin is van. Sza u ná zás után a
jég kút és a merülőmedence nyújt ga ran tált fel -
fris sü lést. Ked velt a jacuzzi és a te rá pi ás me -
den ce, il let ve újon nan in dí tott szol gál ta tá sa ink.
Fon tos, hogy meg épült a fe dett gyer mek pan -
cso ló, így egész év ben tud juk fo gad ni a csa lá -
do so kat. Van nak to váb bi fej lesz té si ter ve ink, a

vá ros pe dig ar ra ké szül, hogy pá lyá za ti tá mo -
ga tás sal a Zsóry üdü lő te rü let re konst ruk ci ó ját
el vé gez ze. El in dí tot tuk Me ző kö vesd Zsóry vá -
ros rész ének gyógy hel  lyé mi nő sí té sét is.

– Mi lyen prog ra mok ra, ked vez mé nyek re
szá mít hat nak idén a für dő ven dé gek?

– Több sa ját szer ve zé sű ha gyo má nyos ren -
dez vé nyünk van, il let ve olya nok is, ame lyek -
nek hely szí né ül szol gál a Zsóry Gyógy és
Strand für dő. Min den év ben ren de zünk ma já -
list, ahol he lyi ci vil cso por tok szó ra koz tat ják
a ven dé ge ket. Jú li us 7-én a für dő szü le tés nap -
ja al kal má ból ren dez zük a Zsóry Fesz ti vált
szó ra koz ta tó prog ra mok kal, kon cer tek kel,
gyer mek ren dez vé nyek kel. Ha gyo má nya van
már a fú vós és mazsorett fesz ti vál nak, Ma tyó -
föl di folk lór fesz ti vál nak, jú li us kö ze pé re ter -
ve zünk egy kön  nyű ze nei kon cert, au gusz tus
20-án csat la ko zunk a vá ros egyéb prog ram ja -
i hoz, ké szü lünk a für dő kul tú ra nap já ra, ami
ős  szel lesz. Idén szep tem ber ben foly tat juk a
VizesKEDDj ak ci ón kat, ami nek az a lé nye ge,
hogy min den ked den ked vez mé nyek kel lá to -
gat ha tó a für dő. Új don ság, hogy éj sza kai für -
dő zés sel egy be köt ve – akár a me den cék ből –
kö vet he tik ven dé ge ink a nyá ron a fut ball EB
és olim pia ese mé nye it.

Zsóry für dő: él mény, ami gyó gyít

Vá mos Zol tán 1972-ben szü -
le tett, a Szent Ist ván Egye te -
men szer zett ag rár mér nö ki,
majd gaz da sá gi mér nö ki dip -
lo mát. Az Or szág gyű lés Hi va -
ta lá ban sze mé lyi tit kár ként, a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kö te -
lé ké ben kis tér sé gi meg bí zott -

ként dol go zott. A Me ző kö ves di VG ZRt. mar ke -
tingmanagere, 2006-tól für dő ve ze tő je.

A Zsóry Gyógy- és Standfürdő a felújítás után

A wellness részleg
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Ma tyó föld szí ve, Me ző kö vesd irigy lés re
mél tó hely zet ben van. Ez – mint pol gár -
mes te re, Fe ke te Zol tán sza va i ból ki de rül –
nem, vagy nem csu pán a sze ren csé nek kö -
szön he tő, ha nem a bölcs elő re lá tás nak, s
an nak, hogy la kói „ge ne ti ka i lag” dol gos,
szor gal mas em be rek.

– Mit je lent Me ző kö vesd nek a Ma tyó föld szí -
ve el ne ve zés?
– Kö te le zett sé get ar ra, hogy őriz zük és to -
vább ad juk a ha gyo má nyo kat. Ha nem tud juk
élő vé ten ni, el fo gad tat ni a mai fi a ta lok kal,
mú ze u mi tárg  gyá vá lik. Ezért tart juk fon tos -
nak, hogy olyan ha gyo mány őr ző prog ra mok,
meg ol dá sok szü les se nek, ame lyek a mai kor
szín vo na lá nak is meg fe lel nek. Ez a kincs,
amel  lyel Me ző kö vesd ren del ke zik, nem csu -
pán a ma tyó min ták ki var rá sát je len ti, ha nem
nép szo ká so kat, a kör nyék re jel lem ző da lo kat,
tán co kat, éte le ket. Egyik tra di ci o ná lis ma tyó -
étel pél dá ul a pipics, az az a ma dár ka for má ra
ké szí tett kelt tész ta, amit a hús vé ti lo csol ko -
dók nak szok tak ad ni. Na gyon gaz dag ez a
kincs, ám az el múlt év ti ze dek ben az üz le ti ér -
de ke ket szol gál ta. A mi cé lunk az, hogy le -
gye nek új ra büsz kék az itt élők a múlt juk ra,
apá ik ra, ar ra, hogy a vi lág ban egye dül ál ló,
gaz dag kul tú rá ba szü let tek, és ab ban él nek.

– Hon nan ere dez tet he tő ek ezek a ha gyo -
má nyok?

– Me ző kö ves den na gyon sze gény, de igen
dol gos em be rek él tek, akik ta vas  szal va go no -
kat töl töt tek meg, ami kor el in dul tak nyá ri
mun ká ra. Ugyan ak kor ki ala kult – nem meg -
ren de lés re, ha nem a szí vek ből – ez a gaz dag
min ta vi lág. A je len le gi ön kor mány zat el ső
dol ga volt, hogy meg kezd je an nak elő ké szü -
le te it, hogy lét re jöj jön egy tan anyag, ami ezt
a gaz dag örök sé get ma gá ba fog lal ja. Va la -
men  nyi ünk fe le lős sé ge, hogy ezt meg őriz -
zük, s el ér jük, hogy gyer me ke ink büsz kék le -
gye nek rá.

– A vál ság mély nyo mot ha gyott a vá ro -
son, az itt élők hely ze tén?

– An nak, hogy itt szor gal mas, dol gos em -
be rek él nek, ma is hasz nát lát juk, mert nem
tud juk ugyan ki von ni ma gun kat a gaz da sá gi
ese mé nyek ből, de ná lunk jobb a hely zet.
Meg győ ző dé sem, hogy ez az itt lé vő cé gek,
em be rek, vá ros ve ze tés szor gal mas mun ká já -
nak ered mé nye. A ko ráb bi két cik lus ban
szisz te ma ti kus gaz dál ko dás zaj lott. Ös  sze -
von ták az in téz mé nye ket, fel ál lí tot ták a vá -
ros gond nok sá got. Ez azt je len ti, hogy már
nem tu dunk sok kal töb bet ta ka ré kos kod ni. Ez
a mun ka te rem tet te meg an nak le he tő sé gét,
hogy ko moly pá lyá za ti le he tő sé gek kel él he -
tünk. Er re pél da a Zsóry-fürdő 1,2 mil li árd
fo rin tos fej lesz té se, a vá ros köz pont meg újí tá -
sa, a mi nap át adott ki bő ví tett böl cső de. Elő -
re lá tá sun kat pél dáz za, hogy 650 mil lió fo rint -
ból meg épí tet tünk egy vá ro son át fo lyó pa tak -
med ret, hogy meg előz zük egy eset le ges ára -
dás ha tá sa it. Ezek nem egy hó nap vagy egy
év ered mé nyei, ha nem szisz te ma ti kus mun -
káé, ami nek gyü möl csét mind an  nyi an arat -
juk. Egy mást sar kall ja jó tel je sít mény re az

ön kor mány zat, a la kos ság, és a vá ros ban mű -
kö dő cé gek. 

– Mi lyen a fog lal koz ta tá si hely zet?
– A me gyei és az or szá gos át lag nál is ked -

ve zőbb a mun ka erő-pi a ci hely zet. Most in dí -
tot tunk a kis tér ség be tar to zó 21 te le pü lés sel
kö zö sen egy mi nisz té ri um ál tal tá mo ga tott
START min ta prog ra mot, ami 309 – Me ző kö -
ves den 115 – em ber nek ad ér tel mes, hasz nos
el fog lalt sá got. Ha tal mas elő nye, hogy az ál -
lam nem csak a mun ka bért, ha nem az esz köz-
és anyag költ sé get is fi nan szí roz za. 

– Mi lyen fej lesz té si ter ve ik van nak?
– Egy 17 ez res la ko sú vá ros éle té ben nem

vár ha tó el, hogy fo lya ma to san olyan ko moly
be ru há zá so kat vi gyen vég hez, ame lyek az
utób bi két-há rom évet jel le mez ték. Most ki -
sebb lép té kű fej lesz té sek van nak te rí té ken.
Most in dul el a szenny víz há ló zat ki épí té se a
vá ros kö zép ső ré szé ben pá lyá za ti tá mo ga tás -
sal, az üdü lő te rü le ten sa ját erő ből. Az ön kor -
mány zat egy sor fej lesz té si ter vet, kon cep ci ót
ké szít, hogy fel ké szül ten vár ja a pá lyá za ti le -
he tő sé ge ket. Je len leg a nép mű vé szet böl cső jét
je len tő Ha das vá ros rész kon cep ci ó ján dol go -
zunk. A volt kis temp lom épü le té nek hasz no sí -
tá sá val pe dig ze ne pa lo tát sze ret nénk lét re hoz -
ni. És ami költ sé gek ben nem, de szel le mi ér -
ték ben je len tős: a 20. szá zad egyik leg je len tő -
sebb fres kó fes tő je, a me ző kö ves di Ta kács Ist -
ván élet mű vé nek mél tó he lyet ta lál tunk a
városrehabilitációs pá lyá zat ból fel újí tott ga lé -
ri á ban. Itt ren de zünk be egy ál lan dó ki ál lí tást.

– A tu riz mus ban rej lő le he tő sé ge ket si ke -
rül ki ak náz ni?

– Ná lunk jel lem ző en gép jár mű ipar ban ér -
de kelt cé gek ad nak meg él he tést, de je len tős
az ide gen for ga lom is. Ezen be lül ki emel ten

ke zel jük a gyógy-ide gen for gal mat. Fo lyik a
gyógy hel  lyé mi nő sí tés, amely egy igen szi go -
rú kri té ri um rend szert je lent, de szak mai és
mar ke ting szem pont ból fon tos üze ne te van,
mert azt jel zi, hogy akik gyógy ul ni vágy nak,
min den te kin tet ben meg fe le lő kö rül mé nye ket
ta lál nak ná lunk. Ép pen ezért a Zsóry-fürdő
fej lesz té se nem áll meg, s a tá vo lab bi ter vek
kö zött egy gyógyszálloda épí té se is sze re pel.
Eb ben a Me ző kö ves den so kat em le ge tett, és
va ló já ban is meg élt együtt mű kö dés is mét je -
len tős sze re pet kap. Ez a Csil lag vi dék prog -
ram ban tes te sül meg, amely ről an nak hon lap -
ján (csillagvidek.hu) le het tá jé ko zód ni. 

– Em le ge tik Me ző kö ves det a tér ség ka pu -
ja ként is…

– A vá ros köz úton, vas úton és – ha a volt
ka to nai re pü lő tér vál ság után is mét na pi rend -
re ke rült fej lesz té se meg va ló sul – le ve gő ben
is kön  nyen el ér he tő, ezért nem csak szlo gen
az, hogy a vá ros a tér ség ka pu ja. In nen köny  -
nyen el ér he tő a Ti sza-tó, az eg ri bor vi dék, a
Bükk-hegy ség. A rep tér fej lesz té sé től nem a
vá rost, nem a kis tér sé get, ha nem egész
Észak-Ma gyar or szá got érin tő en ko moly gaz -
da ság élén kí tő ha tást vá runk.

Me ző kö vesd a múlt ra épí ti jö vő jét

Dr. Fe ke te Zol tán 48 éves, jo -
gász. 2003-tól dol go zik a köz -
igaz ga tás ban, osz tály ve ze tő -
ként, al jegy ző ként, majd 2010
ok tó be ré től pol gár mes ter ként.
A Me ző kö ves di Jé zus Szí ve
Egy ház köz ség vi lá gi el nö ke.
Nős, két gyer mek ap ja. 

Hagyományos húsvéti locsolkodók
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Felsőzsolca jó al ter na tí vát kí nál a csen -
des, vi dé ki élet le he tő sé gét ke re sők szá -
má ra, hi szen infrastruktúrája vá ro si
szín vo na lú. A te le pü lés min den igényt ki -
elé gí tő ipa ri park já ban szá mos ha zai nagy -
vál la lat, nem zet kö zi cég mű kö dik.

Felsőzsolca mai te rü le te és köz vet len kör nyé -
ke ős idők óta la kott, amit a fel tárt nép ván dor -
lás ko ri te le pü lés ma rad vá nyai is bi zo nyí ta -
nak. A gaz dag múlt em lé ke it az ér dek lő dők
már 10 éve meg te kint he tik a Bárczay-kastély

kú ri a sze rű épü le té ben. A te le pü lé sen gaz dag
kö zös sé gi, kul tu rá lis, pol gá ri élet folyt. 15
év vel ez előtt a vá ros sá vá lás még in kább fel -
gyor sí tot ta a kö zös sé gi ak ti vi tást. Szá mos ci -
vil szer ve zet jött lét re, két nép dal kör, ci te ra -
ze ne kar, a Zsolca Tánc együt tes, Nyug dí jas
Klub – so rol ja dr. Tóth La jos pol gár mes ter. –
Az év for du lót sze ré nyen, sa ját kul tu rá lis ér té -
ke ink be mu ta tá sá val ün ne pel jük – te szi hoz -
zá. A Mis kolc-kö ze li vá ros jó fek vé sű, itt
vég ző dik az au tó pá lya. A ha tá rá ban ta lál ha tó
ipa ri park ki elé gí ti a vál lal ko zók igé nye it,
amit bi zo nyít a szá mos ha zai és nem zet kö zi
cég je len lé te. 

Az alap fo kú ok ta tá si és ne ve lé si in téz mé -
nyek a kor el vá rá sa i nak meg fe le lő ek, a fel újí -
tott Egész ség ház az egész ség meg őr zést és
gyó gyí tást szol gál ja. A há rom fe le ke zet – ró -
mai és gö rög ka to li kus, re for má tus – ve ze tő -
i vel szo ros kap cso la tot ápol az ön kor mány -
zat. Szin te min den ki szá má ra el ér he tő a he lyi
te le ví zió és új ság, a könyv tár és a köz mű ve -
lő dé si in té zet rend sze res ki ál lí tá sai és prog -
ram jai a la kos ság kul tu rá lis igé nye it szol gál -
ják. – Lab da rú gó csa pa tunk NB III-ba, ké zi -
lab dá sa ink az NB II-be igye kez nek, nagy
hang súlyt fek te tünk az után pót lás-ne ve lés re –
eme li ki a pol gár mes ter, aki ar ról is be szá -
molt, hogy a kö zel két esz ten de je pusz tí tott
ár víz ál tal oko zott ká ro kat több sé gé ben már
el há rí tot ták. A pá rat lan ös  sze fo gás ered mé -

nye ként – a kor mány és a sze re tet szol gá la tok
tá mo ga tá sá val – új já é pült a te le pü lés. – Itt
sze ret ném meg kö szön ni min den se gít ség -
nyúj tó nak, or szág ha tá ron be lül és túl, a vé de -
ke zés ben, majd az új já épí tés ben nyúj tott ön -
zet len se gít sé gét. A meg épült gát tel jes mér -
ték ben vé dett sé get biz to sít. A leg na gyobb
vesz te sé get a tu dat ban szen ved ték el a túl -
élők, a tra u ma fel dol go zá sá hoz ta lán egy em -
ber öl tő is ke vés – ös  sze gez te. 

Dr. Tóth La jos ki emel te, hogy a már ki ala -
kult eg zisz ten ci á val ren del ke ző csa lá dok ke re -
sik – és ná luk meg is ta lál ják – a kertvárosias
han gu la tú, vá ro si inf rast ruk tú rát biz to sí tó,
csen des, vi dé ki élet le he tő sé gét. Er re Mis kolc
kö zel sé ge, a vá ros ko ráb ban már is mer te tett
in téz mény há ló za ta jó al ter na tí vát kí nál a
nyüzs gő nagy vá ro si la kó te lep pel szem ben. 

Von zó kert vá ro si han gu la tú te le pü lés Felsőzsolca

Dr. Tóth La jos 1945-ben szü -
le tett, a Deb re ce ni Or vos tu do -
má nyi Egye te men szer zett
dip lo mát 1971-ben, majd 3
szak or vo si vizs gát tett. Éve kig
ve zet te Af ri ká ban az ot ta ni
ma gyar kór ház szü lé sze ti osz -
tá lyát, ha za jöt te után Felső -

zsolca kör ze ti or vo sa ként dol go zott.  2010-től la -
kos sá gi kez de mé nye zés re a vá ros pol gármes te re.

Felsőzsolca madártávlatból

A leg ki sebb fa lu ban is ugyan olyan ma gas szin -
tű és sok ré tű szol gál ta tást nyújt a Felsőzsolca
és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet, mint a me gye -
szék he lyen. Múlt ja te kin té lyes, jö vő je biz ta tó,
hi szen tech ni ka, tu dás és hely is me ret együt te -
sen jel lem zi, de rül ki Alakszainé dr. Oláh An -
na má ria el nök sza va i ból.

– Önö ket és ügy fe le i ket is érin tet te a 2010-es ár víz.
Ho gyan si ke rült úr rá len ni a kri ti kus hely ze ten?
– Mun ka tár sa im mal együtt fi zi ka i lag is ki vet -
tük ré szün ket a vé de ke zés ből. A köz pont épü -
le te mé te res víz ben állt, egy hé tig csak csó nak -
kal le he tett meg kö ze lí te ni. Éj jel-nap pal azon
dol goz tunk, hogy az ügy fe lek – szer te a kis tér -
ség ben – sem mit ne érez ze nek a baj ból. Na -
gyon sok jó szán dé kú kül ső se gít sé get is kap -
tunk, a leg töb bet a ta ka rék szö vet ke ze tek től.
Or szág szer te se gí tet tek. Nem csak dol go zó -
ink nak, de több mint ezer ár víz ká ro sult ügy fe -
lünk nek is jut tat tunk ado má nya ik ból. Há lás
va gyok ezért az ös  sze fo gá sért. Az épü le tet fel -
újí tot tuk, kö zel más fél évig tar tott, de las san
el fe lejt jük a ros  szat.

– Hány te le pü lé sen üze mel tetnek fi ó kot? 
– A mis kol ci és a tiszaújvárosi kis tér ség -

ben 8 te le pü lé sen (köz tük a me gye szék hely
Mis kol con) 10 ki ren delt sé günk mű kö dik. A
leg ré geb bi az idén lesz 54 éves.

– Egyes fi ók ja ik ban min den szol gál ta tás
el ér he tő, vagy vannak sza ko sodo ttak is?

– A TakarékPont-hálózat tag ja ként min den
fi ó kunk ban min den szol gál ta tá sunk el ér he tő,
akár csak a ta ka rék szö vet ke ze tek töb bi

TakarékPontos fiókjában. A leg ki sebb te le pü -
lés től a leg na gyob big ugyan azon a szin ten
kell ma már ki szol gál ni az ügy fe le ket. Jó pél -
da er re a leg ki sebb te le pü lé sen lé vő ki ren -
delt sé günk, ahol ma már ép pen olyan nép sze -
rű az internetbank-szolgáltatásunk vagy a
PayPass-óránk, mint Mis kol con.

– Mi lyen elő nye van an nak, hogy csat la -
koz tak a TakarékPont or szá gos há ló zat hoz?

– Min dent tu dunk, amit egy kor sze rű hi tel -
in té zet nek tud nia kell. A ver seny ké pes ség
meg tar tá sa enélkül ma már ne he zen kép zel he -
tő el. Tech ni ka, tu dás és hely is me ret együtt,
kö zös ar cu lat tal, a leg ki sebb te le pü lés től a vá -
ro so kig. Ez a TakarékPont lé nye ge és ere je.

– A Felsőzsolca és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke -
zet múlt ja te kin té lyes. A jö vőt mi lyen nek lát ja?

– Öt ven négy ne héz, de ered mé nyes év van
ta ka rék szö vet ke ze tünk mö gött. Vál to zat lan

szer ve ze ti for má ban, de min dig meg újul va áll -
tuk a sa rat az üz le ti vi lág ban. Bí zom ben ne,
hogy van még ötvennégy év előt tünk is. Ha az
ügy fe le ink, tag ja ink és nem utol só sor ban
mun ka tár sa im is így lát ják, kö te le ző bi za ko dó -
nak len nem. És én az is va gyok.

A Felsőzsolca és Vi dé ke Ta ka rék szö vet ke zet múlt ja te kin té lyes 

Alakszainé dr. Oláh An na -
má ria Mis kol con szü le tett,
két gyer me kes csa lád anya. A
köz gaz dász vég zett sé gű szak  -
em ber 2007-től irá nyít ja a
szö vet ke zet mun ká ját. Egye -
te mi ok ta tói, nem zet kö zi üz -
le ti és ön kor mány za ti ve ze -

tői ta pasz ta la ta it si ke re sen öt vö zi min den na pi
mun ká já ban. 

A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet árvíz után megújult központja
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Idén nyolc van esz ten de je, hogy Me zőny ék
és Ládháza köz sé gek köz igaz ga tá si egye sü -
lé sé vel lét re jött Nyékládháza. A fo lya ma to -
san fej lő dő kis vá ros ta ka ré ko san gaz dál -
ko dik, szom szé da i val, test vér te le pü lé se i vel
tar tal mas kap cso la to kat ápol, és igyek szik
ki ak náz ni a meg úju ló ener gia for rá so kat.

Nyék és Ládháza tör té nel mi út ja a kö zép kor -
ban vet te kez de tét. A te le pü lé sek éle té ben dön -
tő té nye ző volt a ked ve ző föld raj zi fek vés, a
főbb utak hoz és vá sá ros he lyek hez va ló kö zel -
ség, és a ked ve ző ter mé sze ti kör nye zet. A két
köz ség ből 1932-ben egye sült te le pü lés la kos -
sá ga 1998-ban túl lép te az ötez ret, az óta is fo -
lya ma to san gya rap szik. Nyékládháza 2003.
jú li us 1-jén ka pott vá ro si ran got. A kis vá ros
Mis kolc tól ti zen öt ki lo mé ter re, az Al föld és a
Bükk-hegy ség ta lál ko zá sá nál, a Sa jó és a Her -
nád hor da lék kúp ján fek szik, is mer te ti Urbán
Sándorné pol gár mes ter. Sza vai sze rint te le pü -
lé sük nek fon tos sze re pe van az or szá gos köz -
le ke dé si há ló zat ban, mi vel a 3-as és a 35-ös
szá mú fő köz le ke dé si út és a Bu da pest–Mis -
kolc vas úti fő vo nal cso mó pont ját ké pe zi, az
M30-as au tó pá lya is köz vet le nül a ha tá rá ban
ha lad el. Ka vics bá nyá ja a leg na gyobb az or -
szág ban, bá nya ta vai je len tős ide gen for gal mat
von za nak. Egye dül ál ló az a meg ál la po dás is,
amely a ka vi csot ki ter me lő vál la lat és
Nyékládháza vá ro sa kö zött jött lét re, mu ta tott
rá Urbán Sándorné. – A mű kö dő ka vics bá nya
el le né re a víz fe lü let egy ré szét hasz nál hat ják a
ví zi spor tok ked ve lői. Ta valy mi ad tunk ott -
hont a Ju ni or Uszo nyos Úszó Eu ró pa Baj nok -
ság sza bad ví zi fu ta má nak. Ter ve ink közt sze -
re pel a ta vak ki hasz ná lá sa tu risz ti kai cé lok ra,
eh hez sze ret nénk ki épí te ni a szük sé ges inf rast -
ruk tú rát – foly tat ta a pol gár mes ter. 

Évek óta ha gyo má nyos nagy nyá ri ren dez -
vé nye a te le pü lés nek a Tó nap, amely szin tén a
víz part ján ki kap cso lód ni vá gyó em be re ket
vonz za. Aki vi szont a he gyek és dom bok sze -
rel me se, az is ta lál szép sé get Nyékládházán:
sző lő he gyén ma gán tu laj don ban lé vő sző lő ül -

tet vé nyek, és ne mes ne dű ket rej tő bo ros pin -
cék so ra koz nak. Min den év ben Nyékládházán
ren de zik meg a Bükk al jai bo rok ver se nyét. 

A vá ros büsz ke ar ra, hogy nem hát rá nyos
hely ze tű te le pü lés, nincs hi tel ál lo má nya, és  sze -
rű en, költ ség ta ka ré ko san gaz dál ko dik. Az or szá -
go san ész lel he tő prob lé má kat azon ban nem ke -
rül he ti el, Nyékládházán is egy re több a mű ve -
let len te rü let. Ép pen ezért a most in du ló szo ci á -
lis föld mun ka prog ram ke re te in be lül sze ret nék
fel élesz te ni a nö vény ter mesz tést, er dő te le pí tést. 

A gaz dag ter mé sze ti adott sá gok ra épít ve a
hosszú tá vú ter vek kö zött ki emelt sze re pet kap a
meg úju ló ener gia for rás ok fel hasz ná lá sa, húz ta
alá a vá ros ka ve ze tő je. Nagy kincs bir to ká ba ju -
tott a vá ros az zal, hogy Mályi és Kistokaj ha tá rá -
ban, a te le pü lés kö ze lé ben me leg vi zet, nagy
men  nyi sé gű geo ter mi kus ener gi át ta lál tak. – A
kör nye zet tu da tos gon dol ko dás mód ve zet te a vá -
rost ar ra, hogy be kap cso lód jon a mun ká ba, és
nem volt kér dés, hogy a geo ter mi kus ener gia
távhőrendszerű hasz no sí tá sa mel lé áll jon. Sze ret -
nénk a mos ta ni fű té si rend szert ki vál ta ni geo ter -
mi kus ener gi á val – fűz te hoz zá a pol gár mes ter.
Mint el mond ta, az el ső és leg fon to sabb cél juk
azon ban a mun ka hely te rem tés. Hal te nyé sze tet,
üveg há za kat, hű tő há za kat kép zel nek el a geo ter -
mi kus ener gi á ra épül ve, nagy te rü le tek be vo ná -
sá val. Már foly nak is tár gya lá sok ar ról, hol len ne
a leg al kal ma sabb ezek nek a meg va ló sí tá sa. 

A szom szé dok kal, Mályival és Kistokajjal
jó kap cso la tot ápol a vá ros. Több kö zös pro -
jekt ben te vé keny ke dik együtt a há rom te le pü -
lés, ilyen pél dá ul a Hejő-meder re konst ruk ci -
ó ja és a ke rék pár út épí té se. Mind emel lett
test vér vá ro si kap cso la to kat is ápol nak. A kis-
len gyel or szá gi vaj da ság ban fek vő Chrzanów
1998 óta test vér vá ro sa a te le pü lés nek. Er -
dély ben Kézdiszentlélek, Szlo vá ki á ban
Ipolynyék Nyékládháza test vér vá ro sa.

– Nem fe led jük a kis vá ros hí res szü löt te -
it, la kó it sem – hang sú lyoz ta Urbán
Sándorné. – 2011 őszén kap ta meg a fel újí tott
óvo da Dargay At ti la gra fi kus, rajz film ren de -
ző ne vét, aki Nyékládháza szü löt te volt. Dr.

Furmann Im re jo gász, po li ti kus, köl tő szin tén
a te le pü lé sen töl töt te gyer mek ko rát, ne vét a
mű ve lő dé si ház vi se li. Kiss Ma ri szín mű vész,
Mátyus Gab ri el la or go na mű vész és Lenz
Klá ra tex til mű vész is a vá ros hoz kö tő dik. 

Nyékládháza egyet len mű em lék épü le te az
Egry-Szepessy kas tély, mely 1790–1801 kö -
zött épült Klir Ven cel mis kol ci épí tő mes ter
ve ze té sé vel. Bel se jé ben a ko ra be li fal ké pe ket
kon zer vál ták. Egy ko ri tu laj do no sa Egry
Zoltánné Szepessy Aran ka, a vár me gyei fő -
ügyész fe le sé ge volt. Az épü let föld szint je
szo ci á lis in téz mény ként mű kö dik, eme le ti ré -
sze ki ál lí tó tér, az Utak Ke resz te ző dé sé ben cí -
met vi se lő ál lan dó hely tör té ne ti ki ál lí tás nak
ad he lyet. A táv la ti ter vek kö zött sze re pel a
kas tély vis  sza ál lí tá sa ere de ti ál la po tá ba, és
to váb bi ki ál lí tó ter mek ki ala kí tá sa a bel ső te -
rek ben, mond ta el a pol gár mes ter. Hoz zá tet -
te: Nyékládházán, amely min den ne héz ség
el le né re igyek szik to vább ra is fo lya ma to san
szé pü lő, fej lő dő kis vá ros ma rad ni, szí ve sen
lát ják a be té rő ven dé ge ket.  

Urbán Sándorné pol gár mes -
ter Nyékládháza szü löt te.
Ma te ma ti ka–ké mia sza kos
ta nár ként a he lyi ál ta lá nos is -
ko lá ban ta ní tott több év ti ze -
den ke resz tül. 8 évig kép vi -
se lő ként, 4 évig al pol gár mes -
ter ként te vé keny ke dett a te -

le pü lés kö zé le té ben. 2010-ben vá lasz tot ták
meg a kis vá ros pol gár mes ter ének.

Kiemelt szerepet kap a tervek között a megújuló energiaforrások kihasználása

A felújított óvoda épülete

Nyékládháza kin csei



A me gye leg na gyobb ál lat te nyész tő je a Sze ren csi Mg. Zrt. 
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A Sze ren csi Me ző gaz da sá gi Zrt. a Sze ren -
csi Ál la mi Gaz da ság jog utód ja ként 1992.
de cem ber 31-én jött lét re, 2004 kö ze pé től
pe dig 100 szá za lék ban ma gyar ma gán tu -
laj do nú cég lett. A rész vé nye sek kö zött
meg ha tá ro zó üz let ré sze a me nedzs ment -
nek és az ál lo mány mint egy 200 dol go zó já -
nak van. A tár sa ság fő pro fil ja az ál lat te -
nyész tés. A nö vény ter mesz tés rész ben az
ál lat ál lo mány ta kar mány szük ség le tét lát ja
el, rész ben pe dig ku ta tás-fej lesz té si cé lo kat
szol gál. Mind er ről dr. Osvay György el -
nök-ve zér igaz ga tó val be szél get tünk. 

– Men  nyit vál to zott a tár sa ság te vé keny sé ge
az át ala ku lá sok so rán?  
– A 20 év vel ez előt ti át ala ku lást kö ve tő en a
tár sa ság struk tú rá ja, ter me lé si te vé keny sé ge
szá mot te vő en nem vál to zott, ugyan ak kor je -
len tős fej lesz té sek vol tak, ame lyek az ár be vé -
telt is ked ve ző en be fo lyá sol ták. A Sze ren csi
Me ző gaz da sá gi Zrt. fő pro fil ja az ál lat te nyész -
tés, amely az or szág ban is rit ka ság nak szá mít,
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben pe dig
egye dül ál ló nak. Az ál lat te nyész tés ugyan is
nagy hoz zá adott ér té kű ága zat, ezért or szá go -
san az a jel lem ző, hogy a me ző gaz da sá gi vál -
lal ko zá sok csu pán 35 szá za lék ban fog lal koz -
nak ál lat te nyész tés sel, 65 szá za lék ban nö -
vény ter mesz tés sel, ad dig ná lunk az arány kb.
80-20% az ál lat te nyész tés ja vá ra. A cég egye -
di sé ge azon ban nem csak a pro fil já ból adó dik,

ha nem ab ból is, hogy a me gye egyik leg je len -
tő sebb gaz da sá gi tár sa sá ga, s a gaz da sá gi élet
egyik leg na gyobb fog lal koz ta tó ja. 

– Men  nyi re von zó a me ző gaz da sá gi pá lya
a fi a ta lok szá má ra? 

– 360 főt fog lal koz tat a vál lal ko zás, ez zel
a me gye leg na gyobb me ző gaz da sá gi fog lal -
koz ta tó ja.  A dol go zók kö zül a fel ső fo kú vég -
zett sé gű ek szá ma 33 fő, eb ből a me ző gaz da -
sá gi fel ső fo kú vég zett sé gű szak em be rek szá -
ma 21. Kö zü lük 8-an 35 év alat ti pá lya kez dő
fi a ta lok. A me ző gaz da sá gi szak mun kás ok
szá ma pe dig 86 fő. Saj ná la tos, hogy a mun ka -
he lyet ke re sők kö zül csak ke ve sen vá laszt ják
ezt az ága za tot. En nek oka le het az is, hogy
egy or szág GDP-jét nem a me ző gaz da ság és
élel mi szer ipar ha tá roz za meg, ugyan ak kor
nem sza bad el fe lej te ni, hogy a la kos ság élel -
me zé se ér de ké ben el en ged he tet le nek ezek a
szek to rok. Ta lán en nél is fon to sabb a vi dé ki
fog lal koz ta tás, il let ve an nak nö ve lé se, mely -
nek sze rep lői kí vá nunk len ni.

– Em lí tet te, hogy a fő pro fil az ál lat te -
nyész tés, s ha jól tu dom, e té ren is sok te kin -
tet ben élen jár nak? 

– A rész vény tár sa ság az ál lat te nyész té sen
be lül 3 ki emelt ága zat tal fog lal ko zik: ál lat ál -
lo má nyunk ser tés, tej- és hús hasz nú szar vas -
mar ha, va la mint áru to jást ter me lő ba rom fi ál -
lo mány ból áll. A Sze ren csi Me ző gaz da sá gi
Zrt. ös  sze sen kö zel 3000 szar vas mar hát tart,
amely a me gyei szar vas mar ha lét szám 8,5

szá za lé ka. Eb ből 850 tej ter me lő te hén és 400
hús hasz nú Charolais törzs te nyé szet – ez a
faj ta Eu ró pa, de kön  nyen le het, hogy a vi lág
egyik leg je len tő sebb húsmarhája. Az éves
tej ter me lé sünk kö zel 7 mil lió li ter ext ra mi -
nő sé gű tej. A ser tés ága zat ban – amely a me -
gye ser tés ál lo má nyá nak 37 szá za lé kát te szi ki
–1150 anya ko cá val ren del ke zünk, s a mint -
egy 27 ezer da ra bos sza po ru la tot is itt
hízlaljuk, to váb bá a sa ját vá gó híd ról és hús -
fel dol go zó ból ke rül a He ves, Sza bolcs, Bor -
sod me gyei asz ta lok ra, il let ve több bu da pes ti
nagy áru ház ba. A ba rom fi ága za tunk a leg na -
gyobb a há rom kö zül – a ba rom fi lét szám
éven te át la go san 500 ezer. Eb ből 320 ezer da -
rab a tojótyúkállomány (a me gyei ál lo mány
74 szá za lé ka), amely éven te 100-110 mil lió
to jást ter mel. Ez zel a men  nyi ség gel a leg na -
gyobb ha zai da ra bos to jás ter me lők va gyunk.
Emel lett 2009. óta egy ame ri kai tech no ló gi á -
nak kö szön he tő en pasz tő rö zött to jás lét, más
né ven to jás melange-t ké szí tünk, amely kan -
nás és kon té ne res ki sze re lés ben ke rül a fel -
hasz ná lók hoz – el ső sor ban a tész ta-és cuk -
rász ipar ba. 

– A nö vény ter mesz tés a te vé keny sé gük nek
csu pán a 20 százaléka...

– Mi köz ben a tár sa ság ál lat ál lo má nya a
me gyei ál lo mány nak mint egy 25 szá za lé ka, a
szán tó csu pán a me gyei szán tó te rü let 2 szá za -
lé kát te szi ki. Az 5000 hek tárt alig meg ha la -
dó szán tó te rü le tünk el ső sor ban az ál lat ál lo -
má nyunk ta kar mány szük ség le tét hi va tott el -
lát ni. Éven te 4000 ton na fém zá rolt ve tő ma got
ér té ke sí tünk őszi bú zá ból és ta va szi ár pá ból,
a ta kar mány ke ve rő üze mük pe dig éven te 32
ezer ton na ta kar mányt ál lít elő, ami nek 90
szá za lé kát ugyan csak a sa ját ál lat ál lo mány
ete té sé re hasz nál juk. Tár sa sá gunk im már két
éve gesz to ra a „Pan non mi nő sé gű bú za fej -
lesz té se pro jekt”-nek (azo no sí tó: TECH-09-
A3-2009-0221). A 3 éves ku ta tás-fej lesz té si
prog ram lé nye ge, hogy pré mi um ka te gó ri á jú
bú za ke rül jön az élel mi szer-fel dol go zók ba,
il let ve a mal mok mi nő sé gi lisz tet tud ja nak
elő ál lí ta ni. E prog ram mel lett az őszi ká posz -
ta rep ce és a nap ra for gó ese té ben is faj ta kí sér -
le te ket vég zünk. 

– Mi lyen fej lesz té sek van nak fo lya mat ban,
il let ve mi ket ter vez nek?

– A me ző gaz da ság ha zai ak tu á lis hí re it
néz ve a mé di á ban a leg gyak rab ban a to jó tyúk
ket rec cse ré je sze re pel, ame lyet az Eu ró pai
Unió ha tá ro za ta alap ján jú li us 31-ig kell vég -
re haj ta ni. Ép pen ezért a Sze ren csi Me ző gaz -
da sá gi Zrt. már az el múlt év ben meg kezd te az
át ál lást, je len leg mint egy 70 szá za lé kos ké -
szült ség ben va gyunk. Mi u tán az új elő írá sok
na gyobb te ret ír nak elő a tyú kok szá má ra, új
épü let tel is bő vül tünk an nak ér de ké ben, hogy
tar ta ni tud juk a je len le gi ba rom fi lét szá mot.
2013 vé gé ig a cé günk nek va la men  nyi be ru -
há zá si ter ve el ké szült, amely sze rint éven te 1-
1,2 mil li árd fo rint fej lesz tést haj tunk vég re –
a szar vas mar ha és a ser tés ága zat ban. Mind -
eh hez a sa ját erő mel lé hi telt, ál la mi tá mo ga -
tást, ha zai és uni ós pá lyá za ti for rá so kat hasz -
ná lunk fel. 

A központ főbejárata
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A ked ves ci ca egy csé sze ká vé val a na -
rancs és bar na pa pír ba bur kolt étcsokin,
a hí res ma gyar vá rak, vagy akár sa ját
ne vé nek kez dő be tű je a cso ko lá dé cso ma -
go lá sán so kak ban kelt kel le mes em lé ke -
ket, ér zé se ket, bár le het, hogy nem min -
den ki tud ja: ezek az édes sé gek ma gyar
ter mé kek vol tak a sze ren csi cso ko lá dé -
gyár ból. Idő köz ben per sze so kat vál to -
zott a cso ma go lás, mint ahogy a gyár tör -
té ne te is ala po san át író dott az év ti ze dek
so rán. Sze ren csen ma is sok em bert fog -
lal koz tat nak az or szág szer te is mert ter -
mé ke ket elő ál lí tó üze mek, köz tük a Sze -
ren csi Bon bon Kft., amely 1996 áp ri li sá -
ban jött lét re, hogy to vább vi gye a 120
éves sze ren csi édes ség gyár tás ha gyo má -
nya it, és mun ka he lyet biz to sít son a tér -
ség la ko sai szá má ra.

Ge ne rá ci ók dol goz tak az édes ipar ban a Bor -
sod-Aba új-Zemp lén me gyei Sze ren csen,
köz tük a Sze ren csi Bon bon Kft. ügy ve ze tő -
je, dr. Ta kács Ist ván, és fel me női is. A cég -
ve ze tő egy kor a cu kor gyár mér nök ösz tön dí -
ja sa volt, majd ami kor a cu kor gyá rat és a
cso ko lá dé gyá rat ös  sze von ták, a cso ko lá dé -
gyár tás sal is meg is mer ke dett. Im már har -
minc éve e te rü le ten dol go zik, még pe dig si -
ker rel, hi szen 2011-ben az „Év édes ipa ri
vál lal ko zó ja” lett Bor sod-Aba új-Zemp lén

me gyé ben, s ugyan eb ben az év ben élel mi -
szer-biz ton sá gi ter mék dí jat kap tak a vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter től. 

Ki ne is mer né  a ko nyak meg  gyet, a cu kor-
és cso ko lá dé dra zsé kat, li kő rös dra zsé kat, ka -
ra mell ol da tot, vagy ép pen a mé zes pu szed lit?
Ezek az édes fi nom sá gok tet ték ki a Sze ren -
csi Bon bon Kft. ter mék pa let tá ját kez det ben.
Né hány év vel ez előtt pe dig meg je len tek a
nagy üze mi mé re tek ben elő ál lí tott ét-, tej- és
fe hér cso ko lá dék, és azok va ri á ci ói, a di a be ti -
kus ter mé kek, va la mint a mo gyo ró kré mek,
újab ban pe dig a cu kor ka- és ka ra mel la fé le sé -
gek, to váb bá a kü lön fé le ün ne pek hez kap cso -
ló dó csokifigurák gyár tá sa, for gal ma zá sa
kezdődött el. 2011-ben 1500 ton na édes sé get
ál lí tot tak elő. Ter mé ke ik szin te min den ha zai
üz let ben meg ta lál ha tók, ez biz to sít ja szá muk -
ra a pénz ügyi sta bi li tást.  

A Sze ren csi Bon bon Kft. je len leg 100 em -
ber nek ad mun kát, a fog lal koz ta tot tak lét szá -
ma az el múlt 15 év ben fo lya ma to san nőtt –
mond ja az ügy ve ze tő. A cég ve ze té se szá má -
ra az el ső perc től kezd ve na gyon fon tos
szem pont volt, hogy a dol go zók jól érez zék
ma gu kat, mun ka tár sa i kat part ner nek te kint -
sék. A cég ve ze tő től meg tud juk azt is, hogy
há rom év vel ez előtt el ha tá roz ták az ISO
22000-es élel mi szer-biz ton sá gi irá nyí tá si
rend szer be ve ze té sét, ezért 2009 má so dik ne -
gyed év ében új, nagy gya kor lat tal ren del ke ző

sze mé lyek re bíz ták az üze mek ve ze té sét, a
gyárt mány fej lesz tést, va la mint a ke res ke del -
mi szak te rü le tet. 

A kft. dol go zói lel kes lo kál pat ri ó ta ként
kül de té sük nek ér zik a te le pü lés hír ne vé nek
öreg bí té sét is. 

Dr. Ta kács Ist ván 1947-ben
szü le tett, mű sza ki egye te met
vég zett, a Sze ren csi Cso ko lá -
dé gyár ban mű sza ki fej lesz té -
si ve ze tő ként kezd te pálya-
futását, majd gyár igaz ga tó
lett. 1996-ban ala pí tot ta meg

a Sze ren csi Bon bon Kft.-t. Nős, három gyer-
meke és összesen hét unokája van.

Édes élet Tokaj-Hegyalja ka pu já ban

A cég 100 embernek ad munkát

Ta ka ré kos gaz dál ko dás, a ha gyo má nyok
ápo lá sa jel lem zi Sze ren cset. Mind ezek
mel lett a leg fon to sabb kér dés a cso ko lá dé
vá ro sá ban a mun ka hely te rem tés, hang sú -
lyoz za Koncz Fe renc pol gár mes ter.

– Sze rencs az or szág egyik leg hát rá nyo sabb
tér sé gé ben he lyez ke dik el, men  nyi re lát ja biz -
ta tó nak a jö vőt?
– Or szág gyű lé si kép vi se lő ként ha zánk sor -
sa, a ma gya rok jö vő je a leg fon to sabb szá -
mom ra, pol gár mes te re ként pe dig az itt élő
em be re kért ér zek fe le lős sé get. Bí zom a si -
ke res jö vő ben, de eh hez a leg ége tőbb kér -
dést, a mun ka hely te rem tést kell meg ol da -
nunk. Az em be rek jog gal vár ják egy pol gár -
mes ter től, hogy min dent meg te gyen ér tük,
és se gít se az új ál lás he lyek lét re ho zá sát.
Ezen dol goz tunk 2010-től, ami kor át vet tük
a vá ros irá nyí tá sát. Ke mény ta ka ré kos ko -
dás ra volt szük ség, de a kor mány se gít sé ge
nél kül nem tud tuk vol na át vé szel ni a ne héz
idő sza kot. A köz pon ti tá mo ga tá sok kal, és a
már em lí tett jó gaz dál ko dás sal 2011 vé gé re
mint egy fél mil li árd fo rint tal csök ken tet tük
a ko ráb bi ön kor mány zat tól meg örö költ 2,8
mil li ár dos adós ság ál lo mányt.

– Em lí tet te a mun ka hely te rem tést, és so kat
hal la ni mos ta ná ban egy nagy sza bá sú sze ren -
csi be ru há zás ról.

– Büsz kén mond ha tom, hogy most má -
jusban he lyez zük el egy új szi ge te lő anyag-
gyár tó üzem alap kö vét. Mun ka he lyek lé te -
sül nek Sze ren csen, s mint mond tam, ez az el -
sőd le ges kér dés nap ja ink ban. A gyár lé te sí té -
sé vel kap cso la tos ed di gi ne héz sé ge ket le küz -
döt tük, re mél jük, hogy 2013 őszén a pró ba -
üzem is meg kez dőd het. 

Nem fe led ke zünk meg te le pü lé sünk min -
den nap ja i ról sem. Si ke res pá lyá zat nak kö -
szön he tő en fel újít juk a vá ros óvo dá it, eu ró -
pai uni ós for rás áll ren del ke zé sünk re a bel -
te rü le ti csa pa dék víz-el ve ze tő rend szer ki -
épí té sé re. Ki emelt kér dés ként ke zel jük az
ide gen for ga lom fel len dí té sét, és itt em lí te -
ném meg a nagy ha gyo má nyok kal ren del ke -
ző sze ren csi cso ko lá dé gyár tást, amely egy
he lyi vál lal ko zás ré vén is mét ko moly hír ne -
vet sze rez vá ro sunk nak. S hogy men  nyi re
fon tos nak tart juk mind ezt? Idén im már ötö -
dik al ka lom mal ren dez zük meg az Or szá gos
Cso ko lá dé fesz ti vált, amely nek el sőd le ges
cél ja: meg is mer tet ni a vi lág gal az itt ké szü -
lő ki vá ló édes sé ge ket, nép sze rű sí te ni Sze -
rencs és Tokaj-Hegyalja tör té nel mi, gaszt -
ro nó mi ai ér té ke it.

Mun ka hely te rem tés a cso ko lá dé vá ro sá ban, Szerencsen

Világörökségi kapuzat fogadja az érkezőket

Koncz Fe renc 1959-ben szü le -
tett, Tornaszentjakabon. Fe le sé -
ge köz gaz dász, há rom gyer me -
kük van. Az EL TE Ta nár kép ző
Fő is ko lai Ka rán szer zett ma te -
ma ti ka–fi zi ka sza kos ta ná ri dip -
lo mát. 1990-től az ön kor mány -
zat kép vi se lő je, je len leg is tag ja

a Par la ment nek, 2010-ben Sze rencs la kos sá ga el -
söp rő több ség gel vá lasz tot ta pol gár mes ter nek.
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Sá ros pa tak egyet len szál lo dá ja a négy csil -
la gos Ho tel Bod rog Wellness. A nagy múl -
tú, fo lya ma to san kor sze rű sö dő szál lo dá -
hoz tar to zik a Rá kó czi -vár ban ta lál ha tó
Vörös-Torony Re ne szánsz Ét te rem, va la -
mint a sá ros pa ta ki ter mál für dő szom széd -
sá gá ban ta lál ha tó Ten ger szem Üdü lő park
és Cam ping, il let ve a sá tor al ja új he lyi Ho -
tel König is. A szál lo da ál tal kí nált szol gál -
ta tá sok ról Bágyi Pé ter ér té ke sí té si igaz ga -
tó adott tá jé koz ta tást.

– A Ho tel Bod ro got mint nagy múl tú sá ros -
pa ta ki szál lo dát szok ták em le get ni. Ez mit
je lent? 
– 1983-as meg nyi tá sa óta meg sza kí tás nél -
kül üze mel a szál lo da, azon ban a fo lya ma tos
kor sze rű sí té sek kel nagy hang súlyt fek te tünk
ar ra, hogy meg fe lel jünk a kor el vá rá sa i nak.
A ho tel lég kon di ci o nált szo bái a tör té nel mi
várnegyedre, il let ve a fes tői szép sé gű Zemp -
lé ni-hegy ség re néz nek. Sá ros pa ta kon nagy
fi gyel met szen tel nek a tör té nel mi múlt nak.
Mi ar ra tö rek szünk, hogy aki ná lunk meg -
for dul, a ma xi má lis ké nye lem mel lé kap jon
egy adag nyit eb ből a kul tú rá ból. A szál lo da
ét ter mé ről nyu god tan el mond ha tom, hogy
fel vet tük a lé pést a jö vő el vá rá sa i val: a leg -
újabb kony ha tech no ló gi ai el já rá so kat al kal -
maz zuk, ez ál tal igyek szünk a Ma gyar or -
szág ra, il let ve a kör nyék re jel lem ző étel jel -
leg ze tes sé ge ket új ra gon dol ni. Mi vel a vá ros
a to ka ji bor vi dék köz pont ja, a leg ne me sebb
pin cé sze tek bo ra it kí nál juk. A bo rá szat
Tokaj-Hegyalján ha tal mas fej lő dé sen ment

ke resz tül az utób bi idő ben, ezért fel tét le nül
ér de mes a bo ro kat az éte lek hez tár sít va is
meg kós tol ni. A szál lo da pin cé je a várne-
gyedben ta lál ha tó, itt bor be mu ta tó val egy -
be kö tött bor kós to lás ra is le he tő ség nyí lik.
Wellnessajánlataink kö zép pont já ban az
egész ség meg őr zés és a ki kap cso ló dás áll:
ren del ke zünk me den cé vel, jacuzzival, finn-
és infraszaunával, gőz ka bin nal, sókamrával,
fitneszteremmel, il let ve kü lön bö ző masz  -
százs szol gál ta tá sok kal já ru lunk hoz zá ven -
dé ge ink tes ti és lel ki fel töl tő dé sé hez.

– A vár ban lé vő Vörös-Torony Re ne szánsz
Ét te rem is a szál lo dá hoz tar to zik. En nek az
ét te rem nek mi a kü lön le ges sé ge?

– A Rá kó czi -vár ban ha tal mas sze mély zet
gon dos ko dott egy kor a fe je del mi la ko mák ról.
Az eze ket ki szol gá ló bi ro dal mi kony hát ko -
ráb ban mú ze u mi kö rül mé nyek kö zött mu tat -
ták be. Egy fel tá rás so rán meg ta lál ták az
XVI. szá zad ban épí tett tűz pad kát, majd
2009-ben dön tés szü le tett egy kor hű ét te rem
meg nyi tá sá ról. Ez nem csak kül ső sé gek ben
nyil vá nul meg, mi a rész le tek re is fi gye lünk.
A re ne szánsz kul tú ra a ku li ná ris gaszt ro nó -
mia meg je le né sét is je len tet te, mi ezt mu tat -
juk be kor hű en ven dé ge ink nek. Sá ros pa ta kon
ké szült, kéz zel fes tett, „ha bán” min tás ke rá -
mi á kat, va la mint ere de ti receptúrákat és fű -
sze re zé si el já rá so kat hasz ná lunk. A Rá kó czi -
kor kul tú rá ja is meg je le nik, a sze mély zet kor -
hű ru há kat vi sel, tá ro ga tó ze ne szól. A szer ve -
zett re ne szánsz va cso rá kon 6-7 fo gást szol gá -
lunk fel, kor lát lan az ital fo gyasz tás, és a ven -
dé gek nek hopp mes ter me sél a kor szak ról.

– Úgy hal lot tam, hogy a ter mé sze tet ked -
ve lő, és kör nye zet tu da tos élet vi telt foly ta tó
ven dé gek elő sze re tet tel vá laszt ják pi he né sük
szín he lyé ül a Ten ger szem Üdü lő par kot és
Campinget…

– Ez így van, a mai ro ha nó vi lá gunk ban
egy re töb ben sze ret nék a ter mé szet kö zel sé gét
érez ni. A négy hek tá ros par ko sí tott üdü lő park -
ban ere de ti leg né hány fa ház és sá tor hely volt
csu pán, de fo lya ma to san fej lesz tet tünk. En nek
kö szön he tő en ma 45 üdü lő há zunk van, eb ből
16 superior – az az szál lo dai kö rül mé nyek nek
meg fe le lő szín vo na lú – ház. Mind egyik ház
sa ját minikonyhával és für dő szo bá val ren del -
ke zik. Ter mé sze te sen ren del ke zünk sa ját úszó -
me den cé vel is, azon ban a sá ros pa ta ki ter mál -
für dő is az üdü lő park szom széd sá gá ban ta lál -
ha tó. Ta lán a leg job ban úgy tud nám jel le mez -
ni az üdü lő par kot: „Egy sze let nyi ter mé szet”,
ahol min den ki meg ta lál ja a pénz tár cá já nak
meg fe le lő szál lás le he tő sé get. 

– Ha már szó ba ke rül tek a szál lás le he tő -
sé gek, ejt sünk szót a Ho tel Königről is!

– Ez a szál lo dánk 10 km-re Sá ros pa tak tól,
Sá tor al ja új hely cso dá la tos sé tá ló ut cá ján vár ja
az üz le ti úton lé vő, vagy kul tú rát, spor tot
ked ve lő ven dé ge ket. Sá tor al ja új hely egy re
von zóbb, ka land park épült, itt mű kö dik Ma -
gyar or szág leg na gyobb négy év sza kos sí pá -
lyá ja, leg hos  szabb bobpályája és li be gő je. A
Ho tel König há rom csil la gos, de ha son ló an a
Ho tel Bod rog Wellnesshez, min den szo ba
lég kon di ci o nált, minibárral fel sze relt. Mind a
négy egy sé günk be ma xi má lis ké nye lem mel
vár juk a ked ves ven dé ge ket!

Sárospatakon a Hotel Bodrog Wellness az éttermével, üdülőparkjával és campingével kínál pihenést az idelátogatóknak

Ku li ná ris él mé nyek és wellness pi he nés Sá ros pa ta kon

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
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Hotel Bodrog Wellness **** • 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 58. • +36-47/311-744 • info@hotelbodrog.hu



Sá ros pa tak Zemp lén ide gen for gal mi és kul tu -
rá lis köz pont ja, Szent Er zsé bet szü lő vá ro sa,
több mint 800 éves tör té nel me so rán sok jel -
zőt ér de melt ki. Ne vez ték „is ko la vá ros”-nak,
„Ma gyar Cambridge”-nek, „Bodrogparti
Athén ”-nek, vagy a „ma gyar for ra dal mak
orosz lán bar lang já”-nak. Pe tő fi Sán dor e sza -
vak kal il let te Sá ros pa ta kot: „Szent Föld”...

Szepsi Laczkó Má té, volt pa ta ki di ák a
Lorántffy-család ud va ri lel ké sze ké szí tet te az
el ső aszú bort, és aján lot ta fel Lorántffy Zsu -
zsan na fe je de lem as  szony nak. A kul tu rá lis,
mű em lé ki, fa lu si és sport tu riz mus, ter mé szet -
já rás, tú rá zás és a Végardó Für dő szám ta lan
ki kap cso ló dá si le he tő sé get biz to sít az ide lá -
to ga tók nak.

A vá ros jel leg ze tes ar cu la tát a pa ti nás mű -
em lék épü le tek és a mo dern épí té szet re me ke -
i nek sze ren csés öt vö ze te ha tá roz za meg.

A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Rá kó czi Mú -
ze u ma Ma gyar or szág leg je len tő sebb
Rá kó czi -kul tusz he lye. A pa ta ki vár ha zánk
leg is mer tebb ké ső re ne szánsz épü let együt te -
se. Sá ros pa tak a kö zép kor ban a ma gyar ki -
rály nők ked velt bir to ka volt. 

A 2008-ban basilica minor cí met nyert
gótkius temp lom ban őr zik Szent Er zsé bet
csont- és ru ha erek lyé jét. A vá ros la kói min den
pün kösd va sár na pon tör té nel mi me net tel em lé -
kez nek Er zsé bet re, pün kösd hét főn pe dig ün -
ne pi mi sét és kör me ne tet tar ta nak az erek lyé -
vel. A Szent Er zsé bet Ház ki in du ló pont ja a Sá -

ros pa tak ról a Zemp lé ni-hegy ség leg szebb tá ja -
in át Kas sá ra ve ze tő gya lo gos za rán dok út nak. 

Az 1531-ben ala pí tott Sá ros pa ta ki Re -
for má tus Kol lé gi um ban ta nult az év szá zad -
ok so rán töb bek kö zött Cso ko nai Vi téz Mi -
hály, Kos suth La jos és Szemere Ber ta lan. A
Tu do má nyos Gyűj te mé nyek Nagy könyv tá -
ra tel jes könyv ál lo má nya meg kö ze lí ti a fél -
mil lió kö te tet, a könyv tár dísz ter mét
Pollack Mi hály ter vez te.

A Makovecz Imre építész által megálmodott
Művelődés Háza színházi és kamara előadások-
nak, zenei eseményeknek, irodalmi találkozók-
nak, könyvtári szolgáltatásoknak, tanácskozá-
soknak és konferenciáknak is helyet ad.  

A nagy múltú Végardó Fürdő – szintén
Makovecz Imre tervei alapján – 2009 júni -
usában teljesen megújult. A Megyer-hegyi
Tengerszem 2011-ben elnyerte Magyarország
legszebb természeti helye címet.

Sá ros pa tak – „A sza bad ság ősi föld je”
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A 16. században épült sárospataki Rákóczi-vár a mai város közepén áll
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Az 1958-ban kez dő dő ku ta tó fú rás és több -
irá nyú vá gat haj tás ered mé nye ként 1959-
ben per lit bá nyá szat kez dő dött a zemp lé ni
Pálháza tér sé gé ben. A per lit egy olyan vul -
ká ni üveg, amely kü lön le ges tu laj don sá gok -
kal ren del ke zik. El ső sor ban hang- és hő szi -
ge te lő tu laj don ság gal, így az épí tő ipar ban
mint egy 60 szá za lé kos a pi a ci ré sze se dé se. A
má sik fon tos sa já tos sá ga az úgy ne ve zett
szű rő tu laj don sá ga, ezért a gyógy szer ipar és
az élel mi szer ipar is szí ve sen hasz nál ja.
Ezen kí vül a me ző gaz da ság is al kal maz za –
csak ke ve sen tud ják, hogy a hol land ter me -
lés mint egy 40-50 szá za lék ban –, el ső sor ban
a pap ri ka, pa ra di csom, ubor ka ter me lés
tör té nik per li tes alapon– so rol ja e kü lön le -
ges anyag fel hasz nál ha tó sá gá nak sok szí nű -
sé gét dr. Far kas Gé za, a Per lit 92 Kft. tu laj -
do nos-ügy ve ze tő igaz ga tó ja. 

Mi u tán a per lit egy rit ka ás vány nak szá mít
Eu ró pá ban, mind ös  sze há rom je len tős bá nya
ta lál ha tó, ezek egyi ke a pálházai. Eu ró pa el -
lá tá sá ban kö rül be lül 25-30 szá za lék nyi ré sze -
se dé se van a ma gyar per lit nek. Ez az anyag
7-es pH-ér té kű, tel je sen sem le ges sav bá zi sú,
amely nek egyéb hid ra u li kus tu laj don sá gai
van nak, ezért szí ve sen hasz nál ták kör nye zet -
ba rát ce men tek elő ál lí tá sa so rán is. A Per lit
92 Kft. ma már 16 or szág ba szál lít, a leg je -
len tő sebb part ne re Né met or szág, Auszt ria és
Len gyel or szág, de egy re je len tő sebb az
orosz, uk rán, ro mán, szerb, hor vát cseh és
szlo vák ér dek lő dés is. – Az 50-es évek vé gén

fel tárt ré gi bá nyá ban még mint egy 15 év re
ele gen dő nyers anyag ta lál ha tó – mond ja dr.
Far kas Gé za. – Az el múlt 30 év ben ki épült
egy vi lág szín vo na lú őr lő, osz tá lyo zó és fel -
dol go zó mű, ahol kü lön le ges, 95 szá za lé kos
tisz ta sá gú őr le mé nye ket ál lí tunk elő – te szi
hoz zá. A cég leg fon to sabb part ne re a BAU-
MIT cso port Auszt ri á ban, Né met or szág ban a
KNAUF cso port, de ha zánk ban és a kör nye -
ző or szá gok ban is van nak vá sár ló ik. A tár sa -
ság már ci u si ter me lé sé nek 94 szá za lé ka ex -
port ra, 6 szá za lé ka ha zai fel hasz ná lá sa ke rült. 

A Per lit 92 Kft. min den év ben je len tős fej -
lesz té se ket hajt vég re. Ta valy 100 mil lió fo -
rin tot nyert el az Észak-Ma gyar or szá gi Ope -
ra tív Prog ram ke re té ben a NORDA Észak-
Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy -
nök sé gen ke resz tül. En nek ré vén olyan szá rí -

tó- és tárolórendszert épí tet tek ki, ahol kö zel
18 ezer ton na nyers bá nya ter mé ket tud nak tá -
rol ni. A be ru há zás no vem ber ben kez dő dött,
je len leg 97 szá za lé kos szin ten van, a mű sza ki
át adás má jus 7-én meg tör tént, az ün ne pé lyes
át adás és tel jes üzem be he lye zés pe dig má jus
23-án lesz. Köz ben az egyik len gyel part ner -
cé gük kel kö zös (70-30 szá za lé kos tu laj do ni
há nya dú) perlitfeldolgozót és -duzzasztót épí -
te nek, amely már csak nem 70 szá za lé kos ké -
szült ség ben van. A Per lit 92 Kft. te vé keny sé -
gét jó részt au to ma ti zált gé pek kel vég zi há rom
mű szak ban. Ma már 100 szá za lé kig ma gyar
tu laj do nú a tár sa ság. Mun ka vál la ló inak szá ma
65, a vál lal ko zás sal szo ro san mint egy 20 vál -
lal ko zás mű kö dik együtt. Emel lett Mün chen -
ben és Bu da pes ten kül ke res ke del mi kép vi se -
le tük van – tud juk meg dr. Far kas Gé zá tól.

Eu ró pa egyik leg je len tő sebb perlitbányája Pálházán ta lál ha tó

Nyolc év vel ez előtt öt ven zemp lé ni és bod -
rog kö zi ön kor mány zat úgy dön tött, hogy
év ti ze dek re elő re meg ter ve zik a kor sze rű,
uni ós szin tű ivó víz- és csa tor na há ló za tot a
Zemp lé ni Víz mű Kft. el lá tá si te rü le tén. Si -
ke res kor mány za ti és EU-s pá lyá zat után
hoz zá is kezd tek a meg va ló sí tás hoz. Az 50
ön kor mány zat nak si ke rült fe lül emel ked -
nie sa ját rész ér de ke in, hogy akár üt kö zé -
sek so rát is vál lal va együtt mű köd je nek a
tér ség e je len tős pro jekt jé nek meg va ló sí tá -
sá ban – mond ja a Zemp lé ni Víz mű Kft.
igaz ga tó ja, La ka tos Ist ván. 

A tár sa ság a tu laj do no sok kal kö zö sen meg fo gal -
ma zott, nagy ívű ter ve it a víz el lá tás ban, a
szenny víz el ve ze té sé ben és tisz tí tá sá ban ma ra -

dék ta la nul meg va ló sí tot ta – mond ja La ka tos Ist -
ván. Kü lö nö sen si ke res pro jek tek va ló sul tak
meg a biz ton sá gos ivó víz el lá tást és az ivó víz
mi nő sé gét ja ví tó prog ra mon be lül. Ezek ből há -
rom már el ké szült, s ha az utol só is
meg va ló sul, tel jes kö rű lesz a víz -
mű hos  szú tá vú prog ram ja. Na -
gyon nagy ér ték a sá tor al ja új he lyi
tör té nel mi víz bá zis, amely nek ka -
pa ci tá sa a II. szá mú víz bá zis sal
együtt biz to sít ja a 750-800 ezer fo -
gyasz tó la kos sá gi ivó víz szük ség le -
tét. A sá tor al ja új he lyi ivó víz bá zis im már 110
éve ugyan olyan men  nyi ség ben és mi nő ség ben
szol gál tat mi nő sé gi ivó vi zet – tech no ló gi ai ke -
ze lés nél kül. 

Min den be ru há zás ese té ben azon ban nem
mond ha tó el, hogy meg bíz ha tó, jó mi nő ség ben és
ala csony szol gál ta tá si áron ké szül nek el – a rossz
ön kor mány za ti dön tés után – a szenny víz el ve ze tő
és -tisztító rend sze rek, mert ese ten ként a tu laj do -
nos ön kor mány zat ok nem tar tot ták be a szol gál ta -
tó szak mai elő írá sa it – tud juk meg az igaz ga tó tól.
A Zemp lé ni Víz mű Kft. ezért hét te le pü lé sen nem
vet te át üze mel te tés re az el ké szült szenny víz el ve -
ze tő és -tisztító rend sze re ket. Tár sa sá gunk ugyan -
is na gyon kö vet ke ze tes, és a fo gyasz tók ér de ke it
ma xi má li san szem előtt tar tó ma ga tar tást kö vet
be ru há zá sai so rán, azon ban az üze mel te tés től tár -
sa sá gunk nem zár kó zik el – te szi hoz zá.

A hos  szú tá vú tár sa sá gi mű kö dés fenn tart -
ha tó sá ga ér de ké ben új ala pok ra kell he lyez ni a
szol gál ta tá sok árá nak meg ha tá ro zá sát. Sza kí -
ta ni kell az zal a gya kor lat tal, hogy a je len tős

több let költ sé ge ket és több let ter he ket,
ame lyek a tár sa ság ra há rul nak, min dig a
két nagy tu laj do nos, Sá tor al ja új hely és
Sá ros pa tak vi sel je, mi köz ben a töb bi tu -
laj do nos szo ci á lis jel le gű tá mo ga tást él -
vez – ma gya ráz za La ka tos Ist ván. A
Zemp lé ni Víz mű Kft. olyan gaz da ság po li -
ti kát kí ván foly tat ni, amely ben a szol gál -

ta tá sok árát a fo gyasz tás he lyén fel lé pő költ sé -
gek fi gye lem be vé te lé vel ha tá roz zák meg, s
amely biz to sít ja a hos  szú tá vú, mű kö dő ké pes
fenn tart ha tó sá got  – te szi hoz zá az igaz ga tó. 

Nagy ívű köz mű fej lesz tés a Zemp lé ni Víz mű Kft. te rü le tén

La ka tos Ist ván 1951-ben szü le -
tett. Nős, két fel nőtt gyer mek
édes ap ja. Ok le ve les épí tő mér -
nök ként és okleveles gé pész -
mér nök ként szer zett egye te mi
dip lo mát. A Zemp lé ni Víz mű
Kft.-nek 10 éve ügy ve ze tő
igaz ga tó ja. Ko ráb ban ter ve ző -

ként, be ru há zó ként, üze mel te tő ként, épí tés-ki vi te -
le ző ként, és ha tó sá gi te rü le te ken tör té nő ve ze tő be -
osz tá sok ban te vé keny ke dett.

A vízmű gépháza

A perlitbánya Pálházán
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• 4 kü lön bö zõ ne héz sé gi fo kú kalandtúrapálya kép zett és gya kor lott 
tú ra ve ze tõk kel

• 4 év sza kos mû anyag sí pá lya sí is ko lá val és síkölcsönzõvel
• Hó ágyú zott sí pá lyák és szán kó pá lya a té li sze zon ban
• Kö zép-Ke let-Eu ró pa leg hosszabb té li-nyá ri bobpályája
• Ma gyar or szág leg hos  szabb li be gõ je, mely nek vég ál lo má sa a fel újí tott

ma gas-he gyi ki lá tó
• Há rom TUBBY, az az hófánkpálya moz gó jár dá val
• 15 ál lo mást ma gá ba fog la ló tanösvényrendszer, mely be mu tat ja 

Zemp lén nö vény- és ál lat vi lá gát

Ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ink:
• Hi deg-me leg kony hás, nyi tott és fe dett te ra szú bü fé
• Az or szág egyet len símúzeuma
• EU-s gyer mek ját szó tér
• Szán kó pá lya
• Fér fi-nõi zu hany zó és öl tö zõ
• Iro dák internetkapcsolattal
• Kon fe ren cia te rem
• Or vo si szo ba
• Aka dály men te sí tett ka land park és köz pon ti épü let

Cso dá la tos ter mé sze ti kör nye zet ben, a
szlo vák ha tár mel lett fek szik Sá tor al ja új -
hely. A ma mint egy 20 ezer la kost szám lá ló
kis vá ros volt egy kor Zemp lén vár me gye
szék he lye, ám Tri a non és az 1945-ös ese -
mé nyek a me gye há rom ne gyed ét és a vá ros
jó ré szét a ha tá ron túl ra, Szlo vá ki á hoz csa -
tol ták. Több év ti zed nyi „gyen gél ke dés”
után a te le pü lés egy ko ri hát rá nyát elő nyé -
re for dí tot ta, s az el múlt évek ben Ma gyar -
or szá gon is egye dül ál ló tu risz ti kai fej lesz -
té sek tör tén tek – mind ezt Szamosvölgyi
Pé ter pol gár mes ter től tud juk, akit az utób -
bi évek fej lesz té se i ről is kér dez tünk. 

– A tri a no ni „örök sé get” ho gyan tud ták elő -
nyük re for dí ta ni?
– A 90-es évek ele jén fel is mer tük lo gisz ti kai
elő nyün ket, s a be fek te tők ben erő sí tet tük Szlo -
vá kia, Len gyel or szág, a bal ti ál la mok, Uk raj -
na, Orosz or szág és Ro má nia kö zel sé gét. En -
nek kö szön he tő en több – el ső sor ban né met –

cég te le pe dett le, de a mun ka nél kü li sé gi rá ta
még így is 11 szá za lék kö rü li a vá ros ban, és
mint egy 30-50 szá za lé kos a tér ség ben. 16 hek -
tár nyi te rü le tet ipa ri park ká nyil vá ní tot tunk,
amely ből még 2 hek tár ke res be te le pü lőt. Je -
len leg há rom cég gel tár gya lunk, és bí zom ab -
ban, hogy újabb mun ka hely te rem tő be fek te tő -
ket tu dunk ide von za ni. Fon tos szá munk ra,
hogy ne csak a tu riz mus te remt sen meg él he -
tést, ha nem az ipar is. Az ön kor mány zat ezt a
ma ga esz kö ze i vel tá mo gat ja – ked ve ző árú te -
lek kel, ked vez mé nyek kel –, és a 4 szak kép ző
is ko la tu dás bá zi sá val vár juk a be fek te tő ket. 

– A tu riz mus te rü le tén az el múlt évek ben
je len tős fej lesz té sek történtek…

– Mint egy 40 mil li árd fo rint ér ke zett a vá -
ros ba be fek te tők és uni ós for rá sok ré vén.
Meg újult a vá ros köz pont, a sé tá ló ut ca, a pol -
gár mes te ri hi va tal, a le vél tár. Új pi a cot épí tet -
tünk, de a bí ró sá got és a ró mai ka to li kus temp -
lo mot is új já va rá zsol tuk. A Zemp lén Ka land -
park ban 1400 mé ter hos  szú li be gő-fel vo nó,

Kö zép-Eu ró pa leg hos  szabb bobpályája (2275
mé ter), mű fü ves, 350 mé ter hos  szú, egész év -
ben hasz nál ha tó sí pá lya vár ja a lá to ga tó kat. A
té li spor tok ked ve lői szá má ra a há rom sí pá -
lyán kon 8 hó ágyú val 65 na pon át biz to sí tot tuk
a ha vat. Ez év jú li u sá ra gör kor cso lya pá lya, de -
cem ber re pe dig mű jég pá lya ké szül. 

– A tér ség ha gyo má nyos bo rá sza ta meny  -
nyi re je le nik meg a tu risz ti ka pi a cán?

– Két pin ce so runk van, amely ből az egyik,
az ung vá ri pin ce sor a vi lág örök ség ré sze. Nyi -
tott pin ce na po kat, pin ce fesz ti vá lo kat tar tunk,
s a ren dez vé nye in ket éven te 230-240 ezer
ven dég lá to gat ja. Azt re mé lem, hogy a be ru -
há zá sok be fe je zé se után há rom éven be lül
leg alább fél mil li ó nyi an jön nek el, így Tokaj-
Hegyalján a leg több lá to ga tó ja Sá tor al ja új -
hely nek lesz. Pün kösd kor nyí lik meg a vá ros -
köz pont ban a bor kós to ló, ahol szin te min den
he lyi ter me lő és pa lac ko zó be mu tat ko zik. 

Tokaj-Hegyalja tu risz ti kai pa ra di cso ma Sá tor al ja új hely

A sátoraljaújhelyi szépen felújított városháza épülete a szintén megújult főtéren

A sá tor al ja új he lyi Ma gas-he gyi Sport cent rum – Zemp lén Ka land park
egész év ben az aláb bi él mény ele mek kel vár ja ked ves lá to ga tó it:

A Zemp lén Ka land park ban szer ve zett is ko lai, mun ka he lyi cso por tok rész vé te le is biz to sí tott, akár 
osz tály ki rán du lás, akár mun ka he lyi sza bad idős prog ra mok, il let ve csa pat épí tő tré nin gek ke re tén be lül is!

Ke res sen min ket, kér je sze mély re sza bott aján la tun kat!

Bő vebb in for má ci ó kért lá to gas son el hon la punk ra: www.zemplenkalandpark.hu,
vagy kér jen aján la tot e-mailben: kalandpark@btel.hu.

Szamosvölgyi Pé ter 1962-ben
szü le tett Sá tor al ja új hely en. Két
gyer mek édes ap ja. A sá ros pa ta -
ki Comenius Ta ní tó kép ző Fő is -
ko la nép mű ve lő-ta ní tó sza kán
szer zett dip lo mát és ezt kö ve tő -
en Sá tor al ja új he lyen kezd te ta -
ná ri pá lyát. 1994-től ön kor -

mány za ti kép vi se lő és 1998 óta pe dig Sá tor al ja új -
hely Vá ros Pol gár mes te re, 2002-től a Bor sod-Aba -
új-Zemp lén Me gyei Köz gyű lés tag ja.
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Ma Ma gyar or szá gon még min dig nincs a
köz tu dat ban az a tény, hogy a ma gyar csa -
lá di cé gek ad ják a ha zai vál lal ko zá sok több
mint 70 szá za lé kát. Az eu ró pai sta tisz ti kák
pe dig azt mu tat ják, hogy egy or szág GDP-
jé nek több sé gét a csa lá di vál lal ko zá sok ál -
lít ják elő, és ezek a vál lal ko zá sok biz to sít -
ják a mun ka he lyek több mint 60 szá za lé -
kát. „Az olyan cé gek, mint ami lye nek mi is
va gyunk, a hasz not a cég nö ve ke dé se ér de -
ké ben vis  sza for gat ják, új ér té ke ket te rem -
te nek, a ré gi e ket pe dig meg men tik. Ez zel
Ma gyar or szág hos  szú tá vú gaz da sá gi és
tár sa dal mi fej lő dé sét is biz to sít juk” –
mond ta la punk nak a Continental Do hány -
ipa ri Zrt. ve zér igaz ga tó ja, Füzi Csa ba. 

– Hon nan in dult a tár sa ság, mi kor ala kult? 
– A cég ere de ti leg egy má sik né ven, Hód me -
ző vá sár he lyen ala kult meg – 2011-ben volt
15 éves. A jog elő döt két ma gyar csa lád ala pí -
tot ta, s a tár sa ság né hány hó nap alatt 6 szá za -
lé kos pi a ci ré sze se dést ért el, amely ki ma gas -
ló ered mény volt ab ban az idő ben. Az ala pí -
tók 1998-ban vá sá rol ták meg a je len le gi, sá -
tor al ja új he lyi do hány gyá rat, amely ta valy
120 éves volt. Eb ben a pro fil ban ma Ma gyar -
or szá gon ez az egyet len 100 szá za lék ban ma -
gyar tu laj do nú vál lal ko zás, és igen si ke re sen
mű kö dik. Ez an nak kö szön he tő, hogy te vé -
keny sé günk so rán ar ra tö rek szünk, hos  szú tá -
von sta bi lan mű köd jön a cég, s még a tu laj do -
no sok uno kái is eb ből tud ja nak meg él ni. A
min den év ben zaj ló fej lő dés pe dig azt mu tat -
ja, hogy jó úton ha la dunk. 

– Mi min den tör tént az el múlt más fél év ti -
zed ben?

– Az el múlt 15 év ben egy ko moly cég cso -
port tá vál tunk, amely a do hány ipar tel jes ver -
ti ku mát fel öle li a do hány ter mesz tés től a fel -
dol go zá son át a vég ter mék elő ál lí tá sá ig és a
ke res ke de le mig. Nö ve ke dé sünk kul csa pe dig
a kre a tív gond ol dás és a ko moly csa pat mun -
ka. Az el múlt 15 év so rán min den év ben volt
leg alább egy öt let, amely nek gyors ki vi te le -
zé sé vel ver seny előny re te het tünk szert. A
cég cso port nál ös  sze sen 500 em bert fog lal -
koz ta tunk – kö zü lük 250-en a sá tor al ja új he lyi
gyár ban dol goz nak. A gyár ra és a cég cso port -
ra is a fej lesz tés jel lem ző, így az utób bi idő -
ben a lét szá munk is nö ve ke dés nek in dult. A

do hány ipa ron kí vül a ká vé üz let ág ban is ér -
de kel tek va gyunk. Sa ját ká vé pör kö lő üze -
münk van Hód me ző vá sár he lyen. Ká vé el -
adás ra és ká vé gé pek bér be adá sá ra, üze mel te -
té sé re sza ko so dott vál lal ko zá sok is tag jai a
cég cso port nak. 

– Men  nyi re érin tet te a cég cso por tot a gaz -
da sá gi vál ság?

– Ter mé sze te sen érin tett ben nün ket is, hi -
szen a ma gyar or szá gi pi a cot fo lya ma to san
érin ti a vá sár ló erő csök ke né se. Ez ér te lem sze -
rű en ki hat a do hány- és ká vé ipar ra is, hi szen
csök ken a fo gyasz tás, s in kább az ala cso -
nyabb árú ter mé ke ket ke re sik a vá sár lók. Csa -
lá di vál lal ko zá sunk fő haj tó ere je azon ban az
al ko tás, az el kez dett üz let foly ta tá sa, a vál la lat
jó me ne dzse lé se és gya ra pí tá sa a min den ko ri
kö vet ke ző ge ne rá ció szá má ra. Hos  szú tá vú,
ge ne rá ci ó kon és gaz da sá gi vál sá go kon át íve lő
stra té gi á ban gon dol ko dunk. Ha szét né zünk a
gaz da sá gi élet ben, lát nunk kell, hogy a pi a co -
kat óri á si mul ti na ci o ná lis cé gek ural ják, s ez
alól Ma gyar or szág sem ki vé tel. Ezek a mul ti -
na ci o ná lis cé gek ren ge teg pénzt fek tet nek fej -
lesz té sek be, il let ve a ha té kony ság nö ve lé sé be.
Lát ha tó te hát, hogy fej lesz té sek nél kül a ha zai
vál lal ko zá sok sem le het nek ver seny ké pe sek. 

– Önök ho gyan tud ják tar ta ni a lé pést e
ver seny ben? 

– Az el múlt 6 év ben több mint 4 mil li árd
fo rint ér té kű fej lesz tést haj tot tunk vég re csak
itt, Sá tor al ja új he lyen. Ezek kö zött vol tak
gép be szer zé sek, épü let re konst ruk ci ók, mo -
der ni zá ció és a dol go zók fej lesz té se. A glob-
alizáció ko rá ban ne künk is a globalizált cé -
gek kel kell ver se nyez nünk. A ha zai csa tá kat
úgy tud juk meg nyer ni, ha mi ma gunk is ter -
jesz ke dünk a vi lág pi a con. Ezen az úton már
el in dul tunk, hi szen ed dig 25 or szág ba ju tot -
tunk el, ahol már ká in kat épít jük. Az unió tag -
ál la ma i ba – el ső sor ban Né met or szág ba, Spa -
nyol or szág ba, Olasz or szág ba –, il let ve uni ón
kí vü li or szág ba irá nyu ló ex por tunk nö ve ke -
dé se az utób bi évek ben meg ha lad ta az éven -
kén ti plusz 15 szá za lé kot. Szé les termékport-
fólióval, vi lág szín vo na lú ter mék ská lá val va -
gyunk je len a ha zai és kül föl di pi a con, hi szen

kö zel 200 ter mé ket gyár tunk. Rend kí vül ru -
gal ma sak va gyunk, és ez se gí ti az ex por tot. 

– Men  nyi re fon tos az Önök szá má ra a kör -
nye zet vé de lem?

– Na gyon ko mo lyan oda fi gye lünk e te rü -
let re, hi szen pro fi lunk ból adó dó an je len tős
hul la dék kép ző dik a gyár tás so rán. Mind ez
azért is kü lö nö sen fon tos szá munk ra, mert a
gyár egy kor a vá ros szé lén állt egy üres te rü -
let egy ré szén, ma azon ban igen csak be épült
a kör nyék. Így az tán sem mi olyan kör nye ze ti
ter he lés nem le het sé ges, amely za va ró len ne.
A hul la dék gaz dál ko dás tel jes mér té ben az eu -
ró pai szab vá nyok nak meg fe le lő en zaj lik. 

– Mi lyen nek lát ja, il let ve mi ként ter ve zik a
cég cso port jö vő jét? 

– Min den kép pen fej lesz tés re, in no vá ci ó ra tö -
rek vő, meg újul ni ké pes, és az élel mi szer ipar több
te rü le tén is gyár tá si, ter me lé si le he tő sé get ke re ső
cég cso port tá sze ret nénk vál ni. 2015-re egy több
lá bon ál ló mul ti na ci o ná lis élel mi szer-ipa ri cég -
cso port tá kí vá nunk fej lőd ni 50 mil li árd fo rint fe -
let ti for ga lom mal, mi köz ben meg őriz zük a 100
szá za lék ban ma gyar tu laj dont. Sze ret nénk pél da -
mu ta tó ak len ni a si ke res csa lá di – nem zet kö zi leg
is el is mert – cé gek új já é lesz té sé ben Ma gyar or -
szá gon, és mint ahogy ed dig, to vább ra is nagy
hang súlyt fek tet ni az em be ri ér té kek re és kap cso -
la tok ra. Mi a ma gyar or szá gi do hány ter mesz té sek
mint egy 25 szá za lé kát in teg rál juk, és el ső sor ban
ma gyar do hány alap anyag ok ból dol go zunk. Így
te hát nem csak az 500 mun ka vál la lónk éle tét be -
fo lyá sol ja a cég és az ipar ág jö vő je, ha nem a ter -
mesz tő két és csa lád ju két is.  

In no vá ció és kre a ti vi tás a fo lya ma tos fej lő dés kul csa 

Fontos állomás a minőségellenőrzés: Füzi Csaba vezérigazgató és ifj. Sánta János alelnök

Folyamatosan fejlesztik a gépparkot

Füzi Csa ba 1961-ben szü le -
tett Eger ben. Vég zett sé ge
alap ján me ző gaz da sá gi vál la -
la ti gaz da ság tan mér nök és
lo gisz ti kai szak mér nök. 1979
óta a do hány ipar ban dol go -
zik, ahol a ter mel te tés től
kezd ve a kész ter mék elő ál lí -

tá sig min dig dohányközeli szak mai po zí ci ó kat
töl tött be. Nős, négy gyer me k édesapja.



A Hol ló há zi Hungarikum Nonprofit Kft.
cél ja, hogy hos  szú tá von, ki szá mít ha tó gaz -
da sá gi ke re tek kö zött to vább vi gye a több
mint két év szá za dos múlt ra vis  sza te kin tő
hol ló há zi fi nom ke rá mia gyár tá si ha gyo -
má nya it. A száz szá za lé kos ál la mi tu laj do -
nú cég ügy ve ze tő igaz ga tó ja, Pálfi Jó zsef
la punk ké ré sé re fel idéz te a hol ló há zi por -
ce lán múlt ját, fel vá zol ta jö vő jét.

– Me lyek vol tak a hol ló há zi por ce lán gyár tás
leg fon to sabb mér föld kö vei?
– Ma gyar or szá gon a leg ré gebb óta Hol ló há -
zán van fo lya ma tos ipa ri ter me lés. 1777-ben
kez dő dött, ak kor a Kár olyi-csa lád bir to kán
egy üveg hu tát lé te sí tet tek. Az 1820-as évek -
ben ka o lint ta lál tak a kör nyék ben, és 1831-től
át tér tek a kő edény gyár tás ra. A szom szé dos
Telkibányán ké szí tet ték az el ső ma gyar por -
ce lánt. A por ce lán- és a kő edény gyár egye -
sült. Az üzem sor sát Tri a non meg pe csé tel te,
hi szen a 20 km-re fek vő Kas sa volt a leg főbb
fel ve vő pi ac. A kö vet ke ző for du ló pont 1948-
ban volt. Már ci us ban ál la mo sí tot ták, és a
terv gaz da ság ke re té ben ol csó, egy sze rű,
igény te len „elektroporcelánokra” tér tek át.
Az or szág vil la mo sí tá sa 55-re be fe je ző dött, a
gyár itt ma radt ter mék nél kül, 56-ban meg
akar ták szün tet ni. 1966-ban egy kor mány ha -
tá ro zat szü le tett a fej lesz tés ről. Egy 750 ton -
na/év ka pa ci tá sú, ak ko ri kö rül mé nyek kö zött
mo dern gyá rat hoz tak lét re, ami egyéb ként
ma is meg fe le lő szín vo na lú nak szá mít. A ko -
ráb bi száz fő kö rü li kis üzem lét szá ma 7-800
fő re duz zadt. A kö vet ke ző mér föld kő 1981-
ben volt, ami kor Szász End re Ame ri ká ból ha -
za tér ve „fel fe dez te” a hol ló há zi por ce lánt.

– A ma gyar Dalíként em le ge tett fes tő- és
gra fi kus mű vész mi lyen vál to zást ho zott a
gyár éle té ben?

– Ha son ló kép pen Dalíhoz, Szász End re is
sze re tett vol na az örök ké va ló ság nak fes te ni, a
por ce lán pe dig nem oxidálódik… Vi szont sík
por ce lánt nem le het gyár ta ni. 1400 fo kon ége -
tik, az anyag meg ol vad, igyek szik gömb for -
mát fel ven ni, nem vé let len, hogy csem pe nincs
por ce lán ból. Ezt úgy hi dal ták át, hogy na -
gyobb la po kat ön töt tek ki, a kö ze pét ki vág ták.
Az el ső né hány szig nált kép nek nagy ke let je
volt, de a tö meg gyár tás nak nem volt pi a ca. 

Szász End ré nek egy ki sebb gyá rat épí tet -
tek egy ami 1984-re ké szült el, 86-ig itt szü -
let tek az ő ké pe i vel dí szí tett ter mé kek li mi tált
szé ri á ban, míg a má sik – na gyobb – gyár to -
vább ra is a meg szo kott ter mék pa let tát ál lí tot -
ta elő. A rend szer vál tás és a ve le együtt já ró
pi ac nyi tás mi att a hol ló há zi por ce lán po zí ci ó -
ja so kat rom lott, a ver senyt nem tud ta fel ven -
ni az ol csóbb tö meg ter mé kek kel.

– Ho gyan ala kult ki a hol ló há zi min ta vi lág?
– A mos ta ni min ta kincs még a szo ci a liz -

mus alatt ala kult ki. A het ve nes
évek ben tíz mű vész dol go zott
itt egy idő ben, nya -
ran ta al ko tó tá bo ro kat
szer vez tek a mű vé -
szek nek. Ab ból egy-
egy min ta – ami ki áll -

ta a pi ac és az idők pró bá ját – fenn ma radt.
Szász End re meg ha tá ro zó volt, de ma már
nem gyárt juk a ter mé ke it, mert nem si ke rült
meg egyez ni az öz ve gyé vel.

– A mos ta ni konst ruk ció mi ó ta mű kö dik?
– Én ta valy ke rül tem a Hollóházi Hunga -

rikum Nonprofit Kft. élé re, 2011 áp ri li sá tól
vet tük át a gyűj te ményt, az épü le tet pe dig a
fel szá mo ló tól bé rel jük. Ki lenc ven öt em bert
fog lal koz ta tunk, ami tö re dé ke ugyan a ko ráb -
bi nak, de mi va gyunk a Hegy köz leg na gyobb
fog lal koz ta tó ja. An nak, hogy nem szűnt meg
a hol ló há zi por ce lán, meg ma radt a mú ze um,
át té te les hasz na is van, ez a tu ris ta for ga lom,
ven dég lők, pan zi ók szá má ra is be vé telt je -
lent. Nem állt le a ter me lés, és meg őriz zük a
hol ló há zi por ce lán gyár tás ha gyo má nya it, át -
vet tünk tíz már ka bol tot is. Azt gon do lom,
hogy ez az egyik erős sé günk, ez ad ja a bel föl -
di for gal munk több mint öt ven szá za lé kát.

– Mek ko ra a ter me lé si ka pa ci tás?
– Ere de ti leg 750 ton na vol na, de egy ke men -

ce le van bont va, így 500 ton nát tu dunk gyár ta -
ni tel jes üzem ben. Ez zel szem ben 100-150 ton -
na kö rül van a gyár tás, így van sza bad ka pa ci -
tás, amit igyek szünk ér té ke sí te ni. Je len leg a leg -
na gyobb meg ren de lőnk egy skan di náv lé gi tár -
sa ság, amely nek fe dél ze ti edé nye ket gyár tunk.

– A vál ság ha tá sa it meg síny let ték?
– Az el múlt öt év ben meg fe le ző dött a

bel föl di for ga lom, az idén 500 mil lió kö rül
vár juk. A leg na gyobb ré sze azon ban nem
klas  szi kus por ce lán ter mék, ha nem bér mun -
ka. Ké szí tünk buty ko so kat, té ge lye ket, fi o -
lá kat. 2009-ben új ra meg ho no sí tot tuk a kő -
edény gyár tást, mert ugyan az az alap anyag,
csak ol csóbb a tech no ló gia, így a ter mék is
ked ve zőbb árú.

– Mi lyen pers pek tí vá ja van a cég nek?
– Én úgy lá tom, hogy ez az ipar ági élet gör -

be ha nyat ló sza ka szá ba ju tott. A ma nu fak tu rá lis
por ce lán gyár tás 300 éves élet tar ta ma le ál do zó -

ban van, az el múlt 15-20 év ben a
nagy üze mi, au to ma ti zált gyár tás lé -
pett a he lyé be ugyan úgy, mint a zok -
ni- vagy a ci pő gyár tás ese té ben. A tá -
vol-ke le ti or szá gok nagy üze me i ben

ol csóbb a mun ka erő, az adó te her, az ener gia.
Nem le het ár ban ve lük ver se nyez ni. A sze re -
pünk az, hogy ugyan úgy, mint egy gén bank,
meg őriz zük a ha gyo má nyo kat. És azt sem fe -
lejt het jük el, hogy még min dig fél mil li árd fo rin -
tot hoz a bel föl di pi ac, száz em ber nek tu dunk
tisz tes sé ges, le gá lis mun kát ad ni – ezt nem sza -
bad fel ad ni. Le he tő sé get az je lent, ha a sa ját
már ka me ne dzse lé se mel lett a sza bad ka pa ci tá -
sun kat bér be ad juk. 

– Fej lesz tés re le het egy ál ta lán gon dol ni?
– Na gyon szé les a ter mék vá lasz ték, op ti -

ma li zál ni sze ret nénk. Új for má kat ugyan eb -
ből az ok ból nem ter ve zünk be ve zet ni, vi szont
új gra fi ká kat, min tá kat igen. Eh hez is mert
kor társ mű vé szek se gít sé gét, mun ká ját kér tük,
al ko tá sa ik kal sze ret nénk ke len dőb bé ten ni a
hol ló há zi por ce lángyár re me ke it.

Meg őr zik a hol ló há zi por ce lán gyár tás ha gyo má nyát
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