
 

 

A HÍD MÁR FÉLIG ELKÉSZÜLT, A KÖRFORGALOMMAL FOLYTATJÁK 
 
Április 27-étől félpályás, lámpával vezérelt forgalomkorlátozást vezettek be a 
körforgalom környezetében. 
A munkák során elvégzik a szennyvízvezeték kiváltását, valamint a Taverna felőli jár-
dát és a meglévő kerékpárutat is kiszélesítik a biztonságos közlekedés érdekében. Az 
építés ideje alatt a gyalogosok a híd északi oldalán továbbra is használhatják a gya-
logjárdát, valamint a körforgalomnál található járda is használható marad. A fejlesztés-
nek köszönhetően a körforgalom körpályája fél méterrel növekedni fog. 
A hídon zajló munkálatokkal elkészültek a szakemberek, így ott már nem kell korláto-
zásra számítani. A körforgalom részleges felújítását követően, a következő ütemben a 
híd tokaji oldalát fogják elbontani és újjáépíteni, mely szintén félpályás forgalomkorlá-
tozással jár majd, előreláthatólag 2021. június végétől. A közlekedőknek várhatóan 
2021. év végéig folyamatosan változó forgalomkorlátozásokkal kell számolniuk a híd 
és a körforgalom környezetében, a munkálatokkal az év utolsó negyedévében készül-
nek el. 

fotó: Erdős József 



Vytautas Pinkus a Litván Köztársa-
ság nagykövete látogatott Tokajba. 
 
A nagykövet korábban már a főváros-
ban egyeztetett Posta György polgár-
mesterrel, az ő közreműködésére ér-
kezett a városba a litván művészek 
által faragott Ulászló királyt és Hed-
vig királynét ábrázoló szobor. Tokaj-
ban a Zöld város program részeként a 
litván szoborparkot és annak környe-
zete is megújul, a nagykövet pedig 
elismerően nyilatkozott arról, hogy 
jelenleg is fontos szimbóluma van 
Tokajban a litván-magyar barátság-
nak. 
 
Az új szobrokat várhatóan az ősz fo-
lyamán helyezik el a városban, a pol-
gármester azt mondta bízik abban, 
hogy az avatáson is magas diplomáci-
ai szinten képviselteti magát Litvánia. 
A protokoll látogatás részeként a 
nagykövet egyébként megtekintette a 
város kulturális intézményeit is, vala-

mint tett egy sétát a belvárosban. Egy 
ilyen találkozó a diplomáciában igen 
rangosnak számít, a saját országát a 
legmagasabb szinten képviselő nagy-

követ látogatása kiemelkedő minden 
esetben. 
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NAGYKÖVETI VIZIT TOKAJBAN 
Vytautas Pinkus litván nagykövet járt a városban 

OLASZ ÉS SPANYOL DELEGÁCIÓ 
 
Olasz és spanyol turisztikai szakemberekből álló 
delegáció látogatott Tokajba. A főként utazásszer-
vezéssel foglalkozó külföldi vendégek hazánk több, 
idegenforgalmi szempontból jelentős helyére láto-
gattak el, ezek között Tokaj kiemelt szerepet ka-
pott. 
 
A polgármesteri hivatalban tartott rövid, a városról 
szóló előadás után megtekintették a Fesztiválkatlant, 
az épülő öt csillagos hotelt a Csurgó -völgyben, a nya-
ralóhajó bázist és a Rákóczi pincét is. A látogatás kap-
csán Posta György polgármester közösségi oldalán azt 
írta, bízik abban hogy a vírushelyzet enyhülésével 
végre a turisták is megjelenhetnek Tokajban, a hazai 
vendégeket követően pedig a külföldről hozzánk láto-
gatókat is szeretettel várják. 

POLGÁRMESTERI EGYEZTETÉS 
 
Papp László Debrecen- és Veres Pál Miskolc Megyei 
Jogú Városok polgármestereivel találkozott Posta 
György polgármester. A téma a városok közötti kultu-
rális és idegenforgalmi együttműködés volt, amelyre 
mindkét fél nyitottságot mutatott.  
 
„Megállapodtam Polgármester Urakkal arról, hogy a jövő-
ben is folytatjuk ezeket az egyeztetéseket, a cél az, hogy ez 
ne csak egy megállapodás, hanem egy jól működő kapcso-
lat is legyen. A három város remekül kiegészít(het)i egy-
mást  mind a kulturális, mind pedig az idegenforgalmi 
szektorban, közös programokkal, közös marketinggel. Hi-
szem, hogy mindenki számára gyümölcsöző együttműkö-
dést tudunk kialakítani.” – írta közösségi oldalán a tokaji 
városvezető.  



Az elmúlt évben a koronavírus 
okozta helyzet miatt elmaradt a 
Tokaji Bornapok, idén azonban 
már megújult formában várja a 
közönséget június 4. és 6. között. 
A rendezvény ebben az évben a 
Tokaji Borászok Asztaltársaságá-
nak javaslatára, s részben a még 
fennálló COVID helyzet miatt, a 
megújulás és összefogás jegyében 
zajlik a Kulturális Központ koor-
dinálásban. 
 
A rendezvényhez bármelyik helyi 
borászatnak volt lehetősége csatla-
kozni, a szervezők szeretnék elérni, 
hogy a Tokaji Bornapok még inkább 
a "helyiek rendezvénye" legyen, 
több kisebb helyszínen szervezve. A 
nyár első hétvégéjén tartandó ren-
dezvény továbbra is ingyenes, né-
hány programra azonban külön belé-
pőjegyet kell váltani, így érdemes 
előre tájékozódni.  
A korábban megszokott Kossuth -
téri nagyszínpadot idén nem állítják 
fel, ennek fő oka, hogy a járvány-
ügyi szabályozás továbbra sem teszi 
lehetővé a „táncos-zenés” eseményt. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
koncertek nélkül maradna a közön-
ség. A Paulay Ede Színház udvarán 
a három nap alatt számos előadással 
várják a családosokat, a gyermek-
programok mellett pedig esténként a 
könnyed szórakozásé lesz a fősze-
rep. Szombaton kora este a Kállay 

Saunders Band ad koncertet és szá-
mos más zenei produkciót is élvez-
hetnek a vendégek. 
 
A bornapokhoz idén számos partner 
csatlakozott, a Tokaji Borászok Asz-
taltársasága a legerősebben képvi-
selteti magát a rendezvényen. A bor-
kóstolók és vezetett pince-, illetve 
dűlőtúrák mellett a legtöbb helyszí-
nen különleges gasztronómiai kirán-
duláson is részt vehetnek a fesztivá-
lozók, és a zenei produkciók sem 
maradnak el. A Tokaj Hétszőlő által 
üzemeltett Rákóczi pincében például 
Eichinger Tibor jazzgitáros több 
formációja is koncertezik. Sőt, a 
város legnagyobb borászata a szin-
tén Tokajban működő BAZ Beer 
sörfőzdével is közös programokat 
tart, vendégként pedig az Európát 
ginjével meghódító bodrogkisfaludi 
Seven Hills Distillery is csatlakozik. 
Szintén különleges kóstolókkal ké-
szül a Benkő Borház, a Breza Pince, 
a Hímesudvar és a Paulay Borház, 
ezeken a helyszíneken a borok mel-
lett a kézműves finomságokba és 
különböző kulturális programokba 
is belekóstolhatnak a vendégek. A 
Kossuth téri LaBor bisztró grillte-
rasszal és koncerttel készül a hétvé-
gére, a Kávépörkölő Manufaktúrá-
ban pedig a zene mellett Sulyóczki 
Rita tokaji festőművész kiállítás 
megnyitójával színesítik a hétvégét. 
Az Ízes Örömest Lekváriumba is 

érdemes lesz betérni a három nap 
alatt, ahol 20 lekvár 10 bor és 3 
pezsgő gyümölcsöző párosítását 
kóstolhatják meg. 
 
A Tiszavirág Campingben kézmű-
ves vásárt és mesterségbemutatót 
tartanak a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Népművészeti Egyesület 
tagjaival, a Tokaji Múzeum kertjé-
ben pedig szintén gyermekeknek 
szólóprogramokkal kedveskednek. 
A Szerelmi Pincében a Tokaji Aszú 
gyógyászati felhasználásáról tarta-
nak előadást és vezetett kóstolót, az 
Ászok Borházban pedig több Tokaj-
hegyaljai borászat vendégeskedik és 
kínálja borait. A Borgaléria is kon-
certtel és kóstolókkal készül, a Ké-
sei Pincze gasztroudvarán azonban a 
borok mellett különleges kávékról, 
süteményekről és limonádékról tar-
tanak előadást. Azok, akik a kulturá-
lis és boros programok mellett a 
helytörténetről is szeretnének bő-
vebb ismereteket szerezni érdemes 
csatlakozni a hétvége minden napján 
induló, de más-más tematikájú To-
kaji Sétákhoz is. A Toldi Fogadó-
Prés Borbár-Fánky és Fakapu pince 
és borozó által körbezárt gasztronó-
miai területen szintén különleges, 
csak a hétvégre készülő ízek mellett 
könnyed zenei produkciók is hallha-
tóak lesznek.  
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MEGTARTJÁK IDÉN A BORNAPOKAT 
A korábbitól eltérő módon rendezik meg a fesztivált 



Eltelt már egy év, mióta dr. Fintor 
Gábor a tokaji Kulturális Központ, 
Németi Ferenc Városi Könyvtár 
vezetője. A koronavírus világjár-
vány ezt az intézményt is nehéz 
helyzet elé állította, ennek ellenére 
komoly fejlődést, előrelépést tapasz-
talhatunk az intézmény háza táján.  
 
Kezdjük a legfrissebbel! A Tokaji 
Bornapok újításon megy keresztül. 
Miért?  
Az idei Tokaji Bornapok a Tokaji Bo-
rászok Asztaltársaságának javaslatára 
(teljes mértékben azonosulni tudtam 
velük) tekintettel lesz a Covid-
helyzetre, a megújulás és összefogás 
jegyében zajlik majd. A koncepció az, 
hogy a Tokaji Bornapok még inkább a 
"helyiek rendezvénye" legyen, több 
kisebb helyszínen szervezve. 
 
A tavalyi Tokaj-hegyaljai Szüreti 
Napok is már nemcsak a nevében 
volt „más”.  
Igen, hisz első alkalommal a Szerelmi 
pincesortól a Kossuth téren át egészen 
a Fesztiválkatlanig voltak programok.  
Az objektivitás híve vagyok, ezért 
ezen az eseményen (hasonlóan a Fesz-
tiválkatlanos felmérésekhez) megkér-
deztük látogatóinkat egy önkitöltős, 
név nélküli kérdőíves módszer segít-
ségével. Kijelenthetjük: nagyon sok 
fiatalt és kisgyermekes családot 
vonzott a rendezvény. Érdekes tény 
az is, hogy a megkérdezettek közel 
60%-a még nem járt a Szüreti Napo-
kon, vagyis egy teljesen új közönséget 

sikerült megszólítanunk. Ugyanakkor 
szinte mindenki szívesen visszatér 
majd idén októberben is, mint mond-
ták. A válaszadók jelentős többsége 
„jelesre” vagy „jóra” értékelte a hét-
végét, ami tanulságos pozitív vissza-
csatolás.  
A helyi vállalkozások már kritikusabb 
véleményeket fogalmaztak meg a sze-
mélyes egyeztetések, találkozások 
alkalmával, ami azért hasznos szá-
momra, mert ezekből az értékelések-
ből is lehet, kell építkezni, fejlődni. Jó 
lenne például két hétvégére, akár hat 
napra szervezni az eseményt. Abban 
bízom, hogy ezt sikerül majd elérni, 
még tovább fejleszteni a térség egyik 
legnagyobb hagyománnyal bíró feszti-
válját.  
 
Tudjuk, mindent befolyásol a jár-
vány alakulása, de milyen egyéb 
tervek vannak az idei évre?  
A Furmint, fröccs és lecsó rendez-
vény augusztus 7-én lesz. A Déryné-
program keretében ingyen jöhetnek 
majd a tokajiak a színházba, például 
Hobo önálló estjére (július 16.), illet-
ve a János vitéz (augusztus 8.) vagy 
éppen A falu rossza c. produkcióra 
(szeptember 19.). Tizenkét élő kon-
certet is tervezünk a színházban. 
Programokban bővelkedünk, lesz mi-
ből válogatni.  
Szorosan együttműködünk 
a Tokaji Írótáborral, a Zempléni Fesz-
tivállal, a Tokaji Borászok Asztaltár-
saságával, a Crescendo Nyári Akadé-
miával, az aktív helyi civil szerveze-
tekkel, a városban működő intézmé-
nyekkel, a történelmi egyházak képvi-
selőivel, a borászatokkal, a vállalko-
zókkal. Vezetői pályázatom legfonto-
sabb célkitűzése és kihívása a pályá-
zati források kihasználására irányult 
2019 végén. Úgy érzem, hogy amit 
csak lehetett, azt maximálisan kihoz-
tuk a 2020-as évből.  

Például?  
A könyvtár informatikai eszközpark-
ját fejlesztettük, bővítettük. A szín-
házban a fűtésrendszert korszerűsítet-
tük, a hangtechnikát fejlesztettük, a 
díszletemelőt megjavíttattuk. Az ajtók 
és csapok felújításra, javításra kerül-
tek. Vásároltunk beléptető jegykeze-
lőket, fényképezőt, faházakat, elegáns 
rattan bútorokat, könyöklőket. Sike-
rült intézményi weboldalt készíteni 
(www.tokajkultura.hu), ráadásul To-
kaj legfontosabb rendezvényének, a 

Tokaj-hegyaljai Szüreti Napoknak is 
lett végre weboldala 
(www.tokajszuretinapok.hu). A forrá-
sokat a  megvalósított (a tavalyi Szü-
reti Napok) és jövőbeli programok 
megszervezésére is tudtuk/tudjuk for-
dítani. Ráadásul működési támogatás-
ra is jutott forrás, ami nagyon lénye-
ges elvárása a fenntartónak. Minde-
zekkel együtt teendő bőven akad még. 
Az idén márciusban öt pályázatot ad-
tam be annak reményében, hogy a 
megkezdett munkát hatékonyan tud-
juk folytatni. 
 
Ez végszónak is jó lenne, de mivel a 
tokajiak a Fesztiválkatlan ügyveze-
tőjeként ismerhettek meg, így fog-
lalkozzunk a méltán híres szabadté-
ri színházunkkal is. Milyen progra-
mokkal készültök a 2021-es évad-
ban?  
A Fesztiválkatlan – ahol a minőség, a 
kultúra és a gasztronómia találkozik – 
nemcsak nagyságával, hanem rendkí-
vül változatos, sokszínű kínálatával 
tűnik ki (országosan is). Örvendetes, 
hogy mint az előző, úgy a jelenlegi 
városvezetés is szívügyének tekinti a 
Katlan sorsát. Az üzemeltető tulajdo-
nosi körének elhivatottsága is kell 
persze a sikerekhez. Nagyon fontos a 
közönség véleménye, visszajelzése, 
akik idén is kiváló programok közül 
csemegézhetnek. Szerintem az egyik 
legjobb hazai női és férfi énekes is 
látható és hallható lesz, hisz Rúzsa 
Magdi és Ákos is koncertezik a Kat-
lanban. A Jazz+Az kizárólag két 
helyszínen lép fel újra, Veszprém 
mellett a Tokaji aszú névadó városá-
ban, Tokajban. Lesz operett a Lili 
bárónő előadással, ugyanakkor a mu-
sical szerelmesei is megtalálják majd 
a kedvükre valót. Elképesztő látvány-
világ kíséretében láthatjuk majd a 
Tesla produkciót parádés szereposz-
tásban; a Menopauza előadás sok 
humorral, kiváló dallamokkal, négy 
dívával a nyár egyik legvonzóbb 
(kihagyhatatlan) kínálata.   
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A tokaji kulturális programok 
kapcsán minden fontos informá-

ció elérhető a 
www.tokajkultura.hu és a 

www.fesztivalkatlan.hu  
oldalakon!      

A TOKAJIAKRA GAZDAG PROGRAMOK VÁRNAK 
Interjú Dr. Fintor Gábor intézményvezetővel 

http://www.tokajiirotabor.hu/
https://www.zemplenifesztival.hu/
https://www.facebook.com/tokajiboraszok/
https://www.facebook.com/tokajiboraszok/
http://tokajkultura.hu/index.php/turisztika
http://tokajkultura.hu/index.php/turisztika
http://www.tokajkultura.hu/
http://www.tokajkultura.hu/
http://www.fesztivalkatlan.hu/


Márciusban 100%-os mérleget 
sikerült felmutatni, amit min-
denképp szerettünk volna to-
vább nyújtani, ám a következő 
hónap egyből egy kellemetlen 
vereséggel indult: Taktaharká-
nyi vendégszereplésünk során 
egy bíztató első félidő után a má-
sodik játékrészben korán ember-
hátrányba kerültünk, ezt pedig a 
hazai csapat könyörtelenül ki is 
használta, így pont nélkül távoz-
tunk aznap.  
 
A következő körben Karcsát fo-
gadtunk itthon, ahol már a találko-
zó elején 10 emberre fogyatkoz-
tunk, de így is egy magabiztos 4 
gólos sikert jegyeztünk. Azt ezt 
követő mérkőzésen ismét több gó-
los győzelmet arattuk a szebb na-
pokat is meglátott Gönc VSE ven-
dégeként, ráadásul a 6 rúgott gól 
mellett Tóth Ádám kapuja is érin-
tetlen maradt. Beárnyékolta örö-
münket, hogy kapusunk egy ártal-
matlan szituációnál vállsérülést 
szenvedett. Április utolsó vasár-
napján a tavasz egyik legfontosabb 
mérkőzését vívtuk meg az addig 
veretlen listavezető Alsózsolca el-
len.  Ellenfelünket sikeresen letá-
madtuk a rangadó elején és Lukács 
Bence korai büntetőből szerzett 
találatával vezetéshez is jutottunk. 
A félidő végére nagy nyomás ne-
hezedett a kapunkra és az utolsó 5 
percben vendégeink meg is fordí-

tották a találkozót. A második já-
tékrész elején egy bedobás után 
Szabó Csaba egalizált, nem sokkal 
később pedig Lukács Bence ismét 
vezetéshez juttatott minket. 5 per-
cig sem örülhettünk, amikor egy 
fejes révén újra döntetlen állt az 
eredményjelzőn. Lelkesedésünk 
nem hagyott alább, és egy oldalról 
érkező labdát Cseh Krisztián vá-
gott 5 méterről a léc alá, 4:3. A 
hajrában már nem engedtük ki ke-
zünkből az előnyt, sőt, sokadik 
kontránk végén Gombos bombá-
zott nagy erővel a kapuba, ezzel 
kialakítva az 5:3-as végeredményt. 
Nem lehet szó nélkül elmenni az 
U19 mellett sem, akik 2:1 arány-
ban szintén felülmúltak Alsózsolca 

fiataljait. Csapatunk 22 forduló 
után a dobogó harmadik fokán vár-
ja a folytatást.  
 
Elstartolt a Megyei Kupa 
Április 28.-án rendezték a Magyar 
Kupa megyei selejtezőinek első 
fordulóját, ahol Nyékládházával, a 
Megye I. 13 helyezettjével találtuk 
szembe magunkat. A találkozót 
hazai környezetben rendeztük meg, 
ahol talán túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy kijött az osztálykülönbség, 
csak éppen nem a papírforma sze-
rint: Már 45 perc után 3 gólos 
előnnyel vonulhattunk pihenőre, 
ami a második félidő közepére ol-
vadozni látszott, de a találkozó vé-
gén még rátettünk egy lapáttal és 
végül kiütéses, 8:3-as sikerrel kva-
lifikáltuk magunkat a következő 
körbe. Ellenfelünk az az MVSC 
lesz, aki 2:0-s győzelemmel múlta 
felül Parasznya csapatát.  
 
Áprilisi eredmények 
Taktaharkány SE – Tokaj FC 3:1 
Tokaj FC – Karcsa LSE 4:0 
Gönc VSE – Tokaj FC 0:6 
Tokaj FC – BSK Alsózsolca 5:3 
Tokaj FC – Nyékládháza DE 8:3 
 
Májusi eredmények: 
Tokaj FC - T.ladány KTPSIE 1-1 
S.újhelyi TKSE - Tokaj FC 4-5  
Tokaj FC - MVSC-Miskolc 1:4 
(lapzártánk után) 
 

fotók: Erdős József 

TAVASZI MENETELÉS 



Egy negyedévszázad telt el azóta, hogy Tóth 
Lajos Tokajba költözött. Az eltelt évtizedek 
múltával sokan megismerték, megkedvelték, 
maradandó barátságokat kötött, a város 
befogadta. A társasági, közéleti tevékenysé-
gével aktív tagja lett a város társadalmi és 
szellemi életének. Cselekedeteivel és véle-
mény nyilvánításaival igyekszik a jót és a 
maradandót szolgálni.  
 
Diósgyőrben, a vasgyár és a Szinva patak 
közeli szomszédságában az Acél utcában lévő 
családi házban 1934.december 16-án szüle-
tett. Édesapja Tóth Lajos, édesanyja Turóczy 
Erzsébet. Egy testvéröccse, Sándor 1956 óta a 
Dél-afrikai Köztársaságban és Namíbiában 
több ezer hektáron található farmokon gaz-
dálkodott. Még nincs tíz éves amikor átéli a 
vasgyár és környékének 1944.szeptember 13-
ai kegyetlen angol bombázását.  
Elemi iskoláit követően 1953-ban a miskolci 
Kilián György Gimnázium reál tagozatú osz-
tályában érettségizett. Nagyon fiatalon érdek-
lődik a természettudományok, főleg a fizika 
és kémia iránt, ez utóbbi annyira sikerült, 
hogy még egy robbantással is meglepte szüle-
it. Gyermekként azzal is kacérkodik, hogy 
csillagász vagy régész lesz, miközben az 
ásványok, kristályok is felkeltik figyelmét. 
Gimnáziumi évei alatt kezd hódolni a sport-
nak. Atletizál, a későbbiekben távol- illetve 
hármas ugrásban profi, országos válogatott 
szintet ér el. A vasgyár napi háromszori mun-
kába szólító fújása megérinti lelkét melyet ő 
maga is hívó hangnak tekintett, így nagy 
öröm éri amikor a sportban elért eredményei-
re is felfigyelve hívják dolgozni a vasgyárba, 
amelyet már ekkor, 1953.április 22-től Lenin 
Kohászati Műveknek neveznek. Ez a kötődé-
se egy több évtizedes életszakaszra szólt.  
(A Diósgyőri Vasgyár több mint két évszáza-
dos fennállása során több névváltozáson esett 
át, az egyik korai jogelődje a gyárnak: Ma-
gyar Királyi Vas- és Acélgyár Diósgyőr. A 
Miskolci Kohászati Múzeumban található 
okirat szerint, melyet Mária Terézia adott ki, 
1770.július 7-én kezdte meg a termelést.) 
Mint egyetemi hallgatót 1956. szeptemberé-
ben katonai szolgálatra rendelték, amely de-
cember végéig tartott. Az 1956-os forradalom 
ikonikus helyszínén egy légvédelmi ütegnél a 
Pesterzsébeti út közelében lévő Juta-domb, 
Soroksári út térségében teljesítette rövid kato-
nai szolgálatát. 
1959-ben kötött házasságot Szegedi Éva mu-
zeológus-könyvtárossal. A házasságban két 
lánygyermek született, Csilla (1960) és Éva 
(1964). Ma a kis családja hat unokának és két 
dédunokának örvend. 
Felsőfokú, egyetemi tanulmányokat a Duna-
újvárosi Egyetem elődjénél a műszaki főisko-
lán, a Felsőfokú Kohóipari Technikumban a 
kohászat, nyers- és acélgyártás szakokon 
folytat. Kiváló nyelvérzékének, angol nyelvi 
tudásának köszönhetően elnyerte a Rockefel-
ler Foundation ösztöndíját. Az alapítvány 
szponzorálásával folytatja tanulmányait az 
amerikai Massachusetts Institute of 
Technology műszaki egyetemen. Felvett té-
mái voltak: menedzsment, közgazdaságtan, 
filozófia és nyelvészet mellett a politikatudo-
mány. Ezt követően posztgraduális képzésben 
vesz részt a japán Kyoto illetve Osaka Uni-
versity egyetemein. Tanulmányait tudomá-
nyos értekezés készítésével zárta le. Ezekben 

az években kezd kiemelt figyelmet szentelni a 
nagy tisztaságú haditechnikai acélgyártásnak. 
A nemzetközi kapcsolatok kiépítésén fára-
dozva több alkalommal járt tanulmányúton, 
melynek főbb állomásai: Amerikai Egyesült 
Államok, Japán, Szingapúr, Szovjetunió. 
A Lenin Kohászati Műveknél, mint kohász 
üzemmérnök az évtizedek alatt különböző 
műszaki beosztásokban dolgozott, tevékeny-
kedett, mint fejlesztési főmérnök, később 
beruházási igazgatóként. A kohászat kiszol-
gálója volt a Borsodi Ércelőkészítő Mű 
(Sajókeresztúr), melynek szintén igazgatója 
volt. 1989.január 1-el megalakult a Borsodi 
Vaskohászati Tröszt három kohászati vállalat 
bevonásával, vezetésére pályázatot írnak ki. 
A bírálóbizottság javaslatára 1989.janauár 1. 
hatállyal a tröszt elnök-vezérigazgatójává 
nevezik ki. E minőségben javaslatot tesz a 
termelés csökkentésére, létszámleépítésre. 
Ezeket a javaslatokat a cégvezetők ellenérzé-
sei miatt leállították. Javaslatainak elutasítása 
ahhoz vezetett, hogy a Lenin Kohászati Mű-
veket (később Diósgyőri Acélművek) 1989-
ben részvénytársasággá alakították (DIMAG 
Rt.), melyet 1991.december 29-én privatizál-
tak, 2009.február 23-án végképp megszüntet-
ték, felszámolták így a 239 évi működést 
követően ekkor szűnt meg a diósgyőri kohá-
szat. Ez lett az acélváros végnapja, ekkor fújt 
utoljára a vasgyár. 
Kohászati tevékenysége ötvöződött a múzeu-
mi munkával. A sokrétű és felelősségteljes 
munkája mellett időt szakít arra is, hogy tudo-
mányos munkát folytasson a régészethez 
közelálló tárgykörben, a pattintott őskőkor 
kutatásában. Kutatásának területe a 
paleolitikum korszaka. A kő-, fa-illetve 
csonteszközök használatával kapcsolatban a 
kutatás és feltárás eredményeit több tudomá-
nyos dolgozatban a Herman Ottó Múzeum 
közleményeiben, illetve évkönyveiben tette 
nyilvánossá: „Mezolit-telep Sajóbábony-
ban” (1973. HOM közleményei 12.) „A mis-
kolci Avas őskőkori problémái” (1975. HOM 
évkönyve 13-14.) „A Diósgyőr-Tapolca-
barlang ásatásának eredményei” (1976. 
HOM évkönyve 15.) A kutatás, feltárás és 
feldolgozás eredményeinek bemutatása és 
annak tudományos ismertetése tárgykörben 
készíti el összefoglaló dolgozatát.   
A sporthoz való kötődése maradandó. Ami-
kor már nem sportolt támogatta a sportot 
kedvelőket. 1982-ben a DVTK atlétikai szak-
osztályának vezetője, 1989 és 1992 közötti 
években a DVTK-Miskolc társadalmi elnöke 
volt. 
A privatizációt követően, mint nagyvállalko-
zó több cégben különböző formában lett érde-
kelt. Tulajdonos lett például a Sajó Befekteté-
si és Vállalkozási Rt.-ben (1989), a Tokaj 
Területfejlesztési Rt.-ben, a Hejőmenti Mg.-i 
Termelőszövetkezetben (1969-1992) és a 
Mátra Füszért Rt.-ben (1991-1995). 
A múzeumügy melletti elkötelezettségét 
egész életét végigkíséri. Alapító és kuratóri-
um tagja annak az alapítványnak, amely az 
ipari kultúra, a kohászat, gépészet és bányá-
szat emlékeinek felkutatása és bemutatása 
céljából 2006.februárban hoztak létre 
„Északkeleti-Magyarország ipartörténetének 
ápolásáért alapítvány” néven, az alapítvány 
az Ipartörténeti Emlékház munkáját kívánja 
szolgálni. Szeretett felesége emlékét ápolva 
2009.május 27-én létrehozza az „Éva alapít-

ványt”. 
Tokaj-Hegyalján a kóser borkészítés hagyo-
mányait szerette volna tovább vinni. Az 1990
-as évek közepén egri kertészmérnök, borász 
barátjával együtt hozták létre egy erdőbényei 
pincészetben, a Lőcse dűlőben termelt szőlő 
felhasználásával a kóser bor készítést. A bo-
rospince Tokaj-Hegyalján egyedül rendelke-
zett az ortodox rabbinátus engedélyével. A 
kóser termelés legfőbb akadályai voltak, hogy 
a vallási előírásoknak és a szakképzettségnek 
megfelelő munkaerőt nem találtak, túl drága 
volt a rabbi engedélyének kiadása (pecsétje), 
és szinte csak külföldön lehetett értékesíteni. 
Több mint negyven évi munka után 1994-ben 
nyugdíjazását kéri. 1995-ben vásárolja meg 
Tokajban az Óvár út 52.sz. alatti házat, ame-
lyet a város egyik legrégebben épített polgári 
kúriájának lehet tekinteni. 1996-ban feleségé-
vel együtt költöznek tokaji házukba. Tokaj 
múltja, a magyar történelemben betöltött 
szerepe, környezeti szépsége, világhírű szőlő-
je és bora már fiatal korában felkelti érdeklő-
dését a város iránt. Életének egyik nagy aján-
dékának tekinti, hogy nyugdíjas éveit Tokaj-
ban töltheti. Lakásában található könyvtára, 
ásványgyűjteménye, ikonjai és mívesen rusz-
tikus bútorai melyek szinte múzeumi környe-
zetet árasztanak, örömmel fogadja látogatóit, 
kiterjedt baráti társaságait. Pincéjében ilyen-
kor még előkerül az eszencia mellett egy-egy 
kóser tokaji aszú is.  
Szinte Tokajba érkezése első napjaitól kezdve 
igyekezett megismerni a város társadalmi 
légkörét és kapcsolódott be szellemi életébe. 
Támogatta a Tokaj és Vidéke Takarékszövet-
kezet (1957-2015) munkáját. Kezdeményezé-
sére jött létre 2007-ben a Tokaji Esszencia 
Baráti Kör. Figyelemmel kísérte és kíséri az 
önkormányzat munkáját. Igen jó kapcsolatot 
alakított ki és ápolt több városi képviselővel, 
különösen dr. Szabolcs István (1952-2014) 
városi képviselővel, aki 2010-től haláig volt 
alpolgármester. Kezdetektől fogva nagy fi-
gyelemmel, segítő szándékkal követi a rende-
lőintézet tevékenységét, munkáját.  
Mivel legtöbbször szinte teljesen anonim 
maradt, ezért nagyon kevesen ismerik a vá-
rosban betöltött mecénás szerepét, amiért 
soha nem várt viszonzást. Közcélokat támo-
gatott, érdekmentesen de értékmentőként. A 
sport terén szponzorált több helyi fiatal kivá-
lóságot, akik világversenyeken is részt vehet-
tek. Támogatta a rk. egyházat és rendszeresen 
segítette a hozzá közel álló egyik városi egye-
sület munkáját. Tokaji évei alatt figyelmet 
fordít a bio-, a megújuló-, és a geotermikus 
energiaforrások alkalmazásának, hasznosítá-
sának  lehetőségeire. A termálvíz kutatás és 
hasznosítása témában a „Hétfő este a könyv-
tárban” c. programsorozatban 
2016.december 5-én nagy érdeklődéssel kí-
sért „Tokaj környéke geotermikus fejlesztései, 
illetve beruházásai” címmel előadást tartott. 
Személye a tokaji közélet megbecsült szerep-
lője, jelentős egyénisége városunknak. Hatal-
mas energiával megáldott, sokoldalú tevé-
kenységet folytatott, a sokrétű érdeklődése 
élteti.  Olyan embertársunk, aki egyszerre, 
egy időben több dolog iránt tanúsít érdeklő-
dést. Mindig tanul és minden új dolog iránt 
érdeklődést mutat, most még idős korában is. 
Kérjük, kívánjuk és nagyon szeretnénk, hogy 
még nagyon sokáig köztünk maradjon. 

Várhelyi Gyula 

NEM TOKAJBAN SZÜLETETT, DE TOKAJIVÁ VÁLT 



Néhány hete jött a hír: eltávozott közü-
lünk városunk szülötte, a tartalmas élet-
pályát bejárt Dr. Boros László főiskolai 
tanár. Mindannyiunk közeli ismerőse, 
barátja, munkatársa és sok helyi fiatal-
nak tanára. Nem túlzás: szeretetre és 
tiszteletre méltó, megbecsült lakótár-
sunk, városunk díszpolgára. Gyermek-
korunkban még nem ismertük egymást, 
aztán közel sodort bennünket az élet. 
Mint Lacihoz közel álló, baráti kapcso-
latban és azonos érdeklődésű, néhány 
évvel fiatalabb sorstársa, emlékezem 
most reá. Már életében is úgy tekintet-
tünk rá, mint aki a tokajiak közül nagy 
magasságok útjait járta, hogy aztán a 
csillagösvényen az égiek közzé költöz-
zön. 

Városunkban született 1937. 
szept. 27-én. Édesapja jól képzett géplaka-
tos és esztergályos volt, talán a legneve-
sebb a helyi mesteremberek közül. Édes-
anyja a család összetartója, a két ikertest-
vér, Laci és Feri felnevelője, mindvégig 
féltő támasza volt. Első emléke a fronthoz 
kötötte. 1944-1945 fordulóján a nagy kin-
cset jelentő kenyérért indult a közeli pék-
ségbe, s a „felszabadítóknak” nevezett, de 
a nép által megszállónak tartott szovjet és 
román katonákat látott. Már iskolás korú-
vá serdült, de nehezen indult meg a taní-
tás. A Kispiac, népi nevén Alsó utcában 
laktak, a zsinagóga közelében. A piac 
szomszédságában. A két testvér sorsa ele-
inte azonos volt: el kellett végezni az ele-
mit, s a közben a létrejött 8 osztályos isko-
la felső tagozatát. Szerencsére 1952-ben 
megalakult a Petőfi Sándor Gimnázium, s 
Laci ott folytatta. Ennek igazgatója, 
Rokosz József volt a kedvenc tanára. 
Négy év alatt őt mindenki megismerte. 
Sprinter volt, 11 mp alatt futotta a 100 
métert. A sporton kívül leginkább a törté-
nelem és a földrajz érdekelte, ezért 1956. 
júniusában, az érettségi után erre a szakra 
jelentkezett. Testvére, Ferenc  idővel a 
keresztúri téglagyár igazgatója lett, ő pe-
dig középiskolai tanár.  Mindvégig példá-
san jó testvérek voltak. Lacit a sporthoz 
még az egyetemi évek alatt is kötődött. A 
sikerekhez kitartó munka, szorgalom kel-
lett, s őt ugyanez jellemezte a tanulásban 
és a tanári munkában is.  

Már diákkorában közel került a 
tudományos tevékenységhez. Egyik taná-
ra, Dr, Pinczés Zoltán tokaji kapcsolatok-
kal birt: a Káposzta József  kovácsmester 
családjához rokoni szálak kötötték.(Klári 
és Lajos, a család két gyermeke a mai 
idősebb generáció kortársa volt.) Pinczés 
adjunktus úr bevonta őt kísérleteibe: az 
egyetem csapadékvíz által okozott talaj-
pusztulást kutató mérőállomásának Laci 
lett a gondnoka. Ennek helyszíne a Hét-
szőlő felső, Kis-Garai dőlőben lévő ha-
gyományos szőlőültetvénye volt. Ehhez 
azt kell tudni, hogy a Dunától keletre a 
Tokaji-hegyen van a legvastagabb lösz, s 
meredeksége miatt itt a legnagyobb a csa-
padékvíz eróziója. Ettől az időtől Laci 

Tokaj földrajzi jelenségeinek szerelmese 
lett: a lejtő és az évszakok hőmérsékleti 
viszonyaitól, a felhőszakadásoktól és árvi-
zektől kezdve a vulkán létrejöttéig minden 
érdekelte. A téglagyári agyaggödör fagy-
ékeitől a felhőszakadások megfigyelésén 
át, a szőlő cukrosodásától a telepítő ténye-
zőkig és népesedési problémákig minden 
témát feldolgozott. Ezek a tokaji témák 
végigkísérték egész életében. Ráadásul 
később szőlőt is művelt, a Lencsés-domb 
tetején, az egykori Szent Donát –kápolna 
környezetében volt az ültetvénye. Idősebb 
korában viszont kertet művelt (feleségével 
és testvérével közösen) a Kertes Bige dű-
lőben, a vasút mellett. Így aztán belülről 
látta a helyi életet. Ugyanígy bevonta csa-
ládtagjait a tudományos munkába is, ami-
nek közösen írt művek lettek az eredmé-
nyei. 

1962-ben végezte el az egyete-
met. Feleségével, Mester Judittal Debre-
cenben ismerkedtek meg, s házasságkötés 
után együtt tanítottak a helyi gimnázium-
ban. Azt talán mondanom sem kell, Lacit 
szerették diákjai. Igényes tanári munkája 
mellett tanulmányi felügyelőként dolgo-
zott, s a tudományos tevékenységet sem 
hagyta abba. Ennek eredménye előbb dok-
tori, majd kandidátusi tudományos fokozat 
teljesítése lett. Nemcsak a Tokaji -hegy, 
hanem a borvidék, az ártéri tájak és a 
szomszédos megyék kistájai lettek tudo-
mányos témái, de azokból építkezve ösz-
szefoglaló műveket írt, részben megyei, 
részben országos témákat. A tudományos 
munkák életpálya-módosításhoz vezettek: 
meghívták a nyíregyházi főiskola földrajzi 
tanszékére tanárnak. Itt tevékenysége ki-
teljesedett. Olyan közegben élt, amely 
nemcsak főiskolások tanításával, de a 
földrajztudomány magas szintű művelésé-
vel járt. Tanulmányok s önálló kötetek 
alkotása lett az eredmény: önálló könyvek 
írása mellett számtalan konferencia elő-
adását vállalta. Az egész ország földrajzi 
viszonyait, sőt a Kárpát-medencét kutató  
tudósként élte 20 éves tanszéki munkája és 
nyugdíjas évei alatt. Dr. Frisnyák Sándor 
professzor, főigazgató helyettes és tan-
székvezető, jelenleg a földrajzi doktori 
iskola vezetője volt ennek a tevékenység-
nek irányítója és koordinátora. Mindig 
számított a megbízható, nagy teherbírású 
és magas tudásszintet képviselő Dr. Boros 
László- most már főiskolai tanár, s külön-
böző választott tisztségek viselőjére - 
munkájára. Ő pedig  egy tudós kollektíva 
megbecsült tagja lett. Dr. Boros László 
csak nyugdíjba vonulásáig 114 könyvet, 
szakcikket, tanulmányt stb. írt, s ezek szá-
ma nyugdíjas korában tovább nőtt. Művei 
beépültek  a tudományos köztudatba, azo-
kat rangos kiadványokban látjuk megje-
lenni. Például a világörökség megalakulá-
sa alkalmából az ő könyvei és tanulmányai 
is bekerültek annak alapdokumentumai 
közzé, az „Alapozó”- ba.  Legjelentősebb 
művei: a Kárpát-medence borvidékeit, s 
azok természeti alapjait bemutató össze-

foglaló műve, amit sok helyen idéznek.  
Több Tokajra vonatkozó tanulmányát egy-
séges műben is megjelentette. 1990-ben 
tagja lett a Magyar Tudományos Akadé-
mia debreceni bizottságának. Emellett 
több más módon is elismerést kapott. A 
tudományos közélet ismert tagjává vált. 
Részt vett főiskolai jegyzetek, tankönyvek 
írásában. 

Azt –őt ismerve- természetesnek 
vesszük, hogy élete végéig elkísérte Tokaj
-szeretete. Ennek jegyében vállalt annak 
idején tanácstagságot, majd a helyi képvi-
selőséget. Ő is hozzájárult ahhoz, hogy 
Tokajban tartalmas helyi képviseleti, irá-
nyító tevékenység bontakozott ki. Életé-
ben sokat utazott, bejárta Európa legtöbb 
országát, azok tájait, városait volt szeren-
cséje megismerni. Feleségével együtt is 
utazgattak. Judit mindenütt méltó házas-
társa, szerzőtársa volt. Laci pedig Tokaj 
kulturális életének is állandó résztvevője 
volt, számtalan előadást tartott. Szerény-
ség és az emberi értékek tisztelete, mások 
megbecsülése jellemezte munkáját. A 
városért és lakóiért minden feladatot vál-
lalt, s tette ezt tisztán elkötelezettség miatt, 
önös érdek nélkül. Mindig a jó ügyeket 
szolgálta. Véleményére oda kellett figyel-
ni. 

Hálás vagyok a sorsnak, hogy az 
őt követő generáció, s személy szerint 
közeli ismerőse lehettem. Közös munkák-
ról is beszámolhatok. Mindig számíthat-
tam rá, s barátként tekintettünk egymásra. 
Nem a rivalizálás, hanem együttműködés 
jellemezte kapcsolatunkat. 

Most, a búcsú pillanataiban, ab-
ban a reményben, hogy Tokaj őt ismerő 
minden lakója véleményeként fogalmaz-
hatom meg: fájdalommal és megrendülés-
sel búcsúzom. 

Kedves Laci, hiányozni fogsz! 
Szeretett városod, Tokaj földjében, szüle-
id, testvéred mellett lelsz örök hazára, 
nyugodj békében! Emlékedet –számtalan 
alkotásod mellett- mi is szeretettel meg-
őrizzük! 

 
Tokaj, 2021. március 
 

Mely megrendüléssel: 
Zelenák István 

DR. BOROS LÁSZLÓ EMLÉKÉRE 



Tíz éve van szakrendelőnk, a Dombi 
Sámuel Kistérségi Egészségközpontot 
2011-ben adták át. Azóta már több 
mint húsz szakrendelést vehetnek 
igénybe helyben a környék betegei. Ez 
sokaknak nagy könnyebbséget jelent, 
még akkor is ha esetleg a város egyik 
végéből a másikba kell eljutni és nem 
Szerencs, Nyíregyházára, Miskolcra 
utazni. Az egészségközpontban több 
mint 320 ezer beteget fogadtak megnyi-
tásuk óta, ami a vonzáskörzetet tekint-
ve jónak számít. Pályázatokban sem 
szerénykedhetnek „a Dombiban”, hi-
szen eddig több mint 270 millió forintot 
nyertek el támogatásra, fejlesztésre. A 
tíz esztendős évforduló kapcsán Dr. 
Szentesiné dr. Sallai Zsuzsannával, a 
szakrendelőt üzemeltető Tokaji Egés-
zségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjével beszélgettünk.  
 
Tíz év nem rövid idő, pláne egy olyan 
intézmény életében, amely az emberek 
gyógyulására hivatott. Tokajban „a 
szakrendelő” megnyitása előtt egy eny-
nyire komplex, több mint húsz szakren-
delést átfogó intézmény nem volt. 
Mennyire volt nehéz Tokajban mindezt 
kialakítani, fejleszteni és ami a legfon-
tosabb, az emberek bizalmát elnyerni?  
- 2011. januárjában egy újonnan épült 
egészségügyi intézmény elindítását bízta 
rám a tulajdonos önkormányzat, ekkor 
már évek óta az egészségügyben dolgoz-
tam így teljeskörű rálátásom volt az egés-
zségügyi intézmények működésére külö-
nös tekintettel a járóbeteg ellátásra.  A 
beindulási nehézségeket elsősorban a 
szakdolgozók és szakorvosok megtalálása 
jelentette. A működési engedélyt is csak 
azt követően adta ki a hatóság amikor 
valamennyi szakma tekintetében le tud-
tunk szerződni a szakemberekkel. A bein-
dulást követően pedig idő kellett ahhoz is, 
hogy elnyerjük a lakosság bizalmát, hogy 
betegségükkel hozzánk forduljanak. Vi-
szonylag rövid idő alatt sikerült 100 %-os 
kihasználtságra emelni a rendelőintézet 
forgalmát.  
Az elmúlt tíz évben a Dombi Sámuel Kis-
térségi Egészség Központ megtalálta a 
helyét a térség egészségügyi ellátásában, 
hiánypótló feladatot tölt be a térségben. 
Volt ugyan korábban Tokaj városának 
egy kisebb, pár szakrendelésből álló inté-
zete, de ma már olyan széles spektrumú a 
szakellátás az egészségügyi ellátáson be-
lül, hogy jogos igénye volt a lakosságnak 
a bővítés. Abban az időszakban a kórház-
ban dolgozó orvosok nyitottak lettek a 
vidéki szakrendelések felé, vállalták az 
utazást, hogy a betegek helyben legyenek 
ellátva. Földrajzi elhelyezkedésünk sze-
rencsésnek mondható, hiszen három 
irányból tudtunk szakorvosokat megszólí-
tani, Miskolc, Nyíregyháza és Sátoraljaúj-
hely.  
 
Hány szakrendeléssel indult az intézet?  

-  Kezdetben 16 szakrendelésünk volt 200 
szakorvosi és 120 nem szakorvosi óra-
számmal. Akkoriban az országban egyön-
tetűen valamennyi, ugyan ebből a pályá-
zati forrásból megvalósult kistérségi egés-
zségközpont ugyanazzal a szakorvosi 
óraszámmal, ugyan azokkal a szakmákkal 
indult el. A beindulást követően alakítot-
tuk ki a jelenleg is működő struktúránkat, 
megtörtént a szakorvosi óraszámok átren-
dezése és bővíteni tudtuk a tevékenysé-
günket plusz szakrendelésekkel. Jelenleg 
21 szakrendelést működtetünk.  
 
Azt mondta, hogy aránylag hamar sike-
rült orvosokat találni. Ez a mai napig is 
így van? Hiszen azért az orvoshiányról 
folyamatosan lehet olvasni, pláne vidé-
ken, ahol egyre kevesebb a háziorvos is, 
a szakorvosokról nem is beszélve. 
Önöknél jelent ez problémát?  
-Évek óta érezzük az orvoshiányt az el-
múlt két évben talán még fokozottabban.   
Az elmúlt időszak azért jelentős mérték-
ben próbára tette az egészségügyet több 
szempontból is. Részben a pandémia 
helyzet egy egészen váratlan kihívás elé 
állította az egészségügyben dolgozókat, 
intézményeket, szakdolgozókat, szakor-
vosokat, részben pedig az egészségügyi 
kormányzat belekezdett egy olyan átalakí-
tásba, ami, újabb nehézségek elé állítja az 
egészségügyben dolgozókat, az ellátást 
szervezőket. Mi nagyon kis része va-
gyunk ennek az egészségügyi ellátásszer-
vezésnek Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, a Tokaji járáson belül 23 ezer fő tar-
tozik az ellátási területünkhöz. Ezen felül 
a területen kívüli betegekre is számítunk, 
a betegforgalmunknak a 20 százaléka a 
földrajzi közelségben lévő településekről 
érkezik.  
2020. év novemberében hatályba lépett az 
egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló törvény, mely szerint külön enge-
dély szükséges a szakorvosok foglalkoz-

tatásához. Most ennek az engedélyeztetés-
nek a kellős közepén vagyunk, április 29.-
én járt le az a határidő, amikor az enge-
délykérelmet be kellett adnunk. Erre még 
választ nem, vagy csak részben kaptunk, 
azt gondolom, hogy még lesznek nehézsé-
geink a jövőben. Tehát az feltett kérdésre 
konkrétan az a válaszom, hogy most sok-
kal nehezebb a szakellátás biztosításához 
a szakembereket megtalálni, és itt nem 
csak az orvosokra gondolok.  Aki szolgá-
lati jogviszonyban dolgozik az csak enge-
déllyel dolgozhat más intézményben, 
azok a dolgozók akik nem kötődnek az 
állami ellátáshoz azokat pedig elsősorban 
a magán egészségügyi szolgáltatók kötik 
le.  
 
Mennyire tudják mérni az embereknek 
az elégedettségét, bizalmát? Azt mond-
ta, hogy a betegek 20 százaléka a terü-
leten kívülről jön. Az én is ismerőseim 
köréből is sokan szívesebben jönnek 
Tokajba olyanok, akik területileg más 
közeli város rendelőintézetéhez tartoz-
nak. 
- 10 évvel ezelőtt bevezettük a betegelő-
jegyzést, tehát előre egyeztetett időpontra 
kell, hogy a betegek érkezzenek. 2011-
ben még ez nem nagyon volt megszokott, 
ma már szinte minden egészségügyi intéz-
ményben így működik. Azok a betegek, 
akik nálunk időpontot kapnak kis várako-
zási idővel ellátásban részesülnek. Nyil-
ván a terület kicsinysége miatt ez egysze-
rűbb, mint mondjuk Szerencsen, ahol 
jóval nagyon az ellátási terület, ezért ott 
sokkal több a beteg is. Az emberek pedig 
feltalálják magukat és nyilván oda men-
nek, ahol hamarabb kapnak időpontot és 
ellátást. De nagyon fontos az is, hogy 
milyen szakorvosokkal dolgozunk. Nem 
vagyunk egyformák, van, akinek az egyik 
szakorvos felé van bizalma, másnak pedig 
nem. És nagyon sok esetben a betegek az 
alapján választanak intézményt, ahol bi-
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zalmi kapcsolat kialakul.  
 
Ebben a 10 évben mondhatjuk, hogy 
valamilyen szinten közösségi térré is 
vált az intézet? Hiszen számos olyan 
projektet és pályázatot bonyolítottak és 
bonyolítanak le, ami nem csak azokat 
érinti, akik betegként eljönnek. Fontos 
szerepet kapott a prevenció, az egés-
zségmegőrzés.  
-Már amikor a tulajdonosok létrehozták 
az intézetet a nevébe is belefoglalták, 
hogy Egészségfejlesztő Központ. Tehát 
már az elnevezés sem feltétlenül csak a 
járóbeteg ellátásra utalt, az élet pedig iga-
zolta ezt. 2013-ban egy olyan Európai 
Uniós pályázaton vettünk részt, aminek a 
elnyerésével lehetőségünk nyílt az Egés-
zségfejlesztési Iroda létrehozására. Ez a 
másik stabil lába az intézetnek, ennek 
keretén belül azokat a célcsoportokat pró-
báljuk megkeresni, akik a járóbeteg ellá-
tás látókörében nincsenek főként azért, 
mert egészségesek vagy úgy érzik, hogy 
egészségesek és így nem járnak a 
járóbeteg ellátó intézetbe. 
Ma már a prevenció vagy a megelőzés 
kifejezés szinte az életünk részévé vált. 
Teljesen elfogadott, hogy tornázni, nordic 
walkingozni, jár a lakosság, vagy említ-
hetném a dietetikust vagy a mentálhigié-
nikust. Ma már a lakosság nagy része a 
mindennapjaiban is figyel a prevencióra, 
életmódváltásra, mert az emberek ezen 
keresztül tudnak az egészségi állapotukon 
javítani. 2018-ban mentális egészségfej-
lesztéssel bővítettük ezt a funkciót, a mos-
tani időszakban pedig a mentális egés-
zségnek még nagyobb szerepe van ebben 
a változó világban.  
 
A pandémia ez nyilván sok embernek a 
mentális erejét próbára tette, de meny-
nyire érezte meg az intézmény ezt a 
világjárványt? 
- Nekünk is igazodni kellett a helyzethez! 
Az elmúlt egy évben az volt a cél az egés-
zségügyben, hogy csak azok a betegek 
jöjjenek, akiknek elengedhetetlenül szük-
séges, hogy szakellátáshoz jussanak. Így 
nekünk az elmúlt időszak talán kevésbé 
volt megterhelt, de az alapellátásnak is a 
része vagyunk, mert a háziorvosi ügyeleti 
ellátást is mi működtetjük 2018-tól, tehát 
azokat a felszabadult energiákat, amit a 
szakellátásban nem tudtunk lekötni, azo-
kat alapellátásba, háziorvosi ügyeleti ellá-
tásra fordítottunk át. Bízunk abban, hogy 
már nyugvópontra kerül a vírushelyzet és 
lassan visszaáll majd az eredeti munka-
menet.  
 
Hogyha már az ügyeletet említette 
Igazgató Asszony, akkor városiasan 
kifejezve „az sem volt egy egyszerű me-
net”. Korábban egy magánszolgáltató 
működtette azt, aki felmondta a szerző-
dést, az új ügyelet pedig nem indult 
problémamentesen. Mára stabilizáló-
dott a helyzet? 
- A háziorvosi ügyeleti ellátás az az alap-
ellátás a része, tehát nekünk is egy új terü-
let volt, amikor megkaptuk. Tekintettel 

arra, hogy az önkormányzat részéről elég 
határozott volt a felkérés, hogy ezt ne-
künk kell csinálni így belevágtunk. Azóta 
is próbáljuk kisebb nagyobb fennakadás-
sal működtetni, a nehézségeket itt is az 
orvos hiány jelenti.  Az infrastruktúra, a 
szakdolgozói szakszemélyzet biztosítása 
az megoldott, de az orvoshiány az napi 
problémát jelent. Próbáltunk az önkor-
mányzatok felé ebben az ügyben lépni, 
hogy a helyi háziorvosokat vonják be az 
ügyeleti ellátásba , de úgy látom a házior-
vosok ebben nem szeretnének részt venni.  
 
Mire a legbüszkébb az elmúlt 10 év-
ben? 
- A mammográfiai szakrendelést és az 
egészségfejlesztési irodát tudom kiemel-
ni. ! A radiológián belül a mammográfia 
elindítása egy rendkívül jó szakmai előre 
lépés volt, Borsod megyében nincs olyan 
járóbeteg szakrendelő ahol mammográfia 
működik. A klinikai mammográfia szak-
ellátást  az első kapacitásmódosítás átcso-
portosítással sikerült elindítani. Nagyon 
büszke vagyok, hogy ezt keresztül tudtuk 
vinni és a helyi női lakosság ezt helyben 
elérheti. Az egészségfejlesztési iroda mű-
ködtetésével pedig sokkal szélesebb körű 
lakosságot tudunk megszólítani. Az ön-
kormányzatokkal nagyon jó a kapcsola-
tunk, az Egészségfejlesztési Irodával min-
den évben igyekszünk eljutni minden tele-
pülésre, ott a helyi programokba bekap-
csolódunk illetve az önkormányzatoknak 
nyújtunk olyan programokat, amivel a 
területük is egy picit bővül.  
 
Én úgy tudom, hogy már évek óta önel-
látó az intézmény, tehát nem szorul az 
önkormányzatok támogatására.  
- Igen, gyakorlatilag az első 3 év után 
értük el azt, hogy az intézményünk ön-
fenntartó lett gazdaságilag. Ennek első-
sorban az az oka, hogy a nagyon szigorú 
gazdálkodás mellett intézményvezetőként 
minden olyan lehetőséget megragadok, 
ami az intézmény gazdasági helyzetét 
erősíti. Igyekszünk a települések pályázati 
programjaiban részt venni és minden 
olyan megmozdulásban részt vállalunk, 
ami bevételt tud nekünk eredményezni. 
Tehát nem csak kizárólagosan a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 
finanszírozásra hagyatkozunk, mert amit a 
járóbeteg finanszírozásra kapunk, az nem 

elég. Körülbelül a költségeinknek a 70 
százalékát finanszírozza, a fennmaradó 30 
százalékra egyéb bevételeket kell generál-
nunk, hogy megfelelő gazdasági helyzet-
be tartsuk az intézetet. 
 
Tényleg sokak nevében mondhatom 
azt, hogy szép karriert futott be a To-
kaji intézmény. Mi lehet a jövőkép, 
főként annak tükrében, hogy egészség-
ügyben folyamatosan átalakítások zaj-
lanak? 
- Az egészségügyi ellátás szervezés, mint 
ahogy mondtam valóban egy jelentős át-
alakítás alatt áll, így csak remélni tudom, 
hogy a járóbeteg ellátásba a megyei ellá-
tásszervezés számít. Készséggel állunk ez 
elé a feladat elé és szeretnénk a további-
akban is az intézményünket megtartani. 
Nyilván vannak bővítési terveink is, van-
nak olyan szakrendelések ahol óraszám-
emelést, plusz szakorvosi kapacitást sze-
retnénk bővíteni és az eszközparkjaink 
fejlesztése is napirendre került. Már ebben 
az évben sajnos ennek jele is mutatkozott, 
az egyik endoszkópos eszközünk március 
elején meghibásodott, le kellett cserél-
nünk és ezek az eszközök  drága készülé-
kek. Tervezünk egy nagy eszközcserét is 
az elkövetkezendő időszakban: nevezete-
sen a radiológiának az eszközparkját. A 
hagyományos röntgen, a mammográfia 
illetve az ultrahangkészülékek cseréjéhez 
külső forrást kell majd igénybe vennünk, 
de minden jel arra mutat, hogy az egés-
zségügyi kormányzatnak lesznek ilyen 
célú pályázati forrásai és ezen szeretnénk 
majd indulni! 
 
Mi tíz éve ismerjük egymást, mióta a 
tokaji intézetet irányítja. Ez idő alatt 
„mennyire vált Tokajivá”, hiszen itt 
tölti a napjait, még ha nem is itt hajtja 
álomra a fejét.  
- Tokaji soha nem leszek teljes mérték-
ben, mert azt tapasztaltam meg, hogy To-
kaj város az egy zárt közösség, amibe 
nagyon nehezen lehet bekerülni. De ide-
gennek sem vallanám magam, a munka-
időn felül is igyekszem minden olyan 
rendezvényen, programban részt venni, 
ami egy kicsit azzá tesz engem, hogy To-
kaji legyek. Úgyhogy mondhatom azt 
igen, hogy egy kicsit már Tokaji vagyok.  
 

(ej) 



Tizenhatodik éve dolgozom lel-
készként, 2005 szeptemberében 
lettem az abaúji Fancsal község 
evangélikus lelkésze, és több 
mint harminc abaúji település 
tartozott hozzám. Nehéz, de iz-
galmas feladat volt huszonnégy 
évesen egy falu egyetlen helyben 
lakó „papjának” lenni. Borsod-
Abaúj-Zemplénben az 1800-as 
évek óta szórványosan élnek csak 
evangélikusok, a 2000-es évekre 
csak tovább romlott a helyzet, 
viszont lelki támogatásra sokak-
nak szükségük van ma is.  

Öt év lelkészi szolgálat után vág-
tam bele a Semmelweis Egyetem 
mentálhigiénés és szervezetfejlesz-
tő képzésébe. Két oka volt ennek a 
döntésnek: a lelkészi képzés után 
kevésnek éreztem azt a szakmai 
tudást, ami a birtokomban volt, il-
letve mindig is szerettem volna a 
lelkészi munka mellett az élet más 
területein is kipróbálni magamat. 
Már az érettségi idején a lelkészi és 
a tanári hívatás egyaránt érdekelt, 
de a lelkészit mindig fontosabbnak 
tartottam. 2009-ben kezdtem az 
iskolalelkészi munkát, amely foko-
zatosan felváltotta a gyülekezetit, 
és főállásban a miskolci Kossuth 
Lajos Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakkö-
zépiskola lelkésze lettem. Úgy 
gondoltam, felhagyok a gyülekeze-
ti munkával, mivel embert próbáló 

volt több száz éves, romos egyházi 
épületek pályázati ügyintézőjének 
és gazdasági felelősének lenni. 
Megváltásként éltem meg, hogy 
hitoktató lelkészként három éves 
óvodások, érettségire készülő diá-
kok és középiskolai tanárok között 
egyaránt csak a tanítással kellett 
foglalkoznom. Heti húsz hittanórát 
tartottam. Volt, hogy felső tagozat-
ból rohantam az óvodások közé, 
elsősök órája után hittan érettségi 
előkészítőt tartottam vagy tanári 
bibliaórát, az órák szüneteiben pe-
dig a tanári teakonyhában végez-
tem a tantestület lelkigondozását. 
A mentálhigiénés ismereteimet a 
diákok közt is gyakorolhattam, 12 
évfolyamban tarthattam Családi 
Életre Nevelés előadásokat, me-
lyeknek a programját magamnak 
dolgozhattam ki. 
 
Dr. Fabiny Tamás püspök keresett 
meg a főállású iskolalelkészi szol-
gálatom első évében, 2013-ban, 
hogy az akkori munkahelyemtől, 
Miskolctól 60 km-re, a szlovák ha-
tár túloldalán levő Tornaljára és 
környékére helyettesítő lelkészt 
keresnek. A felvidéken élő három 
magyarul prédikáló evangélikus 
lelkész közül az egyik éppen nyug-
díj előtt állt, elkelt neki a segítség. 
Mivel hiányoztak a vasárnapi pré-
dikációk, és nem kellett a gyüleke-
zeti adminisztrációval foglalkoz-
nom, elvállaltam az „átjáró lelkészi 
szolgálatot”. Az iskolalelkészség 
mellett havonta két vasárnap, alkal-
manként három-négy evangélikus 
templomban prédikáltam magyarul 
Rozsnyótól a Tornalja környéki, 
gömöri falvakon át a rimaszombati 
szórványokig, így olyan felvidéki 
települések magánéletébe nyerhet-
tem bepillantást, amelyeket csak 
Mikszáth Kálmán regényeiből, 
vagy a tátrai kirándulásokra menet 
a vidéken átutazva, a főútról oldal-
ra pillantva. futólag ismerhetünk. 
 
A felvidéki élményeknek, illetve a 
több mint 1000 fősre duzzadt mis-
kolci evangélikus iskola kihívásai-
nak is köszönhetően 2015 végén 
eldöntöttem, hogy újra gyülekezet-
ben szeretnék dolgozni. 2016-ban 

megüresedett a tokaji parókia, és 
feleségemmel ide költöztünk. A 
kihívás nagy, hiszen az egész bor-
vidék evangélikusai hozzám tartoz-
nak, a Hernád keleti partjától Sáto-
raljaújhelyig, illetve a határon túl, 
Királyhelmec, Nagytárkány és 
Tiszacsernyő evangélikusainak is 
hirdetem az igét. Mindemellett a 
mentálhigiénés végzettségemet je-
lenleg a Miskolci Egyetem jogi 
karán tartom karban, 
„Felelősségvállalás korunk társa-
dalmában” néven érzékenyítő kur-
zust vezetek 2018 eleje óta, amely-
nek programját évről évre én dol-
gozom ki. Volt olyan félév, amikor 
negyven hallgató is felvette a tan-
egységet, a jelenlegi szemeszterben 
harminc hallgatónak tartjuk a kur-
zust Dr. Vinnai Edina docenssel.  
 
A pandémia időszaka átalakította 
az egyházi életet, az elmúlt egy 
évben több közvetített istentisztele-
tet tartottam, mint hagyományosat. 
A hittanórákat is a világhálón tart-
juk. Két éve született kislányunk 
nevelése szempontjából nem is jö-
hetett volna jobbkor ez a helyzet: 
sokat lehetünk vele itthon, nagyon 
odafigyelhetünk rá. Ugyanakkor a 
kisiskolások, és az idősek nagyon 
megszenvedik a bezártságot: az 
előbbiek a tanulási elakadás, az 
utóbbiak a magány miatt. Rádöb-
bentem arra, hogy mennyien keres-
nek lelki támogatást, azok közül is, 
akik nem tudnak, vagy  nem akar-
nak a templomba járni. Tokajban 
megismertem az Egészségfejleszté-
si Iroda munkásságát, és úgy érez-
tem, hogy hívatásomat ezzel a terü-
lettel ki lehet egészíteni. Sokan 
vannak a lelkésztársaim között, 
akik nem tartják hasznosnak, ha 
nem az igéről beszélnek, én nem 
gondolom így: hiszem, hogy a lel-
készi szolgálatot meg lehet és meg 
kell erősíteni az emberbaráti-, 
lelkigondozói segítségnyújtással. A 
szent szólamok helyett nagyobb 
ereje van a tetteknek. Ahogy Lut-
her Márton, az evangélikus egyház 
elindítója mondja: „hitből jön a 
cselekedet”. 

BEMUTATKOZIK AZ EFI ÚJ MENTÁLHGIÉNÉS MUNKATÁRSA: 
GERLAI PÁL 



A meleg időben egyszerre több 
növény is virágzik, magas a leve-
gő pollentartalma. Ilyenkor 
megjelennek a légúti allergiás 
panaszok is: tüsszögés, orrfolyás, 
torokfájás, torokviszketés. De 
szemviszketés, könnyezés, néhá-
nyunknál köhécselés, sőt akár 
asztmatikus légzés is felléphet, 
vagy gyakran társulnak bőrtü-
netek is ehhez, az amúgy is te-
kintélyes listához. 
 
Vannak otthoni praktikák, melye-
ket megtehetsz azért, hogy a csa-
lád apraját (és nagyját) kevésbé 
gyötörje meg az allergiaszezon. 
Nem szabad alábecsülni ezt a 
problémát, mert a folyamatos irri-
tációnak kitett szervezet még sérü-
lékenyebbé válhat. Lássuk, mi se-
gíthet, mik az összefüggések! 
 
A szezon indulásakor fontos, hogy 
a  lehető legkevesebbet találkoz-
zunk az allergénnel. Már a kezde-
tekkor érdemes gyakran orrmosást 
végezni tengervizes orrspray hasz-
nálatával, hogy a bejutott pollene-
ket lemossuk a nyálkahártyáról. Ez 

naponta többször is elvégezhető. A 
legegyszerűbb módja, ha befújunk 
az orrba az 
orr sprayvel, 
majd ugyan 
azt az oldalt 
ki is fújjuk. 
Olyan ez, 
mint mosás 
után a ruha 
kiöblítése, 
hogy a mosó-
szert eltávo-
lítsuk. 
Egyébként a  
ruhákat is 
érdemes na-
ponta átmos-
ni, átöblíteni, 
hogy a rajtuk 
lévő virágpor 
másnap ne kerüljön az orrba, 
szembe. 
 
Szintén enyhítheti a tüneteket a 
napi hajöblítés is, hiszen ezzel a 
hajról is eltávolítjuk a polleneket. 
A gyakori kézmosás is fontos, hi-
szen a kézről is bejuthatnak – nem 
csak a szennyeződések de - a vi-

rágporok is. 
Erős tünetek esetén a lehető legke-

vesebbet 
tartózkod-
junk a sza-
badban. 
Viseljünk 
napszem-
üveget a 
szem vé-
delmében, 
hiszen az 
UV-
sugarakon 
kívül a 
pollenektől 
is óvnunk 
kell a sze-
met.  
Az otthoni 
szellőzte-

tés lehetőleg szúnyoghálós abla-
kon történjen, hogy minél keve-
sebb pollen kerüljön a lakásba. 
 
Akinek orvosa gyógyszereket ja-
vasolt (tabletta, orrspray, szem-
csepp) azokat feltétlenül szedje 
illetve használja, a fentebb leírtak 
elvégzése mellett. 

ALLERGIA KISOKOS 
Újra itt a szénanátha időszaka 

ZABCSÁK 
Én csak zabcsáknak hívom, lepcsák függőként.  
Krumpli nélkül, nagyon kevés hozzávalóval ízletes 
és különleges lepcsákra hasonlító mennyei eledelt 
készíthetünk pár perc alatt.  
Fogyókúrázóknak, reformkonyhát kedvelőknek, 
lisztérzékenyeknek különösen ajánlott a kipró-
bálása! 
 
Hozzávalók: 
100 g aprószemű zabpehely 
1 tojás, só, bors, fokhagyma ízlés szerint 
1 evőkanál olaj 
Kipróbálásra ez kisadag de garantált a sorozat-
gyártás! 
 
A zabpelyhet kisebb tálba öntjük és felöntjük annyi 
vízzel,ami ellepi. Hagyjuk kb 10 percig állni, hoz-
zákeverjük a tojást, a fűszereket, és az olajat. 
Forró teflonedényben sütjük, kis kerek halmokat 
tegyünk a serpenyőbe, majd pirulás után fordítsuk 
meg a zabcsákokat. A hozzáadott olaj mennyisége 
elegendő a sütéshez. 
Változatossá tehetjük a zabcsákot a hozzáadott pet-
rezselyemzölddel, ízesíthetjük friss kaporral is. 
Ehetjük magába, zöldségekkel, tejföllel, szendvics-
ként kenyér helyett! 

MEGHÍVÓ 
 
 

TOKAJ VÁROS VEGYESKARA 
meghívja Önt és Kedves Családját 
2021. május 21-én este 18 órától 

a tokaji református templomban tartandó 
PÜNKÖSDI ZENÉS ÁHÍTATÁRA. 

 
 

Ökumenikus igei gondolataikat,  
imádságaikat megosztják: 

Tóth Orsolya református lelkész, Gorcsa György 
görögkatolikus pap, Kertész Ferenc római katolikus 

pap, Gerlai Pál evangélikus lelkész. 
 

Szólót énekelnek: Tóth Ottóné,  
Jászainé Kohlmayer Ágota,  

Kovács Csabáné, Gorcsa György. 
 

Közreműködnek fuvolán Gerlai Nagy Helga,  
furulyán Porubszki Dávid. 

 
Zongorán kísér Sütő Edit, 

vezényel Pásztor Istvánné. 



 


