
kátyÚs 
utakon 
az unIóba
Sok településen minden évben elkülö-
nítenek egy összeget az utak felújítá-
sára, végül azonban fontosabb dolgok-
ra kell elkölteniük, például az óvodára, 
az iskolára. Bár új utak épülnek, a 
több évtizede építettek állagmegóvá-
sára, karbantartására alig van pénz 
– főleg, hogy uniós források nem támo-
gatják a kistelepülések útfelújításait.

Bár már a XXI. században élünk, azért még most is van-
nak hazánkban olyan települések, ahol földutak keserítik 
meg a helyiek életét, az őszi esőzéskor, a tavaszi hóolva-
dáskor nem könnyű átkelni sem gyalog, sem járművel a 
vendégmarasztaló sáron. De nincs sokkal jobb helyzetben 
számos, évtizedes szilárd burkolattal rendelkező telepü-
lés sem. Mivel az utak teljes felújítására nincs pénz, azok 
állaga folyamatosan romlik – s mint újabban megtapasz-
talhatjuk, bizonyos kátyúmennyiség fölött már földúton 
is kényelmesebb autózni, mint az ide-odadobáló aszfalt-
töredékeken. Több falu, amely a nyolcvanas években még 
könnyen megközelíthető volt, ma már – a felújítások 
hiánya miatt – csak nagy óvatossággal érhető el a kátyúk 
és nyomvályúk miatt.

Az időjárás viszontagságai, az egyre nagyobb tömegű 
kamionok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még az 
átlagosnál is jobban amortizálták az úthálózatot.

rettegneK a mélyedéseKtől
Az utak állapotáról a legtöbbet a sofőrök tudnak mesélni.
– Hihetetlen, de bármerre járok a megyében, mindenhol 

ott vannak a kátyúk, és alig lehet kikerülni azokat. Nem 
szívesen hajtok rájuk, mert balesetveszélyesek – mondja 

Gergely István, aki egy nyíregyházi szállítási cég alkalma-
zottja. – Úgy gondolom, nem a kátyúkat kellene betömni, 
ráadásul gyakran rossz minőségben, hanem olyan utakat 
kellene építeni, amelyek 10-15 évig bírják a terhelést. 
Egyébként egy rokonom autójának a kereke ki is tört egy 
hatalmas kátyú miatt.

Az ártalmatlannak tűnő kis pocsolya ugyanis több 
centiméter mély úthibát rejthet, ami eldeformálhatja a 
keréktárcsát, kiszakíthatja a gumiabroncsot és elállíthatja 
a futóművet is, s mindez sok, előre nem várt plusz kiadás-
sal járhat. Ahogy a sofőrök tapasztalják: hiába tömik be a 
gödröket, a kétes minőségű tömőanyagok sokszor egy évet 
sem bírnak ki.

– Vannak olyan útvonalak itt a megyében, amerre nem 
szívesen közlekedem, mert ha vigyázni akarok az autóm-
ra, akkor csak nagyon lassan lenne szabad hajtanom. A 
Kemecsére vezető közút is felújítást kíván már régóta, de a 
román és az ukrán határhoz közeli szatmári utakkal sem 
vagyok elégedett – osztja meg tapasztalatait a sofőr.

A kátyúsodásra hajlamos útszakaszokon a Magyar 
Közút Zrt. „egyenetlen úttest” veszélyt jelző, s ahol szük-
séges, sebességkorlátozó jelzőtábla kihelyezésével hívja 
fel a közlekedők figyelmét a körültekintőbb, óvatosabb 
közlekedésre. Mint megtudtuk, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében az országos közutakon végzett fenntartási 
tevékenység jelentős részét a burkolatok karbantartása, 
annak részeként a kátyúzás teszi ki. Ezt folyamatosan, 
télen-nyáron végzik a Magyar Közút Zrt. dolgozói, az 
évszaknak megfelelő anyag és technológia megválasztá-
sával. Az elmúlt évben a megye úthálózatán a biztonsá-
gos közlekedésre alkalmas állapotot 7470 tonna kátyúzó 
anyag beépítésével biztosították 586 millió forint ér-
tékben. Az idei terveik 4459 tonna mennyiséget tartal-
maznak 313 millió forint összegben, melyből március 
közepéig 238,8 tonnát már be is dolgoztak a szakemberek. 
A burkolathibákat a téli időszakban hideg aszfalt keverék 
betömésével javították. A kátyúzási tevékenységet csak 
március 15-e után, a téli útüzemeltetés megszűnése, a 
gépek nyári átállása, valamint az aszfaltkeverő telepek 
beindulása után tudták fokozni. A javítási munkák első 
ütemében a fokozottan veszélyes szakaszokat, valamint 
jelenlévő ütőkátyúkat tették rendbe.

pénztelen KistelepüléseK
A megye országútjait a Magyar Közút, a települési 

utakat ugyanakkor a helyi önkormányzatok kötelesek 
rendben tartani. Nekik talán még nehezebb dolguk van. 

Tajthy Péter 2002 óta a szőtteseiről világhírű rétközi kis 
település, Paszab polgármestere:

– Hazai forrásból, a megyei fejlesztési tanácstól kap-
tunk 2002-ben közel 12 millió forintot, s az utolsó három 
földutunkat, a Táncsics, a Hajnal és a Kossuth utcát 
ebből a pénzből láttuk el szilárd burkolattal. A 2003-ban 
megrendezett ünnepségen elmondhattuk, hogy minden 
utunk szilárd burkolattal van ellátva. Az akkor elkészí-
tett utakkal nincs is semmi probléma, ma is kifogástalan 
állapotban vannak, azonban amelyek még az 1990-es 
évek elején, édesapám polgármestersége idején készül-
tek, azokkal sok gondunk van. Akkor még nem volt meg 
ugyanis az a törvény, hogy a közművek lefektetése után 
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lehet csak utakat felújítani, illetve szilárd burkolattal 
ellátni, így azokon az utakon sok az átvágás, amik az 
idők folyamán megsüllyedtek. Sajnos, nincs hazai forrás 
a felújításukra, támogatás főleg az összekötő és a négy 
számjegyű utakra van, valamint a kisvárosokat részesítik 
előnyben. Forgalomszámlálással döntik el, hova osszák a 
pénzt, kis település lévén mi nem tudunk nagy forgalmat 
felmutatni.

A felújításra váró három utca 8 kilométer hosszúságú, 
a polgármester szerint 20 millió forintból meg lehet-
ne csinálni. Pályázat híján azonban esély sincs erre, az 
önkormányzat ugyanis mindössze évi 130 millió forintból 
gazdálkodik, s a pénznek számos területen megvan helye, 
hitelt pedig nem akarnak felvenni útépítésre. Így a költ-
ségvetésben minden évben elkülönítenek egy-kétmillió 
forintot karbantartásra, a kátyúk eltüntetésére.

Nagycserkesz is a kistelepülések kategóriába tartozik, 
de különlegességét az adja, hogy 16 külterületi bokortanya 
is tartozik hozzá, s az önkormányzatnak az egyik igen 
fontos feladata, hogy az ott élőket is bekapcsolja a telepü-
lés vérkeringésébe.

– A község belterületén aránylag jók az utak, de van egy 
olyan szakasz, amelyre nagyon ráférne a felújítás – vá-
zolja fel az útviszonyokat Luzsinszki Lajosné polgármes-
ter. – Három egymásba érő utat kellene felújítani közel 2 
kilométer hosszan, de nincs rá pénzünk. A költségveté-
sünkben minden évben különítünk el egy kisebb összeget 
az utak felújítására, azonban forráshiányosak vagyunk, s 
az elkülönített pénzt végül fontosabb dolgokra kell elköl-
tenünk. Például az óvodára, az iskolára, vagy a különböző 
szolgáltatások – a gáz és a világítás – kikapcsolásával 
fenyegető cégeknek fizetjük be a tartozás csökkentéseként.

A külterületeken lévő bokortanyákhoz vezető utak 
hossza összesen 56 kilométer. Itt nagyon kevés a szilárd 
útburkolat, főleg mezőgazdasági utakról van szó. A pol-
gármester szerint leginkább egy hét kilométer hosszúságú 
szakaszt kellene szilárd burkolattal ellátni, de hiába is 
lennének pályázatok, egyáltalán nem rendelkeznek saját 
erővel. „Önhikis” település lévén kevés adóbevételüket 
működésre kell fordítaniuk, s nem fejlesztésre. A lakosság 
nagy része halmozottan hátrányos helyzetben van, tovább 
már nem terhelhető. A 2011-ben meghirdetett tanyaprog-
ramban pályáztak gépekre, hogy a földutak karbantartá-

sával segíthessék az ott élőket. Sajnos, nem nyertek, pedig 
csupán egy gréder és egy zetor vásárlása volt a céljuk. 

az ág is húzza
A legmagasabb színvonalat napjainkban az autópályák 

jelentik. Sok évtizedes várakozás után 2007-ben végül meg-
épült Budapesttől Nagykállóig az M3-as autópálya, amelyet 
a tervek szerint az ukrán határig meghosszabbítanak majd. 
Jelenleg a Nagykálló-Vaja közötti szakasz épül. Ez a nyomvo-
nal 2006-ban kapta meg a jogerős környezetvédelmi, 2008-
ban a jogerős építési engedélyt. A kiviteli tervekkel 2009-re 
készültek el. A régészeti feltárások után megkezdődhetett 
a tényleges munka, azóta hídpillérek nőttek ki a földből, 
felüljárók épültek és új aszfaltcsíkok jelzik a szorgoskodást. 
A 2012-es év elején még nagy erőkkel folyt a munka: január-
ban földgyaluk, kotrógépek, szállító- és emelőgépek dolgoz-
tak, februárban viszont a nagy hidegek, a hó és jég lelassí-
totta az építkezést. A tavasz beköszöntével újra zavartalanul 
folyik a munka. Hazánkban gyorsforgalmi utakon még nem 
alkalmazott, középső alátámasztás nélküli hídszerkezetek 
épülnek. A Nyíregyháza –Vásárosnamény közötti sztrá-
dán három külön szintű csomópont, egy komplex és egy 
egyszerű pihenő épül, de a két város között lesz benzinkút 
is – tudtuk meg a NIF kommunikációs osztályától.

Április közepén azonban kiderült, támadások hát-
ráltathatják a Vaja és a Vásárosnamény közötti szakasz 
megépítését. Könnyen lehet, hogy a közbeszerzési eljárást 
újra ki kell írni, ami több mint féléves csúszást jelentene 
a 11,9 kilométeres szakasz megépítésében. Ennek a kis 
szakasznak egyébként már több közbeszerzési kalandja 
is volt. A 2010 márciusában győztes osztrák érdekeltségű 
Porr Építési Kft. és Teeraag-Asdag Kft. konzorciumát a 
Vegyépszer megtámadta. S a következő eredményhirdetés 
után ugyanez volt a forgatókönyv. Az utolsó közbeszer-
zést tavaly decemberben írták ki, azonban egy kiegészítés 
kimaradt belőle, ezért tűnik most szükségesnek a megis-
métlése. A helyiek attól rettegnek: ha ezzel a kis szakasz-
szal ennyi gond van, mi lesz a Vásárosnamény és az ukrán 
határ közötti szakasz megépítésével?

Szegény embert az ág is húzza. Ukrajnából pedig úgy 
tűnik, még jó ideig csak a kátyús régi utakon lehet csak 
elérni Magyarországot. Aki végigbukdácsol rajtuk, talán 
már nem is vágyik annyira az Európai Unióba… n



Könnyen a megsemmisülés szélére 
kerülhet a magyar tejágazat, ugyanis 
két-három év múlva robbanásszerűen 
átalakul az európai piac, ami magával 
sodorhatja a hazai termelőket és feldol-
gozókat. A jövő már most, a boltok pol-
cain és a magyar polgárok fejében el-
dőlhet. A megmaradásért – mint ahogy 
a példák mutatják – sokat tehetnek az 
önkormányzatok is.

A Boci-boci tarka dallamai csendülnek fel minden kedden és 
csütörtökön Biatorbágy utcáin. Egy színesre festett kis hű-
tőkocsi próbálja magára felhívni magára a figyelmet. Megáll, 
ahol a kapura kiakasztott műanyag lapocska jelzi: e ház lakói 
az Etyek melletti Ödön-majorban lévő majd ezres létszámú 
tehenészetben fejt tejet fogyasztják. A kereskedelmi láncok 
megkerülésével találnak így vevőre a Bicskei Mezőgazdasági 
Zrt. termékei. Naponta 8-9 ezer liter tejet és abból készült 
árut értékesítek negyven településen, valamint Budapesten. 
Az így eladott mennyiség a tehenészet termelésének közel 
egynegyedét jelenti.

– Hét esztendeje merült fel bennem a gondolat, hogy 
közvetlenül a fogyasztóknak kellene eladnunk a tej egy részét 

– mondja Hegedűs Imre, a társaság igazgatója. – A tej felvá-
sárlási árára mindig a hullámzás volt a jellemző. Akkoriban 
épp hullámvölgyben jártunk, ami meg is tizedelte a gazdasá-
gokat. Rájöttem: amíg a multinacionális kereskedelmi láncok 
diktálnak ebben az országban, az átlagot tekintve mindig 

keveset kapnak majd a magyar termelők a tejért, ezért folya-
matosan fennáll a csőd veszélye.

Ebből a logikából alakult ki a cég új üzleti terve: a fo-
lyamatosan alacsonyan tartott termelői árak és a magas 
bolti tarifák között van egy jókora rés, amibe a közvetlenül 
értékesített tej belefér. A furgonokból hét évvel ezelőtt az 
igazgató elmondása szerint három indult az útjára, s már az 
első gazdasági év végén eredményesen zárult a kísérlet. Ma 
tizennégy hűtőkocsi rója az utakat. Sokat számít az, hogy a 
furgonok vezetői személyesen ismerik a vevőket. Próbálko-
zott a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. tej automatákkal is, de ez a 
módszer – éppen a személytelenség miatt – kudarcot vallott.

isKolatej – természetesen
Másfél évvel ezelőtt a cégnek sikerült bekapcsolódnia 

négy településen – Biatorbágyon, Bicskén, Etyeken és 
Herceghalmon – az iskolatej-programba is. Nem a sokfelé 
megszokott kiszerelésben – pár decis műanyag poharak-
ban, hanem minden nap 5-25 literes hőtároló edényekben 
hozzák a cég munkatársai a pasztőrözött tejet. Felve-
tődhet a kérdés, a nem szokványos iskolatej nem kelt-e a 
szülőkben ellenérzéseket, ezért a szülőkkel nyilatkozatot 
írattak alá, hogy tudomása van arról, milyen tejet kap 
délutánonként a gyermek – mondja Palovics Teréz, a 
biatorbágyi Benedek Elek Óvoda igazgatója. Az intéz-
mény emellett az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat állásfoglalását is beszerezte az etyeki termék 
egészséges voltáról. Az óvodaigazgató szerint még senki 
sem tett panaszt a tej miatt.

– Mi sem tudunk arról, hogy bárkit megbetegítettünk vol-
na – teszi hozzá Hegedűs Imre, aki alapvető fontosságúnak 
tartja a kisgyermekek tejjel kapcsolatos szemléletének formá-
lását. Ezért Ödön-majorban külön programot dolgoztak ki 
a gyermekcsoportok fogadására, ami érkezés után mindjárt 
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Ha nem vigyázunk, a cukoripar gyászos sorsára juthat a hazai tejágazat
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egy pohár tejjel kezdődik – mondja a cég vezetője. – Az a 
gyermek, aki ekkor még nem vesz részt a kóstolóban, miután 
megsimogat egy borjút, vagy dob egy adag szénát a jászolba, 
biztosan kér kifelé menet a frissítőből. 

tejháBorú KészülődiK európáBan
Már a jelenben is kulcskérdés, mennyire képesek növelni a 

magyar áru itthoni értékesítését a cégek. Lukács László, a Tej 
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója 
szerint a következő években a belpiaci értékesítés növelése 
jelenti a szakma számára szinte az egyetlen reményt. Már 
most sem szívderítő a helyzet. Ma évente közel 1,6 milliárd 
liter tej fogy el idehaza. A hazai termelés nem képes ezt 
fedezni, évente 1,3-1,4 milliárd liter körül alakul. Ráadásul 
ebből közel négyszázmillió liter – nyers tej formájában – el-
hagyja az országot, további százmillió liter pedig feldolgozott 
termékként. A különbözet tehát megközelíti a hétszázmil-
lió litert. Nagyjából ez az a mennyiség, ami feldolgozott 
termékként külföldről érkezik a magyar piacra. Az import 
a terméktanács adatai szerint az elmúlt kilenc évben – a 
változatlan mennyiségű exportunk mellett – lényegében 
megnégyszereződött.

S ez csak a jelen problémája, a közeljövőt még sötétebb 
felhők árnyékolják. Három év múlva ugyanis megszűnik az 
uniós termelést szabályozó jelenlegi kvótarendszer. Emiatt 
már 2014-től robbanásszerűen átrendeződnek az európai 
tejtermelésben az erőviszonyok. Hamarosan a hollandok, 
a franciák és az olaszok diktálnak majd, mások mellett a 
németek, lengyelek pedig komoly veszteségeket szenvednek 
el – vélekedik az ügyvezető igazgató. Lukács László arról 
számolt be, hogy a hollandok már készülnek: egy Dunántúl 
nagyságú területen a tejtermelés egymilliárd literes nö-
velését készítik elő. E többletmennyiség a hazai előállítás 
háromnegyedének felel meg.

– A fenyegető jövővel jelenleg nemigen foglalkozunk – te-
szi hozzá a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója. He-
gedűs Imre szerint két és fél éve tart a csend a hazai piacon, 
ám ez csak vihar előttinek minősíthető. A szakember úgy 
látja, a 2008-2009-es, nagy port felverő tejtüntetések után 

– amikor levágott tehénfejeket helyeztek el a demonstrálók 
az agrártárca bejárata elé, trágyával szórták körbe a Tesco 
herceghalmi logisztikai központját – bevezetett támogatások 
sikerrel oltották el a tüzet. De a jövőben a kvótákkal együtt 
ezek a juttatások is megszűnnek – mondja a cégvezető.

Úgy várjuk tehát azt a pillanatot, amikor az unió elengedi 
a tejpiacon a gyeplőt, hogy közben pénzügyi mankókra tá-
maszkodunk. Ezeket azonban gyorsan kirúghatják alólunk – 
így foglalható össze leegyszerűsítve a helyzet. Hegedűs Imre 
szerint e segédeszközökre ráadásul abból a szempontból nem 
is volna szüksége a magyar tejágazatnak, hogy a hazai terme-

lés és feldolgozás a versenyképesség terén ma már megelőzte 
környékbeli versenytársait. A háború a boltok polcain zajlik, 
és ott is dől el. Ott pedig – törvénymódosítások, kódexek ide 
vagy oda – szinte semmilyen érdemi előrelépés nem történt 
az ágazat szereplői javára – szögezi le Hegedűs Imre.

divide et impera!
Fenyegető előjelnek számít a szakember szerint az, hogy 

miközben a következő időszakban a felvásárlási áraknak ki 
kellene pótolniuk a literenként 15-20 forintra tehető, hama-
rosan kieső támogatást, ismét az átvételi tarifák csökken-
tése szerepel a napirenden. – A multiláncok folyamatosan 
olcsóbb tejet követelnek a feldolgozóktól, miközben ennél 
alacsonyabb áron máshol sem kapják meg ezt a terméket – 
emlékeztet a cégvezető. Adódik is ebből a kérdés, miképp 
lehet az, hogy ezzel ellentétes képpel találkoznak a vásárlók a 
hazai bevásárlóközpontokban? Miért van az, hogy az óriás-
plakátokon szinte mindig külföldi dobozos árut láthatunk?

Ez az üzletpolitika nem csak nálunk, számos országban 
okoz károkat az ottani tejtermelők és feldolgozók szá-
mára – fejti fel a jelenség hátterét Hegedűs Imre. Nálunk 
a multilánc megvásárolja Szlovákiából literenként 130 
forintért a tejet, amire legfeljebb egy-két forintot tesz rá, és 
így csalogatja be az olcsó termékkel az üzletbe a vevőket. E 
mellé átveszi literenként 125 forintért a magyar tejet, majd 
kirakja 195-205 forintért a polcokra. A logika egyszerű: a 
külföldi árun elvesztett hasznot rá kell terhelni a magyarra, 
mert a hazai termékből a tapasztalatok szerint még maga-
sabb áron is visznek valamennyit a vevők, míg fordítva nem 
működik. Ha a magyar tej az akciós, a drágább külföldi 
biztosan nem fogy, és így az üzletlánc szinte egyáltalán 
nem kasszíroz profitot. Így van ez máshol is: Szlovákiában a 
lengyel tej az akciós, Lengyelországban a német, Németor-
szágban a francia, ott pedig a holland, és így tovább…

Ördögi körnek tűnik ez, főként annak tudatában, hogy 
a magyar vásárlók az alapvető élelmiszerek zömét most és 
jövőben is a nagy láncokban vásárolják meg. Tudomásul kell 
venni emellett, hogy a multinacionális hátterű üzletek jól 
megvannak a magyar tej nélkül is. Nem alaptalan tehát a 
terméktanács tanácsadójának megállapítása: Hajdú Ber-
nadett szerint kellő felkészülés hiányában a tejesek is úgy 
járhatnak, mint a cukoripar, ahol a tizenkét működő hazai 
gyárból mindössze egy maradt. Vagyis az uniós változások 
következtében nehezen visszafordítható, a létet is veszélyez-
tető folyamatok indulnak el az ágazatban. A terméktanács is 
a boltok polcain látja a megoldást: ezért kezdeményezték a 
vidékfejlesztési tárcánál a beszállítókkal szemben alkalma-
zott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 
törvény újabb módosítását, melyben leállítanák a külföldi 
árut segítő diszkriminatív árképzés alkalmazását. n

kísÉrlet a MultIk MegkerülÉsÉre
Ha nem vigyázunk, a cukoripar gyászos sorsára juthat a hazai tejágazat



A magyar kormány 2030-ig szóló Nem-
zeti Energiastratégája szerint 18 éven 
belül mintegy 30 százalékkal nő a 
felhasznált villamos energia mennyi-
sége. Ugyanakkor az összmennyiség 
15 százalékát zöld technológiával kell 
előállítani. Ezt a programot támogatja 
az ELMŰ-ÉMÁSZ kampánya, amely a 
fogyasztók, különösen a fiatalok szem-
léletváltozását helyezi a középpontjába. 
Erről kérdeztük az ELMŰ-
ÉMÁSZ értékesítésért 
felelős igazgatósági tagját, 
dr. Kövesdi Zoltánt.

– mi a kulcsüzenete az elmŰ-
émász csoport programjának?

– A hatékonyabb gazdálkodás. Közel 
4 éve igyekszünk minden partnerünk 
– önkormányzatok, üzleti fogyasztok, lakosság és a fiatal 
nemzedék – felé azt az üzenetet eljuttatni, hogy az ener-
giával hatékonyabban kell gazdálkodni. Mi az energiából 
élünk, de érezzük, hogy az egyre jelentősebb energiaigé-
nyek kielégítése a XXI. század nagy kihívása lesz.

– miben látják a jövő megoldását?
– Az elektromos áramot a maihoz hasonló kis- és 

nagyerőművekben fogják előállítani, ám a hangsúlyok a 
fosszilis energiahordozóktól egyre inkább eltolódnak a 
megújulók irányába. Egy stabil rendszerben továbbra is 
szükség lesz a gázos, szenes erőművekre, de jelentős teret 
nyer a szélenergia, a biomassza és talán előbb-utóbb geo-
termikus alapú villamosenergia-termelés is.

– mennyiben tud ehhez hozzájárulni az elmŰ-
émász csoport?

– A mi szerepünk az áram elosztása és értékesítése. Az 
elosztás tekintetében beruházásainkkal a műszaki vesz-
teség csökkentésére törekszünk. Az értékesítés, pedig a 
partnereknek kínál különféle szolgáltatásokat, kezdve az 
EnergiaAudittól, a lakossági tanácsadó irodáig.

– mi az az energiaaudit?
– Az látszik, hogy az intézményeknek még a korábbinál 

is nagyobb teher az energiafogyasztás az elhúzódó válság 
kapcsán. Nekünk pedig az a jó, ha a fogyasztóink elége-
dettek, és ki tudják az áramszámlát fizetni. Az energiake-
reskedelem egy hosszú távú kapcsolat. A célunk az, hogy 
az ügyfél érezze: törődünk vele és segítünk gondjai meg-
oldásában. Az audit során feltárjuk azon megoldásokat, 
amelyekkel egy intézmény takarékosabban tud gazdálkod-
ni, a fogyasztása csökken, de nem romlik a komfortszintje.

– van erre igény? nagy még a pazarlás?
– Lehetne nagyobb igény erre, de én mégis elége-

dett vagyok. Kórházakat, iskolákat, sőt már börtönt is 
auditáltunk, és szinte mindenhol találtunk megtakarítási 

lehetőségeket. Hiszem, hogy ez a szol-
gáltatás még nagy jövő előtt áll.

– …és mit ajánlanak a lakosság-
nak?

– Az idei Construmán és a Green expón 
bemutattuk az okos otthoni eszközeinket. 
Ezzel ma már bárhonnan szabályozható 
a termosztát, a világítás, nem kell hozzá 
más, csak egy telefon. Kint volt az elekt-
romos autó is, ami mindig nagy közönsé-
get vonz. Igaz, ma még viszonylag drága, 
de egy-egy töltés csupán 800 forintba 

kerül, ami 140 km autózáshoz elég. Érdemes ezen elgondol-
kodni. A jövő alighanem a villanyautóké.

– ma még azonban körülményes ezek használata, 
főleg hogy egy-egy töltés hosszú órákra lecövekeli 
az autót.

– Ma már ez is sokkal egyszerűbb. Társaságunk csak 
Budapesten hét helyen biztosít „elektromos tankolási” 
lehetőséget. Három pesti, három budai helyszínen, és a 
margitszigeti Grand Hotel előtt. Ráadásul ezek úgyneve-
zett gyorstöltő funkcióval ellátott állomások, amelyek már 
fél óra alatt feltöltik az akkumulátorokat. A villanyautók 
elterjedéséig persze még jelentős műszaki fejlődésen kell 
keresztül menniük.

– hol tudnak tájékozódni a fogyasztók az újdonsá-
gokról?

– Az összes információ elérhető a weblapunkon, illetve a 
www.energiapersely.hu oldalon. A partnerség számunkra 
komoly dolog. Tizenegy éve állunk a fogyasztók szolgála-
tában és a jövőben is ezt szeretnénk tenni, mégpedig a kor 
igényeihez igazodva. n

Magyar önkorMányzati

Tükör
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az elMŰ-ÉMász 
a hatékonyabb 
gazdálkodásért
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Közel egy éve jelentette be Mátrade-
recske polgármestere, hogy a falu 
visszatér az önellátás modelljéhez. 
Eszerint a település maga fedezné 
élelmiszer és fűtőanyag igényét – be-
leértve a közintézményeket is. A ha-
gyományos modellt a falu a nagyon is 
korszerű ötletekkel: közmunka-forrá-
sok és uniós pályázatok felhasználá-
sával tette teljessé – és a változások 
már most látványosak.

Csöndesen csordogál az élet az ország legmagasabb pont-
jának, a Mátrának az északi lejtőjén, Mátraderecskén. A 
faluba beérve takaros porták és hosszú gondozott tujasor 
köszönti a látogatót. A délelőtti órában alig lehet embert látni 
a főúton. Egy idős nénike vizesvödörrel botorkál az útesten, 
amíg a település első emberére várunk a hivatal előtt. A belső 
udvaron egy teherautóra pakol krumplival teli zsákokat két 
fiatalember. Forgó Gábor polgármestert ekkor lép ki a hivatal 
ajtaján. Gyors egyeztetés a szállítókkal és már indulunk is 
a polgármesterrel a teherautó után. Igyekezni kell, várják a 
krumplit földeken. 

Az autóban pillanatok alatt mindent megtudunk a telepü-
lésről. Forgó Gábor rengeteg megvalósult tervről beszélt, de 
ahogy mondja, még számtalan ötlet lapul a tarsolyában.

Mátraderecske dombos lejtőjére érve, kiderül: azért nincs 
ember az utcán, mert itt mindenki dolgozik. Közmunkások 
kapával mélyítik a vetőkrumplinak a helyét. Az autóról leke-
rül a zsák, és máris 50 ember ülteti a földbe.

– A munkanélküliség volt az egyik, amivel a szembe 
kellett néznem, amikor a település élére kerültem – meséli 
Forgó Gábor. – A másik, hogy kevés pénz van a kasszában. 
El kellett döntenem, hogy leépítek a közintézményekben, 
és ezzel családok életét döntöm romba, vagy egy másik 
utat próbálok. Utóbbit, a fejlődést és a munkahelyterem-
tést választottam. A start közmunka programban 79 fő 
dolgozik.

Mivel az önkormányzatnak földje nem volt, így először 
azt is szerezni kellett. A polgármester elérte, hogy az itt élő 
idősebb emberek ingyen odaadják parlagon lévő föld jei ket 
használatba.

* * *

– Az itt dolgozó embereknek volt munkahelyük – mutat 
körbe a közmunkásokon. – De mindannyian tudjuk, hogy 
a rendszerváltás fő vesztesei a romák voltak. Képzetlen 
munkaerőként elsőként kerültek leépítésre. Itt ezen a 
hat hektáron cigány és nem cigány közmunkások együtt 
dolgoznak.

Március elején kezdték itt a munkát, ami december végéig 
tart. Bruttó 47 ezer forintot kapnak a mi nem sok, de a 
semminél több, mondják a földeken dolgozók. Körbe állnak a 
szikrázó napsütésben, a kemény talajon hátul két férfi húzza 
a dombon felfelé a sorolót. A nők bátrabbak, rögtön megszó-
lalnak. 

– Nagyon örülünk, ennek a lehetőségnek – mondja Farkas-
né. Én Galyatetőn a hotelben dolgoztam konyhán. Felújítás 
utáni nyitáskor már nem kellettem, finomam jelezték, idős 
vagyok. 54 múltam, de felveszem munkában a versenyt a 
fiatalokkal.

nszöveg: SZÉNÁSI JÓZSEF nKép: SOMFAI SÁNDOR

Mátra derecske, 
az önellátó falu
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A mellette álló harminc körüli fiatalember Balogh Lajos, 

azt mondja neki szakmája nincs, így nem veszik sehová. Ne-
héz a földmunka, de jó társaság van, és mindenki igyekszik.

Csóka László ötvenen felül van. 15 évet húzott le a szom-
szédos Recsken a rézbányában. 

– Sajnos az megszűnt – néz a távolba, majd folytatja –, mi 
is nagyon bízunk a polgármesterünkben. Mindenkihez van 
egy jó szava, és mindig kitalál valamit. 

Csikósné is megerősíti ezt. 
– A település vezetője találta ki, hogy amit itt hat hektáron 

megtermelünk, azt viszik az iskola és óvoda konyhájára, így 
az nem kerül pénzbe. Azt a pénzt, amibe a zöldségek kerül-
nének, lehet másra költeni. A földeket biogazdálkodásban 
műveljük, így a termény vegyszermentes lesz a gyerekeink-
nek. Ami megmarad az, pedig a köztünk lesz szétosztva. Itt 
mindenki tudja, ez a falu önellátó lesz.

A sikerek ízét csak a közmunka romló díjazása keseríti 
kissé. Két éve 62 ezerért, aztán 60-ért, idén pedig már csak 
47 ezerért dolgoznak. Mindenki tudja, hogy ebből nem lehet 
megélni. Egyik befizetetlen számlát tolják a másik előtt. So-
sem lesz, vége mondja egy középkorú asszony.

– Igaz, voltak kétkedők még a képviselők között is, hogy 
ezek az emberek úgysem dolgoznak – mutat a közmunkás 
felé Forgó Gábor. – De nem lett igazuk. Tudom, ez a Start-
munka csak tűzoltás. De a hosszú távú hasznát kell nézni, 
és ezt a programot mindenkinek le kell fordítani a helyi 
település nyelvére.

* * *
Botos László is a közmunkások közé tartozik, ő irányítja a 
földeken dolgozó csapatot. 

– Én hosszú évekig a helyi téglagyárban dolgoztam, de 
most, hogy nincs építkezés, a tégla sem kell. Utána építőipari 
vállalkozást vezettem, eljártunk Pestre is dolgozni, de az is 
véget ért. Így nem maradt más, csak a föld. Most újra felfe-
dezzük ezt, mint egy újdonságot.

A polgármester hangoztatja: helyben fognak megoldani 
mindent, amihez minden adottsága megvan a településnek. 
Gyönyörű helyen élnek, mutat a Mátra csúcsa, a Kékes felé.

De nem csak ezért különleges a 2000 fős település. A 
cigánysor végében például egy sertéstelepet építettek, ahol ha-
marosan 100 malacot hizlalnak majd a közétkeztetés számára. 
A munka a végéhez közeledik, az ólak csillognak-villognak. 
Négy-öt ember tüsténkedik, takarítják, amikor odaérünk.

A jövő hónapban érkeznek a malacok. Egy cigánycsalád 
portájának végét bérlik a családtól, ezen épült fel a sertéstelep. 

– Bennünket nem zavar, sőt örülünk, neki – nevet Csókáné, 
aki fiával, menyével és egy szem unokájával él együtt. – Az 
jobban zavarna, ha nem lenne munka. A fiam itt kap munkát, 
kell ennél jobb, mint valaki a saját házánál dolgozhasson?

Az itt levágásra kerülő hízók is a közétkeztetés számára 
lesznek. Ami pedig marad, abból Karácsonyra, kap majd 
mindenki.

– Végre megértették ott fent Pesten, hogy mi kell az em-
bereknek vidéken – hangsúlyozza Forgó Gábor. – Tűzifa és 
élelem, ez a kettő! Ha ezek megvannak már nincs baj. Nem 
kell uzsoráshoz menni, vagy ne adj Isten rossz útra tévedni. 
Mert mit várhatunk el egy olyan embertől, akinek nincs jö-
vedelme, éhes és fázik? Az ilyen embernek nincs jövőképe, és 
mindent megtesz az életben maradásért. Én nem engedem 
meg, hogy bárki ilyen helyzetbe kerüljön. Aki hozzám jön és 

őszintén elmondja, milyen gondban van, annak segítek. Itt 
most sok lehetőség van a pályázatok tekintetében, de ennek 
hamarosan vége, és addig ki kell ezeket használni!

Ez a sertéstelep is pályázati pénzből épült fel. Se szeri, se 
száma a sikeres pályázatoknak 

Mátraderecskén. A településen élők közül- s nem csak a 
hivatal dolgozói – sokan figyelik, hogy mire lehet pályázni. 
Ezek közé tartozik a közgazdász végzettségű Kovácsné Kocsa 
Krisztina is:

– 2009 tavaszán megkerestem a polgármesterünket és a 
testületet, hogy van egy Uniós pályázati lehetőség, amihez 
csak az öt százalékos önrészt kell biztosítania a hivatalnak. 

A pályázat a környezettudatos életmódról szólt, a komposz-
tálásról. A testület rábólintott, én megírtam a pályázatot 
és decemberben 560 családhoz érkezett meg a nagy zöld 
komposztláda, ami nagy siker lett. Azért is, mert pont ekkor 
Mátraballán bezárt a szeméttelep, így egy csomó szerves 
hulladék, ami eddig a kukába került, most a komposztáló 
ládában landolt. Azóta kevesebb az őszi avarégetés, tisztább 
a levegő a faluban, nincs szükség vegyszerekre.

A láda tetejét felnyitva látszik, hogy a komposztáló teli 
van frissen vágott fűvel. Az alsó rekeszből pedig, mutatja 
Krisztina, már készen jön ki a komposzt föld. A muskátlis 
virágládáit töltötte meg vele most tavasszal.

A szomszédban élő Feketéné Mariska néni a drótkerítés 
mellől helyesel.

– Én az egészet beszántatom a földbe. Olyan termés lett 
tőle, hogy az csak csuda.

Immár az utcán a közgazdász végzettségű Krisztina a 
kapubejárókat mutatja. Mindenkinél egy Zöld Ház tábla jelzi, 
hogy környezettudatosan élnek. Ezt a táblácskát is ő tervezte.

* * *
A régi strand a következő helyszín. Ám mielőtt odaérnénk, 
a falu központjában a patakmeder felújítási munkáknál állít 
meg a polgármester. Ez a 90 milliós felújítás szintén pályá-
zati pénzből zajlik. Túl ezen már öt kilométernyi vízelvezető 
árkot is kiástak a közmunkások.

A strand feletti dombos területet szintén közmunkások 
rakták rendbe. Tiszta terület mellett lehet majd fürödni a 
gyógyvízben. A dombról éppen lejövő Kovács Sándor a fűka-
szát letéve kapcsolódik a beszélgetésbe:

– Végigdolgoztam az elmúlt 30 évet, Egerben az Afitban 
autószerelőként alkalmaztak, majd a recski honvédséghez 
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kerültem, ám ez megszűnt, s utcára tettek. Gyönyörű lett a 
terület, nyáron élmény lesz jönni.

Bár most csak 38 ezer forintos közmunkás fizetést kap, de 
a szezon indításával, júniustól ötüket rendes hivatalos állásba 
felveszik a strandhoz.

A strandon kivágott fákról a polgármester a hivatal 
műszaki csoportvezetőjével egyeztet. A fák immár feldara-
bolva várják sorsukat – télen tűzifaként használják majd az 
iskolában. 

– Az iskola gázszámlája óriási volt. Átálltunk fatüzelésre, a 
második évet kezdjük így el. Több tízmillió forintot spó-
roltunk meg, hogy fával fűtünk. A kazánt és kéményt egy 
vállalkozó ingyen készítette el így ez sem került pénzbe. 

Sándor karbantartó-fűtő az iskolában. A kazánházba 
belépve mutatja az vegyes tüzelésű kazánt. Olyan jól fűtött, 
hogy nevet is adtunk, neki úgy hívják, hogy Lujza.

A suli mellett kétszáz méternyire található egy természeti 
kincs, az Európában is egyedülálló mofetta. A föld mélyéről 
feltörő gyógyító gázt az önkormányzati tulajdonában álló 
épületben hasznosítják. Gyetvai Gyula igazgató szerint már 
egy pár kezelés is óriási segítség a betegeknek. Semmi mást 
nem kell tenni, mint derékig ülni a színtelen gázban. Érszű-
kületes betegek gyógyítására rendkívül alkalmas az értágító 
hatása miatt, de lábszárfekélyes és mozgásszervi betegségek-
re is jó. Több olyan betegük is van, akiknek a sebész évekkel 
ezelőtt le akarta vágni a lábát, ám a kezeléseknek köszönhe-
tően immár jól vannak. Nem mellékesen az intézményben 
legalább 20 embernek tudnak munkát adni.

– Ígéretet kaptunk, hogy ide az ország minden részéről Tb-
Kártyával jöhetnek még idén a betegek – mondja a polgár-
mester. – Soha nem válnánk meg ettől az épülettől, hisz mi 
építettük, pedig többen szerették volna megszerezni. A helyi 
kincseket sosem adjuk el! 

Kifelé menet szemben egy félbehagyott többszintes épület 
áll. A gyógyulni vágyók vendégházakban szállnak meg, amíg 
ez a szálloda el nem készül, büszkélkedik Forgó Gábor. Ter-
mészetesen itt is helyiek dolgoznak majd. 

– Még az is lehet, egyszer arról lesz híres Mátraderecske, 
hogy nem munkanélküliség, hanem munkaerőhiány lesz 
itt. Hiszen természeti kincseink vannak, és szorgalmas, 
dolgos lakók élnek a településen- mondja búcsúzóul a 
település első embere, aki a tanári katedrát, hagyta ott a 
polgármesterségért.

Bár ének-zene, történelem szakon végzett, ennek ellené-
re úgy tűnik, matekban is jó. Ugyanis az évente 350 millió 
forintból gazdálkodó településnek egyetlen forint adóssá-
ga sincs. n



Az ÁNTSZ szerint 475 településen, 
több mint 1,5 millió embert érint a 
vezetékes ivóvíz arzén szennyezett-
sége Magyarországon. E probléma 
megoldása eddig a túl drága műszaki 
megoldások miatt feneklett meg. Egy 
magyar szabadalmon alapuló, hazai 
fejlesztésű berendezés azonban áttö-
réssel kecsegtet.

Az arzénszennyezettség legsúlyosabban a 
Dél-Alföldi régiót érinti, de kisebb foltok-
ban az ország más pontjain is fejtörést okoz 
az ivóvíz-szolgáltatóknak. Mivel geológiai 
eredetű szennyezettségről van szó, kizáró-
lag ott létezik ilyen természetű probléma, 
ahol a helyi vízmű mélyfúrású kutak víz-
bázisára épül. A legtöbb érintett helyen az 
arzén jelenlegi mennyisége az ötszöröse az EU által meg-
engedett határértéknek. Igaz, vita folyik arról népegészség-
ügyi szakmai berkekben, hogy valóban indokolt-e aggódni 
az arzén miatt, hiszen a mélyfúrású kutak 19. század vége 
felé való elterjedése óta arzénos vizet ittak az érintett 
települések lakói, és az arzénnak tulajdonítható betegségek 
száma statisztikailag ezeken nem nagyobb, mint máshol. 
Ráadásul a magyar egészségügyi szabályozás már régóta 
előírja a szolgáltatóknak az 50mg/liter határértéket, amit a 
hetvenes-nyolcvanas évektől alkalmazott arzénmentesítő 
technológiákkal már vidáman tudtak hozni a szolgáltatók. 

Az uniós jogharmonizáció következtében hazánkban az 
ivóvíz megengedett arzéntartalmának határértéke 10 mg/

literre csökkent. Persze, az említett szakmai vitának nem 
az a tárgya, hogy egészséges-e az arzén, vagy sem, mert e 
téren egyértelmű a válasz. Azon szoktak vitatkozni, hogy 
vajon az uniós határértékek nem túlzóan alacsonyak-e? 
Ugyanis az eddigi lehetőségek alapján a csak igen nagy 
anyagi ráfordítás mellett teljesíthető uniós határérték 
úgy lett meghatározva, hogy Brüsszelben a tengermelléki 
népek táplálkozási szokásaiból indultak ki és nem a kon-
tinens belsejében élőkéből. Tény ugyanis, hogy a tengeri 
halak igen sok arzént tartalmaznak, és nem lenne jó, ha 
a rengeteg „tenger gyümölcsével” együtt amúgy is sok 
arzént fogyasztó népeket további arzénterhelés érné az 
ivóvízen keresztül. Csakhogy a magyar lakosság tengeri-

hal-fogyasztása elenyésző, így nem logikus, 
hogy hazánkat egy kalap alá veszik például 
Franciaországgal, vagy Olaszországgal. 

A szabály, persze szabály. Magyarország-
nak kötelessége lett volna megteremteni 
annak a lehetőségét, hogy 2009. december 
25-e után már minden szolgáltatott víz 
arzéntartalma az uniós határérték alatt le-
gyen. Ez messze nem sikerült. Azóta a 6 év 
alatti kisgyermekeknek és várandós anyák-
nak az érintett településeken palackozott 
ivóvizet kell biztosítani. Az unió 2014-ig 

tolta el a vízminőségi problémák megoldásának határidejét.
A korábbi kormányok az Ivóvízminőség Javító Prog-

rammal igyekeztek támogatni az érintett vízműtulajdonos 
önkormányzatokat abban, hogy a helyi vízművek megkapja 
a megfelelő arzénmentesítő technológiát, ez azonban nem 
járt eredménnyel. Jelenleg az Új Széchenyi Terv KEOP-1.3.0 
Ivóvízminőség-javítás konstrukciója révén lehet forráshoz 
jutni a szükséges fejlesztések végrehajtásához. 

arzénmentesítés politiKai öngyilKosság
A fő probléma azonban a beruházási költség, ami 

drámai vízdíjnövekedést generál. Az eddig alkalmazott 
nyugati technológiák (számos műszaki megoldás létezik) 
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az arzénmentesítő 
berendezést kifejlesztő 

konzorcium cégei: 
HMEi zrt., HiDroFiLt kft., 
MáV-rEC 
együttműködő partnercé-
gek: HM Cirrus zrt.,  kar-
cagi gépösszeszerelő kft.

szenzációs 
magyar találmány 
Az arzénmentesítés mostantól olcsón és hatékonyan is megoldható
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kivétel nélkül megfizethetetlenül drágák. Ahol sikerült 
megvalósítani a Vízminőségjavító Programot, ott 120-
150 százalékos díjnövekedés következett be, ami a lakos-
ság nemtetszését váltotta ki. Nagyon sok polgármester 
fogalmazta meg aggályát, hogy ha egy ilyen beruházást 
bevállalna, azzal megszűnne az esélye az újraválasztásá-
hoz, tehát politikai öngyilkosság lenne.  

Itt jön a képbe egy szenzációs találmány, amely egy 
magyar, bizonyos Slemer László nevéhez kötődik. A felta-
láló rájött arra, hogy egy malomipari melléktermék, a törek 
alkalmas arra, hogy egy sor más oldott szennyező anyag 
mellett az arzént is kiszűrje a vízből. Ötletének felét még 
2008-ban eladta a HMEI-nek, de akkor ezen a ponton le is 
állt a fejlesztés, tekintettel a honvédelmi tár-
cához tartozó állami cég akkori vezetésének 
bírósági eljárásokba torkolló viselt dolgaira, 
pontosabban azok felszínre bukkanására. A 
cég 2010 utáni új menedzsmentje azonban 
felkarolta a találmányt, nemrégiben megvá-
sárolta a szabadalom másik felét is a feltalá-
lótól, majd szabadalmaztatta, így az immár 
teljes egészében a magyar állam tulajdona. 

Mint azt Móró Lajos vezérigazgatótól, a 
cég elnök-vezérigazgatójától megtudtuk, 
komoly üzleti lehetőséget láttak a berende-
zésben, amely az eddigi megoldásoknál sokkal olcsóbban éri 
el ugyanazt az eredményt. A laboratóriumi vizsgálatok be-

igazolták, hogy a kellő módon előkezelt töreken átszűrt víz 
arzéntartalma 90 százalékkal, alig 2mg/liter szintre csökken, 
vagyis az uniós határérték egyötödére. Ráadásul a szintén 
sok helyen problémát okozó vas, mangán és ammónia 
mennyiségét is hasonló mértékben lecsökkenti. A kikísérle-
tezett törekalapú szűrőanyagot ASR-10 névre keresztelték.  

Az ASR-10-el kapcsolatos imponáló eredmények láttán 
létrehoztak jórészt állami cégekből egy konzorciumot, 
amely megtervezte és legyártotta az első prototípust, 
amely kitűnően vizsgázott a próbaüzem során. A kifejlesz-
tett rendszer nagy előnye, hogy modul rendszerű, tehát 
nem kell egy teljesen új tisztítóművet építeni, elég a meglé-
vő rendszerekhez kapcsolva azokat kiegészíteni a berende-

zést tartalmazó konténerrel. Ezzel a beru-
házási költségek igen alacsonnyá váltak. Ez 
azt jelenti, hogy általa a 120-150 százalékos 
vízdíjnövekedéssel szemben mindössze 3 
százalékos emelkedéssel megúszható az ar-
zénmentesítés, vagyis megszűnik a politikai 
öngyilkosság problematikája. 

A sorozatgyártásra érett, a vízmű irányítá-
si rendszerébe könnyen integrálható víztisz-
tító konténer egy 1600 fős település ivóvíz-
ellátására alkalmas, a világ bármely pontján 
gyorsan telepíthető. Ennek felbecsülhetetlen 

értéke lesz a jövőben, hiszen becslések szerint 10 éven belül 
a világ kétharmada ivóvízproblémákkal fog küszködni. n

az ivóvíz határérték 
feletti arzén-szennye-

zettsége növeli a bőr- és 
tüdőrák kockázatát, na-
gyobb koncentráció esetén 
pedig ezeken felül a hólyag- 
és veserák kialakulását is 
elősegíti.

Vízszennyező 
anyag

Érintett 
települések 

száma

Érintett 
lakosszám

Arzén 475 1 548 614
Bór 53 113 154
Nitrát 7 25 625
Fluorid 5 2 980
Összesen 507 1 612 147



Két új Ipoly-hidat is átadtak az elmúlt 
félévben, újra összekötve ezzel Ma-
gyarország, és a világháború után 
ismét elcsatolt szlovákiai magyar fal-
vak lakosságát. Akiknek eddig több 
mint ötven kilométert kellett utazniuk, 
ha rokonaikat látni akarták. A közel-
múltban újjáépített Ipoly-hidaktól a 
kereskedelem, az infrastruktúra és a 
gazdaság fellendülését várják, nem 
utolsó sorban pedig a két ország kap-
csolatának javulását.

A múlt század első felében még 47 híd kötötte össze az 
Ipoly folyó két partján az anyaországot és a Szlovákiához 
csatolt magyarlakta településeket. A  II. világháború után 
visszavonuló német csapatok azonban felrobbantották a 
hidakat, elvágva ezzel minden kapcsolatot a folyó túlolda-
lán elhelyezkedő térségek között.

A Nógrád megyei Szécsényhez tartozó Pösténypuszta 
és a szlovákiai Pető között járunk, ahol idén februárban 
adták át a második Ipoly-hidat.

– Érzelmi jelentősége van ennek, aranyom – mondja a 
Szlovákiához csatolt Szécsénykovácsi település legidősebb 
asszonya, Kiss Erzsébet. Erzsike néni 90 éves kora ellenére 
remekül tartja magát. Csontritkulása miatt ugyan nehe-
zen közlekedik már, de egy sámlira ülve szívesen mesél 
nekünk a régi időkről.

– A két szememmel láttam, amikor a híd 1944 decem-
berében a levegőbe repült. Borzasztó volt! 22 éves lány 
voltam, és az istállónk mögül figyeltem, ahogy a német 
katonák felrobbantják az átkelőt. Sokan meg is sirattuk a 
faluban.

A megszálló csapatok kivonulása után a helybéliek egy 
fahidat építettek, ezen keresztül jártak templomba. Ám az 
ide parancsolt határőrök ezt is lerombolták. 

– Amíg megvolt a híd naponta háromszor is átjártunk 
Magyarországra takarmányért – folytatja ízes palóc nyelv-
járással Erzsike néni. – Volt sertésünk, marhánk, barom-
fink, de nézze, az összes ól üres már. Sokunkat megviselt 
az elcsatolás, és az is, hogy még hazajárni se tudtunk. 
Akik ide, az Ipoly túloldalára szakadtunk, úgy döntöttünk, 
nem tanulunk meg szlovákul. Több családban is szokás 
volt, hogy egyedül a gyermekek, unokák sajátították el a 
szlovák nyelvet, hogy legyen, aki intézni tudja a  hivatalos 
ügyeket. Nehéz világ volt nagyon. Éveken át nem tudtuk 
tartani a kapcsolatot szeretteinkkel.

Erzsike néni ugyan öreg kora miatt már nem tudja hasz-
nálni a hidat, mégis nagyon örül neki.

– Draxler Gyula bácsi, Isten nyugosztalja, mindig az 
Ipoly folyón keresztül beszélgetett a Szlovákiába csatolt 
testvérével – mondja Csóri Miklós, aki Pösténypusztán 
töltötte gyermekkorát. – Gyula bácsi vak ember volt, de 
nagyon talpraesett teremtmény. Kivitt minden nap egy 
kis sámlit a folyó partjára, ráült, és úgy kiabáltak egymás-
nak. Nem volt akkoriban még telefon, így kommunikáltak 
az emberek. Igaz – teszi rögtön hozzá –, ez tilos volt. A 
határőrök még a horgászoknak sem engedélyezték a 
beszélgetést. A folyó két partján ugyanazon nemzet fiai 
laktak, akik elszakadtak egymástól, de ez az új híd most 
újra összeköt bennünket. Csak azt sajnálom, hogy sokan 
ezt már nem élhették meg.
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– Látja ezt a monogramot? Nos ezek a nagyapám 
nevének kezdőbetűi – mutat a régi hídból megmaradt 4 
hídfő egyikének karcos tetejére Csóri úr. – 1894-ben a 
nagyapám építette ezt a hidat, amit aztán felrobbantot-
tak. Örülök, hogy ez a darabka még épségben megma-
radt, és az új híd része lett. Tudja ön, hogy ezen a hídon 
járt át szülőfalujából Szklabonyáról Mikszáth Kálmán, 
Alsósztregováról pedig Madách Imre? Régen erre ment a 
2-es számú főút Budapestről Kassára. Ezen a hídon csak 
a Jóisten tudja, hogy a magyar történelem mely nagyságai 
mehettek át. Nagyon sokat jelent nekünk, hogy ez a híd 
most újra áll.

– Eddig 50-60 kilométer kitérőt kellett megtenniük az 
embereknek, ha a határon túl élő rokonaikat, barátaikat, 
ismerőseiket akarták meglátogatni – mondja Filip József 
a szlovákiaki Szécsénykovácsi polgármestere. – Sokan 
tették már fel a kérdést: minek itt a világ végén egy híd? 
Hát azért, hogy ne legyen ez a térség a világ vége! Eddig 
egy zsákfalu voltunk, amelynek a folyó volt a vége, de most 
már a hídon keresztül átnyúlunk Magyarországra.

A polgármester úgy látja: az átkelőkhöz vezető bekötő-
utak valójában összekötő úti szerepet kaptak, újra össze-
kapcsolják a folyó két partján, egymástól pár kilométerre 
fekvő településeket. Az Ipoly-hid megépülésével lehetővé 
válik a történelmi viharok miatt „elszigeteltté” vált tele-
püléseknek a fejlesztése, az esélyegyenlőség érvényesülé-
se, a hátrányos társadalmi helyzetben lévők integrációjá-
nak elősegítése. A híd megépülésével könnyebbé válik a 
magyar és a szlovák munkaerő cseréje, az emberek pedig 
anyanyelvük használatával könnyebben helyezkedhetnek 
el a szomszédos, határ menti településeken, mivel az 
utazási idő lényegesen lerövidül. Már a hídépítési mun-
kálatok során is tapasztalhatók voltak bizonyos pozitív 
gazdasági hatások, amelyek elsősorban a határtérségben 
működő építkezési vállalkozásokat, mint beszállítókat 
érintették.

– Mi már a pizzát is Magyarországról hozatjuk – mond-
ja nevetve Ivanova Jubica, aki szlovák létére nagyon 
szereti a magyarokat. Ezekkel az apró lépésekkel indul 
el a változás. Először kisebb vállalkozások nyúlnak át a 
határon, aztán négy-öt év múlva jönnek a nagyobbak. A 
ludányhalászi pék is úgy döntött, amióta felépült a híd, 
hogy Szlovákiába is visz péksüteményeket.

– Én is átmegyek minden hétvégén az önök országá-
ba, hogy jól bevásároljak a magyar piacokon – mondja 
Ivanova, aki férjével a mezőgazdaságból él. Főleg magokat 
és kertészeti termékeket keres Magyarországon. Eddig 
50 kilométert kellett utazniuk, hogy Balassagyarmaton 

keresztül el tudjanak jutni a tőlünk 5 kilométerre lévő 
Szécsénybe. Mint monda, most rengeteg időt, és főleg 
rengeteg benzin megspórolnak.

Stayer László, Szécsény polgármestere állítja: a legfiata-
labb generációk nemzeti identitását is erősíti az új híd.

– A Szlovákiához csatolt magyar lakta települések 
családjai újra magyar iskolába járathatják gyermekeiket. 
Itt Szécsényben minden lehetőséget biztosítunk, hogy 
fogadni tudjuk a határon túlról érkező gyerekeket.

A település első ember csupán egy dolgot sajnál, amit a 
nemzetközi jogszabályok miatt nehéz lesz megváltoztat-
ni. Nevezetesen, hogy a hídon 12 tonnás korlátozás van 
érvényben. Ez azt jelenti, hogy buszok nem közlekedhet-
nek az átkelőn annak ellenére sem, hogy az 40 tonnát is 
elbírna. Persze ennek részben örülhetnek is a falvak lakói, 
hiszen a teherforgalom ezáltal kisebb lesz.

– A több mint tíz éve tartó kitartó munka meghozta 
eredményét. Végre megépültek és átadásra kerültek az 
első hidak – lelkendezik Lőrincz Mária, a közel tíz 10 éve 
alakult Ipoly Hidak Újjáépítéséért Társulás elnök asszo-
nya. Nyolc évvel ezelőtt Molnár Katalin, a társulás első 
elnöke volt az, aki időt, fáradtságot nem kímélve szervezte 
a hidak építését előkészítő konferenciákat, nemzetközi és 
szakmai találkozókat, tárgyalásokat. Sajnos, ő már nem 
élhette meg a híd átadását, amelyet rá emlékezve Katalin 
névre kereszteltek. A Társulás szeretne ennél tovább is 
menni, ipolyvölgyi vasutat is indítanának, hogy a térség 
bekapcsolódhasson a Kassa-Pozsony vonalba.

– Ez a híd sokkal több, mint szakmai létesítmény, és 
mint az itt élők igényeinek kielégítése. Ez a híd a két or-
szág és a két nép kapcsolatát is kifejezi –mondta megke-
resésünkre Budapesten Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára.

Több mint 90 határátkelőhelyről szintén külön egyez-
ményt ír alá a kormány, ami elősegíti, hogy a helyi önkor-
mányzatok  határon túli közúti kapcsolatokat létesíthes-
senek.

– Annak ellenére, hogy időnként komoly problémáink 
vannak az Európai Unióval, el kell ismerni, hogy az unió 
az a keret, amiben fel tud gyorsulni a két ország közeledé-
se- szögezi le a politikus.

Az első Ipoly-hidat tavaly októberben adták át 
Ráróspuszta és Rárós között. A két híd kivitelezése 
750 millió, illetve egymilliárd forintba került, a költsé-
gekből 82 százalék volt uniós támogatás. A Helemba-
Ipolydamásd, valamint az Ipolypásztó-Vámosmikola 
hidak várhatóan 2013-ra készülhetnek el. S a későbbiek-
ben még további öt Ipoly-hídra van remény. n
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Már legördült az első autó a Merce-
des-Benz kecskeméti gyártószalag-
járól. A polgármester akár hátra is 
dőlhetne, élvezve a megaberuházás 
sikerét. Pályafutása döntő pontjain 
azonban Zombor Gábor mindig kész 
volt a következő sebességbe váltani.

– általános orvosként indult karrierje. hogyan 
fogott egy valaha virágzó mezőváros gondjainak 
kezelésébe? 

– Hosszú történet. Szülész-nőgyógyászként kezdtem a 
kiskunfélegyházi kórházban. Aztán kaptunk egy ajánlatot 
a feleségemmel, aki gyógyszerész: öt éven keresztül egy 
kis délvidéki településen praktizáltam. Nagyon jó iskola 
volt; hisz egy falusi körzeti orvos a helyiek minden ügyes-
bajos dolgáért felelős, ehhez pedig muszáj elsajátítani 
némi empátiát. Ezután egy nagy amerikai gyógyszergyár 
magyar leányvállalatánál dolgoztam, majd Baján egész-
ségügyi hivatali vezetőként. Beletanultam, elvégeztem az 
orvos- jogász szakot, azután a Fővárosi Egészségbiztosítási 
Pénztárt vezettem. Később a Kecskeméti Megyei Kórház-
nak lettem a vezetője. Az egészségügy minden állomását 
végigjártam: egyetemista koromban mentősként kezdtem, 
és kórházigazgatóként választottak polgármesterré. 

– ám még előtte közgazdasági diplomát is szer-
zett.

– A munkaköreimhez kötődtek ezek a plusz diplomák. 
Amikor az ember a gyógyításból az egészségigazgatásba 
kerül, hiába jó szakember, ha a jogi kérdésekhez nem ért. 
És ha ezután egy 15 milliárdos költségvetésű kórházat kell 
vezetnie, nem árt, ha közgazdasági vénája is van. Politi-
kusként mindezek kombinációja kifejezetten hasznos.

– jelent előnyt a régió egészségügyi ellátása 
szempontjából, hogy polgármesterként orvos is, sőt, 
egyben a magyar vöröskereszt megyei elnöke?

– A szívem csücske az egészségügy. A kórházban nagy 
fejlesztések valósultak meg mostanában, amelyek jó részét 
még az én vezetésem alatt készítettük elő. Természetes, 
hogy segítem ezek megvalósulását. A Vöröskereszt pedig 
szolgálat: egy városvezetőnek kötelessége társadalmi 
munkát is végezni. Ezért sok véradást szervezünk helyi 
nagyvállalatoknál, közintézményekben. Nagyon fontos 
része az életemnek még az SOS Gyermekfalu kecskeméti 
jelenléte is. Van egy alapítványunk, amely a tehetséges 
SOS falu-lakókat támogatja. 

– de kinek a segítségére számíthat a politikus, 
akinek fiatal korától kezdve több vezető szerepet is 
el kell látnia egyszerre? 

– Utólag én is csodálkozom, hogy nem ijedtem meg, ami-
kor harmincegynehány évesen már többezres szervezetet ve-
zettem. Van egy szép családom, négy gyermekem, ez a biztos 
háttér. S mindig támaszkodhattam tapasztaltabb kollégáimra; 

a bizalmi alapú munka 
mindenhol nagy öröm. 
Amellett jó stressz-tűrő 
vagyok, megszoktam, 
hogy a könnyű út ritkán 
eredményes.

– a mercedes-gyár 
mindenesetre orszá-
gos sikertörténet. 
mit jelent a város 
számára?

– Ez a beruházás 
Kecskemétet egyedül-
állóan dinamikus peri-
ódusba juttatta. Több 
mint húsz beszállító 
érkezett, száz új utat ad-
tunk át, versenyuszodát 
avatunk, kiépül a teljes 
csatorna-infrastruktú-
ra. A város profitja az a 
közel tízezer munkahely 
is, amelynek többségét 
helyiek töltik majd be. A 
gyárral együttműködő 
Kecskeméti Főiskola 
pedig gyakorlatorientált 
képzést indított, amely 
az ún. Mercedes-szak-
mák elsajátításával 
a városban tartja a 

fiatalokat. Egy komoly kolónia, 300 német család is érkezett 
Kecskemétre, számukra német tantervű iskolát hoztunk 
létre. S jelenlétükből a helyi vendéglátás is profitál.

– akad ideje a karosszék nyugalmára, vagy pihe-
néskor is utazósebességgel száguld?

– Fiatalon versenyszerűen kosárlabdáztam, és most is 
igyekszem sportosan élni. Jelenleg főleg focizok, tenisze-
zek, de öregfiú meccseken még mindig beállok kosarazni. 
És mivel egy dinamikusan fejlődő városnak kiemelkedő 
teljesítményekre van szüksége, a gyerekek számára sport-
iskolát hoztunk létre, első osztályú labdarúgó, kosárlabda, 
kézilabda, röplabda csapatunk van. n

utazósebességgel
a cél felé

dr. zoMbor 
gábor
1964-ben született Kecs-
keméten. A Szent-Györgyi 
Albert Orvostudományi 
Egyetemen szerzett általános 
orvosi diplomát 1989-ben. 
2006-ban először választot-
ták szülővárosa első embe-
révé. 2004 óta a Dél-alföldi 
Regionális Egészségügyi Ta-
nács elnöke, 2006 óta fideszes 
országgyűlési képviselő, az 
Egészségügyi Bizottság tagja. 
Nős, négy gyermek édesapja.


