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− A hollóházi porcelángyártásnak igen tekinté-
lyes múltja van. Felidézné a legfontosabb mo-
mentumokat?

− Nagyjából folyamatos ipari tevékenység 
folyik 1777 óta Hollóházán, ahol a Török- és 
a Kréta-patak összefut. Akkoriban egy üveg-
hutát működtettek, majd 1832-től az itt talált 
kaolin bázisán kőedénygyárat építettek, amely 
a 19-20. század fordulóján már Magyaror-
szág legnagyobb ilyen üzeme volt. A csúcs-
időszakban 135-en dolgoztak a gyárban. A 
19. század első felében alapított több mint 
húsz kőedénygyárból mára csupán kettő ma-
radt fenn, az egyik a gróf Károlyi István által 
alapított hollóházi gyár. 1956-ban az a döntés 
született, hogy a porcelángyártásra állnak át. 
A gyár fénykora ezután következett, amikor 
is 1967 és 1972 között nagyobb rekonstruk-
cióba fogtak. Ebben az időben valósultak meg 
azok a fejlesztések, amelyek megteremtették 
a technológiai feltételeket a porcelángyártás-
hoz. A hollóházi porcelán akkor lett különösen 
ismert, amikor 1982 és 1986 között itt élt és 
dolgozott Szász Endre világhírű festőművész. 
Kézzel festett, egyedi munkái iránt nagy volt a 
kereslet, a limitált sorozatgyártás viszont nem 
váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A 90-es 
években jó áron tudtuk újragyártani e termé-
keket, népszerűek voltak a piacon, de a mai 
gyár már nem készít ilyeneket.

− Mikortól hungarikum a hollóházi porce-
lán?

− 2011-től, ezt az időpontot tekintjük a fel-
támadásnak. Az előző céget felszámolták, a 
Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft., amely-
nek kizárólagos tulajdonosa az MNV Zrt., át-
vette a dolgozókat és az eszközöket. Most 110 
főt foglalkoztatunk, a tavalyi árbevételünk 620 
millió forint volt, ami ugyan elmarad a válság 
előtti mértékről, de biztató. Idén 150 milliós 
beruházást hajtottunk végre. Megújítottuk a 
technológiát, új porcelánégető kemencét vá-
sároltunk, amivel megdupláztuk a kapacitást. 

A Hollóházi Porcelángyár  
fiatalos formával jelentkezik 

Őrzi az apáról fiúra szálló tradíciókat a Hollóházi Porcelángyár, s eközben igyekszik termékpalettáját bővítve, 
színesítve új vevőkört megnyerni. A hagyományos termékek mellett már ékszer is készül a hollóházi manufaktúrá-
ban, amelynek hétköznapjaiba Pálfi József igazgató enged bepillantást.

Pálfi József
1958-ban született Szolnokon. 
1981-ben szerzett közgazdász 
diplomát a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetemen. 2005-től 
2009-ig a Hollóházi Porcelánmanu-
faktúra Zrt. vezérigazgatója, majd 
2011-től a Hollóházi Hungarikum 
Nonprofit Kft., 2014-től pedig a 
Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. 
ügyvezető igazgatója. Nős, két 
gyermek édesapja.

A Hollóházi Porcelángyár termékfejlesztési mun-
kájában a „porcelánkorszak” kezdeteitől fontos 
szerepet játszanak az iparművészek, akik a termé-
kek használati funkcióját, a sorozatgyártás mű-
szaki-technológiai követelményeit és az esztétikai 
igényességet összehangolva, igazi alkotótevé-
kenységet végeznek. Jelenleg is több iparművész-
szel dolgoznak együtt a termékfejlesztés területén, 
többen közülük fiatal alkotók. A hollóházi porce-
lán megújulásában részt vesz Sütő Erika, Dora 
Judit és Csáki Andrásné.

Korszerűsítettük a fűtési rendszert, az összes 
hulladékhőt újrahasznosítjuk.

− Kell-e, tud-e megújulni a hollóházi porce-
lán? Milyen a termékpaletta?

− Újdonság, hogy a porcelán divatékszerek 
gyártását felvettük a palettára. 250-féle saját 
termékünk van. Medálok, karkötők, fülbevalók. 
Átütő sikerről még nem beszélhetünk, de lépés-
ről lépésre népszerűbb ez a termékcsalád, saját 
üzleteink mellett néhány ékszerkereskedő is ér-
tékesíti és online is megrendelhető. 

A porcelán régebben inkább a női vevőket 
célozta meg, ám felismerve, hogy a pálinkának 
egyre nagyobb a kultusza, megjelentünk a pia-
con a pálinkás butéliákkal. Többféle formában 
és díszítéssel kínáljuk, akár szettben is. Ez a ter-
mékcsalád egyre nagyobb teret nyer, belföldön 
az értékesítés tíz százalékát teszi ki. A gyűjtők 
keresik, illetve partnereink között vannak olyan 
pálinkafőzdék, amelyek a prémiumtermékeiket 
ebben hozzák forgalomba.

− Versenyképesek-e az olcsó szériatermé-
kekkel?

− Nem, de nem is igazán akarunk azok lenni. 
Ez nem gyár, hanem manufaktúra, ennek meg-
felelő célokkal. Két pilléren nyugszik a cég: az 
egyik a belföldi piac, ahol a márka ismert: itthon 
stabilizálni és a lehetséges mértékben növelni 
szeretnénk a pozíciónkat. Külföldön pedig a 

porcelángyártási tudásunkat értékesítjük. Dol-
gozunk német porcelángyáraknak, tizenöt éve 
mi gyártjuk a SAS légitársaságnak a fedélze-
ti edényeket. Mivel állami tulajdonban van a 
cég, pályázati lehetőség nincs, a termékpaletta 
és a gyártási technológia különlegessége miatt 
a nyereséges üzemeltetés elérhetetlen vízió, 
éppen ezért van a hollóházi porcelángyár álla-
mi tulajdonban. Reális cél, hogy fenntartsuk az 
ipari kultúrát, megélhetést biztosítsunk dolgozó-
inknak, miközben 200 millió forint adót is fize-
tünk. Az vitathatatlan tény, hogy a porcelán mint 
anyag nem veszített a népszerűségéből, hiszen 
ez a legjobb kerámia. Év végére egy formájában 
és mintájában is új készlettel mutatkozunk be. 
Sütő Erika iparművész tervezi, akinek munkáit 
tradicionális alapon nyugvó egyszerű, fiatalo-
sabb forma jellemzi. 

250-féle ékszer készül

Iparművészekkel dolgoznak
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Borsod-Abaúj-Zemplén
kiaknázza lehetőségeit

− A gazdaság mely ágazatai vették át a bá-
nyászat és a gépipar korábbi vezető szerepét 
a megyében?

− Néhány évtizede még arról beszélhettünk, 
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyar-
ország Ruhr-vidéke. A bányászat, a kohászat 
és gépgyártás hazai fellegváraként emlegettek 
bennünket. Mára azonban jelentősen megválto-
zott a helyzet. A bányák már nem üzemelnek, a 
kohászat visszavonulóban, egyedül talán a gép-
gyártás az, amely létezik még valamilyen szin-
ten. Miskolc gépiparát ma két nagy cég fémjelzi, 
az egyik a Bosch, amely szerszámgépek gyár-
tásával foglalkozik, a másik az új japán gyár, a 
gépkocsi-légzsákokat gyártó Takata. Mellettük 
az igazi gazdasági húzóágazat a vegyipar lett. 
Két vegyipari cég található a megyénkben, a 
kazincbarcikai BorsodChem, valamint a Tiszai 
Vegyi Kombinát utódja, a MOL Petrolkémia 
Zrt. Tiszaújvárosban. Kitörési pont lehet még 
a megyében a turizmus. Igaz, az elkövetkező 
években nagy léptékű turisztikai fejlesztésekre 
nem lesz pénzünk, viszont arra igen, hogy tu-
risztikai attrakciók szülessenek a megyében. Jól 
látszik a legfrissebb KSH-adatokból, hogy az 
elmúlt időszakban az országos átlagot meghala-
dó mértékben nőtt a vendégek és a vendégéjsza-
kák száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
Ez azt mutatja, hogy a bő évtizede megkezdett 
szállásfejlesztési koncepció jó elképzelés volt. 

Az egykori szülőfalumhoz, az időközben kis-
várossá terebélyesedő-szépülő Mezőkeresz-
teshez számomra ma a legfontosabb kapocs 
a szüleim sírja. Amely egyetlen sziklatömb − 
apám maga is kősziklaerejű és jellemű ember 
volt −, s rajta a felírat: Apám meg Anyám. 

S talán még a kőnél is erősebb az a renge-
teg emlék, amely a szülőfalumhoz, a szülőföl-
demhez köt. Csodálatos gyermekkorom volt. 
A mai napig, ha valamiért, akár egy-egy sze-
rep megformálása okán vissza kell mennem a 
múltba, akkor előbb-utóbb Mezőkeresztesen 
kötök ki. Fontos dolgok történtek ott velem, 
s azokból máig építkezni tudok. A későbbi 
színészéletem oly gyorsan pergett le, akár 
egy csodálatos film, a fogódzókért azonban 
mindig a múltba kell visszamennem. Nemrég 
egy barátom takaros halastavat építtetett Me-
zőkeresztesen, de nekem arról is az egykor a 
mai tó helyén lévő vályoggödör jut az eszem-
be, ahol nyaranta halat fogtunk, a cigányok 
válykot vetettek, télen pedig, ha befagyott, ott 
korcsolyáztunk. 

A Kácsi-patakban tanultam meg úgy-ahogy 
úszni, amely akkor ért derékig, amikor meg-
áradt. És lám, mégis vízi ember lett belőlem! 
Apám lovakat tartott, s éppen nemrégiben 
akadt kezembe egy ötéves kori fényképem, 
amelyen lóháton ülök. Szintén a közelmúlt-
ban bukkantam nagyapám és nagyanyám 
megfakult fényképére, melyet elvittem a 
képkeretezőhöz, aki a következőket mondta: 
„Művész úr, ilyet én még nem láttam, hogy 
valaki hetvenhét évesen hozza el a nagyszü-
lei fényképét bekereteztetni.” Azóta a nagy-
szüleim is itt vannak velem, mert ők is részei 
életemnek. 

Kedves Olvasók, ha Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye szemet és szívet gyönyörködtető 
tájait járják, ne lepődjenek meg azon, ha egy 
öreg terepjáróból Kozák Árpi barátommal mi 
integetünk vissza. 

Koncz Gábor
Kossuth-díjas színész-rendező

Kedves Olvasó!

A hazánk északkeleti részén található Borsod-Abaúj-Zemplén megye a 
358 településével az első, területének nagyságát tekintve pedig a máso-
dik helyen áll a megyék rangsorában. Török Dezsővel, a megyei közgyűlés 
elnökével a megye jelenéről és közeli jövőjéről beszélgettünk.
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A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék a világörökség része

Török Dezső
1965-ben született Mezőkövesden, 
ma Tiszaújvárosban él. A Kandó Kál-
mán Villamosipari Műszaki Főiskolán 
szerzett villamosmérnöki oklevelet. 
Több mint harminc éven keresztül 
dolgozott az olajiparban, különböző 
munkakörökben: a termelés és az 
energetika területén. 1998 óta vesz 
részt Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
politikai közéletében. Nős, két gyer-
mek édesapja.

Kincsvadászat

www.pannoniakincsei.hu

Az elkövetkező években arra kell törekednünk, 
hogy azt a hullámzást, ami a téli és a nyári idő-
szak között tapasztalható, mérsékelni tudjuk. 

− Mely területek azok, amelyek elmaradnak 
az országos átlagtól?

− Amiben igazán elmaradás tapasztalható, 
az az alkalmazásban állók havi nettó keresete. 
Ez nálunk 122 200 forint, s ezzel sajnos csupán 
a tizenötödikek vagyunk a megyék sorában. Az 
épített lakások tekintetében a 16., a szociális 
étkeztetésben pedig a 14. helyen állunk. Igaz 
viszont, hogy az egészségügyi ellátás terén 
egészen jók a mutatók, az összes KSH-adatot 
figyelembe véve a 12-14. helyen vagyunk. E 
mutatókban mindenféleképpen javulnunk kell 
a következő években, ide értve az egy főre jutó 
GDP-termelést is. 

folytatás az 5. oldalon



Borsod-Abaúj-Zemplén megye 20154

Egyre népszerűbbek  
a megyében a kormányablakok

− Ön a kezdetektől résztvevője a megyei köz-
igazgatás átszervezésének. Melyek voltak a 
kormányhivatal „felépítésének” legfontosabb 
pillanatai? 

− Ha megnézzük, hogy honnan indultunk el, 
és hová jutottunk, az jól szemlélteti a megtett 
utat. 2011. január elsején nyitottak az első kor-
mányhivatalok, 14 szakigazgatási szerv integ-
rálásával, és akkor kezdték meg működésüket 
az első kormányablakok. A megyénkben a leg-
első Miskolcon, a megyeszékhelyen létesült, 
és 31 ügykör intézésére volt alkalmas. Hogy 
szemléltessem a fejlődést, az idén szeptember 
elején a Szikszón megnyílt járási kormányablak 
már közel 380 ügy intézésére alkalmas. Ezt a 
változást érzékelik az ügyfeleink is. Mindezek 
mögött persze sok munka áll, az elmúlt négy 
év során jelentős integráció történt, egységes 
szerkezetűvé váltak a hivatalok, csökkentek a 
vezetői szintek. Tehát egy kisebb, integráltabb, 
gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést biztosí-
tó államigazgatási szerv jött létre. Szeretnénk 
elérni azt, hogy az ügyintézőink minél több 
területen legyenek jártasak. Komoly informa-
tikai fejlesztések történtek, s jelentős lépéseket 
tettünk az e-közigazgatás felé is. 

− Léteznek-e a megyei kormányhivatalnak 
speciális feladatai?

− A megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplén-
ben van a legtöbb település, szám szerint 358. 
Sok kistelepülés sok önkormányzattal, és ez a 
törvényességi felügyeleti munkában kiemelten 
nagy feladatot jelent nekünk. Valamennyi önkor-
mányzatunknak segítenünk kell abban, hogy a 
saját feladatait törvényes keretek között végezze. 
De a megyében zajló számos nagyberuházás, 
például a Miskolc−Kassa autópálya megépítése 
is jó néhány államigazgatási pluszfeladattal jár, a 
kisajátítási eljárásoktól kezdve egészen a haszná-
latbavételi engedélyek kiadásáig. Speciális fel-
adatnak mondható az is, hogy mivel a megyében 
sok a képzetlen munkaerő, az álláskeresőket be 
kell vonnunk a közfoglalkoztatásba, illetve segí-
teni igyekszünk őket abban, hogy előbb-utóbb 
piaci körülmények között tudjanak elhelyezked-
ni. Ezt a munkát a kormányhivatal Foglalkozta-
tási Főosztálya végzi, illetve koordinálja.

− Említette a kormányablakok kialakítását. 
Mennyit szeretnének még nyitni a megyében?

− A megyében összesen 19 kormányablak 
lesz, s talán még ebben az esztendőben meg-
nyitjuk valamennyit. Minden járási székhelyen 
létesül kormányablak, s azokon kívül még 
Abaújszántón, illetve Miskolcon összesen há-
rom. 

− Az „egyablakos” ügyintézésről hogyan vé-
lekednek az ügyfelek, milyenek a visszajelzések?

− Azt tapasztalom, hogy az ügyfelek szeretik 
és értékelik a gyors ügyintézést. A kormányab-
lakoknál dolgozó kollégák többsége fiatal, friss 

Demeter Ervin az elmúlt esztendők során sokat tett az ügyfélközpontú és hatékony területi államigazgatás 
megvalósításáért. Kormánymegbízottként 2011 óta vezeti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt. 
Az elmúlt négy évben elvégzett munkáról és a hivatal előtt álló további feladatokról kérdeztük.

szemlélettel. Nekik az a dolguk, hogy az ügy-
intézés zökkenőmentes és ügyfélbarát legyen. 
Tehát nem a jogszabályok maximális betartása 
az elsőrendű feladatuk, hanem az ügyek meg-
nyugtató elintézése, természetesen az adott 
jogszabályi keretek között. Megoldásokat ke-
reső és megoldásokat találó munkatársak dol-
goznak nálunk. 

− Milyen feladatok állnak még önök előtt? 
− A tervezett kormányablakok megnyitásá-

val nem ér véget a hazai közigazgatás szervezeti 
integrációja, hiszen kormányzati szinten most 
vizsgálják, hogy további nagy szervezetek mun-
kája miképpen integrálható a kormányhivatali 
működésbe.  Mert ugye az eredeti elképzelés 
az volt, hogy országos szinten csak stratégiaal-
kotási és jogalkotási feladatok maradjanak, az 
ügyek intézése viszont megyei szinten történjen. 
Elképzelhető tehát, hogy a kormányhivatalok 
szerkezeti felépítése és infrastruktúrája tovább 
fog bővülni, illetve erősödni.

− Ha előretekintünk, mit gondol, öt-tíz-ti-
zenöt év múlva mennyire változtatja meg a kor-
mányhivatalok működését az e-ügyintézés?

− Pillanatnyilag ott tartunk, hogy a kistele-
pülésekre a kormányhivatalok ügyintézői jár-

Demeter Ervin
1954-ben született Budapesten. 
Első diplomáját a Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Főiskolán, a 
másodikat a Pénzügyi és Számvi-
teli Főiskolán szerezte. Dolgozott 
a Miniszterelnöki Hivatal politikai 
államtitkáraként, és a polgári nem-
zetbiztonsági szolgálatokért felelős 
tárca nélküli miniszterként is. 2011-
től vezeti a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye Kormányhivatalt. 

nak ki a maguk informatikai felszereléseivel, 
ügysegédeknek hívjuk őket, és begyűjtik az 
adatokat. Ők azokat már ma is elektronikusan 
dolgozzák fel. Talán 2018-ig eljutunk odáig, 
hogy hazánkban teljessé válik az internet-
hozzáférés. A kormányhivatalokban folyama-
tosan és fokozatosan zajlanak a fejlesztések 
az e-ügyintézés irányába. Persze napjainkban 
is egyre több ügy intézhető elektronikus úton. 
Az ügyfél online bejelentkezik, és a szükséges 
adatlapok megjelennek előtte az elektronikus 
felületen. S mi is elektronikus formában továb-
bítjuk azokat. Napról napra haladunk előre. 

A megyében összesen 19 kormányablak nyílik
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folytatás a 3. oldalról
A Terület és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében rendelkezésünkre 
álló összeg 60 százalékát gazdasági fejlesztés-
re és foglalkoztatás-bővítésre, 40 százalékát 
pedig az infrastruktúra fejlesztésére szeret-
nénk fordítani. Amennyiben e forrásokkal jól 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
kiaknázza lehetőségeit 

A Bükk-fennsík − más néven Magas-Bükk − hazánk legnagyobb és legmagasabb ilyen jellegű térszíni formája

Az edelényi L’Huillier−Coburg-kastély  

gazdálkodunk és a projektjeinket megfelelő 
színvonalon tudjuk megvalósítani, akkor a 
munkavállalók itt maradnak a megyében, és a 
befektetői kör is bővülni fog.

− Tavaly ősszel készült el a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Fejlesztési Program. Melyek 
ennek a legfontosabb elemei? 

− A program három részből áll. A stratégiai 
részprogram az előttünk álló 5-7 év fejlesztési 
elképzeléseit tartalmazza. Az operatív prog-
ramrész az egyes fejlesztési projektekhez tar-
tozó forrásokat jelöli meg, a harmadik pedig a 
jogkörnyezeti illeszkedést, az uniós és a hazai 
jogrenddel való összhangot foglalja magában. 
A 2020-ig tartó európai uniós gazdasági cik-
lusban egyébként 93 milliárd forint áll a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 
rendelkezésére, − a legnagyobb fejlesztési ösz-
szeget mi kaptuk a megyék közül. Az Integrált 
Területi Programunk (ITP) kardinális fejleszté-
si projektjei, csupán felsorolásszerűen a követ-
kezők: térségi gazdaságfejlesztés, útfelújítások: 
4-5 számjegyű utak és településeken belüli út-
hálózatok, településfejlesztések, a zöldenergia-
termelés növelése, az egészségügyi alapellátás 
infrastruktúrájának fejlesztésére, óvodai és 
iskolai férőhelyek bővítése, a városok úgyne-
vezett rozsdaövezeteinek a rendbetétele, „ki-
zöldítése”, a foglalkoztatási paktumok megkö-
tése a helyi vállalkozások támogatása, illetve 
a foglalkoztatás-bővítés érdekében, valamint a 
társadalmi együttműködés segítése.

− Mivel lenne elégedett az elnöki ciklusa 
végén?

Az Európai Unió illetékes szervei idén február-
ban fogadták el Magyarország − a 2014−2020-
as uniós ciklusra vonatkozó − Terület és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Programját (TOP), 
amelynek alapján aztán a megyék, illetve a me-
gyei jogú városok elkészítették a saját Integrált 
Területi Programjukat (ITP). Ezek jóváhagyása 
után az Európai Bizottság döntésének értel-
mében 2020-ig összesen 1231 milliárd forint 
úgynevezett TOP-támogatás áll a mindenkori 
kormány rendelkezésére. Ebből az összegből 
közel 800 milliárdot a megyei önkormányzatok 
használhatnak fel, a többi pedig a megyei jogú 
városokat illeti meg.
A megyei keretre a megyei önkormányzatnak 
tervezési kompetenciája van, megyei gazda-
ságfejlesztési részprogramot és a települési ön-
kormányzatok bevonásával településfejlesztési 
részprogramot állít össze. Emellett tervezésko-
ordinációs és részben tartalmi összehangolási 
szerepköre van, többek közt a megyei jogú vá-
rosok programjai vonatkozásában.

A TOP és az ITP

− Ha a megye 358 településének döntő 
többsége úgy vélekedne, hogy a TOP során 
végrehajtott projektek eredményesen zárultak, 
jó minőségű beruházásokat végeztünk, a me-
gye GDP-termelése erősödött és a foglalkoz-
tatás javult, a statisztikai adatok tekintetében 
pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye az első 
tízbe kerülne.
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− Borsod-Abaúj-Zemplén megye hazánk elma-
radottabb régióihoz tartozik. Az elmúlt eszten-
dők során sikerült-e mérsékelniük a hátrányos 
helyzetet?

− A válaszom egyértelműen igen. Megyénk-
ben a gazdaság, ezen belül az ipar teljesítmé-
nye 2012 óta jelentősen, közel 20 százalékkal 
növekedett. Javultak a beruházási mutatók, nőtt 
a foglalkoztatottság, csökkent a munkanélküli-
ségi ráta. Ez utóbbira a kamarai munkánk során 
különösen érzékenyek vagyunk. Ugyanis amíg 
az országos átlag hét százalék körül mozog, a 
ráta Borsod-Abaúj-Zemplén megyében még 
mindig tíz százalék fölötti. Ami a közfoglal-
koztatásnak köszönhetően, persze, csökkent, 
ugyanakkor jó néhány cég munkaerőhiánnyal 
küzd. Ennek okán fontos szerepe van tehát a 
kamarának a részben általa generált duális kö-
zép- és a felsőfokú képzésben. 

A komoly attraktivitással bíró és növekvő 
exportteljesítményt produkáló cégek garan-
ciát jelentenek számunkra a következő évek 
gazdasági fejlődésének tekintetében. Ebből a 
szempontból nagyon bizakodó vagyok. A je-
lentős ipari beruházások és az egyre látványo-
sabb idegenforgalmi attrakciók növelni fogják 
a megye vonzerejét.

− Az ipari-gazdasági beruházások tekinte-
tében milyen konkrét segítséget tud nyújtani a 
kamara?

− A kamarát szokás a „gazdaság önkor-
mányzataként” is emlegetni. Mi markánsan 
képviseljük azt az álláspontot, hogy a gaz-
daság fejlesztéséhez mindenekelőtt a gaz-
daság igényeit kell figyelembe venni. Azaz, 
például, olyan uniós forrásokra kell pályázni, 
amelyekből új termékek és új munkahelyek 
lesznek. Ugyanez igaz a kutatás-fejlesztésre, 
azaz a K+F-re is: az asztalfiókoknak készülő 
kutatásoknak nincs sok értelmük. A kutatáso-

A kamara szerint    
a megye növekedési pályára állt

Bihall Tamás 
1955-ben született Miskolcon. Okle-
veles közgazdász, szakközgazdász. 
1994 óta a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, 2004-től a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara alelnöke. A Ma-
gyar Közgazdasági Társaság Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének 
elnöke, a BME Gazdaságtudományi 
Karának címzetes docense. Nős, két 
leány édesapja, két unokája van.

A mai értelemben vett szakmai kamarák létjo-
gosultságát a 19. század elején az iparosodás, 
a kereskedelem fejlődése és a polgárosodás 
teremtette meg. Sorra alakultak Európában – s 
így Magyarországon is − a gazdasági kama-
rák, melyek feladata a kereskedelem és az ipar 
érdekeit a törvényhozással, a mindenkori kor-
mánnyal és a hatóságokkal szemben képvisel-
ni, a kereskedelem és ipar állásáról statisztikai 
kimutatásokat és időszaki jelentéseket szerkesz-
teni, és a kereskedelem és az ipar fejlődésének 
útjában álló akadályok elhárításában közremű-
ködni. Az egykori Magyarország területén az 
első kamarát 1811-ben alapították Fiumében. 

Tudta-e, hogy…
»A megye jellemzően 
nagy ipari hagyományok-
kal rendelkező térség.«

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara mű-
ködésének, illetve hatékony koor-
dináló szerepének is köszönhetően 
napjainkra egyre kézzelfoghatóbb 
a megye gazdasági szereplőinek 
együttműködése. Ennek apropóján 
kérdeztük a megyei kamara elnö-
két, Bihall Tamást.

kat is össze kell hangolni az iparban dolgozó 
gyakorlati szakemberek igényeivel. A kamara 
mindezek menedzselésében fontos szerepet 
tölt be. Itt meg kell említenem a szakképzés 
területén végbement változásokat is, amelyek-
ben a kamarának szintén kitüntetett a szerepe. 
A szakképzési rendszer reformja megtörtént, 
legalábbis ami a kormányzati stratégia kiala-
kítását illeti. Magyarországon a duális képzés 
elindult, a tanulók 2013 szeptemberétől, illet-
ve egy újabb szabályozásnak köszönhetően az 
idei tanévkezdéstől már duális formában, jel-
lemzően vállalati gyakorlóterepeken sajátítják 
el a szakmájukat.

− A duális szakképzés tekintetében akad-e 
valami „megyei specialitás”?   

−  A kamarának meghatározó a szerepe ab-
ban, hogy milyen legyen a szakképzés szer-
kezete a megyében, amelynek természetesen 
illeszkednie kell a helyi gazdaság igényeihez. 
Fontos tehát, hogy a duális képzés stratégiáját 
milyen rendezőelvek alapján határozzuk meg. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye jellemzően 
nagy ipari hagyományokkal rendelkező térség. 
Mivel az elmúlt években jelentős újraiparosí-
tási folyamatok indultak meg nálunk, szükség 
van a szakképzett munkaerőre. Hiányszakmák 
mutatkoznak a gépiparban, az autóiparban, az 
építő-szerelő iparban és az elektronikai ipar-
ban. Meg kell vizsgálnunk, hogy a helyi gaz-
dasági szereplőkkel közösen hogyan lehet a 
pályaválasztástól kezdve az ösztöndíjak rend-
szerén át a vonzó munkahelyek bemutatásáig 
segíteni azt, hogy a gyerekek piacképes szak-
mák mentén képzeljék el a jövőjüket.

− Mennyiben partnerek ebben a cégek?
− Abszolút mértékben azok. A kamara fel-

adata, hogy a megyében azt a körülbelül ötszáz 
céget, amely szerepet vállalhat a duális kép-
zésben, meggyőzze arról, hogy mindez milyen 
piaci előnyökkel jár számukra. Azt látom, hogy 
a gazdaság ezen szereplői nyitottak, már csak 
azért is, mert szükségük van a szakképzett 

munkaerőre, ami e cégek versenyképességé-
nek is az alapja lehet. Velük közösen vissza 
kell állítanunk a szakmák presztízsét, hiszen 
ma már az üzemek nem olyanok, mint régen: 
csúcstechnológiákat alkalmaznak, amelyek – 
egyebek mellett − komoly informatikai tudást 
is feltételeznek. A szakképző centrumok meg-
jelenésétől azt reméljük, hogy a gyerekek jó is-
kolában jó szakmát fognak választani. Mindent 
egybevetve, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
növekedési pályára állt, egyre erőteljesebben 
formálódik a gazdasági szereplők együttműkö-
dése, s ehhez mi minden tőlünk telhető segítsé-
get megadunk.

A duális képzés során a tanulók rengeteg szakmai tapasztalatot szereznek
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− Egykori öregdiákoktól hallottam, hogy a Mis-
kolci Egyetemnek, az itteni diákéletnek egészen 
különleges a hangulata…

− Mi az egykori Selmecbányai Akadémia 
jogutódjának tekintjük magunkat, az egyetem 
logójában nem véletlenül szerepel az 1735-
ös dátum. Tanár elődeinkre és a selmecbányai 
eredetünkre büszkék vagyunk. S hogy a hagyo-
mányőrzés nem csupán üres szólam, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy a selmeci diák-
hagyományokat 2014-ben a szellemi kulturális 
örökség részévé nyilvánították.

− Idén nyáron zárult le „A Miskolci Egye-
tem hazai és nemzetközi versenyképességének 
komplex megújítása” című TIOP-projekt. Mit 
kell tudnunk róla?  

− Az Európai Unióhoz történő csatlakozás-
nak a Miskolci Egyetem nagyon nagy híve volt. 
Alapvetően azért, mert abban reménykedtünk, 
hogy a sok fejlesztési forrásból jut az egye-
temünknek is. Ebben nem is csalódtunk: ez a 
2007 és 2013 közötti hétéves pénzügyi-gazda-
sági ciklusban 15 milliárd forintot jelentett ne-
künk. Ebből a TIOP 1.3.1 projekt 7 milliárdot 
tett ki, melynek mintegy 60 százalékát eszköz-
beszerzésre, 40 százalékát pedig épületrekonst-
rukcióra fordítottuk. A legnagyobb projektünk 
tehát a Miskolci Egyetem teljes felújítását cé-
lozta meg, ideértve a főépület rekonstrukcióját 
is. A beruházás 2008-ban indult, s idén nyáron 
hivatalosan is bejelenthettük, hogy a projektet 
befejeztük, s valamennyi vállalt kötelezettsé-
günknek eleget tettünk. 

− Milyen fejlesztések valósultak meg a pro-
jekt során? 

− A Miskolci Egyetem „fizikai valóságá-
ban” is megújult, tartalmilag pedig talán még 
inkább, ugyanis a laboratóriumaink és a mű-
helyeink berendezési és felszerelési tárgyai 
gyakorlatilag kicserélődtek. Ma már 21. szá-
zadi műszerek és mérőberendezések állnak az 
oktatók és a hallgatók rendelkezésére. Ennek 
nem csupán az a jelentősége, hogy a hallgatók 
képzése magas színvonalon zajlik, hanem az 
is, hogy az egyetem vállalkozóvá, valódi pia-
ci szereplővé válhat. A környezetünkben lévő 
cégek idehozhatják a megbízásaikat, hogy vé-
gezzük el például a mérési feladataikat. Hogy 
ilyen megbízásokra miért van szüksége az 
egyetemnek? Nos azért, mert a magyar állam 
nem finanszírozhatja valamennyi felsőoktatási 
intézménye teljes működését. Mi például az 
éves költségvetésünk mintegy felét fedezzük 
állami forrásból, a másik felét azonban ma-
gunknak kell megtermelnünk, például kutatás-
fejlesztés (K+F) megbízások útján. És termé-
szetesen továbbra is folyamatosan pályázunk 
európai uniós forrásokra.

− A Miskolci Egyetem fejlesztési terve 
2020-ig határozza meg az egyetem feladatait.  

A Miskolci Egyetem      
a régió szellemi központja

7

A nagy múltú és különleges hagyományokkal rendelkező Miskolci Egyetem rektorát, dr. Torma András profesz-
szort az általa vezetett felsőoktatási intézmény, az Észak-magyarországi régió egyik legfontosabb szellemi köz-
pontjának jelenéről és közeli jövőjéről kérdeztük.

Prof. Dr. Torma András

1956-ban született Nagykállón. 
1980-ban szerzett diplomát a József 
Attila Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán. A nyolcvanas 
évek eleje óta oktatója a Miskolci 
Egyetemnek, ahol végigjárta a rang-
létrát: volt tanársegéd és tanszékveze-
tő, dékánhelyettes majd dékán,  2013 
augusztusa óta az egyetem rektora. 
2012-ben a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje kitüntetésben részesült.

E fejlesztési tervnek melyek a legfontosabb 
programpontjai?

− Az egyetem által 2012-ben elkészített, és a 
fenntartó részére határidőre átadott Intézmény-
fejlesztési Tervben egyetemünk több mint 90 
célt tűzött ki maga elé. Ez borzasztóan, tarthatat-
lanul sok. Amikor egy évvel később a rektori pá-
lyázatomat készítettem, akkor mindössze öt-hat 
célt jelöltem meg. Ezt később minden kar, illet-
ve a szenátus is elfogadta. A mostani fejlesztési 
elképzeléseink szerint a műszaki tudományokat 
illetően – a magyar gazdaság igényeihez igazod-
va – a középpontban a járműipari szakemberek 
képzése áll. A másik kulcsterület az informatika, 
a harmadik az energetika, a negyedik pedig a 
környezetvédelem, ide értve az ivóvíz-rendsze-
rektől a hulladékfeldolgozáson át a geológiai 
kutatásokig sok mindent. A mérnökképzésün-
ket tehát e programpontokra koncentráljuk. 
A társadalomtudományok tekintetében pedig 
– alapvetően abból fakadóan, hogy az Észak-
magyarországi régió hazánk leghátrányosabb 
régiója – a hátrányos helyzetűekkel való foglal-
kozás, gondoskodás és felzárkóztatás áll a kuta-
tások középpontjában. Ez – többek között –  a 
csoportmunka-szervezésen alapuló úgynevezett 
stanfordi modell adaptációját jelenti, de komoly 
kutatások folynak a KIP-módszer (Komplex 
Instrukciós Program) továbbfejlesztésének te-
kintetében is. Ugyanilyen komoly közgazdasági 
és jogtudományi kutatások folynak a hátrányos 
térségek és az itt élő emberek helyzetének segíté-
se vonatkozásában is. Büszke vagyok arra, hogy 
a Miskolci Egyetemen növekszik a hallgatói 
létszám, és ebben nagy szerepe van az egyetem 
valamennyi munkatársának és maguknak a hall-
gatóknak is. Különleges atmoszférájú egyetem 
a miénk, a mintegy háromszáz éves selmeci 

Az interjú hosszabb változata
a www.panoniakincsei.hu-n 

olvasható.

Az egyetem nyolc karán hatvan szakon folyik az oktatás 

hagyományokkal és a legkorszerűbb képzési és 
kutatási metodikákkal, eszközökkel. A régi és az 
új, az elmélet és a gyakorlat, illetve a műszaki 
tudományok és a társadalomtudományok egész-
séges ötvöződése az, ami a Miskolci Egyetemet 
jelenti és jellemzi. 

A cikk megjelenését a TÁMOP-4.1.1.F/2013 - 
„ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ” 
projekt finanszírozta.
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− Miskolc Integrált Településfejlesztési Straté-
giája közép- és hosszú távon határozza meg a 
megyei jogú város jövőjét. A több mint százöt-
ven oldalas munkaanyagnak melyek a legfon-
tosabb elemei?

− Miskolc Településfejlesztési Koncepció- 
jában meghatároztuk a város jövőképét és 
azokat a hosszú távú, átfogó célokat, amelyek 
ennek megvalósítását szolgálják. Az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában olyan közép-
távú stratégiai célokat fogalmaztunk meg, mint 
a gazdasági potenciál növelése, a természeti 
környezet megóvása, rehabilitációja, az életmi-
nőség javítása, a humán potenciál és az épített 
környezet fejlesztése, a közösségépítés. Ezek-
nek számos kezdeménye vagy részeredménye 
már ma is látszik. Ha például a Modern Vá-
rosok program miskolci elemeire gondolunk, a 
Diósgyőri vár továbbépítése, az ezer hektáros 
ipari terület kialakítása vagy a Tapolcai strand-
fürdő második üteme mind-mind harmonizál-
nak ezzel.

− Az ország hajdani nehézipari fellegvára ho-
gyan állítható új, dinamikus fejlődési pályára?

− Ez már megtörtént. Mármint a pályára 
állítás. A kormányzati szándék szerint – ami 
erősen egybecseng a miénkkel – Miskolc lesz 

Miskolcon fontos cél a fenntartható    fejlődés, a gazdasági megerősödés

az egyik ipari, fejlesztési központja Magyaror-
szágnak. Az acélváros átalakul, a jövője a high-
tech iparágakban rejlik; az itteni szellemi és 
gazdasági potenciálra épülő innovációban. Na-
gyon komoly kutatás-fejlesztési munka kezdő-
dött el az úgynevezett Tudáspark Projekt révén. 
Teret, helyet – ismét mondom: ezer hektáros 
ipari park épül hamarosan − és támogatásokat 
biztosítunk az új és a startup vállalkozásoknak. 
Innovációs vezérprojektek indulnak, amelyek 
számos területre lesznek húzóhatással. Azt 
akarjuk elérni, hogy ennek az új iránynak kö-

Lillafüred a megye és Miskolc környékének egyik legvonzóbb turisztikai célpontja

Miskolc Észak-Magyarország 
legnagyobb, hazánknak pedig 
a negyedik legnépesebb városa, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és 
a Miskolci járás székhelye. A ko-
rábbi ipari fellegvár a rendszer-
váltás óta gazdasági, kulturális és 
idegenforgalmi szerepét egyaránt 
igyekszik erősíteni. Dr. Kriza Ákos 
polgármesterrel e témákat igye-
keztünk körbejárni.

szönhetően a meglévő és itt termelődő szellemi 
és gazdasági potenciál helyben hasznosuljon. 
Nagy rendszerekben, hosszú távon gondolko-
dunk, és az egyik legfontosabb vezérelvünk a 
fenntarthatóság biztosítása minden fejlesztés-
nél. Erre azonban először áldozni kell, a felté-
teleket meg kell teremteni. Ez történik most.

− Jelenleg milyen városfejlesztési projektek 
zajlanak Miskolcon?

− Hány oldalas lesz a megyei magazin? 
Na jó, a legfontosabbakat mondom csupán. 
Több jelentős közlekedés-infrastruktúrát 
érintő projekt is előkészítési fázisban van. 
Akadnak közöttük utak, hidak és úgynevezett 
emelt szintű csomópontok, mint például a Ti-
szai pályaudvarnál épülő, ami összekapcsolja 
majd a távolsági és a helyi közlekedést. Ezek 
egytől egyig a város vérkeringésének gyor-
sítását, az elérhetőségek javítását szolgálják, 
ami gazdasági és turisztikai szempontból is 
nagyon fontos. Folytatjuk a közösségi közle-
kedés környezetbarát fejlesztését. Hamarosan 
75 darab sűrített földgázzal működő autóbuszt 
vásárolunk, s ezzel kiváltjuk a közlekedési 
vállalatunk flottájának csaknem felét. A Mo-
dern Városok Program kapcsán már említet-
tem a Tapolcai strand második ütemét, a Di-
ósgyőri vár továbbépítését, emellett pedig egy 
intelligens köztéri kamerarendszer csaknem 
az egész városra történő kiépítését tervezzük. 
Ez folytatása a digitális város programnak, 
miközben zajlik az okos megoldásokra épülő, 
informatikai alapokon nyugvó városüzemel-
tetési rendszer fejlesztése is. Halad a DVTK-
stadion építésének az előkészítése, a hozzá 
kapcsolódó futballakadémiával. Hamarosan A megújult Diósgyőri vár  
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Miskolcon fontos cél a fenntartható    fejlődés, a gazdasági megerősödés

Lillafüred a megye és Miskolc környékének egyik legvonzóbb turisztikai célpontja

Dr. Kriza Ákos
1965-ben született Nagyváradon. 
A Marosvásárhelyi Orvostudományi 
Egyetemen és az NYME Közgazda-
ságtudományi Karán tanult. Orvos-
közgazdász, egészségügyi mene-
dzser. 1990-től Miskolcon él, ’99-től 
a Vasútegészségügyi Kht. Egész-
ségügyi Központ orvosigazgatója 
volt. 2010-től polgármester. Nős, 
két gyermek édesapja.Folyamatos a közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése

befejeződik a Gyarmati Dezső Sportiskola át-
alakítása, amely a Nemzeti Olimpiai Bizottság 
támogatásával a tehetséggondozást szolgálja 
majd. És mindezt úgy, hogy csak ebben az év-
ben mintegy tízmilliárd forint értékű projek-
tet zártunk le. Olyan létesítményeket adtunk 
át, mint a vár mellett felépült Lovagi Tornák 
tere, a Tapolcai strandfürdő első üteme, egy 
világszínvonalú, milliárdos értékű vízszűrő-
rendszer üzembe állítása a miskolctapolcai 
ivóvízbázison – Párizsban és Moszkvában van 
csak ehhez hasonló −, s eközben pedig még 

jócskán tovább bővítettük a városi szennyvíz-
csatorna-hálózatot is. Atlétikai centrum épült, 
és tényleg hosszan sorolhatnám még.

− Az elmúlt években hogyan alakult Miskol-
con a munkaerő-piaci helyzet? Növekedett-e 
a városban a munkahelyek száma, és ha igen, 
minek köszönhetően?

− Több helyen megjelent már, alig pár héttel 
ezelőtt, hogy a Bosch újabb 450 munkahelyet 
létesít Miskolcon. És ők csak az egyik – igaz, 
az egyik legmeghatározóbb − vállalat a vá-
rosban. Ugyanakkor folyamatosan készülnek 
az elemzések a munkaerő-piaci helyzetről, és 
ezek alapján elmondható, hogy a regisztrált 
álláskeresők száma a 2010  és 2015 között 
mintegy ötezerrel csökkent. A világcégek be-
települése húzóerőként jelentkezik. Lehetővé 
teszi, hogy helyi beszállítói kör alakuljon ki, 
a magas elvárások pedig motiválók a kis- és 
középvállalkozások számára, hogy a lehető 
legjobb minőségre törekedjenek. Ez hosszú tá-
von azt is eredményezheti, hogy akár önállóan 
is kikerülhetnek az exportpiacra. Mindez pedig 
nem megy szakképzett munkaerő nélkül.

− Milyen a városvezetés kapcsolata a Mis-
kolci Egyetemmel, illetve milyen előnyökkel jár 
a nagyváros számára az egyetem jelenléte?

− Az egyetemmel hagyományosan jó a kap-
csolatunk, de nem csak nekünk, hanem a meg-
határozó helyi gazdasági szereplőknek is. A 
duális képzések elősegítik, hogy az itt végzett 
szakemberek – legyen szó mesteremberekről 
vagy mérnökökről – használható, verseny-
képes tudást halmozzanak fel. Közösen kell 
megteremtenünk a feltételeket a szakértelem 
és a gazdasági potenciál helyben történő hasz-
nosulásához. Többek között ezt a célt szolgálja 
a már említett Tudáspark Projekt. Az egyetem, 
az ott felhalmozott tudás az egyik fundamen-
tuma annak, hogy Miskolc stabil, megbízható 
partnere lehet a gazdasági szereplőknek és a 
kormányzatnak egyaránt. 

− Miskolc számára kitörési pont a turizmus. 
Milyen turisztikai beruházások szerepelnek a 
városvezetés rövid távú tervei között?

− A már említett várrekonstrukció és a Ta-
polcai élményfürdő mellett szeretnénk a kevés-
bé ismert történelmi Avas városrészt – egyebek 
mellett a régi pincesorokat − újra bekapcsolni 
a turisztikai vérkeringésbe, újjáélesztve így a 
miskolci borkultúrát. Emellett természetesen 
a következő években a szolgáltatásaink folya-
matos továbbfejlesztése, a minőség növelése a 
legfontosabb.

− A város egyre gazdagabb kulturális éle-
téből milyen őszi-kora téli eseményeket tudna 
ajánlani az idelátogatóknak?

− A fesztiválidőszak a napokban ért véget, 
a legközelebbi igazán nagy rendezvényünk a 
Kocsonyafarsang lesz januárban. De addig is, 
október a mese hónapja a Diósgyőri várban. 
A hétvégeken bábszínházi előadások, kézmű-
ves foglalkozások lesznek a mesék jegyében. 
A Miskolci Szimfonikus Zenekar számos 
más hangversenye mellett idén is lesz Vár-
szerenád november 21-én a Diósgyőri vár 
lovagtermében. A lillafüredi erdei kisvasút 
Mikuslás-vonatként közlekedik november 26. 
és december 16. között. Ez nagyon népszerű, 
tavaly több mint 40 ezer gyerek és felnőtt vett 
részt a programon. A gyerekekkel érkezőknek 
javasolni tudom a Csodamalom Bábszínház 
hétvégi programjait is, a felnőtteknek pedig a 
Miskolci Nemzeti Színház előadásait, amelyek 
remek lezárásai lehetnek egy-egy városfelfe-
dezős napnak. A belvárosi múzeumok állandó 
lehetőséget jelentenek, a Pannon-tenger Múze-
um egy különleges interaktív őstörténeti tárlat, 
és elnyerte az év kiállítása díjat a honfoglalás 
korát megidéző Elit alakulat a Herman Ottó 
Múzeum Papszer utcai épületében. De Lillafü-
red ősszel és télen is gyönyörű, és nem hagyha-
tó ki a Barlangfürdő sem, ami európai szinten 
is egyedülálló élményt kínál. Emellett a városi 
kulturális intézmények folyamatosan hozzák 
Miskolcra a legnépszerűbb hazai sztárokat és a 
neves külföldi előadóművészeket, tehát bármi-
kor is dönt valaki úgy, hogy Miskolcra látogat, 
program mindig lesz bőven.

» Hosszú távon gondol-
kodunk, célunk, hogy 
Miskolc legyen az egyik 
ipari, fejlesztési központja 
Magyarországnak. «
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− A városvezetés milyen stratégia mentén kép-
zeli el Szerencs jövőjét az előttünk álló évek-
ben?

− Mint az a most elfogadott Integrált Tele-
pülésfejlesztési Stratégiából (ITS) kitűnik, a 
város hosszú távon is fenntartható fejlesztését 
adottságaink és lehetőségeink vizsgálatát és 
értékelését követően a következő prioritások 
mentén alkottuk meg. Elsődlegesnek tartjuk a 
gazdaságfejlesztést, mindenekelőtt a foglalkoz-
tatási helyzet javítása érdekében. Bár az önkor-
mányzatnak ebben csak közvetett szerepe lehet, 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 
település Tokaj-Hegyalja gazdasági központja 
legyen. Ennek érdekében terveink között sze-
repel a meglévő iparterületeink betelepítésének 
ösztönzése mellett egy új iparterület kialakítása, 
méghozzá a város olyan területén, ahol érvénye-
síteni tudjuk azt a sajátos szempontot is, hogy 
az iparfejlesztés tájkép- és természetvédelmi 
szempontból ne veszélyeztesse a világörökségi 
értékeket. Az energiahatékonyság növelését, a 
megújuló energiaforrások alkalmazását már 
a korábbi fejlesztéseink során is figyelembe 
vettük, de számos feladatunk van még ezen a 
téren. Tervezzük a közvilágítás korszerűsítését, 
folytatjuk az épületenergetikai beruházásokat, 
és van elképzelésünk a geotermikus energia 
hasznosítására is. Fontos feladata a városveze-
tésnek a közszolgáltatások fejlesztése. Szerencs 
kistérségi központ és járásszékhely, s ez plusz-
feladatokat ró ránk. Nem véletlen, hogy telepü-
lésünkön elsők között nyílt kormányablak. 

Szerencs városának jövőjét   
biztos alapokra építik

Koncz Ferenc
1959-ben született Tornaszent-
jakabon. Az ELTE Tanárképző Főis-
kolai Karán szerzett matematika-fizi-
ka szakos tanári diplomát.1990-től 
az önkormányzat képviselője, 
2010-ben Szerencs lakossága nagy 
többséggel választotta polgármes-
ternek. A Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás elnöke. Felesége köz-
gazdász, három gyermekük van.

A városi rendezvények erősítik az összetartozás élményét

Az élelmiszeripar, ezen belül az 
édességgyártás ma is fontos pillére 
Szerencs gazdaságának, annak el-
lenére, hogy a cukorgyár már nem 
működik. A városvezetés határo-
zott célja, hogy a hagyományokra, 
a szerencsi csokoládé jó hírére ala-
pozva a jövőben is kiaknázza a le-
hetőségeket. Arról, hogy hogyan, 
Koncz Ferenc polgármester árult el 
részleteket. 

A csokoládé szökőkútnak nem lehet ellenállni

− A 2020-ig tartó európai uniós gazdasági 
ciklus során a hazánk rendelkezésére álló for-
rások milyen lehetőségeket kínálnak a város 
számára?

− Az imént ismertetett fejlesztési elképzelé-
sek megvalósítása nagymértékben függ attól, 
hogy ezekhez milyen uniós támogatást tudunk 
igénybe venni. Bizakodóak vagyunk, hiszen 
Magyarország számára jelentős fejlesztési 
forrás áll rendelkezésre, az elfogadott operatív 
programokhoz a mi fejlesztési céljaink jól il-
leszkednek, továbbá a források igénybevétele 
és szabályos felhasználása terén eddig is jól 
teljesítettünk, és – mondhatom – jelentős ta-
pasztalattal rendelkezünk. 

− A nyár derekán új gyártósort adtak át a 
Nestlé szerencsi gyárában. Teremtett-e ez új 
munkahelyeket?

− Szerencs 1889-től meghatározó részt-
vevője a magyarországi élelmiszeriparnak. 
Katasztrófa a városunknak és a térségnek egy-
aránt, hogy 2008-ban a cukorgyárat lerombol-
ták. Ebből a mélységből minden erőfeszítésünk 
ellenére nagyon-nagyon nehezen lehet felállni. 
Örömre ad okot azonban, hogy az édesség, a 
csokoládé, a kávé gyártása folyamatosan jelen 
van városunkban. A multinacionális cég, vala-
mint az egykor méltán híres csokoládégyártás 
hagyományainak őrzője, a Szerencsi Bonbon 
Kft. együttesen a legnagyobb létszámot fog-
lalkoztató vállalkozások sorába tartozik a te-
lepülésünkön. A Nestlé Hungária Kft. új sze-
rencsi gyártósorát idén júniusban adták át. A 
180 millió forintos beruházással megvalósított 
fejlesztés száz új alkalmazottnak ad munkát, 
ezzel 480 főre növelve a cégnél foglalkoztatot-
tak számát. 

− Szerencs a földrajzi elhelyezkedését tekint-
ve is „szerencsés”. A turizmus, az idegenforga-
lom kézenfekvő kitörési pontnak tűnik...

− A turizmus fejlesztése terén már eddig is 
jelentős lépéseket tett az önkormányzat, felújí-
totta a városközpont több műemlék épületét, 
közöttük a Rákóczi-várat, a szerencsi fürdőt, 
valamint a vár- és fürdőkertet. Jelenleg is zaj-
lik egy jelentős turisztikai beruházás, egy volt 
cukorgyári raktárépület felújításával kerékpá-
ros turisztikai központot és helyi ipartörténeti 
múzeumot alakítunk ki. Az ITS is tartalmaz 
több turisztikai fejlesztési elképzelést, ezek 
egyik jelentős eleme a „Turizmusfejlesztési 
program a Szerencsi Csokoládé jegyében”, de 
készülünk a természeti környezet adottságaira 
alapozott aktív pihenést szolgáló attrakciók 
megvalósítására is. 

− Augusztus végén a város adott otthont a 
VIII. Országos Csokoládé Fesztiválnak. Ho-
gyan sikerült az idei rendezvény?

− A fesztivál adataiból megállapíthatjuk, 
hogy idén ez volt a térség leglátogatottabb, 
legszínesebb rendezvénye. A látogatók száma 
közel 10 százalékkal volt magasabb az előző 
évinél. Ez bizonyítja, hogy vonzó progra-
mokat sikerült megvalósítanunk. A Csokolá-
dé Fesztivál nagy ünnep, mi pedig általa azt 
szeretnénk elérni, hogy a szerencsi csokoládé 
népszerűsítésével újabb munkahelyeket tud-
junk létrehozni.
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− A legfrissebb hír Mezőkövesdről, hogy több 
mint 700 millió forintból megújult a rendelőin-
tézet. Ön azt mondta, ez többet jelent, mint egy 
épület megújítását. Mire gondolt?

− Eddig még sohasem érkezett egyszerre 
ennyi pénz a városba, amelyet az egészség-
ügyi ellátás javítására költhettünk. Ez nemcsak 
a városnak fontos, hiszen közel 50 ezer ember 
egészségügyi szakellátását biztosítja ez az intéz-
mény immár korszerűbb, jobb, emberibb kör-
nyezetben. S amire gondoltam: a pályázatban 
lehetőségünk nyílt több mint 150 millió forint 
értékben egészségügyi műszerek beszerzésé-
re is. Ez a szakma számára is fontos, mert így 
olyan vizsgálatokra, kezelésekre nyílik lehető-
ség, melyeket eddig csak kórházi körülmények 
között kaphattak meg a betegek.

− Mi a helyzet az oktatás, a kultúra és a sport 
területén?

− Az iskolák a KLIK-hez tartoznak, de mi 
erőnkhöz mérten biztosítjuk a működés, a fej-
lődés feltételeit. A gimnázium és a kollégium 
napenergiát hasznosító rendszert, műanyag bo-
rítású multifunkciós sportpályát kapott. Utób-
bihoz hasonlót az egyik általános iskolában is 
építettünk, négy óvodánkból kettőben műfüves 
focipályát létesítettünk, és bővítettük a bölcső-
dét is. Szinte minden intézményen elvégeztük 
az energetikai felújítást. 2013 óta fenntartói va-
gyunk a múzeumainknak, melyek közül idén a 
Hajdú Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum 
fejlesztésére 26 millió forintot tudtunk fordítani. 
Az önkormányzat pályázati lehetőséggel segíti a 
civilszervezetek működését. Büszkék vagyunk 
arra, hogy két színjátszókörünk rendre teltházas 
előadásokat tart. A sportban az első osztályú ké-
zilabdacsapatunkat, valamint a jelenleg másod-
osztályban szereplő focistáinkat emelném ki. 
Célul tűztük ki, hogy Mezőkövesd a legegész-
ségesebb város legyen. 

− A matyó népi hagyományaira, illetve 
azok megőrzésére és ápolására méltán büszke 
a város. 

− Idén első alkalommal rendeztük meg a 
Matyó Világtalálkozót, amely egyhetes ren-

Európai kisvároshoz   
méltó környezet Mezőkövesden

Dr. Fekete Zoltán
1963-ban született Mezőkövesden.  
A Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men 2000-ben szerzett jogi diplo-
mát.  2003 óta dolgozik a közigaz-
gatásban, előbb osztályvezetőként, 
majd aljegyzőként. 2010 októbe-
rében választották meg polgármes-
ternek. A Mezőkövesdi Jézus Szíve 
Egyházközség világi elnöke. Nős, 
két gyermek édesapja.

A matyó népi hagyományok megőrzését és ápolását fontosnak tartják

Két páratlan adottsággal, a matyó hagyománnyal és gyógyvízzel rendelkezik Mezőkövesd. A város lakói és 
vezetői arra törekszenek, hogy megőrizzék ezeket az értékeket. Dr. Fekete Zoltán polgármester azt mondta, 
szeretnének vonzó környezetet biztosítani a mezőkövesdieknek és az ide látogatóknak.

dezvénysorozat volt júniusban, hatalmas si-
kerrel. Köztudott, hogy az UNESCO Szelle-
mi Világörökség listáján ott szerepel a matyó 
örökség. Ez nekünk, mezőkövesdieknek nem 
csupán dicsőséget, hanem kötelezettséget is 
jelent.  A matyó örökség megőrzése és tovább-
adása a mi felelősségünk. Óriási dolognak tar-
tom, hogy a fiatalok felfedezték maguknak a 
matyó hagyományokat! Például megjelentek 
a matyó motívumok az általuk hordott ruhá-
kon. Ma már senki sem csodálkozik azon, ha 
valaki farmernadrágban és matyó díszítéses 
felsőben megy bulizni. E motívumok megje-
lennek nyakkendőkön, de még a mobiltelefo-
nok védőtokjain is. Az országban mi voltunk 
az elsők, s lehet, hogy az egyetlenek, akik 
olyan közfoglalkoztatási programot indítottak 
a kormány támogatásával, amelyben asszo-
nyok hímeznek. A művészeti iskolában mű-
ködő gyermektánccsoportot ők látták el matyó 
népviselettel, sőt matyó díszítéses ruhát kapott 
a városban a Szent László kórus és fúvósze-
nekar is.

− A turizmus területén milyen előrelépések 
történtek?

− A legfontosabb, hogy a gyógyvízre és igen 
szigorú kritériumrendszerre épülő gyógyhellyé 
minősítést megkapta Mezőkövesd, aminek 
szakmai és marketingszempontból is fontos 
üzenete van, mert azt jelzi, hogy akik gyó- 
gyulni vágynak, minden tekintetben megfelelő 
körülményeket találnak nálunk. Éppen ezért a 
Zsóry-fürdő fejlesztése is folyamatosan napi-
renden van.

− Elkészült az önkormányzat gazdaságfej-

lesztési koncepciója a 2015-2020 közötti idő-
szakra. Megemlítené a legfontosabb elemeit?

− Nagyon sok pénz érkezett az elmúlt 
években, teljes az infrastruktúra, útjaink asz-
falt burkolatúak, jelenleg zajlik a közvilágítás 
korszerűsítése, ami jelentős megtakarítást hoz. 
Rövidesen 400 millióért megépül a tanuszo-
dánk. Az említett stratégiai program szolgál a 
további fejlesztések alapjául, kész tervekkel 
várjuk a pályázati lehetőségeket, hogy európai 
kisvároshoz méltó környezetet teremthessünk.

A Zsóry-fürdő folyamatosan fejlődik

A városvezetés célja, hogy elősegítse: aki dol-
gozni akar, az tudjon. A fiatalokat igyekeznek 
lehetőséghez juttatni, elérni, hogy helyben ma-
radjanak. Szeptember 1-jétől minden helyben 
tanuló általános és középiskolás gyermek tíz-
ezer forintos tankönyvtámogatást kap. Lakás-
építés esetén pedig minden fiatal pár 500 ezer 
forint vissza nem térítendő támogatáshoz és 
200 ezer forint kamatmentes kölcsönhöz juthat.

A kötődést erősítik
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A középkorban Kassa után a térség legnagyobb 
városa volt Gönc, fontos kereskedelmi útvonal 
szelte át. Károlyi Gáspár itt fordította magyarra 
a Bibliát, ami az egész nemzet számára sokat 
jelentett, a viharos időkben megtartó ereje volt 
a magyar nyelvnek, kultúrának – mondta Sivák 
János polgármester. Károlyi Gáspár szobra a 

Gönc híres barackjára építené a jövőjét
Jelentős történelemi múlttal, csodálatos, szinte érintetlen természeti környezettel rendelkezik, és az elmúlt években 
jelentős fejlesztéseken esett át – ez Gönc titka, Sivák János polgármester szerint. 

Sivák János 
58 éves, családos, előbb pedagó-
gusi diplomát, majd közösségfej-
lesztő végzettséget szerzett. Több 
mint két évtizednyi gyermekotthon-
ban végzett munka után 13 évig 
munkaügyi központban dolgozott. 
Először 2011-ben választották 
Gönc független polgármesterévé, 
majd 2014-ben ismét megkapta a 
választók bizalmát.

Károlyi Gáspár szobra a templomkertben

Zsáktelepülés, de jól megközelíthető Sajó-
bábony, különösen az elkerülő út átadása óta. 
Miskolcot percek alatt, Budapestet autópályán 
alig több mint másfél óra alatt el lehet érni. 
Miskolc közelsége miatt a munkalehetőségek 
mennyisége és választéka igen jó. Ehhez még 
hozzájárul a Sajóbábonyban működő ipari park, 
ahol közel 1300 ember dolgozik. A rendszervál-
tás előtt Sajóbábonyt emlegetve mindenkinek a 
vegyiművek ugrott be elsőként. – A helyén ki-

Sajóbábony kiváló választás a családoknak
Magas adóbevételeinek, a takaré-
kos, jó gazda szemléletnek köszön-
hetően kivételes helyzetben van 
Sajóbábony. Ifjú polgármestere, 
dr. Szilva István azt mondja, az ön-
kormányzat arra törekszik, hogy 
a telephelyet kereső vállalkozáso-
kat, az otthont kereső fiatalokat 
egyaránt jó körülmények fogadják 
a városban.

alakított ipari park a legmodernebbek egyike. 
Kiváló infrastruktúrája van. A parkot működte-
tő vállalkozói csoport és a tulajdonrésszel ren-
delkező önkormányzat közösen arra törekszik, 
hogy azoknak a cégeknek, amelyek itt képzelik 
el a jövőt, a lehető legjobb feltételeket nyújtsák, 
tudtuk meg a település polgármesterétől. Egy év 
telt el a választások óta, amikor is a korábban 24 
éven át regnáló elődjét váltotta dr. Szilva István. 
Azóta – nemcsak az ő, hanem mások megítélése 
szerint is – új lendületet vett a város, sorra kö-
vetik egymást a különböző beruházások. Tavasz 
óta napelemes rendszer látja el az összes intéz-
ményt, nemrégiben adták át a felújított sportköz-
pontot, minap az új játszóteret, akadálymentessé 
tették az önkormányzat épületét. Az önkormány-

zat használaton kívüli épületeiben lakásokat ala-
kítanak ki, hogy segítsék a fiatalokat az önálló 
életük indulásánál. – Arra helyezzük a hangsúlyt, 
hogy az itt élők ne akarjanak elmenni, a fiatalok 
itt képzeljék el a jövőjüket – húzta alá dr. Szilva 
István.  – Arra törekszünk, hogy az óvoda és az 
iskola a legkorszerűbben legyen felszerelve. A 
bölcsődénk tíz éve megszűnt, most indítottunk 
egy bölcsődei csoportot, hogy az igényeket ki-
szolgáljuk – vázolta. Tavaly az iskolát újították 
fel, az óvoda rekonstrukcióját jövőre tervezik. 
Szociális helyzettől függetlenül ingyenessé tették 
minden gyermek számára az étkezést, igen erős 
szociális ellátórendszert működtetnek. Mindezt 
nemcsak azért engedheti meg magának az ön-
kormányzat, mert – elsősorban az ipari parkban 
működő ötven vállalkozás által befizetett adónak 
hála – jelentős bevételekkel rendelkezik, hanem 
azért is, mert a bőség nem írja felül a jó gazda 
szemléletet, a takarékosságot. 

Dr. Szilva István
1986. május 31-én született. Tős-
gyökeres sajóbábonyi, szülei a 
település köztiszteletben álló pol-
gárai. Miskolcon történelem szakos 
középiskolában tanult, 2010-ben a 
Miskolci Egyetemen szerezte jogi 
diplomáját. Jogtanácsosként dolgo-
zott, a sajóbábonyi önkormányzat-
nál és a NAV-nál. Menyasszonyá-
val közös jövőjüket tervezik.

A sajóbábonyi Bebék pincesor

templomkertben áll, a szomszédos múzeum és 
a háromévente Göncön megrendezésre kerülő 
Károlyi Gáspár Napok  őrzik a múlt értékeit. 
Gönc 2001-ben kapta vissza a városi rangot, 
a 2100 lelkes település ma járási központ is. 
Munkát elsősorban az önkormányzat ad, amely 
sikeresen aknázza ki a közmunkaprogram adta 
lehetőségeket. A mezőgazdaság volt és maradt 
a gazdaság alappillére. A gönci barack messze 
földön híres, sokan termelnek burgonyát, újab-
ban tökmagot, amelyből olajat sajtolnak. Sivák 
János szerint abba a csodálatos, szinte érintet-
len természeti környezetbe, amely körülveszi 
őket, vétek lenne ipart telepíteni, legfeljebb 
mezőgazdasági feldolgozóipart. 

A turizmus terén vannak még teendők, 
hiszen eltekintve a bakancsos turistaház-
tól, szállás mindössze két helyen található 
a településen, viszont akár egy hétre is ele-
gendő programot kínál a környék. Kassa, 
Boldogkőváralja, Sárospatak, Hollóháza egy-
egy csillagtúrán bejárható, érdemes megnézni 
a kolostor és az Amadé-vár romjait is. A város 
mellett halad el az Országos Kéktúra útvonal, 
s tervezik kerékpárút építését. Érdemes elláto-
gatni az évente megrendezésre kerülő Pálinkás 
Gönczi Gasztrofesztiválra is.

Sivák János polgármester beszámolt arról, 
hogy az intézményeiket sorra felújították, be-
fejeződött a szennyvízhálózat kiépítése, most 
az ivóvíz minőségének javításán dolgoznak, de 
rengeteg fejlesztési ötlettel, kész tervvel várják 
a pályázatok megjelenését. Pályázatból épült 
meg egy úgy nevezett csillagház is. A TÁMOP 
5.3.6.-11/1 számú, Komplex telepprogram 
megvalósítása Gönc városában elnevezésű 
projekt elsődleges célja a szegregált környezet-
ben élők társadalmi felzárkózásának segítése.

Gönc civil élete gazdag, a sportélet is virág-
zik, az újjáalakult a sportegyesületnek, ami ki-
válóan szolgálja a közösségépítést, 127 igazolt 
tagja van, szinte mindannyian gönciek.

»Szeretnénk a környezetet 
városiasabbá tenni.«
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Füzesséri József 2006 óta vezeti a települést. 
A kezdetekről elmondta, hogy akkoriban, ha 
valaki elhagyta a város határát, biztos lehetett 
abban, hogy lekicsinylő megjegyzésekben lesz 
része. Ugyanis „hírnévre” egyedül a települé-
sen működő fehérjefeldolgozó üzem tett szert, 
méghozzá a szinte elviselhetetlen bűz miatt. 

Kilenc évvel ezelőtt a szikszóiak még ál-
modni sem mertek arról, hogy a kétezres 
évek elején ipari parkká nyilvánított területen 
néhány esztendő alatt üzemek sora épül fel. 
Füzesséri József hangsúlyozta, hogy Szikszó 
fejlődésének záloga a munkahelyek terem-
tése, a beruházók Szikszóra csábítása. Még 
2007-ben alakították ki Szikszó határában azt a 
341 hektáros összefüggő ipari területet, amely 
a legnagyobb az országban.  A Hell Energy 
Kft. itt építette fel energiaital-gyártó üzemét, 
majd második ütemben a Szikszó nevét vise-
lő üdítőital-gyártósorát. Elkészült a logisztikai 
központjuk is, jelenleg pedig egy szolgáltató 
komplexumot építenek kamionparkolóval, töl-
tőállomással, panzióval.

Az ipari parkban további cégek sora talált 
otthonra – tudtuk meg a polgármestertől. A si-
ker további záloga az is, hogy megújult az ipari 
park menedzsmentje, amelynek tagjai startup 
szemlélettel láttak hozzá a fejlesztéshez. Szik-
szó ipari területei kiváló adottsággal rendelkez-
nek: az autópálya közelsége, a vasúti kapcsolat, 
az infrastruktúra mind-mind óriási előny az ide 
települők számára.  Akik eddig Szikszót vá-

Szikszó város ipari parkja 
Abaúj motorjává vált 

Szikszó hatezer lelkes kisváros 
Abaúj kapujában.  Az elmúlt évek-
ben a település a régió motorjává 
vált.  Míg tíz évvel ezelőtt az itt élők 
többnyire abban gondolkodtak, ho-
gyan meneküljenek el innen, mára 
a fejlődés, a gyarapodás vette át a 
főszerepet.

lasztották, jól döntöttek. A város önkormány-
zata azon munkálkodik, hogy minél gördüléke-
nyebb legyen az ügyintézés, az együttműködés. 
− Büszkék vagyunk arra, hogy a befektetők 
egyenrangú társként kezelnek bennünket – nyi-
latkozta Füzesséri József. S bár sokat tettek az 
intézményi infrastruktúra fejlesztéséért, a mun-
kahelyteremtésért, mégsem dőlhetnek hátra.   
Ahhoz, hogy az új munkahelyeken szikszóiak 
dolgozzanak, fontos az oktatás erősítése, de a 
környezetvédelem és az egészségügyi ellátás 
terén is akad fejlesztenivaló.

Ez utóbbi területeken lépésről lépésre ha-
ladnak előre. Nemrégiben avatták fel azt az 

Füzesséri József
1962-ben szülelett Szikszón. Né-
hány esztendőt leszámítva születése 
óta Szikszón él és dolgozik. 1986-
ban szerzett médiamenedzseri és 
pedagógus diplomát a nyíregyházi 
főiskolán. 2000-ig a helyi, majd 
2003-ig a mezőkövesdi művelődési 
ház vezetője. 2006 óta, immár har-
madik ciklusát töltve a város polgár-
mestere. 

● A REDO Water System Kft. 2013-ban döntött 
úgy, hogy gyártóüzemét és szervizközpontját Szik-
szóra telepíti. A víztisztítással foglalkozó világcég 
ügyvezető igazgatója, Galambodi Attila elmond-
ta, hogy az idei esztendő a siker éve volt számuk-
ra.  A REDO technológiájának köszönhetően lesz 
egészséges az ivóvíz például Kijevben. 2015-től a 
Boing beszállítói lettek, a víztisztító berendezések 
a szikszói gyárban készülnek.
● A DG Expert Kft. tavaly kezdte meg 
szaunaüzemének építését a szikszói ipari park-
ban. Fáklya László ügyvezetőtől megtudtuk, hogy 
október elején indult meg a gyártás, első lépésben 
SpaWorks nevű infraszaunákat készítenek.
● Európában és a tengerentúlon is csodálhatják 
azokat az édesipari dekorációkat, amelyek Szik-

szón készülnek a Bombasei Dekor Kft. üzemé-
ben. A jelenleg negyven családnak megélhetést 
biztosító gyár, amely huszonöt éve tevékenykedik 
Szikszón, újabb fejlesztésekre készül, tudtuk meg 
Kuszmannn Ágota ügyvezető igazgatótól. A na-
pokban rakták le annak az üzemcsarnoknak az 
alapkövét, amely lehetővé teszi majd további száz 
ember foglalkoztatását.
● A szikszói ipari parkot választotta az Exerlon 
Technológiai Tudásközpont is, ahol  a megújuló 
energia és az elektromobilitás népszerűsítésével 
foglalkoznak − mondta Ungár János ügyvezető 
igazgató.  2016-ban készül el a bemutatótermük, 
illetve az oktatási programjuk, ami a térségben 
élők ismereteit fejlesztheti majd az említett a té-
mában.

Akik otthonra találtak Szikszón

Aba vezér szobra Mazúr József szikszói fafaragó alkotása 

egészségügyi centrumot, ahol egy helyen ve-
hető igénybe a háziorvosi, a gyermekorvosi 
és a fogorvosi szolgáltatás.  Bátran állíthatjuk, 
hogy Szikszó sokat tesz a környezetvédelemért 
is. Az alternatív energia felhasználása terén is 
jó úton járnak.  Már két elektromos gyorstöltő 
állomás található a településen, és a polgár-
mesteri hivatal elektromos autót használ, pél-
daértékűen. Növelni szeretnék a zöldenergia 
felhasználásukat is. Ezért is pályáznak nap-
elemek létesítésére az önkormányzat fenntar-
tásában lévő intézmények energiaellátásának 
korszerűsítésére.

Az oktatás és a képzés támogatása kiemelt az 
önkormányzatunk számára – mondta végezetül 
a polgármester. − 2016-tól a közoktatásban az 
egyház nagyobb szerepel vállal Szikszón. Öröm 
ez, hiszen ki más adhatna igazi tartást a gyereke-
inknek, ha nem az egyház. Fejlesztjük az állami 
oktatást is. Elkészült az a pályázat, amelynek se-
gítségével egy térségi alapoktatási és szakképző 
központ valósul meg a városban, segítve a szik-
szóiak boldogulását.
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− Hogyan jellemezné a mai Tiszaújvárost?
− Dél-Borsod ékszere, Nemzeti Sportvá-
ros, a gyógyulni vágyók termálparadicsoma, 
„Triatlonújváros”, a térség gazdasági motorja. 
Ezek a jelzők és címek bizonyítják, hogy az 
elmúlt két évtized alatt egy szerethető, eszté-
tikus, dinamikusan fejlődő kisváros jött létre 
a Tisza partján. Ezekre az értékekre alapozva 
jelöltük ki további fejlődésünk irányait az idén 
tavasszal elfogadott gazdasági programunkban. 
2016-ban ünnepeljük várossá nyilvánításunk 
50. évfordulóját, aminek apropóján kiemelten 
kezeljük a különböző rendezvénysorozatokat, 
ünnepségeket. 

− Milyen célokkal vágtak neki az új önkor-
mányzati ciklusnak?

− Gazdálkodásunkat a 2014-2019 közötti cik-
lusban is a működőképesség, a fenntarthatóság, 
az ésszerű városfejlesztés, a felelős és hatékony 
vagyongazdálkodás fogja jellemezni. Célunk az 
önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőr-
zése, a közös vagyon gyarapítása. Az elkövetke-
ző költségvetési éveket is tervszerű, hatékony, 
átlátható és felelősen takarékos gazdálkodás 
mellett kívánjuk folytatni, az önkormányzati 
feladatok és a szolgáltatások kiegyensúlyozott, 
magas színvonalú ellátásának biztosításával.

− Egy település életét, lehetőségeit alapve-
tően a helyi gazdaság teljesítménye határozza 

Tiszaújváros:  
a fejlődő, szerethető város

Egy élhető, szerethető város jött létre a Tisza partján

Az egykori kistelepülés az iparosí-
tásnak köszönheti létét. Első ütem-
ben egy hőerőművet építettek, 
majd a Tiszai Vegyi Kombinát, a 
mai MOL Petrolkémia Zrt. kezdte 
meg működését. Tiszaújváros ön-
kormányzatának célja, hogy a vá-
ros élhető, fenntartható, versenyké-
pes település legyen – fogalmazta 
meg Bráz György polgármester.

Tiszaújváros legnagyobb idegenforgalmi vonzereje a gyógy- és strandfürdő

meg. Önök mit tesznek, tehetnek ennek fejlesz-
tése érdekében?

− Önkormányzatunk az előző ciklusban 
olyan gazdaságfejlesztési irányelveket és ezekre 
alapozott adóstratégiát dolgozott ki és vezetett 
be, melyek a 2014-2019 közötti időszakban is 
elősegítik a gazdasági szereplők, a helyi vállal-
kozások versenyképességét, és ebből adódóan 
növelik önkormányzatunk pénzügyi stabilitását, 
biztonságát. Ennek eredményei máris megmu-
tatkoztak. Gazdaságfejlesztési és adóstratégi-
ánkkal továbbra is támogatjuk a már működő és 
az újonnan megvalósuló beruházásokat, az ipari 
parkunkba betelepülő új befektetőket. Az ön-
kormányzati ciklus gyakorlatilag egybeesik az 
új uniós fejlesztési ciklussal. A konkrét pályázati 
lehetőségek jelenleg még nem ismertek, de szi-
lárd elhatározásunk, hogy önállóan vagy térségi 
összefogással élni fogunk a lehetőségekkel, pél-
dául a turisztika, a gyógyturizmus, a közlekedés 
és az egészségügy területén.

− A város lakói mennyire érzik, hogy egy fej-
lődő városban élnek?

− Tiszaújváros gazdasági szerepének erősíté-
se mellett az élhetőségre is nagy hangsúlyt fekte-

tünk. Célunk a város épített környezeti értékeinek 
megóvása. Folytatjuk a „Látható Tiszaújváros” 
programunkat, a közterületek, középületek reha-
bilitációját, az út-, járda- és kerékpárút-hálózat 
fejlesztését, felújítását. Ezen munkálatok jelenleg 
is zajlanak, és még az idén újabbak is indulnak. 
Támogatjuk az életminőséget javító beruházáso-
kat, az energiamegtakarítást szolgáló társasházi 
korszerűsítéseket, újólag bekapcsolódtunk a 
panelprogramba, folytatjuk a távfűtési rendszer 
rekonstrukcióját is. A közrend, a közbiztonság 
további javítása érdekében teljes körűen kiépít-
jük a térfelügyeleti kamerarendszert.

− A civil lakosságot mennyire vonják be a 
terveik kidolgozásába, megvalósításába?

− A város fejlődő pályán tartásához nél-
külözhetetlen, hogy az önkormányzat a helyi 
társadalom gazdasági és civil szereplőivel, az 
egyházakkal, a lakossággal folyamatos párbe-
szédet folytasson, együttműködésre törekedjen. 
Átlátható pályázati rendszert működtetünk, a 
lehető legnagyobb nyilvánosság mellett gaz-
dálkodunk. Minden döntésünk elsődleges mo-
tivációja a város, a lakosság érdeke. A további-
akban is nagy hangsúlyt fektetünk a jogszerű, 
etikus és korrupciómentes munkavégzésre, és 
ezzel összefüggésben is a nyilvánosság biztosí-
tására, mint a közpénz-felhasználás ellenőriz-
hetőségének alapvető sarokpontjaira.

− Említette, hogy jövőre ünneplik várossá 
nyilvánításuk 50. évfordulóját. Hogyan készül-
nek a jubileumra?

− Számos rendezvényt tartunk, több köny-
vet is megjelentetünk. Ezeken az eseményeken, 
ezekben a kiadványokban felidézzük a múltat, 
a városalapítók és az őket követő generációk 
munkáját. Számba vesszük a gazdaság, a szol-
gáltatások, a kultúra, a sport, a városüzemeltetés 
és az élet egyéb területein elért eredményeket. 
Mindemellett úgy gondolom, hogy a város je-
lenlegi vezetői és lakói akkor ünnepelnek igazán 
méltó módon, ha folytatják elődeik munkáját, s 
nem csupán megőrzik az elért eredményeket, 
színvonalat, hanem dinamikusan fejlesztik ott-
honunkat, Tiszaújvárost.
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− Milyen beruházásokat sikerült megvalósíta-
ni az utóbbi időkben a Hotel Bodrogban?

− A megnyitás óta folyamatosan fejlesztjük 
és korszerűsítjük a hotelt, aminek eredménye-
ként most a régió egyik legszínvonalasabb 
szállodájaként tartják nyilván. Tapasztalata-
ink szerint a vendégek egyre inkább a kima-
gasló minőségű szállodai szolgáltatásokat ke-
resik. Ezt mi is szem előtt tartjuk: az év elején 
eljutottunk odáig, hogy mind az ötven szo-
bánk vadonatúj fürdőszobát kapott, új LCD 
televíziókat szereztünk be, valamint a dizájnt 
is felfrissítettük. Persze történt előrelépés a 
gasztronómia területén is: éttermünk kínála-
tát is egyre hangsúlyosabban jellemzi a „fine 
dining” irányvonal, ami nem csupán finom 
ételeket jelent, hanem egyfajta gasztronómiai 
eleganciát, luxust is. Ennek érdekében a leg-
modernebb konyhatechnológiai eljárásokat 
alkalmazzuk. Az étteremben egy csúcstech-
nológiás büféasztalt is kiépítettünk a legújabb 
trendeknek megfelelő kivitelezésben és stílus-
ban. Mindez azt szolgálja, hogy vendégeink 
maximális élvezeti értékkel fogyaszthassák el 
a reggeli és vacsora során kínált ételeket. A 
Tokaj-hegyaljai borvidék egyik központja Sá-
rospatak, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, 

hogy a legjobb pincészetek borait mutathas-
suk be éttermünkben.

− Mik a további terveik?
– Most fejeződött be a napelemes rendsze-

rünk kiépítése: a szálloda tetejére 166 napelem 
került, s ezzel egy 45 kW-os „minierőmű” léte-
sült. Ez jelentős költségmegtakarítást eredmé-
nyez a hotelnek, amit a szolgáltatások további 
fejlesztésére tudunk fordítani – mindeközben 
még a természetet is óvjuk. A következő né-
hány esztendő során a szálloda recepciójának 
és a hallnak, valamint az étteremnek a radikális 
arculatváltását tervezzük.

− Kérem, röviden meséljen olvasóinknak a 
szállodához tartozó egyéb létesítmények szol-
gáltatásairól is!

− A teljesen parkosított 4 hektáros Tenger-
szem Üdülőparkunk a sárospataki termálfürdő 
szomszédságában helyezkedik el. Ez a gyö-
nyörű környezet kiválóan alkalmas táborok és 
nagy létszámú céges rendezvények lebonyolí-
tására. Superior apartman házainkban szállodai 
színvonalú kényelemmel várjuk vendégeinket. 
A Hotel König rendezvény- és konferencia-
szállodánk Sátoraljaújhely hangulatos sétáló-
utcájában található. Mivel a sátoraljaújhelyi 
kalandpark igen közkedvelt, sok cég nálunk 

A megújult Hotel Bodrog  
egész évben várja vendégeit

A Hotel Bodrog Wellness**** Sárospatak történelmi városközpontjában található. A szálloda felújított szobák-
kal és impozáns wellness részleggel, valamint igazi gasztronómia élményeket kínáló étteremmel várja vendégeit.  
A hotel és a hozzá tartozó létesítmények szolgáltatásairól Bágyi Péter értékesítési igazgató számolt be.

Bágyi Péter
1983-ban született, tanulmányait a 
Budapesti Gazdasági Főiskola tu-
rizmus-vendéglátás szakán végezte. 
Neves hazai és külföldi szállodák-
ban szerzett tapasztalatokat, 2011 
óta a Hotel Bodrog Wellness**** 
értékesítési igazgatója. Fiatal szál-
lodásként szívügyének tekinti a ma-
gyar szállodaipar színvonalának 
folyamatos fejlesztését. 

A szálloda színvonalas szolgáltatásokat, Sárospatak és környéke pedig felejthetetlen élményeket nyújt 

rendezi meg csapatépítő tréningjeit, de gyako-
riak az esküvők és konferenciák is.

− A szálloda és ön személy szerint is sokat 
segít a szakképzésben. Miért?

− Régóta kapcsolatban vagyunk szakkép-
ző iskolákkal, az előző évben közel negyven 
tanulónk volt: főként szakácsok és pincérek. 
Idén már részt veszünk az Eszterházy Károly 
Főiskola duális képzésében is, azaz az oktatás-
hoz kapcsolódó szakmai gyakorlatot nálunk 
teljesítik a főiskolai hallgatók. A szakképzést 
magam is szívügyemnek érzem, negyedik éve 
óraadó tanára vagyok a sárospataki Vay Miklós 
Református Szakképző Iskolának. Ne felejtsük 
el, hogy a szálloda- és vendéglátóiparban dön-
tően a személyzeten múlik a siker. 



TuriszTikai információ:
TOURINFORM-Aggtelek * 3759 Aggtelek, Baradla oldal 3. * Tel.: +36-48-503-000 * naturinform.anp@gmail.com * www.anp.hu

Az Aggteleki Nemzeti Park az első hazánk nemzeti parkjai 
közül, amelyet az élettelen természeti értékek, elsősorban 
a barlangok megóvása érdekében hoztak létre 1985-ben. 

Egy évtizeddel később, 1995-ben az UNESCO az  Aggteleki- 
és a Szlovák-karszt barlangjait Világörökség rangra emelte. 
A Baradla-barlang és további öt látogatható cseppkőbarlang 

szervezett túra keretében megtekinthető.
A világörökségi barlangok egyben hungarikumok is.

A Baradla-barlang ezer nézőt befogadó aggteleki 
hangversenytermében számos különleges koncertre kerül sor, 

de lehetőség van barlangi esküvő szervezésére is 
ebben az igazán exkluzív környezetben.

30 éves 
az Aggteleki Nemzeti Park

20 éves a világörökségi cím

Jósvafőn található a hucul 
kisló hazai törzsállomá-
nya, a több mint 200 egye-
det számláló  hucul ménes, 
amely elsősorban a gén-
megőrzést és a természet-
védelmi területkezelési fel-
adatok ellátását szolgálja. 
A látogatók számos lovas 
szolgáltatást is igénybe tud-
nak venni a jósvafői Kúria 
Hucul Lovasudvarban.

különlegességünk, a hucul


