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Új cikksorozatot indítunk: dr. Tatai Zoltán közgazdász eleveníti fel személyes 
emlékeit, tapasztalatait, amelyeket az Országos Tervhivatal területfejlesztéssel 
foglalkozó munkatársaként megyénkben szerzett az ezerkilencszázhatvanas-het-
venes években.

*

1928. július 31-én születtem egy bakonyi kis faluban Bódén, amely jelenleg – nyolc 
falu folyamatos egyesülése révén – Ajka város része. Egyéves koromban édesapám 
a szénbányában történt baleset következtében meghalt, édesanyám öt testvéremmel 
együtt a szerény járadékból nevelt. Az elemi iskola hat osztályát a falusi népiskolá-
ban végeztem, ahol nagyapám évtizedekkel korábban képesítés nélküli tanítóként 
dolgozott. A testvéreimhez hasonlóan gyermekkoromban korán megismerkedtem a 
munkával. Tizenhárom évem betöltése előtt, 1941. márciusától a térségben meg-
kezdődött nagy ipari építkezéseken dolgoztam. Munka mellett magántanulóként 
végeztem el a polgári iskolát, majd 1945-től Veszprémben, a kereskedelmi közép-
iskolában tanultam, ahol 1949-ben jeles eredménnyel érettségiztem. A két utolsó 
évben a helyi népi kollégium tagja és titkára voltan. Budapesten a Közgazdasági 
Egyetem 1953-ban közgazdaságtan-gazdaságföldrajz szakos középiskolai tanári 
diplomát szereztem. Ezen a szakon – mintegy félillegálisan – a területi tervezést 
oktatták, hazánkban elsőként. Ezt az oktatási minisztérium csak a már említett ta-
nári szak fedőnév alatt, annak részeként engedélyezte Markos György tanszékvezető 
irányításával. Az egyetem elvégzése után közgazdasági középiskolában tanítottam 
1959. januárjáig, majd az Országos Tervhivatalban a Területi Szociális Kulturális 
Főosztályon dolgoztam 1959. januárjától 1976. júniusáig. Területfejlesztéssel, 
elsősorban az elmaradott térségek iparosításával, új munkahelyek létrehozásával 
foglalkoztam. Ezután – a humoros pesti szleng szerint: „aki nem tudja csinálni, 
elmegy tanítani” – főiskolán, egyetemeken a szakterület oktatásával foglalkoztam 
egészen 1996-ig. Azóta „főhivatású” nyugdíjas vagyok és főként pedagógiatörténeti, 
helytörténeti kutatásokkal és publikálással foglalkozom.
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Kapcsolataim Szabolcs-Szatmár megyével

A szűkebb pátriám – a Bakony-alja, Veszprém megye – hazai viszonylatban messze 
van az ország északkeleti részétől, a Nyírségtől. Semmivel nem tudtam többet erről 
a vidékről, mint bárki más. Természetesen, az iskolában hallottunk, tanultunk 
erről a tájról is. A Himnusz költője, Kölcsey Ferenc szülőföldjéről, Szatmárcsekéről, 
és persze a szabolcsi almáról, krumpliról természetesen tudtam, mint ahogy arról 
is: Móricz Zsigmond és Bessenyei György szülőföldje. Részletesebben az egyetemi 
oktatás során ismerkedtem meg – csoporttársaimhoz hasonlóan – ezzel az ország-
résszel. Itt már közelebbről foglalkoztunk az ország egyes térségeinek természeti, 
társadalmi, gazdasági adottságaival, fejlesztési igényeivel, lehetőségeivel, Szabolcs-
Szatmár megye esetében kiemelten a Szovjetunió közelségéből adódó lehetőségek-
kel, problémákkal, mindenekelőtt a záhonyi vasúti átrakó körzettel.

Őszintén szólva az Országos Tervhivatalba kerülésem előtt csupán néhány 
embert ismertem ebből a térségből. Még középiskolás koromban egyik NÉKOSZ 
táborban találkoztam egy Máté nevű fi úval, aki Mátészalkán járt gimnáziumba és 
egy csoportba kerültünk a tábori beosztáskor. Hozzám hasonló alacsony és kissé 
dundi fi ú volt, aki lelkes lokálpatrióta lévén szívesen és színesen mesélt a szat-
mári nevezetességekről, elsősorban Kölcsey ottani származásáról, munkásságáról 
és Móricz Zsigmondról. A nagy íróról sokat beszélgettünk, aki a népi kollégisták 
között általában sokat olvasott volt, és mindkettőnknek kedvenc írója. A Móricz 
Zsigmondról való beszélgetéseinket jól hasznosítottam az érettségi vizsgámon, 
miután a véletlen úgy hozta, hogy a magyar irodalmi tételem éppen róla szólt. 
Az egyetemen többen jártak ebből a térségből az évfolyamra, de közelebbi kap-
csolatba csak Czimbalmos Bélával kerültem. Egy évig közös szobában laktunk 
az Üllői út 22. számú házban működő, akkor diákszállónak nevezett kollégiumi 
épületben. A későbbi évtizedekben is jó, baráti viszonyban maradtunk, időnként 
szoros munkakapcsolatba is kerültünk. Úgy vélem ez Szabolcs-Szatmár megye, 
majd iskolám tanulóinak okulását is szolgálta. Együttműködésünk tartalmáról 
később még szó kerül.

(Egy zárójeles megjegyzés az 1950-es évek egyetemi viszonyairól. Az 1950/51-es 
tanévben 6-an laktunk egy szobában. Stark Antal hosszú ideig az Oktatási Minisz-
térium államtitkára volt, Tóth Endre a Zalaegerszegi Számviteli Főiskola igazga-
tója lett. Egy társunk a Videoton főkönyvelőjeként ment nyugdíjba. Nagy István a 
vendéglátóiparba került, de életútját nem ismerem. Czimbalmos Béla a Szabolcs-
Szatmár megyei tanács elnökhelyettese, majd a COMPACK vállalat vezérigazgatója 
lett. Végül e sorok írója egyetemi docensként ment nyugdíjba és húsz könyve, több 
száz tanulmánya, kisebb írása jelent meg. Igaz, katonai vaságyon aludtunk, hatan 
egy szobában, nem a legkényelmesebben, de boldogok voltunk, hogy tanulhattunk. 
Ezt az sem zavarta, hogy időnként éjszaka vagy hétvégén vagonkirakással vagy 
más efféle munkával szereztünk egy kis kiegészítést az ösztöndíjhoz, ami valóban 
csak az alapvető létezés-tanulás feltételéhez volt elegendő. Körtély Sándor bará-
tomat, ősi szabolcsi ifjút is az egyetemről, a Markos-tanszékről ismertem. Ő egész 
életében megyéjét szolgálta a fővárosban szerzett szaktudásával, pedig számára 
Budapesten a térgazdasági tudományokban nagy jövőt jósoltak.)

A szabolcsi emberekkel, főként a megyei tanács tervosztályának dolgozóival és 
az MSZMP Megyei Bizottságának a fejlesztéssel foglalkozó munkatársaival – majd 
egyes vállalati vezetőkkel – az ipari fejlesztés során kerültem kapcsolatba. Bár a 
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munkából adódóan természetesen vitatkoztunk is, ám mindig korrekt, jó mun-
kakapcsolat volt közöttünk. Alkalmanként bizalmas kapcsolat is szükségeltetett 
a hatékony munkához.

Szabolcs megye, Nyíregyháza viszonylag messze van a fővárostól, mégis amikor 
szükségesnek mutatkozott a kiszállás, mindig szívesen mentem, jól éreztem magam 
a Nyírség fővárosában. Kollégáim, barátaim időnként cukkoltak is – ahogyan az 
normális munkahelyen, fi atal munkatársak között megszokott – mi a csudának 
járok olyan sokat Szabolcsba? Ott születtem, ott élnek a rokonaim, netán más 
kapcsolatok fűznek ehhez az országban nem igazán jól csengő vidékhez, vagy már-
már emlékművemet faragják? Az igazat – hogy csakis a munkám, a rám bízott, 
vagy vállalt feladat becsületes végzése az egyetlen oka a szabolcsi kötődésemnek –, 
hitték is, meg-nem is. A főnökeim természetesen mindig a legteljesebb bizalommal 
fogadták fejlesztési ötleteimet, és amikor csak lehetett, segítették azok valóra vál-
tását. Tudták, hogy azok minden esetben az országosan kitűzött területfejlesztési 
feladatok megvalósítását, és csakis azt szolgálják.

Az Országos Tervhivatalban az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésének 
előkészítése során (1965–1968) sokirányú előkészítő munka, kezdeményezés, ötlet 
vetődött fel. A hivatal vezetői kifejezetten igényelték, hogy az ügyek intézői, akiket 
a legfontosabb szakértőnek is tekintettek, legyenek kezdeményezők, vessék fel 
ötleteiket, tegyenek javaslatokat a munkakörükre vonatkozóan az új és még újabb 
megoldásokra. Az Országos Tervhivatalban korábban sem igen léteztek tabuk a 
jobb megoldások keresése érdekében, ezidőtájt meg éppen „kötelező” feladatként 
jelölték meg azt. Más javaslatok között ekkor terjesztettem elő az ipari parkok lét-
rehozására vonatkozó, már régóta dédelgetett, érlelődő tervemet a mátészalkai és 
dombóvári ipari parkok létrehozásáról. Ekkor már elég jól ismertem az OT belső 
viszonyait, a mégoly indokolt és célszerű programok megvalósításának lehetőségeit 
és korlátait. A délibábos álmok kergetése helyett földön járva, a merész, de mégis 
megvalósításra esélyesnek ígérkező programot vetettem fel e tekintetben is. (Az 
akkori közállapotokra, közgazdasági helyzet megítélésére egy rövid kitérő. Miköz-
ben hazánkban már a korábbi években is számos egyedi közgazdasági, társada-
lompolitikai megoldás létezett, furcsaságok, ma már nehezen érthető jelenségek 
is előfordultak. Erre egy példa: a közgazdasági elméleti és gyakorlati kérdésekkel 
foglalkozó szakemberek, kutatók épületes vitát folytattak az „infrastruktúra” szó 
hazai használatának indokoltságáról. Sokan úgy vélték, hogy ez az USA hadi-
iparából átvett kifejezés a szocialista gazdaságban értelmetlen, hazai használata 
nem indokolt. Ennek a vitának a tanulságait levonva és a szomszédos országok 
gyakorlatát is követve, a terméketlen szemantikai vitákat elkerülve, hosszú ideig 
az ipari park kifejezést a hazai gyakorlatban nem használtuk, helyette az iparte-
rületek komplex előközművesítéséről beszéltünk.)

Mikor, hogyan kezdődött az ipari parkok építése?

Az ipari parkok hazai építésével kapcsolatban különböző – nem igazán jelentős 
lapokban – számos téves híradás jelent meg, ezek nem késztettek reagálásra. 
Azonban a kezembe került a Kossuth Kiadónál megjelent Magyar Tudománytár 
első kötete, amelyben az ipari parkokkal kapcsolatban a következő sorok olvasha-
tók: „Az első ipari parkot 1997-ben adták át Győrben, de gyarapodásuk csak az 
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utóbbi években gyorsult fel…”1 Ha dolgokat formálisan, kizárólag jogi szempontból 
közelítjük meg, igaza van a szerzőnek. Ugyanis hazánkban 1995-ben hoztak jogsza-
bályt az ipari parkokról. Azonban a valóságban ipari parkok, ha nem ilyen néven 
is, de már több évtizeddel korábban épültek hazánkban. Éppen ezekről kívánok 
beszámolni, mint kezdeményező és cselekvő résztvevő. (Úgy vélem azonban, hogy 
az idézett tekintélyes kiadványnak a tényekről és a témával kapcsolatos jelentős 
irodalomról sem lenne szabad eltekinteni.)

Az 1950-es évtized végétől 1976 között az Országos Tervhivatal Területi Szociális 
és Kulturális Főosztályán dolgoztam. Munkaköri feladatom az ipar arányosabb 
területi elhelyezkedésének elősegítése volt a rendelkezésünkre álló lehetőségek fel-
használásával. A cél az volt, hogy a munkaerő-felesleggel rendelkező térségekben a 
lakosság minél nagyobb része helyben vagy napi bejárással jusson munkahelyhez. 
Az 1960-as évek közepén, amikor a gazdaságirányítási rendszer átalakításának 
igénye szóba került, a társadalom vezetésének széles sávjában fontos feladat lett, 
hogy korszerűbb, céljainknak jobban megfelelő irányítási rendszer kialakításáról 
gondolkodjanak. Ez különösen vonatkozott az Országos Tervhivatalra. Kiadott 
feladat volt minden érdemi ügyintéző számára, hogy saját munkakörében keresse 
azokat a lehetőségeket, az új módszereket, irányítási formákat, amelyek révén a 
gazdaság tervszerű irányítása hatékonyabban valósítható meg. Az OT-ban zömmel 
képzett, munkájukat jól ismerő szakemberek dolgoztak, főként közgazdászok, 
mérnökök, akik a nemzetközi irodalmat, fejlődési tendenciákat is többé-kevésbé 
ismerték. A nemzetközi tapasztalatokat szakkönyvekből, külföldi folyóiratokból 
szerezték, de bizonyos mértékig helyszíni utazások során is, utóbbiak között le-
hettek nyugati országok is. Az ipari parkok intézménye hazánkban a szakemberek 
körében az 1960-as évek elejétől vált egyre szélesebb körben ismertté. Már ekkor 
is történtek kísérletek hazai meghonosításukra, többszöri próbálkozás után végül 
az 1960-as évek végén koronázta siker a kezdeményezésünket. Még itt elöljáróban 
hozzá kell tenni, hogy e témákról a korabeli sajtóban, szakkönyvekben számos 
írás megjelent.2

Mivel ebben az esetben nem egy megszokott, jogilag, közgazdaságilag pontosan 
körülhatárolt, tisztázott tevékenységet kellett elfogadtatni – s ahhoz anyagi for-
rásokat biztosítani –, a kezdeményezést nem volt célszerű nagydobra verni. Ezért 
a programot „kísérletnek” állítottuk be, ami akkortájt népszerű, elfogadott volt 
közgazdasági körökben. Ebből az is következett, hogy az elképzelés nem lehetett 
grandiózus, sokat markoló, mert az esetleg veszélyeztette volna az egészet. Így 
javasoltam egy nagyobbat Mátészalkára és egy kisebbet Dombóvárra.

E tekintetben is fontos eleme volt az előkészítésnek a személyes kapcsolatok-
nak. Köböl József, az OT Területi Szociális és Kulturális Főosztály vezetője – már 
túl a poltikai-szakmai karrierje csúcspontján, és személyes jó kapcsolatban az 
OT akkori elnökével, Párdi Imrével – az általam felvázolt javaslatot elfogadta, és 
minden nagyobb publicitás nélkül megoldhatóvá vált a fi nanszírozás is. Ez oly 
módon történt, hogy az e célra előirányzott összeggel a Szabolcs-Szatmár megyei 
Tanács keretét emelték meg. Ezután pedig az egész akció közgazdasági-műszaki, 
lebonyolítását a megyei tanács apparátusa végzete. Vagyis a mátészalkai ipari park 
megyei tanácsi beruházásként valósult meg, de nem az egyébként előirányzott be-
1. Magyar Tudománytár I. Föld, Víz, Levegő. Kossuth Könyvkiadó 372. o.
2. Bartke István: Az iparilag elmaradott területek ipari fejlesztésének főbb közgazdasági kérdései Magyar-

országon. Akadémiai Kiadó, 1971.
  Tatai Zoltán: A mátészalkai kísérlet. Népszabadság, 1971. július 30.
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ruházások rovására, hanem erre a célra külön juttatott forrásból. Ez azonban nem 
jelent meg elkülönítetten, címzetten. Annak a lehetősége, hogy a megyei szervek 
ezt a pénzt esetleg más célra használják, nem merült fel. Miért is tették volna, 
hiszen nem másra, mint a megye gazdasági fejlődésének elősegítésére kapták a 
fejlesztési lehetőséget.

Hogyan érlelődött az elképzelés tényleges tetté?

Az elvi előkészítés után a tényleges megvalósulás felé az első, de nagyon lényeges 
döntés Mátészalkán, a járási tanács épületében született meg. Ahogyan az ilyen 
tanácskozások megszervezésénél szokásos volt, mindenek előtt a találkozás idő-
pontját kellett egyeztetni. Elég rövid időn belül kívántuk a tanácskozást megtartani. 
Úgy adódott, hogy vasárnapi időpontot kellett kijelölni. Az én feladatom volt az 
előkészítés megszervezése. A tanácskozásnak nem volt előre megszabott pontos 
napirendje, kitűzött programja, csak annyi, hogy a szatmári térség fejlesztéséről 
lesz szó, és azt kértük: legyenek ott a megye, a járás gazdaságáért felelős állami 
és pártvezetői, valamint tervező-építő vállalati vezetők. A megbeszélés kezdetét dél-
előtt 10 órára tűztük ki, előtte 9 órakor a megyei tanácsnál találkoztunk a megye 
vezetőivel. Korán reggel kellett elindulni, hogy 9 órára Nyíregyházán legyünk. Hat 
órakor indultunk a főnök lakásától, előtte értem jött az OT-kocsi a Nádor utcai 
lakáshoz. A sofőrnek még inkább korán kellett hazulról elindulni. Ez azért érdekes, 
mert mindhárman reggelizés nélkül, éhesen indultunk útnak. Útközben kétszer is 
kísérletet tettünk, hogy bekapjunk valamit, de jellemzően az akkori időkre, erre nem 
volt lehetőség. A megyei elnökhelyettes szívélyesen fogadott, több vezető tisztviselő 
társaságában. Előzetesen tájékoztattak a napi programról, és szívesen kínáltak 
jó erős helyi szilvapálinkával, holott mi akár egy száraz kenyeret is szívesebben 
rágcsáltunk volna. Köböl főosztályvezető röviden vázolta a megbeszélés tárgyát és 
lényegében már itt előzetes egyeztetés alakult ki. 

A tanácskozás 10 órakor kezdődött és természetesen Köböl József vezette. 
Elmondta, hogy Mátészalkán ipari fogadására alkalmas komplex közművesített 
terület kialakítását szeretnénk megvalósítani és ehhez kérjük véleményüket, ja-
vaslataikat főként a megvalósítás mikéntjéhez. Vita alakult ki, hogy miért éppen 
Mátészalkára gondolunk, miért csak egy helyen, szükség lenne Kisvárdán, és más 
településeken is, persze Nyíregyháza neve is felmerült. Az igazsághoz tartozik, hogy 
ha az elsődleges cél nem a megye legelmaradottabb térsége, Szatmár fejlesztésének 
elősegítése, akkor ilyen ipartelepítés máshol könnyebben megvalósítható lett volna. 
Ez esetben nem a „kísérlet” volt az elsődleges szempont, hanem a társég felemelése 
érdekében a helyi „fejlesztési pólus” létrehozása. Ezekre a „szakmai” kérdésekre-
felvetésekre nekem kellett válaszolnom. Végül a jelenlévők teljes egyetértésben, 
nagy lelkesedéssel elfogadták az indítványunkat. Eddig igazában csak afféle kon-
zultáció, előzetes érdeklődő megbeszélés – szinte lelkesedésbe átcsapó társalgás 
– folyt, mindenféle konkrét elhatározás, döntés nélkül. Igazából utazásunknak 
csupán ennyi volt a célja. Később rájöttem, hogy nagyon merész felvetés volt a 
mátészalkai program. Erre a megyében valójában nem voltak felkészülve. Máté-
szalka akkor egy fejletlen térség alacsony infrastruktúrával rendelkező települése 
volt. Nos, a javaslatom, a mátészalkai fejlesztés éppen a térség elemzése alapján 
került előtérbe. Erre ma is büszke vagyok, és jelentős tudományos eredménynek 
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tartom a kiválasztást. Továbbá azt, hogy a nem kevés támadással szemben, mindig 
tudományos érveléssel tudtam megvédeni.

Visszatérve a tanácskozáshoz, ekkor következett be életem egyik legnagyobb 
pillanata. A nagy lelkesedés közepette szót kértem. (Már sok olyan megbeszélésen 
vettem részt, aminek alig lett vagy csak hosszabb idő után folytatása, következmé-
nye.) A következőket mondtam röviden, lényegre törően: 1.) Ha azt akarjuk, hogy 
ezek a szép elképzelések megvalósuljanak, néhány dologban azonnal dönteni kelle-
ne. Ismerve Mátészalka helyzetét, a legelső feladat egy egyszerű, de a szakemberek 
fogadására alkalmas szálloda létrehozása. (Tudtam, hogy a térségben a szálláshely 
hiánya igen nagy gondot okozott eddig is.) Ekkoriban Gyulán épült egy nagyon 
olcsó, de a célnak megfelelő szálló, annak terveit javasoltam adaptálni. 2.) Azonnal 
meg kell bízni a megyei tanács felügyelete alá tartozó tervező vállalatot egy meg-
valósítási tanulmány, program elkészítésével. Ehhez a megyei tanács biztosítsa a 
kapacitást és pénzt, s adjon megbízást a Nyírtervnek. 3.) Haladéktalanul szükséges 
– központi keretből – lakások építése a szakemberek letelepítésének elősegítésére. 
Meglehetősen váratlan volt a javaslat határozottságával, konkrétságával és azzal, 
hogy a helyzetből adódóan mintegy kötelező állásfoglalásra, felszólalásra késztetett. 
Néhány másodpercnyi csend után Köböl József határozottan, lényegre törően és 
kedvezően reagált javaslatokra. Kijelentette: terven felül azonnal biztosítja a szál-
lodaépítéshez szükséges tervezői kapacitást, a pénzügyi fedezetet, a megyei tanács 
lakásépítési keretét hússzal felemeli, amennyiben a megyei tanács a beruházásból 
reá háruló feladatokat haladék nélkül elvégzi. (Szabolcs megyére a korábbi években 
nem a gyors cselekvés, inkább hosszas vitatkozás volt a jellemző.)

A megyei tanács gazdasági kérdésekért felelős elnökhelyettese és a megyei 
pártbizottság gazdaságpolitikai titkára nyilvánosan és egyértelműen – ott helyben 
– teljes mértékben egyetértett a Tervhivatal „hivatalos” álláspontjával. Megbízták 
Nyírterv igazgatóját – aki ugyancsak a helyszínen volt –, a tervek lehető leggyorsabb 
elkészítésével, azzal, hogy a szükséges megbízási szerződést napokon belül elin-
tézik. Nos, ezek után minden ment a mag útján – bár nem éppen megszokott, de 
a lényeget tekintve hivatalos formában. (Mindezt egy 1995-ben készített nagyobb 
tanulmányban is összefoglaltam.3

Maga a mátészalkai tanácskozás végül eléggé elhúzódott. Utána gépkocsival 
mentünk tanácsi vendéglátóink meghívására a Szamos folyó egyik gátőrházához, 
ahol a vízen himbálózó, kikötött „hajón” – úgynevezett tanyahajón – került sor a 
sikeres tanácskozást lezáró pompás ebédre: fácánlevest, halászlét, sült halat, rétest 
és jó italokat szolgáltak fel. Addigra bizony már úgy megéheztünk, hogy nem igen 
kellett kínálni, jót és bőségesen fogyasztottunk a fi nomságokból. Őszintén szólva 
mi, akik korán reggel indultunk, ebéd után legszívesebben a szabadban eltöltött 
rövid pihenő után igyekeztünk volna vissza, de további órákra volt még kidolgozott 
program, protokoll. Egyszerűen nem illett, nem lehetett azonnal haza rohanni.

Elmentünk Móricz Zsigmond szülőházát megnézni, szerencsére valamiféle 
technikai okok miatt nem tudtunk bemenni, de így is késve érkeztünk a későbbi 
program színhelyére, a tarpai  szőlőhegyre, ahol a termelőszövetkezet vezetőinek 
népes csoportja várta az OT és a megye elvtárs urait. Rövid ismerkedés, a tsz be-
mutatása, majd kis séta után ismét asztalhoz invitálták a csapatot, afféle előreho-
zott vacsora következett. Ekkor már mi OT-sok, elsősorban Köböl József siettette 
a dolgokat, mégiscsak vasárnap volt, de udvariatlanság lett volna nem elfogadni 
3. Az iparpolitika területi összefüggései az államszocialista tervgazdaságban. Nyugat-magyarországi Tu-

dományos Intézet, Győr, 1995.
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a szíves vendéglátást. Nagy kondérban főtt a fi nom csirkepaprikás, amiből éppen 
csak udvariasságból fogyasztottunk valamicskét, de bizony a 20–30 főre tehető 
helyi vendégsereg biztosan vígan elfogyasztotta a jókora üst egész tartalmát.

Az ipari területek előközművesítése

Az ipari területek eIőközművesítésének, az ipari parkok kiépítésének hosszú az 
előtörténete. Az első hazai nagyobb üzemek leginkább a lakáshoz kapcsolódó mű-
helyekből alakultak ki folyamatos bővítéssel. Később – és főként az alapanyagokat 
előállító nagyobb gyárak építésekor – már a lakott területektől kissé eltávolodva 
alakították ki az ipartelepeket, például a harmincas évek végén létrejött gyárak 
esetében is. A fővárosban és a nagyobb városokban már a II. világháború előtt 
készültek városrendezési tervek, amelyekben az ipartelepek elhelyezésére is jelöl-
tek ki területeket. A városrendezési tervek készítése az 1950-es évek végétől vált 
általánossá és kötelezővé. Ezek a települések tervszerű, hosszabb távra előretekintő 
célszerű területhasznosítást, az egyes tevékenységek megfelelő elkülönítését és 
funkcionális kapcsolatának biztosítását kívánta szolgálni, mindenekelőtt a lakó-
területek védelmét az ipari és más szennyeződésektől. Az elkészült városrendezési 
tervekben mindenütt kijelöltek egy vagy több területet ipartelepek létesítésére, új 
üzemek telepítésére, vagy a város, község belterületén megszüntetendő üzemek 
tervszerű elhelyezésére. Az ipari területek kijelölésének az a célja, hogy a külön-
böző időpontban létesülő üzemek – egységes ipari területet alkotva – egymás mellé 
kerüljenek.

A városrendezési tervekben az ipari területek kijelölésénél törekedtek az ipari 
telephelyek működéséhez szükséges általános igényeket; a megfelelő közlekedési 
kapcsolódásokat, a közművesítés lehetőségeit és más szükségletek kiépítési feltét-
eleit fi gyelembe venni. E tervekben a gazdaságossági kérdések nem feltétlenül az 
első szempontként szerepeltek. Az ipari területet kijelölése azonban azt is szolgálta 
– és megteremtette annak feltételeit –, hogy a szállítási, közmű- és egyéb igényeket 
lehetőleg közösen, összehangoltan és ezáltal olcsóban valósíthassák meg. 

A korszerű ipartelepek kialakításához az 1964-ben megjelent, az egy településen 
belüli beruházások koordinálásáról szóló gazdasági bizottsági határozat lényege-
sen hozzájárult. A szervezeti és pénzügyi feltételek megteremtéséve1 segítette az 
ipari területek korszerű és gazdaságos előkészítését. A megyei tanácsok mellett 
létrehozott koordinációs bizottságok jelentős eredményeket értek el a különböző 
tárcákhoz tartozó, ugyanabba a városba vagy községbe tervezett ipari beruházások 
területi és időbeli összehangolásában.

A hazai ipari parkok létesítésének előtörténete

A mátészalkai és a dombóvári ipari parkok építéséhez több körülmény kedvező 
találkozására, illetve a probléma hosszú érlelésére volt szükség. Az új gazdaság-
irányítási rendszer bevezetésének előkészületei a területfejlesztéssel foglalkozó 
vezetőket is arra ösztönözték, hogy új ötletekkel, kezdeményezésekkel segítsék az 
úgynevezett piackonform megoldások terjedését. A kezdeményezések sikeréhez 
több előzmény tartozik. Magyarországon az iparterületek előközművesítésének 
irodalmi előhírnöke a Figyelő gazdaságpolitikai hetilapban 1960-ban megjelent 
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egyik cikk, amely bemutatta a nyugaton épülő, működő, az iparfejlesztést elősegítő 
lehetőséget.

Az 1960-as évek elején, amikor az új pécsi erőmű elkészült, és a feleslegessé 
vált felvonulási épületek hasznosításáról kellett gondoskodni, szóba került, hogy 
a több ezer négyzetméternyi, 50–60 épületből álló telephelyet célszerű lenne 
átalakítani ipari parkká. A kezdeményezés újszerűsége, és talán nem megfelelő 
„tálalása” következtében már a kezdetnél megbukott a próbálkozás. A második 
nekifutás már valamivel sikeresebb volt. A MÉLYÉPTERV 1964–1965-ben az ÉVM 
támogatásával Debrecen nyugati részén, a városrendezési tervben ipari területnek 
kijelölt helyen mintegy 300 hektár nagyságú területre készített e1őközművesitési 
tervet. A beruházások településen belüli időbeli és térbeli koordinációra vonatkozó 
kormányzati határozatok adták meg a nagyszabású terv készítéséhez az eszmei 
hátteret. A tervező vállalat mintegy 15 kisebb-nagyobb ipari beruházással számolva 
készítette el a Debreceni Nyugati Iparterület közművesítési tervét. Ennek költsége 
– emlékezetem szerint – mintegy félmilliárd forintot reprezentált. A terv nagysá-
gát ma akkor érzékelhetjük, ha az akkori összeget 40–50-el beszorozzuk. Perczel 
György, az ÉVM főosztályvezetője, a regionális tervezés szakértője, a beruházás 
révén elérhető megtakarítást – a Népszabadságban megjelent cikkében – 200 millió 
forintra becsülte. Csakhogy a megtakarítás feltétele az 500 millió forint megelőlege-
zése lett volna. Ilyen nagyságú beruházási összeget konkrét termelési célt szolgáló 
ipari fejlesztésekre nem lehetett előteremteni. A számításba vett fejlesztések közül 
a későbbiek folyamán néhány megvalósult, azokhoz kapcsolódva bizonyos közleke-
dési közművesítésre is sor került, de a komplex ipari előközművesítés nem valósult 
meg. A nagyszabású terv mégsem volt teljesen hiábavaló. A területi fejlesztésekkel 
foglalkozók közül sokan annak révén ismerkedtek meg az ipari előközművesítés 
fogalmával, céljával, tartalmával – a gondolat érlelését mindenképpen segítette. 

Az ipari területek előközművesítését az 1960-as évtized közepén több hazai 
szakember tanulmányozta Nyugat-Európában. Ezek közül érdemes hivatkozni 
ismét Perczel György beszámolójára, amelyet a müncheni Euro Industrie Park 
vállalatnál 1966 nyarán tett tanulmányútról készített. Bemutatta, hogy az ipari 
parkban az előközművesítés mellett üzemi szolgáltatásokat, beruházás-szervező 
tevékenységet is végez a beruházást megvalósító magánvállalkozó. Barke István 
ugyancsak a helyszínen tájékozódott és írásban rész1etesen beszámolt a nyugaton 
épített ipari parkok feladatairól, formáiról, működésükről. Az Országos Tervhivatal 
Tervgazdasági Intézete által kiadott tanulmányt a szakemberek viszonylag széles 
köre tanulmányozhatta, amely ugyancsak hozzájárult a téma szélesebb körű 
megismeréséhez. 

A már ismertetett hazai településen belüli koordinációs gyakorlat, a külföldi sze-
mélyes tapasztalatok megismerése, a kudarcba fulladt korábbi hazai kísérletek (de 
mégis erjesztő gondolatok) vezettek el ahhoz, hogy az új gazdaságirányítási rendszer 
bevezetése során ez az iparfejlesztést, ipari beruházásokat támogató módszer – a 
sikertelen kísérletek után – végül Magyarországon is kipróbálásra kerülhetett.

Az iparterület közművesítése

Az. előközművesítés azt jelenti, hogy a városrendezési tervekben kijelölt iparterü-
letet a családi házas lakó- vagy üdülőtelephez hasonlóan előre felparcellázzák, s 
kiépítik az ipar várható igényeinek megfelelő közműveket, utakat, víz- és csatorna-
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hálózatot, megszervezik az energiaellátást stb. Az ipar fogadására kész területeket 
azután a beruházók rendelkezésére, esetleg áruba bocsátják. Az ipari területek 
előközművesítése a tapasztalatok szerint számottevő gazdasági előnyökkel jár. Le-
hetővé teszi az egész terület egyidejű műszaki feltárását, az út- és közműépítéshez 
szükséges talajmechanikai, geológiai stb. vizsgálatok összehangolt elvégzését. Mód 
nyílik a közművek jól koordinált, gazdaságos kiépítésére, s azok tervszerű csatla-
koztatására a városi és országos szállítási pályákhoz, fő vezetékrendszerekhez. Az 
előközművesítéssel megrövidíthető az ipari üzemek kivitelezésének átfutási ideje, 
miután a fejlesztés elhatározása után már csak a „kerítésen belüli” beruházáso-
kat kell megvalósítani. Csökkennek a felvonulási és kivitelezési költségek, mivel 
az építkezést már kiépült úthálózattal, közművekkel szervezettebben, gyorsabban 
lehetett lebonyolítani. Az előközművesítés persze jelentős eszközlekötéssel, s bizo-
nyos kockázattal is jár, mert a befektetéseket hosszabb időre meg kell előlegezni, 
méghozzá a konkrét szükségletek pontos ismerete nélkül.

A korszerű ipari parkok nem csupán ipari területek e1őkészitését, előközműve-
sí-tését jelentik, mert az egyes ipari üzemek kiszolgálásához szükséges létesítmé-
nyeket, szolgáltatásokat is nyújtanak. Az ipari parkok építésére, üzemeltetésére 
Nyugat-Európában és a föld más részein is önálló vállalatok létesülnek, amelyek 
lehetnek állami, önkormányzati vagy nyereségorientált magánvállalkozások is. 
Ebben az időben az iparterületek előközművesítésének, az ipari parkok építésé-
nek, üzemeltetésének egyik nehézsége az ilyen típusú vállalatok hiányából, illetve 
szükségességük felismerésének hiányából is származott.

Mátészalka és Dombóvár kiválasztása 

Miért éppen Mátészalkán és Dombóváron került sor központi kezdeményezésű és 
forrású ipari park kiépítésére? Az ipari park építésének előkészítése során az első 
lépésben eldőlt, hogy első ilyen beruházásra mindenképpen Szabolcs megyében 
kerüljön sor. Közismert volt, hogy a megye az ország iparilag legelmaradottabb 
megyéje, itt a legmagasabb a foglalkoztatási igény, és annak kielégítési lehetősége 
között az eltérés. Az elvándorlás évtizedek óta innen a legmagasabb. Az ország 
megyéi közül az életkörülmények itt a legrosszabbak, az életszínvonal pedig a 
legalacsonyabb. Ezért a döntés jogosságát, célszerűségét – tudomásom szerint 
– soha senki nem kifogásolta. 

Szabolcs-Szatmár megyén belül miért Mátészalka lett a kiválasztott? Abban az 
időben az ország egyik legnagyobb és legnépesebb megyéjének csak egyetlen városa 
volt, a megyeszékhely Nyíregyháza. Ez a város már azokban az években is gyorsan 
iparosodott, nagy volt a bevándorlás, a város sokoldalú gyarapodása egyértelmű 
volt. A megyei szervek lehetőségeik indokoltnál nagyobb mértékét központosították 
a megyeközpontra. Tehát ez a város az országos kiemelt törődést nem indokolta. 
Így került a képbe a szatmári rész központja. A Mátészalka javára történt döntés 
után a továbbiakban a tanács intézkedett arról, hogy a kijelölt területet kivonják 
a mezőgazdasági művelés alól, elkészíttette a terület közművesítésének és fel-
használásának műszaki terveit, gondoskodott a szanálásokról és a durva terep-
rendezésről. Kiépítette a csatlakozást a fő közlekedési úthálózathoz, valamint az 
iparterületen belüli útvonalat. Megterveztette a vasúti csatlakozás lehetőségét. Az 
elképzelések szerint vasútvonalat csak akkor építenek, ha az oda települő üzemek 
szállítási igénye azt indokolja. A program keretében egységesen valósították meg 
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a csapadékvíz elvezetését, az ipari- és ivóvíznyerést, a gerinchálózat kiépítését és 
csatlakoztatását a városi hálózathoz, a szennyvíz elvezetését és derítését. Egysé-
gesen oldották meg továbbá a villamosenergia-ellátást, s a tanács gondoskodott a 
terület üzlethálózatáról és egészségügyi ellátásáról. 

Volt olyan javaslat, hogy az egész ipartelepre létesüljön közös konyha, és az egyes 
gyárakban csak melegítőhely és étterem legyen. Felvetődött, hogy célszerű lenne 
előre közösen megépíteni a munkásszállókat, az irodaépületeket és más kiszolgá-
ló létesítményeket, s indokolt lenne az üzemek fűtési- és technológiai gőzigényét 
is egységesen ellátni, erre tervek is készültek. Mindez azonban további jelentős 
eszközök lekötését igényelte volna, amelyek azonban nem álltak rendelkezésre. 
Az iparterület előközművesítése 1969-ben kezdődött meg, a főbb létesítmények 
1972-ben elkészültek. A tervezéssel és az építéssel párhuzamosan a megyei és a 
helyi tanácsi szervek megkezdték a terület célszerű felhasználásának szervezését 
is. Elsőként a Magyar Optikai Művek épített üzemet. A telepen bútorgyár és ru-
házati üzem is épült. 

Az iparfejlesztés sikeréhez természetesen egyéb feltételek is szükségesek. Máté-
szalkán az iparosítási program megvalósítását például szálloda építésével kezdték, 
hogy el tudják helyezni a nagyobb építkezéseken hosszabb ideig dolgozó szakem-
bereket. Bővítették az iparitanuló-intézetet, s tervbe vették egy szakközépiskola 
létesítését is. A jelentősebb lakásépítés a letelepülő szakemberek elhelyezésére is 
szolgált. 

Az itt szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján az anyagi lehetőségektől függően 
sor került más ipari területek előközművesítésére is, az ipartelep kiépítése hason-
lóan történt például Dombóváron. Mindkét város esetében a legnagyobb gondot az 
okozta, hogy a tervezett ipari beruházások egy része a későbbi években elmaradt. 
A kiépített közművesített ipari terület nincs hasznosítva a lehetséges mértékben. 
Az ipartelepek kiszolgálására eredetileg elgondolt kiszolgáló beruházásokra részben 
forráshiány, részben a vállalatok közötti együttműködési készség hiánya miatt 
nem kerülhetett sor.

Kétségtelen, hogy a kialakított közművesített területek lényegesen hozzájárultak 
Mátészalka és Dombóvár iparának dinamikus növekedéséhez, várossá fejlődéséhez, 
a térség foglalkoztatási és egyéb gondjainak enyhítéséhez. Bár központi kezdemé-
nyezésre és forrásokból csupán a tárgyalt két városban került sor tervszerű ipari 
előközművesítésre, jelentősége túlmutatott a két város határán. A kezdeményezés 
országos visszhangot váltott ki. Ezidőtájt a megyei, városi tanácsok megnőtt önál-
lósága, a területfejlesztésben kibővített szerepköre és főként a tanácsi források 
gyarapodása lehetővé tette, hogy számos városban, községben – ha nem is teljes 
komplexitásban – területeket készítsenek elő más-más ipari tevékenységet folytatni 
kívánó vállalatok számára.

A Szabolcs-Szatmár megyében jelentkező foglalkoztatási gondok, az ipar hi-
ány leginkább a megye távolabbi, szatmári részében mutatkozott meg. A térségi 
problémák jórészt a gazdasági-ipari létesítmények hiányából következtek, illetve 
a városiasodás elmaradásából adódott. Tehát amikor az iparosítási feltételek 
javításával foglalkoztak, egyben a várossá válási feltételek javítására is kellett 
gondolni. A megye településeinek részletes elemzése alapján a települések közül 
még Kisvárda kerülhetett szóba.

Az ipari park Mátészalkára helyezését indokolta a város központi fekvése, és 
az e térségben megoldandó feladatok súlyossága, a település múltbeli és jövőbeni 
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területszervező szerepköre és várossá fejlesztésének elismert célszerűsége, továbbá, 
hogy a település megfelelő segítséggel biztosítani tudja egy kisebb ipari központ 
szakképzési és egyéb feltételeit. 

Dombóvár kiválasztását az iparterületi előközművesítésre az indokolta, hogy a 
kedvező földrajzi fekvése ellenére munkaerő feleslege volt, iparhiánnyal küzdött. 
Három megye találkozásánál helyezkedik el, de távol a megye központjától. Sem 
a megye vezetői, sem a szomszéd megyék nem karolták fel a város iparosítási 
törekvéseit. A várossá fejlesztés is célszerűnek látszott, amelyhez az oda települő 
ipar jelentette az alapokat.

A beruházások kivitelezése

Az ipari park kiépítéséhez szükséges beruházási forrásokat az Országos Tervhivatal 
a megyei tanácsi kereteken belül biztosította mindkét település számára. Ami úgy 
valósult meg, hogy a megyék számára a többi megyével azonos módon kiszámított 
megyei fejlesztési forrás összegét az iparterület kiépítéséhez szükséges – előzőekben 
egyeztetett – összeggel megemelték. A továbbiakban a beruházás intézése a megyei 
tanács feladatává vált, hasonlóan egyéb beruházásaihoz. 

A beruházások elhatározása előtt az országos, a megyei és a helyi vezetők ismé-
telten tárgyaltak és egyeztették a beruházás körét, módját és egyéb feltételeit. Az 
előzetes feltételezések igazolására, a beruházások előkészítésére a megyei tanács 
megbízásából a Nyírterv tanulmányt készített, amely részletesen feltárta Mátészalka 
iparfejlesztési adottságait, a várható munkaerő-kínálatot, megvizsgálta az ipari 
célra legkedvezőbb feltételekkel igénybe vehető területeket, a beruházás valószínű 
költségeit, továbbá azt, hogy az iparfejlesztés milyen városépítési feladatok meg-
valósítását teszi szükségessé. A több változatban kidolgozott tanulmány tisztázta, 
hogy Mátésza1kán mintegy 100 hektár nagyságú terület előközművesítésével, 170 
millió forint költséggel, több üzemet magában foglaló, 8–10 ezer főt foglalkoztató 
ipartelep létrehozása lehetséges. A területet úgy választották ki, hogy az jól kapcso-
lódjék a városhoz, a távolsági út- és vasúthálózathoz és később, a szükségletektől 
függően bővíthető legyen. 

A megyei és városi tanácsok – saját hatáskörükön belül – a helyi, koordinációs 
lehetőségeket és a saját forrásokat felhasználva, nagy ipari területet hoztak létre 
többek között Egerben, Gyulán, Hajdúböszörményben, Kaposvárott és Székesfehér-
váron. A területeknek az ipar fogadására történő tervszerű előkészítése a következő 
évtizedben is folytatódott. A fővárosban Óbudán és még néhány helyen jelentős 
méretű iparterületek kiépítése valósult meg. A terület-előkészítés feladata volt a 
városon belül a lakásépítési vagy egyéb okból szanált üzemek megfelelő elhelyezé-
sének elősegítése, a korszerű, hatékony területgazdálkodás előmozdítása is. 

Ipari park Budapesten

Az 1970-es években az ipari park elnevezés egyre inkább köztudatba került. Buda-
pesten az első ipari parkot a X. kerületben a Zöldpálya utcában valósították meg. 
Az előkészítés megkezdéséről 1973-ban döntött a Fővárosi Tanács vezetői értekez-
lete. A tervek szerint 48 hektár szolgált az ipari üzemek elhelyezésére. A program 
tartalma: a terület kisajátítása, kártérítés, durva tereprendezés, útépítés, vízellátás, 
szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezetés, villamosenergia-ellátás, közvilágítás, 
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gázellátás, hírközlés, parkosítás, és természetesen a beruházáshoz kapcsolódó 
tervezési, beruházói tevékenység, illetve ideiglenes felvonulási létesítmények is. 
A Zöldpálya utcai park beruházási programját a Fővárosi Tanács V. B. 1975-ben 
hagyta jóvá 131,4 millió forint beruházási költséggel, 1979-es befejezéssel. A 
létesítmény generáltervezője az IPARTERV volt, a beruházás lebonyolítója pedig 
a Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalat. A legnagyobb kivitelezők a Közmű- és 
Mélyépítő Vállalat a Fővárosi Kertészeti Vállalat volt. A szükséges engedélyezések 
a beruházás újszerűsége miatt a fővárosban nagyon elhúzódtak, ezért a kivitelezés 
csak 1977-ben kezdődött el. A beruházás 1981-ben fejeződött be 132 millió forintos 
költséggel. A fővárosi első ipari park korszerű műszaki színvonalon, esztétikus 
városképi megjelenéssel, a körülményeket fi gyelembe véve elfogadható kivitelezési 
idő és szervezettség mellett valósult meg.

Több is, kevesebb is

A mátészalkai „ipari park” végül is több és kevesebb volt, mint egy a tőkés orszá-
gokban szokványosnak tekinthető hasonló létesítmény. Nem alakult a létesítmény 
megvalósításának irányítására és működtetésére önálló szervezet, a Megyei Tanács 
Tervosztálya menedzselte közvetlenül az OT felügyeletével, a beruházást a megyei 
beruházó szervezet végezte. Már a kiviteli tervezésből is kimaradt az ipari parkoknál 
szokásos közös termelő üzemi csarnokok létrehozása, amelyeket a gyakran kisebb 
vállalatok részére időlegesen bérbe vagy végleges használatba adnának közös 
üzemen belüli infrastruktúrával. Nem épültek meg a területen létesülő vállalatok 
részére közös kiszolgáló helyiségek, konyha, irodaház stb. A Magyar Optikai Művek 
beruházásában létesült energiaközpont azonban több üzemet is szolgál.

Mátészalka város fejlesztésénél olyan beruházások valósultak meg, amelyek 
ugyan nem az ipari park részei és nem csupán annak igényeit szolgálták. Jelentős 
városi közműfejlesztésekre került sor, a lakásépítési program a fent jelzett első 
lépésnél lényegesen nagyobb méretekben folytatódott, a város a szakmunkáskép-
zésben, az iskolafejlesztésben az ipari fejlesztések igényeit is fi gyelembe vette. A 
mátészalkai térségi ipari program megvalósítását kissé késleltette, bizonyos mérték-
ben módosította a nagy árvíz is, mert akkor egy időre mindent a vízkárok helyreál-
lítására, főként a lakások mielőbbi építésére kellett összpontosítani. (A nagy árvíz 
idején a kormányzat azt vállalta, hogy a tél beállta előtt mindenki hozzájut az új 
lakásához. Ezután egy új kifejezés született, amire ma már kevesen emlékeznek: a 
néhány hónap alatt megoldhatatlannak bizonyuló kormányzati vállalást úgy módo-
sították, hogy minden új családi háznak szerkezetkésznek; falak, tető, nyílászárók 
készen és legalább egy teljesen kész, fűthető helyiségnek kell lenni a házban. E 
házakat nevezték akkor az építésügyi miniszterről „Bondorkész” házaknak.)

Még néhány megjegyzést indokolt felvetni. Meglehetősen szelektív az emlé-
kezetünk. Számosan, de egyre kevesebben vannak közöttünk, akik a múltból 
csak a szépre-jóra emlékeznek. Mások pedig csupán akkori életünkből csupán a 
csúnyaságokra, a nem szeretem dolgokra emlékeznek. Úgy vélem, a múltunkat 
érdemes-célszerű vizsgálni, de csakis az adott történelmi, geopolitikai helyzet 
körülményeinek számbavétele alapján lehet hasznosítható eredményhez jutni. 
Manapság sok szó esik a tanulás szükségességéről, mindenekelőtt az EU fejlett 
országai tapasztalatainak megismeréséről, hogy azokat országunk érdekében hasz-
nosíthassunk. Ez nagyon fontos, azonban nem kevésbé fontos, hogy múltunkat is 
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reálisan vizsgáljuk, azokból is okuljunk, a jövőnk építésénél hasznosítsuk. Éppen 
ennek okán kívántam szólni egy olyan „kísérletről”, amelyről az utóbbi időben még 
olyanok is elfeledkeztek, akiktől nem ez várható el.

Természetesen a tanácskozásnál készült emlékeztető, amely tartalmazta az 
összejövetel legfontosabb hivatalos programját, a résztvevők nevét, az elfogadott 
megállapodásokat, az egyes szervezetek, személyek teendőit stb. Sajnos, nem mind 
áll rendelkezésemre, de úgy gondolom, a megyei szerveknél, illetve irattárakban-
levéltárakban fellelhető. Feltételezem, nem pontosan így örökítette meg a hivatalos 
irat a történteket, de lényegét tekintve nem lehet más tartalma. A megyei tanács 
tervosztályának vezetője Kocsis László volt, aki munkatársaival együtt lelkesedéssel 
tette a dolgát. Az ipari park építése megvalósítását Zilahi József építészmérnök 
irányította. Az MSZMP megyei bizottságának a vezetői és Cs. Nagy István osztály-
vezető, a gazdasági titkár, a beosztott munkatársak is a program megvalósításban, 
a közben felmerülő nehézségek elhárításában eredményesen vettek részt.

A Mátészalkán az 1960–1970-es évtizedforduló éveiben az iparban és a telepü-
lés egészében olyan szép és eredményes munka folyt, amit kár lenne elfelejteni, a 
hibákból okulni tudunk, az eredményekre pedig büszkén emlékezhetünk. 

Mátészalka, városközpont (Elek Emil légi felvétele) 


