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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

A panelprogram keretében
megvalósuló, a korszerû ener-
giagazdálkodás építõipari
megoldásait a gyakorlatban is
bemutató házavatóra került
sor november 10-én az Ava-
son, a Szentgyörgy út 1. szám
alatt található tízemeletes pa-
nellakásnál. 

A B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint két tag-
vállalata, a kivitelezést végzõ
Cortex Invest Kft. és a pályázat-
író Lizi London Kft. az átadóün-
nepséget követõen sajtótájékoz-
tatón ismertették tevékenységü-
ket, s a panelházak felújításával
kapcsolatos további terveket. 

Skornyák Péter, a Cortex Invest
tulajdonosa lapunknak elmond-
ta, a körülbelül két hónapig tartó,
57 milliós beruházás keretében el-
végezték a tízemeletes épület
külsõ homlokzati hõszigetelését,
s lecserélték az épület összes nyí-
lászáróját. A teljes gépészeti át-
alakítás során elvégezték a fûté-
si alapvezetékek, valamint a ra-
diátorok cseréjét, egyedi szabá-
lyozást lehetõvé tévõ, termo-
sztatikus radiátorszelepeket sze-
reltek fel, valamint a fûtési költ-
ségek lakásonkénti differenciá-
lását biztosító hõmennyiségmé-
rõket. A fûtési rendszer kialakí-
tásánál lehetõséget teremtettek
arra is, hogy esetenként bõvíte-
ni lehessen az épület gépészeti
rendszerét. 

Skornyák Péter azt is elmond-
ta: terveik között szerepel, hogy
Kelet-Magyarországon elsõként
alternatív energiákat hasznosít-

sanak, panelépületekben, nap-
kollektoros megoldásokkal. 

– Társaságunk nagy hangsúlyt
helyez a megújuló energiák hasz-
nosítására, így az újonnan épülõ
társasházakban korszerû fûtés-
rendszereket, és az ezt támoga-
tó alternatív energiahasznosító
rendszereket építünk ki. Kutatá-
sokat folytatunk az ipari techno-
lógiával épült társasházak alter-
natív energiát hasznosító rend-
szereinek kifejlesztésében is –
hangoztatta a Cortex Invest tu-
lajdonosa.

A felújított panellakás átadá-
sánál jelen volt Káli Sándor pol-
gármester, Bihall Tamás, a Bokik
elnöke és Tompa Sándor képvi-
selõ, a panelprogram önkor-
mányzati biztosa is. Bihall Tamás

beszédében szimbolikusnak ne-
vezte az elkészült felújítást, amely
jelzi a kamara és a városvezetés
közös törekvését is, a megfelelõ
vállalkozói környezet kialakításá-
ra Miskolcon. Káli Sándor pol-
gármester arról szólt, hogy az itt
élõk közérzetükben és fûtés-
számlájukon is észre fogják venni
azt a pozitív változást, amit a fel-
újítás jelent. A miskolci polgár-
mester továbbra is a városveze-
tés támogatásáról biztosította
mindazokat a lakóközösségeket,
amelyek a panelprogram kereté-
ben lakásuk felújítására pályáz-
nak, s a mûszaki-technikai kor-
szerûsítés elõnyei mellett utalt a
beruházások munkahelyteremtõ
hatására is.

Sz. S.  

A hétfõi információs nappal
kezdõdött meg hivatalosan a
„Szociális  Munka Hete” Mis-
kolcon. A rendezvénysorozat
célja, hogy az érdeklõdõk meg-
ismerkedhessenek a város szo-
ciális életében tevékenykedõ
intézményeivel.

2005-ben hatmilliárd forintot köl-
tött szociális ellátásra a város,
vagyis egy miskolcira tavaly átla-
gosan 30 ezer forint jutott. Feladat
van bõven: az önkormányzat most
az elavult intézmények felújítására
készül. Az önkormányzat a szoci-
ális diszpécser-központnál az Arany
János utcában szeretne terjesz-
kedni. A ma még kihasználatlan
épületrészben egy korszerû család-
és gyermekvédelmi központot kí-
vánnak létrehozni. A hétfõi infor-
mációs nap kiemelt témái az öre-
gedés, a gyermeknevelés, a csa-
ládi konfliktusok és a betegség
utáni felépülés voltak, az érdeklõ-
dõket nyolc önkormányzati intéz-
mény és civil szervezetek képviselõi
fogadták. 

Kedden sportnappal folytatódott
a program. A szociális munkások
hivatásukból adódóan csak ritkán
találkoznak egymással, ezért a
sportnap a testmozgáson túl le-
hetõséget adott az összekovácso-
lódásra, tapasztalatcserére is.

A sportnapon 250, szociális szfé-
rában dolgozó képviseltette magát.
A programokon labdarúgásban,
sakkban, kézilabdában, röplabdá-
ban, futásban, sorversenyen, kézi-
labdában, valamint asztaliteniszben
mérték össze tudásukat a részt-
vevõk. A programokon az önkor-
mányzatiakon kívül más szociális
feladatokat ellátó civil szervezetek
képviselõi is megjelentek.

Szerdán az önkormányzatok és
civil szervezetek partnerségérõl
szóló konferenciát rendeztek, a
velük való együttmûködés, a part-
nerségi viszony erõsítése volt a cél.
A rendezvénysorozathoz kapcso-
lódóan 7-én az egyetem tovább-
képzõ központjában „Genetikai
sorsunk – Tudni vagy nem tudni,
ez itt a kérdés” címmel Czeizel
Endre tartott elõadást. 

Jól mûködik Miskolcon a szoci-
ális háló, hangzott el a Városházán,
ami nemcsak az idõsügyi ellátás
fokozatos fejlesztését jelenti, hanem
a fiatalokkal való törõdést is. A város
itthontartásuk érdekében tanul-
mányi pályázatokkal, lakástámo-
gatással segíti õket az életkezdés-
ben.

Az utóbbi években minden ed-
diginél több szociális rendeletet al-
kotott, illetve módosított a miskolci
önkormányzat, ebbõl eredendõen

sokat fordított a város erre a fel-
adatra. 2005-ben ez összesen hat-
milliárd forintos költséget jelentett,
amely több területen is segítség a
családoknak.

Az idõsügyi ellátáson túl a ren-
deletek alkotásánál az önkor-
mányzat gondol a fiatalokra is.
Azzal a nem titkolt szándékkal tá-
mogatják tanulásukat, hogy itt tart-
sák õket a városban.

– A tanulást segítõ pénzbeli el-
látások, mint a Bursa Hungarica,

Miskolc város ösztöndíjasa, ECDL-
és nyelvvizsga-tanfolyamok adott tá-
mogatások. Mind olyan elemek,
amelyek talán a városban tartják a
fiatalokat, és esélyt teremtenek
számukra. Azon túl, hogy ezeket az
elemeket erõsítjük, a jövõben fo-
kozottabb hangsúlyt kell helyezni
a lakáshoz jutás feltételrendszeré-
nek korszerûsítésére – mondta
Szilágyi Gizella, az ifjúsági, szo-
ciálpolitikai és sportbizottság el-
nöke.

Miskolci vállalkozás nyert
az Európai Ûrügynökség pá-
lyázatán. A Miskolci Egyetem
területén mûködõ Admatis Kft.
az ESA (European Space
Agency) programján az ala-
kos fémhab létrehozására irá-
nyuló kísérlet-tervével utasí-
totta maga mögé a 11 társult
tagország pályázóit.

A 2000-ben alapított Admatis
Kft. elsõsorban ûrtechnikával és az
ehhez kapcsolódó egyéb techno-
lógiákkal foglalkozik. Egyik termé-
kük az úgynevezett fémhab, ame-
lyet ugyan már más, nagyobb or-
szágok vállalatai is gyártanak és
használnak, ám ezt az igen köny-
nyû, mégis nagyon kemény és el-
lenálló anyagot egyelõre csak sík-
lapok formájában tudják elkészíteni,
ami jelentõsen korlátozza felhasz-
nálásának területeit. A miskolci vál-
lalkozás alakos fémhabot szeretne
létrehozni – amelyet számos ipar-
ág hasznosíthatna –, ehhez lenne
szüksége a súlytalanságban le-
folytatott kísérletekre, amelyeket a
sikeres pályázatnak köszönhetõen
elõreláthatólag 2008–2009-ben el
is végezhetnek majd.

Az ESA SURE programjára azok-
ból az újonnan csatlakozott uniós

országokból várták a pályamûve-
ket, amelyek még nem tagjai az ûr-
ügynökségnek. A pályázatra, ame-
lyet az unió a 6. Kutatás-fejleszté-
si Keretprogramból finanszíroz,
összesen 32 beadvány érkezett,
többek között Magyarországról,
Romániából, Bulgáriából és Cseh-
országból. A pályázati eljárás végén
11 kísérlet tartottak támogatásra ér-
demesnek, amelybõl 4-et magyar
cégek nyújtottak be. A kiválasztott
kísérletek esetében az eszközök-
nek az ûrbe történõ feljuttatását és
magának a kísérletnek a költségeit
az Európai Unió állja, a kísérlethez
használt eszközök elkészítését
azonban Magyarországnak kell fi-
zetnie.

A pályázati sikernek köszönhe-
tõen a mindössze 8 fõs Admatis
Kft. elõtt megnyílt a lehetõség,
hogy a Technopolisz program ke-
retében egy, a világon egyedülál-
ló fémhabgyártási technológiát dol-
gozhasson ki. A kisvállalkozás leg-
ismertebb terméke eddig a miskolci
ûrkemence volt, amelyet a NASA
többször is megvizsgált, a tesztek
végén megadva a berendezés-
nek az ûrutazáshoz szükséges va-
lamennyi bizonyítványt, és amely-
bõl egyet meg is vásárolt az ame-
rikai ûrkutatási hivatal.

petruskó

A SZOCIÁLIS MUNKA ÜNNEPE

SÚLYTALANSÁGBAN KÍSÉRLETEZHETNEK

Miskolci ûrsiker

Digitális mammográfiás ké-
szülékkel bõvült a Semmelweis
Kórház Lithoterápiás és Radio-
lógiai Intézete. A fejlett beren-
dezés, melybõl hazánkban csak
kettõ mûködik, lehetõvé teszi,
hogy gyorsabban és ponto-
sabban történjen az emlõvizs-
gálat a miskolci kórházban.

Hazánkban évente átlagosan
kétezer nõ hal meg emlõdaganat
következtében. Az idõben felis-
mert betegség pedig gyógyítható
lenne. A halálozási arány egyre ma-
gasabb, a szûrõvizsgálatokon való
részvétel azonban egyre alacso-
nyabb. Megyénkben a kötelezõ
szûrõvizsgálatra behívott nõk mind-
össze negyvenöt százaléka jelenik
meg a rendelõben, ez az arány
azonban még mindig öt száza-
lékkal magasabb, mint az országos
átlag.

A mammográf-vizsgálatok az
emlõ jóindulatú és rosszindulatú

daganatos betegségeinek ábrá-
zolására alkalmasak. Az új digitá-
lis mammográfiai készülék sugár-
zásmentes, környezetbarát, taka-
rékosabb, gyorsabb és pontosabb,
mint a hagyományos röntgenes be-

rendezés. A leleteket pedig jobban
lehet archiválni és tárolni.

A modern számítástechnikai kö-
vetelményeknek megfelelõ gép
hazánkban a második, értéke mint-
egy 120 millió forint.

Mûködés közben is bemutatták az új készüléket.

Bihall Tamás (balról a második) és Káli Sándor vágta át a sza-
lagot.

Fejlesztések a Semmelweis Kórházban

ÚJ MAMMOGRÁF-KÉSZÜLÉK

A korszerû energiagazdálkodásért

MEGÚJULT PANELLAKÁS

Amit az utóbbi hetek törté-
nései alapján sejteni lehetett, az
a héten bekövetkezett. Ismét
súlyos helyzetbe került a DKSK
nõi kosárlabda-együttese,
ugyanis az Oldies Rádió ki-
szállt, s a héten új többségi tu-
lajdonosnak adta el 88 száza-
lékos üzletrészét.

Természetesen kíváncsiak vol-
tunk, miért a hirtelen szakítás. 

– Küzdöttünk a létezésért. A kö-
zeli napokban a nõi tagozat iga-
zat adott nekünk, vagyis az új já-
tékosaink jogszerûen léptek pá-
lyára. Sajnálatosnak tartjuk azon-
ban, hogy ebben a harcban a csa-
pat nem állt mellénk. Több szpon-
zor is visszalépett. Mindez elgon-
dolkodtatott minket, és arra jutot-
tunk, hogy nincs értelme veszõd-
ni azokért, akik erõfeszítéseinket
nem viszonozzák – nyilatkozta
Sólyom Sándor. A fentiekhez azért
a teljes igazság miatt az is hozzá-
tartozik, hogy a játékosok bizal-

matlansága nem volt alaptalan, hi-
szen a fizetési kötelezettségnek az
új tulajdonosok sem tettek eleget. 

Nos, a hét elsõ napján aztán rob-
bant a bomba! Tihanyi Attila, az
Internetes Média Kft. többségi tu-
lajdonosa bejelentette, hogy 88 szá-
zalékos tulajdonrészét eladta a
miskolci székhelyû Csillagút Bt.-
nek. Az üzlet 1 forintért köttetett
meg. A társaságról annyit kell
tudni, hogy ügyvezetõje Hatvani
Olivér, aki az elõzõ szezonban a
DKSK Kft. ügyvezetõjeként dol-
gozott. 

– Lokálpatriótának tartom ma-
gamat, ráadásul többször is dol-
goztam alkalmazottként a DKSK-
nál. Az utóbbi idõben mene-
dzserként igyekeztem segíteni, s
láttam, hogy a klub ismét a sza-
kadék szélére került, közel az ösz-
szeomlás. Nem akartam tétlenül
nézni a csõdöt, úgy éreztem, hogy
lépni kell, döntõ befolyást kell sze-
reznie a DKSK-nál egy olyan em-
bernek, akinek fontosak a koráb-
bi eredmények, az érték, amelyet

a diósgyõri nõi kosárlabda képvi-
sel – mondta Hatvani Olivér.

A nõi kosárlabda NB I/A 7. for-
dulójában a DKSK Miskolc együt-
tese a Kecskeméti KC-t fogadja va-
sárnap 17 órától. Nemes egysze-
rûséggel az összefogás napjának
nevezte Hatvani Olivér a vasárna-
pot. A sajtón keresztül arra kérte
a kosárlabdabarátokat, hogy láto-
gassanak ki a meccsre.

– Nem szedünk belépõt a
Kecskemét elleni bajnokira – je-
lentette ki Hatvani Olivér. – Egy be-
járat lesz nyitva, és a becsületkasz-
sza mellett elhaladva mehetnek fel
a lelátóra a szurkolók. Termé-
szetesen nem kötelezõ ebbe pénzt
elhelyezni, aki akar, az viszont se-
gíthet a diósgyõri kosárlabdának.
Bérleteseinket ezzel a döntésünk-
kel nem szeretnénk hátrányos hely-
zetbe hozni, ezért õket a büfében
látjuk vendégül. Minden politikai fel-
hang nélkül mondom: aki teheti,
hozzon magával még egy embert,
demonstráljuk együtt, hogy szük-
ség van a DKSK-ra.             D. L.

Pénteken a Mûvészetek Házában elismeréseket vehettek át a szociális területen dolgozók.

Hatvani Olivér tüzet olt?



Megalakult az új megyei köz-
gyûlés. Az alakuló ülést egy hó-
nappal korábbra tervezték, de
a kékedi választási eredmé-
nyek megsemmisítése, majd
az új választás kiírása miatt
csak most kezdhette meg mun-
káját a megyei testület. A köz-
gyûlés új elnöke Ódor Ferenc.
A három alelnök pedig Koncz
Ferenc, Gergely Zsolt és Sója
Szabolcs.

Ötvenkilenc képviselõ vehette
át megbízólevelét és tette le es-
küjét az alakuló ülésén. Harminc-
ketten a Fidesz–KDNP, huszon-
heten pedig a MSZP listájáról sze-
reztek mandátumot.  

Hiába fordult meg, az október
29-én megtartott megismételt ké-
kedi választási eredmény sem
változtatott érdemben a mandá-
tumok elosztásán – mondta dr.
Putnoki Nagy Pál, a megyei terü-
leti választási bizottság elnöke, aki
az értékelést és összegzését kö-
vetõen átadta a megbízóleveleket,
majd az új közgyûlési tagok le-
tették esküjüket. 

A közgyûlés új elnöke Ódor
Ferenc lett, aki rövid székfoglaló
beszédében megköszönte a bi-
zalmat, ugyanakkor megemlítette
a várható nehézségeket is. Az
önkormányzat jelentõs adósság-

gal küzd, így ma még nem lehet
pontosan megmondani, mire lesz-
nek elegendõek jövõre a rendel-
kezésre álló források. 

Ódor Ferenc hangsúlyozta,
hogy továbbra is biztosítani sze-
retnék a megyei intézmények mû-
ködését, és folytatni a megkezdett
fejlesztéseket, felújításokat.
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Nyírõ Pál, a 15. számú választókörzet önkormányzati kép-
viselõje és dr. Ignácz Dávid, a jogi és ügyrendi bizottság
tagja november 13-án (hétfõn) 17 órakor a Herman Ottó
Gimnáziumban (Tízeshonvéd u.) lakossági fórumot és fo-

gadóórát tart közlekedésbiztonsággal és parkolással kapcsolatos kér-
désekben. Meghívott szakemberek: Lévai István, a polgármesteri hi-
vatal fõtanácsosa, Molnár Emil rendõr õrnagy, Stefán Csaba, a Régió
Park igazgatója, Braun Csaba, az MVK Zrt. képviselõje. Minden ér-
deklõdõt szeretettel és tisztelettel várnak!

Bartha György, a 22. számú választókörzet szocialista
önkormányzati képviselõje lakossági fórumot tart novem-
ber 14-én (kedden) 17 órától a Könyves Kálmán Általános
Iskolában (Miskolc, Könyves Kálmán u. 2.) a Szinva-parti

garázsfûtéssel kapcsolatban. Minden érdeklõdõt tisztelettel és sze-
retettel vár!

LAKOSSÁGI FÓRUM

Szilágyi Gizella, a 12. számú választókörzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje november 17-én (péntek) 14.00–15.30-
ig fogadóórát tart. Helyszín: Vörösmarty Mûvelõdési Ház, Lenke
u. 14/A. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Riba Istvánné, a 20. számú választókörzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje november 16-án (csütörtök) 16 órá-
tól a Nyitnikék Óvodában (Andrássy u. 53/a) fogadóórát tart.
Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

Zámbó Tiborné, a 21. számú választókörzet szocialista ön-
kormányzati képviselõje november 14-én (kedd) fogadóórát
tart. Helyszín: Komlóstetõi Általános Iskola, ideje: 16–17
óráig. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

KÉPVISELÔI FOGADÓÓRA

Novemberben két közgyû-
lést is tart a miskolci önkor-
mányzat. A csütörtöki ülésen el-
sõsorban a lakosság érdekeit
szolgáló döntéseket hoztak a
városatyák. Emellett Káli Sándor
polgármester elfogadta Orosz
Lajos magyarázatát az alpol-
gármester tb-tartozással kap-
csolatos ügyében. 

A testület alakuló ülésén dr.
Szinay Attila, a Fidesz frakcióve-
zetõje vetette fel, hogy Orosz
Lajost jogerõsen ítélte el a bíróság
az ügyben. Az alpolgármester el-
mondta: 45 ezer forintos bírságot
róttak ki rá, de ezt az összeget,
valamint a tb-elmaradásokat is ki-
fizette még a bírósági ítélet elõtt.
Káli Sándor hangsúlyozta, téves
az a megközelítés, hogy Orosz
Lajos büntetett elõéletû lenne, és
sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy
az új képviselõ-testület munkája
vádaskodással indult. Dr. Szinay
Attila ugyanakkor kijelentette: to-
vábbra is az a Fidesz–KDNP frak-
ció álláspontja, hogy az alpolgár-
mesternek mennie kell.

A közgyûlésen két napirendi
pontban is tárgyaltak a képvise-
lõk önkormányzati tulajdonú in-
gatlanok eladásáról. A szavazás-
kor zöld utat kapott a Kuruc utca
47. szám alatt jelenleg is élelmi-
szerboltként üzemelõ áruház ér-

tékesítésére vonatkozó javaslat. Az
ingatlanra a boltot üzemeltetõ áru-
házlánc jelzett vételi szándékot
azzal a céllal, hogy a diósgyõri la-
kosok jobb kiszolgálása érdeké-
ben felújítsa az ingatlant.

Elfogadták a képviselõk azt a na-
pirendet is, amely nyílt pályázta-
tás útján az Aulich utcában lakó-
negyed felépítésére jogosítja fel a
majdani beruházót. Támogatta a
testület a Görömbölyön és Bo-
dótetõn lévõ közterületek elneve-
zését célzó napirendet is. 

Elfogadták a diósgyõri labda-
rúgócsapatot mûködtetõ Diós-
gyõri FC Kft. támogatási szerzõ-
désének módosítását. Ennek ér-
telmében marad a kft. évi 60 mil-

lió forintos önkormányzati támo-
gatása, ám ezen belül a bérjel-
legû kifizetésekre fordítható ösz-
szeg 100 ezerrõl 200 ezerre nõ.
A napirendhez kapcsolódóan el-

hangzott, hogy az élsportok ko-
moly anyagi problémákkal küz-
denek Miskolcon. Orosz Lajos
szerint a vállalkozóknak meg kel-
lene fontolni, hogy érdemes
lenne-e üzleti céllal részt venni az
élsportban. Mivel a nézõszám is
kevés, az alpolgármester kérte,
hogy a szurkolók minél nagyobb
számban vegyenek részt az él-
vonalban szereplõ egyesületek
mérkõzésein.

Bírálták a képviselõk a városban
közlekedõ autósok némelyikének
erõszakos stílusát. A Nagyváthy és
Meggyesalja utca keresztezõdé-
sében egymást érik a balesetek,
amelyek közül már halálos kime-
netelû is történt. Ezzel kapcsolat-
ban sürgõsségi elõterjesztést fo-
gadtak el, melynek értelmében a
város a biztonság érdekében köz-
lekedési jelzõlámpát helyez el a ve-
szélyes útkeresztezõdésben.

Állóképes testületi ülés

INGATLANOKRÓL, SPORTRÓL TÁRGYALTAK

A Diósgyôr labdarúgócsapatának támogatásáról is döntöttek.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy „Mindenkit érhet jogeset”
címmel folyamatosan mûködik ingyenes jogsegélyszolgálatunk.
Amennyiben jogi természetû problémájuk, kérdésük van, úgy kérjük,
írják azt meg, és küldjék el szerkesztõségünk címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”.
Lehetõségük van e-mailben is elküldeni kérdésüket, ezt az
info@mikom.hu címre várjuk. Jogi szakértõink, dr. Strassburger Gyula
és dr. Tulipán Péter ügyvédek állnak szíves rendelkezésükre.

Mindenkit érhet jogeset

MEGALAKULT
A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

A hatékony városvezetés
fenntartása és növelése volt a
témája az MSZP szerdai tájé-
koztató fórumának. A párt tag-
jai beszámoltak jövõbeli ter-
veikrõl és az együttmûködés
lehetõségeirõl. A fórumon mu-
tatkoztak be a párt frakciójá-
nak új vezetõi is. 

A sikeres városvezetés kulcsa
külsõ és belsõ hatékonyság –
hangsúlyozta a fórumon Simon
Gábor, a párt közgyûlési frakció-
jának új vezetõje. A két frakcióve-
zetõ-helyettes dr. Mokrai Mihály és
Szebeni Péter lett. Az MSZP mis-
kolci frakciója folytatja a 2002-ben
elkezdett irányítási modellt, ehhez
pedig partnerséget ajánlanak a
közgyûlésben részt vevõ pártok-
nak és a miskolciaknak egyaránt.
Az elmúlt négy évben ugyanis azok
a fejlesztések voltak sikeresek,
melyeket közösen mûködtettek.

Takarékossági szempontok miatt
a helyi bizottságok számát nyolcra
csökkentették, és egy képviselõ

csak egy bizottságban vállalhat
szerepet. A tagok pedig havonta mi-
nimum egyszer üléseznek majd. A
választások után kettévált az eddi-
gi kulturális és sportbizottság is, a
kulturális ügyek így az oktatási bi-
zottsághoz, a sport pedig az ifjúsági
és szociális bizottsághoz került.

A miskolci frakcióban a bizott-
sági tagokkal együtt mintegy 40-
en foglalnak helyet, ezzel a me-
gyeszékhelyen mûködik, a fõváros
mellett a legnagyobb vidéki szo-
cialista frakció. 

Hatékony
városvezetés a cél

Oklevelet adó 

MASSZÕR-
TANFOLYAMOT

indít a Stúdium Iroda 
(ny.sz.:14-0-032-06)
Miskolcon nov. 25-én, 

ára: 40 E Ft. 

Tel.: 70-537-4955



A Miskolc Holding Zrt. tag-
vállalatai közül a Városgazda
Kht. és a MIVÍZ Kft. élén várha-
tók személyi változások.

Dr. Halmai Gyula igazgatósági
elnök november 8-iki tájékoztató-
jában elmondta, hogy a MIVÍZ
esetében kettõs ügyvezetést fo-
gadott el az igazgatóság. 

Eszerint Korózs András a to-
vábbiakban általános, Vojtilla László
pedig szolgáltatási ügyvezetõként
együtt vezeti a céget. Dr. Halmai
Gyula indoklásában hangsúlyozta
a város biztonságos vízellátásának
a fontosságát – amelyet a holding
feladatai között az elsõ helyre so-
rolt – s elmondta: Miskolc távhõ-
szolgáltató és vízszolgáltató cége
nagyon hasonló típusú feladatokat
is végez: a gazdasági adminiszt-
ráció, a számlázás, behajtás, illet-
ve az ügyfélszolgálati tevékenység
esetében egyértelmûen vannak
olyan területek, ahol a két cég szo-
rosabb együttmûködésére kell tö-
rekedni. A Városgazda Kht. eseté-
ben dr. Halmai Gyula úgy fogal-
mazott, hogy a vállalat a közel-
múltban jelentõs eredményeket ért
el, voltak pozitív visszajelzések. 

– A Városgazda Kht. azonban az
elmúlt években túl sok, egymás-
hoz nehezen kapcsolható felada-

tot kapott, ebben a kérdésben
megítélésünk szerint új idõszakot
kell kezdenünk. Ezért az eddigi igaz-
gatóval, Murai Gábor úrral közös
megegyezéssel megszüntettük az
együttmûködésünket – hangoz-
tatta a Miskolc Holding igazgató-
ságának elnöke. Mint elhangzott,
az új igazgató Varga Zoltán, a MIK
Zrt. korábbi szolgáltatási igazga-
tóhelyettese lesz
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GÉPI FÖLDMUNKA
Alap-, árokásás, tereprendezés.

Hótolás, sóder-, homok-,
földszállítás kedvezõ áron!

20/221-1507

Lelkisegély
Ha gondod, problémád van, 
amihez szeretnél segítséget

kapni, ingyenesen hívhatod az
„Esély” Lelkisegély-szolgálatot 

06-80/505-012 
bármelyik napon 15–19 óráig

Klimatizált személygépkocsik, 
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése minden nap!
Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása 

cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 25. 
Tel./fax: 46/564-255 www.zenitautorent.hu

autorent@t-online.hu 

Gyors irányváltásokkal robo-
gó világban élünk. Idegesek és
türelmetlenek vagyunk. Eszem-
be jut a vicc az abszolút türel-
metlen emberrõl, aki a falu szé-
lén beleesik egy gödörbe. Arra
megy a komája, nyugtatgatja,
várjon, hoz segítséget. Mire az
öreg felordít: „Nem várok!” Hát
igen. Benne vagyunk a kisebb-
nagyobb gödrökben,  EU, ország,
régió, város. Érthetõ ez az indu-
latos türelmetlenség. Csakhogy
megint várni kell. Meglehet, éve-
ket. 

Messzire vezetne annak elemzé-
se, milyen a viszonyunk a minden-
kori jó magyar törésvonalakhoz,
mindenesetre Miskolcot az elmúlt
négy évben sikerült kiemelni abból
az ominózus gödörbõl. 

– Az elmúlt négy év legnagyobb
fegyverténye, hogy Miskolcot új fej-
lõdési pályára állítottuk – szögezi
le beszélgetésünk elején Káli
Sándor, Miskolc polgármestere. – Az
autópálya révén kinyílt a világ, meg-
növekedett az érdeklõdés a város
iránt, olyan befektetõket igyekeztünk
– és igyekszünk ma is – a külön-
bözõ támogatásokkal ideirányítani,
akik nálunk a jelen és a jövõ csúcs-
technológiájára rendezkednek be,
igazodva a miskolci fejekhez és ke-
zekhez. Az idelátogató turisták vé-
leménye is megerõsítette a mis-
kolciakat abban, hogy ez már nem
az a kormos-poros iparváros,
hanem a történelmi hagyománya-
in újraéledõ polgárváros, vonzó
belvárossal. Megszépült a fõutca,
a színházépület,  elkészült a jég-
csarnok, illetve ezt megelõzõen
felújítottuk a sportcsarnokot, átad-
tuk Miskolc közönségének a
Mûvészetek Házát, elkészült a
Szinva-terasz, sétálóutcát alakítot-
tunk ki a Déryné utcában, parkok
csinosodtak, játszóterek gazda-
godtak, s a város részközpontjait
is sikerült megszépíteni. Mindezzel
az volt az alapvetõ célunk, hogy az
emberek életkörülményei javulja-
nak, erõsödjön az önbizalmuk. A
város hitelállományának növeke-
déséhez részben ez is hozzájárult,
de úgy voltunk vele, hogy muszáj
mindezekre áldozni, mert csak így
lehet megalapozni az élhetõ új
Miskolcot.

– Egyetemváros, szoktuk volt mon-
dani, s ez korábban valamiféle külön-
és kívülállást sejtetett.

– Új típusú együttmûködést ala-
kítottunk ki közösen a Miskolci
Egyetemmel, a kölcsönös elõnyök
alapján. Valóban nagyon fontos,
hogy a városnak legyen egyeteme,
az egyetemnek pedig városa, s
ilyen értelemben töltsük meg tarta-
lommal az egyetemváros kifejezést.
Ehhez nekünk például a szakkép-
zésünket kellett és kell fejleszte-
nünk, hogy az egyetem erre a kép-
zésre alapozva kínálhassa a továb-
bi képzéseket, a különbözõ szférák
igényei szerint.

– Nehéz idõszak következik.
– Valóban, de mi mindig õszin-

tén beszéltünk a miskolciakkal. Én
magam is elmondtam már jó né-
hányszor, hogy muszáj átalakítani
a régi rendszereket, mert megvál-
tozott a világ. Az Európai Unió misz-
tifikált reményei helyett szigorú kö-
vetelményrendszer szakadt ránk,

aminek nem könnyû megfelelni.
Az ország gazdasági helyzete sem
a reménybeli képét mutatja a való-
ságban. Bízunk abban, – és ezért
mindent megteszünk – hogy a
Nemzeti Fejlesztési Tervben sze-
replõ fejlesztési centrumokhoz kap-
csolódva jelentõs forrásokhoz jut-
hat a város. Igyekszünk Miskolc ipari
parkjaira fókuszálni, ezek infra-
struktúráját fejleszteni. A nanotech-
nológiai bázis létrehozása is rend-
kívül sok  elõnnyel és sikerrel ke-
csegtet. De ugyanígy kiemelten
fontos a vízbázis biztonságának
megteremtése.

– Az EU költségvetése olyan, mint
a korsó, befelé tág, kifelé szûk,
mégis milyen konkrét fejlesztések-
re szeretne a város pénzeket sze-
rezni?

– Elsõként említem a közlekedés
feltételeinek javítását, magyarán az
úgynevezett Bosch-utat be kell fe-
jezni. Miskolc belvárosában a Corvin
utcai négysávúsítást valahol vissza
kell fordítani, jelenleg a Dayka utca
látszik erre legmegfelelõbbnek. 

– Igen, de eltûnnek a parkolók.
Honnan lesz pénz a parkolóházak-
ra?

– Számítunk a magántõke be-
kapcsolódására. Van érdeklõdés.

– Minden felmérés azt bizonyítja,
hogy Miskolc tömegközlekedése vi-
lágszínvonalú. Nem túlzás ezt így ki-
jelenti, de sajnos az még a nagy ipar-
városra, bejárókra méretezetten szü-
letett meg. Fenntartható?

– Összetett probléma ez. Valóban,
dicséretes a város közlekedési rend-
szere, csak az még egy régi világ-
ra méretezett, s immáron rendkívül
költséges. A korszerûsítés elen-
gedhetetlen. Megjegyzem, 30 szá-
zalékkal nõtt Miskolcon a gépkocsit
igénybevevõk száma – egyre keve-
sebben használják a tömegközle-
kedést.

– A piacok viszont Miskolcon óri-
ási hagyományokkal bírnak. Külö-
nösen a Búza téri, amely enyhén szól-
va méltatlan állapotú.

– Miskolc ellátásában kiemelke-
dõ szerepük van a piacoknak. Az
emberek szeretik ezeket a helyeket,
mondjuk így, a közélet színterei is.
Példaértékû a Vasgyári piac meg-
újulása, amely jelzi, igenis lehet ösz-
szefogni, városnak és vállalkozók-
nak. Ugyanez kezdõdik el jövõre a
Búza téri piacon is – magántõke be-
vonásával. Folytatódik a belvárosi
Plaza-projekt, amely a minõségi ke-
reskedelmet, az ahhoz szükséges
feltételek megteremtését célozza
meg.

– Érdekes, hogy a város keleti ka-
pujánál mennyire beépülnek a ke-
reskedelmi cégek.

– Miskolc, mint tudjuk, a kapuk vá-
rosa. Feltehetõen az évszázados ha-
gyomány mutatkozik meg ebben, de
nemcsak a keleti, hanem a többi ka-
punál is. S ha már élénkül a keres-
kedelem, az idelátogató nemcsak
Tapolcát vagy Lillafüredet akarja
látni, mint hírlik, újabban a belvárost
is. S ez az érdeklõdés jól érzékel-
hetõen  visszahat majd a belvárosi
kereskedelem és vendéglátás fejlõ-
désére.

– Ezzel összefüggésben kérde-
zem, kérdezik sokan, hol tart a
Történelmi Avas megújítása.

– Nos, ez is az említett EU-s pro-
jektek egyike. Az Európa kulturális
fõvárosa pályázatunkban is sze-
replõ régészeti park kialakításáról
nem mondtunk le, ugyanakkor a pin-
cesorok felújítását is tartalmazza a
program. A bizalmat jelzi,  meg-
mozdult a magántõke. A szálláshe-
lyek bõvülnek, végre sor kerülhet az
Avas Szálló felújítására, megépülhet
a szálloda a Széchenyi fürdõ mel-
lett.

– Ami viszont nem magánerõbõl
épül, ahhoz a városnak hozzá kell ten-
nie az önerõt. 

– Önmagában ez a kritérium is in-
dokolja, hogy újragondoljuk és át-
alakítsuk  Miskolc város költségve-
tési szerkezetét, beleértve az okta-
tási, kulturális és szociális intézmé-
nyeket egyaránt. Az iparûzési adó
több mint 60 százalékát a város az
oktatási rendszer fenntartására költi.
Kérdés persze, mit hoz még a ter-
vezett bázisalapú finanszírozás.

– Más városokban, például
Debrecenben régtõl holdingban
mûködnek a városi tulajdonú cégek.
Sikerrel. Egyszerû gazdasági meg-
fontolás a Miskolc Holding Zrt. lét-
rehozása, vagy itt többrõl van szó. 

– Mi tagadás, az ország nehéz
gazdasági helyzete kikényszeríti az
elkerülhetetlen változtatásokat. S
tudatosan nem változásokat mon-
dok, mert nekünk kell tudatosan vál-
toztatni. Nagyon keskeny mezsgyén
haladhat a város költségvetése.
Elég csak annyit említenem, hogy
az szja 20 százalékát elvonják.
Õszinte leszek, 2008-ra a jelenlegi
2 milliárdos önkormányzati támo-
gatást szeretnénk lefaragni. Ez az
egyik közvetlen, rövid távú küldeté-
se a Holdingnak, de a hosszú távú
sikeres mûködéshez az is hozzá-
tartozik, hogy a cégek közötti pár-
huzamosságokat megszüntessük!
A városi szolgáltatások zömét biz-

tosító cégcsoporttal szemben tehát
alapvetõ elvárásunk, hogy szolgál-
tatásaival a megváltozott igényeket
hatékonyabban és színvonalasab-
ban szolgálja ki.

– Ha szabad földmûvelõ nagy-
apám bölcsességére hivatkoznom:
aki kér, adjon is!

– Egyetértek. Így becsületes. Ezért
minden erõnkkel azon leszünk,
hogy a helyi viszonyrendszerek-
nek, lehetõségeknek legjobban
megfelelõ, sikeresen, biztos foglal-
koztatással mûködõ cégek gyártó-
kapacitásait telepítsük le ipari park-
jainkba. 

– Konkrétan?
– Itt a Citele, gépkocsikhoz való

porlasztóházak precíziós öntödéjét
honosítja meg. A ZTF Hungária pél-
dául a hibrid sebességváltó gyár-
tását hozza ide. Speciális befekte-
tõket is említhetek, ilyen a SYKES,
mely call centerként dolgozik az
ÉMÁSZ-nak. Igen komoly az ér-
deklõdés az oroszok részérõl a na-
notechnológia iránt.

– Segíts magadon, az isten is meg-
segít, szoktuk volt mondani. Mennyire
lehet bízni a miskolci kreativitásban?

– Ez a város sokszor volt nehéz
helyzetben, de a hagyományokra
építve, korszerû tudással vértezve,
szorgalommal, s némi segítséggel
mindig kijöttünk a gödörbõl. Ahhoz,
hogy a város valóban élhetõ, ott-
honos legyen, nemcsak munkahe-
lyekre, hanem növekvõ jövedel-
mekre van szükség, mert ez ala-
pozza meg a fejlõdés stabilitását.

– Jelenleg még elég sokan rá-
szorulnak a támogatásra.

– Ez így van. Az elmúlt négy évben
– valljuk meg – a város erõn felül
igyekezett segítséget nyújtani a rá-
szorulóknak. Az eladósodásban
sajnos ez is benne van. Szembe kell
nézni a realitásokkal, a város elvi-
selhetetlen terheket már nem vál-
lalhat magára, muszáj tehermeg-
osztást kérnie a lakosságtól. Érten-
dõ ez például a közüzemi díjakra.
Ez nem jelenti azt, hogy a város ne
támogatná a kevésbé tehetõs szü-
lõket, vagy a perifériára szorultakat.
Mindenesetre a támogatás rend-
szerének hatékonyságát kell jól vé-
giggondolni. A korszerû, célirányos
megoldásokat kell alkalmazni, le-
hetõleg minden téren.

– A politikában is? 
– Érzékelem a kérdés hátterét.

Igen, azt kell mondjam, hogy igen.
Mások véleményének tiszteletben
tartása mellett – a mai helyzetben
erkölcsi kötelességünk, hogy kö-
zösen  építkezzünk. Ez Miskolc ér-
deke. Mindig akkor alkotott nagyot
a város, ha a polgárok jó erõi ösz-
szefogtak. A békés fejlõdéshez nyu-
galom kell. 

– Köszönöm a beszélgetést.
K. I.

Beszélgetés Káli Sándorral, Miskolc polgármesterével

A BÉKÉS FEJLÕDÉSHEZ NYUGALOM KELL

Örömmel tájékoztatja a hozzá tartozó gyerek-
lakosságot, hogy az OEP által támogatott komp-
lex prevenciós programját folytatja 

dr. Koch Erzsébet fogszakorvos, 
Gyermekmosoly Egészséges Fogakért

Közhasznú Alapítvány
Rendelõ: 3532 Miskolc, Bokréta u. 1.

MEGELÕZÉSSEL AZ EGÉSZSÉGES MOSOLYÉRT!

Új nagyáruház nyitotta meg
kapuit Miskolcon a Pesti út mel-
lett. A Sconto lakberendezési
áruházlánc idetelepülése mintegy
ötven új munkahelyet jelent a
borsodi megyeszékhelyen élõk
számára. Az új áruház munka-
társai mind miskolciak, vagy a kör-
nyéken élõk. Sokan közülük ko-
rábban munkanélküliek, vagy tar-
tósan munkanélküliek voltak. A
német cég vállalata dolgozóinak
szakmai képzését is, akik közül
sokan így nem csak új munka-
helyhez, hanem új szakképzett-
séghez is jutottak.

MEGNYÍLT
A SCONTO

ÚJ ÖNKORMÁNYZATI CÉGVEZETÔK

Személyi változások



Valószínûleg a híres lillafüredi
pisztrángtelep – az ország leg-
jelentõsebb ilyen telepe –
szenvedte el a legnagyobb
pusztítást a június eleji nagy
esõzések, áradások követ-
keztében Miskolcon. Tíz és fél
mázsa ponty, pisztráng és
csuka úszott el alig pár óra
alatt, felszerelések, építmé-
nyek rongálódtak meg, a
konkrét kár meghaladta a
nyolcmillió forintot. Ha azon-
ban az elveszett halállomány
eszmei értékét nézzük, akkor
a huszonnégymilliót is.

A telep nem zárt be, az üze-
meltetõk egész nyáron dolgoztak
a károk helyreállításán, s a láto-
gatók sem maradtak el.

A pisztrángkeltetõ-nevelõ kie-
melt idegenforgalmi látványos-
sága Lillafüred környékének. Aki
megkóstolta az erdei halsütöde
kínálatát, biztos, hogy visszatér
ide – nyár elején viszont sajnos
a „katasztrófaturisták” voltak több-
ségben, akik elsõsorban arra vol-
tak kíváncsiak, mekkora pusztí-
tást végzett az áradás. 

– Hát, sajnos igen nagyot! –
válaszol kérdésünkre Hoitsy
György, a telep üzemeltetõje,
aki még ma sem tud szomorú-
ság nélkül beszélni a történtek-
rõl. Mint ismeretes, a Garadna és
a Szinva patakok áradása olyan
fokú volt június elején, hogy a víz
egy éttermet és többemeletes
bérházakat is körülvett Mis-
kolcon. A hegyrõl és a piszt-
rángtelep felduzzadt tavaiból le-
zúduló víz halak mázsáit ragad-
ta magával, a Garadna patak
több helyen eltömõdött, a telep
környékén néhol derékig ért a
víz. Az elsodort halak nagy része
a Hámori-tóban kötött ki – illet-
ve valószínûleg a környékbeli ét-
termek, lakások konyháin. 

– Biztos sokak hûtõládái meg-
teltek itt a nyáron a pisztrángja-
inkkal – mondja a telep vezetõje,
aki szerint az áradást követõen
bárkinek megengedték az in-

gyenes horgászatot a Ga-
radnában, csak annyit kértek,
hogy a 70 dekásnál nagyobb
halakat vigyék vissza a telepre.
Mint megtudtuk, a 391 nagy ér-
tékû anyapisztrángból például,
amit elvitt a víz, mindössze 34 ke-
rült vissza ilyen módon. Igen
sokat kell tehát költeni az állo-
mány pótlására, némi segítség
azonban csak az önkormányzat-
tól érkezett, illetve a lillafüredi er-
dészettõl, faanyag formájában. A
halakra korábban nem tudtak
biztosítást kötni, csupán az épü-
letre – ez is megrongálódott, a
szerzõdésben foglalt biztosítási
összeget azonban máig sem
kapták meg Hoitsyék. A telep mû-
ködtetõi egész nyáron dolgoztak,
hogy kijavítsák a károkat, nagy se-
gítséget jelentett a bevétel tekin-
tetében, hogy a történtek ellené-
re is jó turistaforgalmat könyvel-
hettek el az elmúlt idényben.
Nagyon sokan jöttek – önkéntes
segítõk és egyszerû látogatók is,

hogy megnézzék a telepet, meg-
kóstolják a sütöde kínálatát.
Aránylag jó volt tehát a bevétel,
a dolgok azonban valószínûleg
évekig nem állnak még vissza a
megszokott kerékvágásba. Az
anyák pótlásánál például 2-3
évbe is beletelik, míg egy újon-
nan vásárolt pisztráng ivarérett
lesz, s valószínûleg az is belete-
lik egy kis idõbe, míg újra a régi
mennyiségben tudják ellátni ik-
rával a horgászvizeket. (Múlt
évben ez meghaladta a 2,4 ton-
nát).

S hogy fel tudnak-e készülni a
telepen a hasonló havária-hely-
zetre? Hoitsy György szerint a te-
lepen maradtak a homokzsákok,
amelyeket a nyáron kaptak, s
igyekeznek megerõsíteni a tavak
rácsait, gátjait is. Az igazi meg-
oldást persze az jelentené, ha ki-
tisztítanák, megfelelõ állapotba
hoznák a környékbeli patak-
medreket, vízelvezetõket – ezt
azonban több körülmény is gá-

tolja, például az, hogy némelyik
ilyen pataknak három tulajdono-
sa is van.

(szepesi)
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Kevesebb foglalkoztatott

Az elmúlt hónapokban tovább csökkent a foglalkoztatottak száma
a magyar agráriumban – közölte a Mezõgazdasági, Erdészeti és Vízügyi
Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének fõtitkára. Berecky András sze-
rint az idei elsõ félévben az alkalmazásban állók száma mintegy 4
százalékkal csökkent a mezõgazdasági ágazatban, miközben nem-
zetgazdasági szinten ez az arány – ha minimális mértékben is – nö-
vekedett. Az ágazatban a bruttó keresetek szintje nem éri el a nem-
zetgazdasági átlag kétharmadát sem, az elmaradás összege havon-
ta meghaladja a 62 ezer 500 forintot, a jelenlegi minimálbér összegét. 

Bulgária megnyitja a földpiacot

Az Európai Unió agrártermelõi Bulgária uniós tagfelvétele, 2007 eleje
után azonnal mezõgazdasági területet szerezhetnek az országban.
Kormányzati forrásokra hivatkozó szófiai sajtójelentések szerint már
dolgoznak a tulajdonlásra vonatkozó törvények módosításán. Az unió
országai agrártermelõinek kötelezõvé válna a felvásárolt földek és erdõk
mezõgazdasági célú hasznosítása. A farmerektõl eltekintve valamennyi
uniós polgár csak hétéves átmeneti idõ után vásárolhatna földet vagy
erdõt Bulgáriában.

AGRÁRHÍREK

A nyár eleji árvíz hatalmas károkat okozott.

Sokba kerül a helyreállítás

TALPRA ÁLLT A PISZTRÁNGTELEP 

Név szerint is megismerhetõ
kellene legyen, ki mennyi uniós
mezõgazdasági és vidékfejlesztési
támogatást kap Magyarországon
– derül ki Péterfalvi Attila adatvé-
delmi biztos állásfoglalásából. Az
ombudsman szerint nyilvános és
közzéteendõ személyes adatnak
minõsülnek az agrártárcához tar-
tozó, kifizetõügynökségként mû-
ködõ Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatalnál (MVH) kezelt
támogatások.

Az MVH alapvetõen az uniós
agrár- és vidékfejlesztési pénze-
ket utalja ki a hozzájuk kapcso-
lódó nemzeti kiegészítésekkel
együtt, illetve több, tisztán hazai
jogcím kifizetését is intézi. Az
adatvédelmi biztos állásfoglalása
leszögezi: az EU-s és a hazai do-

tációk azonos szintû nyilvános-
sága indokolt, hogy a közpén-
zekkel való gazdálkodás átlátha-
tó legyen. Ez jogi értelmezések
szerint azt is jelenti, hogy nemcsak
az uniós támogatások, hanem a
magyar agrárbüdzsé részletes ki-
fizetési adatai is közzéteendõk. 

Péterfalvi Attila állásfoglalása
szerint az EU-s agrár- és vidék-
fejlesztési támogatások kedvez-
ményezettjeinek a neve, az igé-
nyelt források célja és összege
nyilvános és közzéteendõ adat.
Nem lehet mérlegelni, hogy a
kedvezményezett magánszemély,
egyéni vállalkozó, cég vagy egyéb
szervezet. Az adatokat bárki meg-
ismerheti és felhasználhatja. Az
ombudsman az alkotmányra, a
polgári törvénykönyvre, illetve az

adatvédelmi és az államháztartási
törvényre alapozta álláspontját. 

Az év közben módosított költ-
ségvetési elõirányzatok szerint
az agrárpiaci szereplõk 425,3 mil-
liárd forint támogatáshoz juthat-
nak 2006-ban. Ennek mintegy 60
százaléka (248 milliárd forint) az
unióból, 40 százaléka (177 milli-
árd) a hazai büdzsébõl szárma-
zik. A legnagyobb részarányt
(csaknem 200 milliárdot) a terü-
letalapú uniós források (SAPS) és
az azokhoz társuló nemzeti kie-
gészítések (top-up) teszik ki.
Vidékfejlesztésre összesen 126,3
milliárd forintnyi EU-s és hazai
pénz jut. Az uniós piaci kifizeté-
sek mintegy 44 milliárdra, a tisz-
tán hazai büdzsébõl juttatott nem-
zeti támogatások 56 milliárdra
rúgnak (utóbbiak zömmel ko-
rábbról származó determináció-
kat egyenlítenek ki). A pénzek 90
százalékát az MVH kezeli, míg a
determinációkat (beruházási és
kamattámogatási kötelezettsé-
geket) a kincstár és az APEH fi-
zeti. Az MVH korábban egyes vi-
dékfejlesztési pályázatok – alap-
vetõen a Nemzeti Fejlesztési Terv
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív
Programja (AVOP) – konkrét ered-
ményeit nyilvánosságra hozta,
de egyéb kifizetésekrõl nem kö-
zölt részletes adatokat. 

Az adatvédelmi biztos állás-
foglalásával ajánlást fogalmazott
meg, vagyis a megállapítások
nem kötelezõ érvényûek a hiva-
tal számára.

A tavalyinál mintegy 5-10%-kal ke-
vesebb az idei termés országszer-
te, viszont a cukorrépa minõsége

kiváló, ugyanis a digesszió, vagyis
a cukorfok csaknem 18% az idén.
A problémát nem is ez, hanem a
felvásárlási ár jelenti. Az Európai
Unió tavaly még több mint 40 eurót
fizetett a 16%-os répáért, idén azon-
ban már alig több mint 32 euró a
tonnánkénti felvásárlási ár. Éppen
ezért kétséges, hogy megéri-e ezt
a növényt termeszteni.

Jövõre még rosszabb lesz a
helyzet, ugyanis már csak 29 eurós
felvásárlási árral számolhatnak a
gazdák. Az is nehézséget okoz
Európa-szerte, hogy sorra zárnak
be a cukorgyárak. Ennek oka az,
hogy néhány évvel ezelõtt az unió
pert vesztett a latin-amerikai és az
ázsiai országokkal szemben, ame-
lyek olcsó, cukornádból készült
terméket hoztak be az EU-ba, így
már az itteni gyárak is csak nehe-
zen tudtak gazdaságosan mûköd-
ni. Az említett országok számára je-
lenleg viszont már jobban megéri
etanolt elõállítani, vagyis leálltak a
cukortermeléssel. Így könnyen elõ-
fordulhat, hogy egy-két éven belül
komoly hiánnyal kell számolni a cu-
korpiacon.

Új törvényt fogadott el az
Országgyûlés a nemzeti agrárkár-
enyhítési alapról. Az így enyhít-
hetõ kárfajták: az aszály-, fagy-,
ár- és belvízkár. A többség elu-
tasította, hogy viharkárokra is ki-
terjesszék. Az új törvény azoknak
akar költségvetési pénzbõl is se-
gíteni, akik magukon is segítenek.
Vagyis, akik biztosítást kötöttek,
– ez kötelezõ feltétel –, továbbá
a biztosítás által nem fedezett
elemi károk enyhítésére befizet-
nek egy bizonyos összeget. Ez
utóbbit az állam ösztönzéskép-
pen, ugyanannyival kiegészíti. Ez
a megoldás azon a gondon akar
segíteni, hogy a biztosítás több-
nyire nem vonatkozik mindenfé-
le kárra. Szántó esetében éven-
ként és hektáronként ezer forin-
tot, szõlõ és gyümölcsös esetén

háromezer forintot kell vállalni.
Más hasznosítási területre, pél-
dául erdõre nem vonatkozik a sza-
bály, bár volt ilyen képviselõi ja-
vaslat is. A törvény kimondta,
hogy a résztvevõk által befizetett
összeget és az ugyanakkora ál-
lami kiegészítést semmilyen költ-
ségvetési baj esetén nem lehet
elvenni, zárolni, másra használni,
csak a mezõgazdasági káreny-
hítésre. Az úgynevezett hozam-
érték-csökkenést térítik meg, va-
gyis azt, amennyivel kisebb lett
az elemi kár miatt a hozam az
elõzõ három, csapásmentes évi-
nél, azonos területre számítva. A
törvény november közepe táján
lép hatályba, és a szakminiszté-
rium jelöli majd ki, hogy melyik
intézménynél lehet a szerzõdést
megkötni.Nyilvánosak legyenek a támogatások

HIÁNY LEHET CUKORBÓL

FOLYIK A BETAKARÍTÁS

A gazdálkodók a kukorica
mintegy 60 százalékának be-
takarításával végeztek az 1,2
millió hektáros vetésterületen
– tájékoztatott Uhercsák And-
rás, a Mezõgazdasági Szö-
vetkezõk és Termelõk Orszá-
gos Szövetségének (MOSZ) fõ-
tanácsosa.

Az õszi munkák állásáról az
agrár-érdekképviselet a napokban
reprezentatív felmérést végzett. Az
adatok a hét eleji állapotot tük-
rözik. A kukorica hektáronkénti
hozama országos átlagban vár-
hatóan eléri a 6,8 tonnát. Így ösz-
szesen elõreláthatólag mintegy
8,2 millió tonna kukorica kerülhet
a magtárakba. Kedvezõ volt a ku-
korica betakarítása során, hogy
a víztartalma az elõzõ évi 20-25
százalékkal szemben az idén
csak 16-19 százalék volt.

A napraforgó betakarítását a
gazdálkodók 537 ezer hektáron
már befejezték. A hektáronkénti
termésátlag elérte a 2,2 tonnát, így
a tárolókba 1,16 millió tonna nap-
raforgó került az idén. A cukorrépa
49 ezer hektáros vetésterületének
76 százalékán végeztek a beta-
karítással. A termésátlag e növény
esetében 49 tonna hektáronként,
azaz cukorrépából országosan

mintegy 2,5 millió tonna lehet a
termés. 

Az õszi kalászosok esetében
az õszi árpa vetésével október
második felében végeztek a gaz-
dák 183 ezer hektáron. A búza ve-
tési szándéka a gazdálkodók jel-
zése szerint 1,12 millió hektárra vo-
natkozott. November elejéig e te-
rület 93 százalékán már végez-
tek a vetéssel. 

A fõtanácsos szerint a betaka-
rítás során az idõjárás kedvezõ
volt, mivel általában nem esett az
esõ. A szárazság ugyanakkor a ve-
tési munkák szempontjából ked-

vezõtlen, mivel a száraz talajt csak
többletenergiával, nagyobb mun-
karáfordítással lehetett megmû-
velni. A gabonaárakról szólva
Uhercsák András elmondta, hogy
azok kedvezõbbek az elõzõ évi-
eknél. A búza ára tonnánként 30
ezer forint felett van, míg a kuko-
ricáé 30 ezer forint körül alakul. A
fõtanácsos megjegyezte, hogy
még ezek az árak is sok uniós or-
szág árainál alacsonyabbak.
Példaként említette Franciaor-
szágot, ahol a búza ára 151-164
euró tonnánként, míg Magyaror-
szágon 116-125 euró között mozog.

Új törvény kárenyhítésre

Cukorhiánnyal kell számolni néhány éven belül – mondják a
magyar gazdák. Az Európai Unió évrõl évre kevesebbet fizet a
cukorrépáért, így egyre kevesebb termelõnek éri meg ter-
mesztésével foglalkozni. 

Alacsony az ára a tõkehúsnak,
ez persze jó hír a vásárlónak, ke-
vésbé jó a sertéstenyésztõknek, hi-
szen úgy tûnik, hogy az importõ-
rök nyomják le az árakat. A hús-
céh már tárgyal a szakminisztéri-
ummal arról, hogy miként lehetne
jobb helyzetbe hozni a hazai te-
nyésztõket. Az unióban lévõ túlkí-
nálat és az emiatt néhány hete
Magyarország felé húzódott lengyel
és cseh export miatt kerültek ne-
hezebb helyzetbe a hazai sertés-
tenyésztõk. A piacon egyelõre tíz
százalékkal olcsóbban kapni meg

a sertéshúst, ám eközben a ter-
melõk költségei is tíz százalékkal
nõttek az elmúlt két hónapban. A
helyzet az egész ágazatnak rossz,
hiszen a nyomott árak miatt vél-
hetõleg visszaesik majd az élõ ser-
tés ára is, ami oda vezethet, hogy
a mostani, körülbelül 3 millió 200
ezres sertésállomány jövõre tovább
csökken és a 3 milliót sem éri majd
el. Az import hús körülbelül 30 fo-
rinttal olcsóbb kilónként, mint a
hazai, a termelõk költségei ráadá-
sul tovább nõnek a következõ hó-
napokban is. 

OLCSÓ A TÕKEHÚS



November 18-án rendezik a
Miskolc Városi Sportközpontban
a Nemzetközi Formációs Tánc-
fesztivál és Open Versenyt. 15
órától lesznek az elõdöntõk, 20
órától a döntõk és gálamûsor.

Harminckettedik alkalommal
kerül megrendezésre a Nemzetközi
Formációs Táncfesztivál, ahol be-
mutatkoznak hazánk legjobb stan-
dard és latin csoportjai. Verseny-
zõket várnak Szlovákiából, Csehor-
szágból, Moldáviából, Lengyelor-
szágból. Kitekintenek a tánc kü-
lönbözõ mûfajaira is.

Versenyzõ csoportok: Latin mix:
Botafogó Táncegyüttes „A” –
Budapest, Dimenzió TSE – Gyõr,
Formacja Taneczna A-Z – Przemyšl
– Lengyelország, Savaria TSE –
Szombathely. 

Standard-mix: Ködmön TSE
„A”– Miskolc, Lazúr KTSE – Miskolc,
Szilver TSE – Szentes, TC Košice
– Szlovákia, TK Metronom Praga
– Csehország. Társasági táncok

latin junior: Albatros TSE – Gyõr,
Gyermekek Háza – Lorigo TE –
Szombathely, Ködmön TSE „C” –
Miskolc, Latin Balroom Dance
Formation „Gracija” – Lengyelor-
szág, Savaria TSE – Szombathely,
Valcer TSE – Debrecen. Meghívott
vendégek: Moldávia Standard
Világbajnok Formációs Táncegyüt-
tese – Kodryanka, Zséda és Dudi,
Miskolci Majorette Együttes. 
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A Miskolc TV
heti mûsora

2006. november 13–2006. november 19.

NOVEMBER 13., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ), benne:
Közgyûlés utáni beszélgetés a
frakciók képviselõivel 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Vidék Világa, me-
zõgazdasági magazin 19.40 „Égi
vizeken”, beszélgetés Gyárfás Ág-
nessel a magyar népmesék je-
lentésérõl 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Végzetes
hang, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

NOVEMBER 14., KEDD
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Mû-
sorismertetés 17.35 Uniós sikere-
ink, a Hálózat Televízió és a Miskolc
Televízió közös mûsora (élõ) 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Maga-
zinmûsor (élõ), benne: Sport 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20DVTK–MTK
élvonalbeli labdarúgó-mérkõzés
21.00 Mel, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

NOVEMBER 15., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Mû-
sorismertetés 17.35 e-Magyaror-
szág, a Hálózat Televízió és a Mis-
kolc Televízió közös mûsora (élõ)
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ), benne: be-
szélgetés Ódor Ferenccel, a me-
gyei közgyûlés elnökével 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.30 Egészség-
magazin: a prosztata betegségei
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hír-
háló (h) 21.00 Földöntúli invázió,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora. 

NOVEMBER 16., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor (élõ) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.25 Vidék Világa,
mezõgazdasági magazin 19.40
Kedvenceink, az állatbarátok ma-
gazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Halálos haj-
sza, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

NOVEMBER 17., PÉNTEK
00.00Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.30 Múzsa,
kulturális magazin 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.30 Klick, innovációs ma-
gazin 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Tavaszi be-
zsongás, amerikai–kanadai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

NOVEMBER 18., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DVTK–MTK élvonalbeli lab-
darúgó-mérkõzés (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.30 Az ipari
parkok és a zöldmezõs beruhá-
zások, a Gyöngyös Televízió mû-
sora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Bécs–Budapest Szuper Maraton
2006 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Viszlát,
gengszter!, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

NOVEMBER 19., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DKSK–Kecskemét nõi ko-
sárlabda-mérkõzés 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.30 Az észak-magyaror-
szági régió és az innováció, a
Gyöngyös Televízió mûsora 19.00
Krónika (ism.) 19.30 Múzsa, kul-
turális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Svindli a javából, ameri-
kai–angol–francia film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenntart-
juk!

2006. november 13. (hétfõ): 07.00–08.00 Híróra,
összefoglaló a hétvége legérdekesebb eseményeibõl.
2006. november 14. (kedd): 08.00 Az aktuális kül-
és belpolitikai események elemzése. Vendég: Juhász
Tamás politológus. 08.45 A 16-os busz állomásának
megszüntetése. Vendég: Riba Istvánné, a 20. vk. ön-
kormányzati képviselõje. Esti mûsor: 16.00–20.00 Élet-
módmagazin. Téma: Fogászati hónap. Vendég: dr.
Barnóczki Erika fogorvos.
2006. november 15. (szerda): 08.00–09.00
Diósgyõri Mozaik. Vendég: új felfedezés a diósgyõri
vár környékén. Vendég: Lovász Emese régész. Újra
Mikulás-vonat – Boda Péter szervezõ. Programajánló.
2006. november 16. (csütörtök): 08.00 Szociális
munka hete Miskolcon november 6–10-ig. Lezajlott
programok és Miskolc város díjazottjai.
2006. november 17. (péntek): 07.30 Vendég: dr.
Tompa Sándor országgyûlési képviselõ.
2006. november 18. (szombat): 08.00–12.00
Hétvége a Diósgyõr Rádióval. Esti mûsor: 16.00–20.00
Rádió Aktív. 20.00–22.00 Attitude – Minden, ami zene.
Vendég: Gilányi Péter (Dj Gili).
2006. november 19. (vasárnap): 08.00–12.00
Hétvége a Diósgyõr Rádióval. Esti mûsor 18.00–20.00
Retro. 20.00–22.00 Rockinform.
Továbbá a Rádió Diósgyõr óránként országos, félórán-

ként pedig helyi hírekkel jelentkezik. Ezen felül pedig

érdekességekkel, aktualitásokkal várja a hallgatókat.

XXXII. NEMZETKÖZI 
FORMÁCIÓS TÁNCFESZTIVÁL

MOZIMÛSOR
MISKOLCON

Kossuth mozi: no-
vember 16–22. között 16.30 és
20.30 órakor Sírugrók, szlovén víg-
játék. November 16–22. között 18.30
órakor Fehér tenyér, magyar dráma.

Hevesy filmklub: november
16–22. között 17 órakor Fehér tenyér,
magyar dráma. November 16–21.
között 19 és 21 órakor, november
22-én 21 órakor Szent Lajos király
hídja, feliratos filmdráma. November
22-én, 19 órakor Európa Filmklub:
A ház kulcsai, feliratos filmdráma.

Mûvészetek Háza Uránia
terem: november 16–22. között
15.30 órakor Nyócker, magyar ani-
mációs film.

Mûvészetek Háza Béke terem:
november 16–22. között 16 órától
Bizonyítás, feliratos romantikus film.
November 16–22. között 18 és 20
órakor Pedro Almodóvar-válogatás:
A vágy törvénye, romantikus dráma.

MISKOLCI ELADÓ ÜZLETHELYISÉGEK
A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. kétfordulós nyílt versenyeztetési eljárás (írásos ajánlat + meghívásos versenytárgyalás)

útján történõ értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

Az írásos ajánlatok benyújtásának helyszíne: MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási Iroda, Miskolc, Hunyadi u. 19.

Ajánlatot az a jelentkezõ nyújthat be, aki az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a MIK Zrt. Ingatlanforgalmazási
Irodájában átveszi, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét 

megelõzõen. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül.
Bõvebb információ: www.mikrt.hu, 46/516-243, 46/516-420

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevõkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül 
határozatlan idõre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa!

Ingatlan címe Helyrajzi szám Terület Jellege Nettó induló ár Bánatpénz Ajánlatok beadásának Ajánlatok bontásának
(m2) (Ft) (Ft) idõpontja idõpontja

Búza tér 12. 4125/A/6 46 Bérlõvel terhelt 6 800 000 Ft 408 000 Ft

Andrássy u. 16.
20837/5/A/75 17

Bérlõvel terhelt 6 000 000 Ft 360 000 Ft
20837/5/A/78 17

Árpád u. 6. 30519/44/A/65 30 Bérlõvel terhelt 3 000 000 Ft 180 000 Ft 2006. 11. 30., 9.00 2006. 11. 30., 9.30

Debreceni M. tér 35144/57/A/18 83 Üres 2 100 000 Ft 126 000 Ft
Dorottya u. 1. 30122/25/A/64 114 Bérlõvel terhelt 13 900 000 Ft 834 000 Ft
Dorottya u. 1. 30122/25/A/65 58 Üres 7 100 000 Ft 426 000 Ft

KÁRPÁTIA
Kávéház és Pizzéria

(pizzák, saláták, tészták, nemzeti hangulat)
Miskolc, Csabavezér utca 43.

Nyitva mindennap 12–22 óra között
Asztalfoglalás: 46/562-575

Megtekintette a miskolci kultu-
rális centrumot, a nemrég elké-
szült Mûvészetek Házát Koncz
Zsuzsa Liszt-díjas énekesnõ, a
Miskolciak Baráti Körének tagja.
Koncz Zsuzsát Káli Sándor és
Fedor Vilmos kalauzolta a meg-

újult épületben, amelynek szín-
padán az énekesnõ is fellép majd
november 29-én, (szerda) este 7
órakor. A Mûvészetek Házában tett
látogatás után a mûvésznõ meg-
tekintette a Munkácsy-kiállítást is
a Herman Ottó Múzeumban.

KONCZ ZSUZSA
MISKOLCON

A Miskolci Nemzetközi Ope-
rafesztivál ünnepi gálakoncert-
tel zárja az évet. Az esemény-
nek a miskolci Mûvészetek
Háza ad otthont november 25-
én szombaton, 19 órakor. 

A hagyományossá vált téli ren-
dezvényen részletek hangzanak el
George Gershwin: Porgy és Bess,
Leonard Bernstein: West Side Story
címû mûvébõl, továbbá néger spi-
rituálék.

Az est fõszereplõi Tichina
Vaughn (mezzoszoprán) és Derrick
Lawrence (bariton), partnereik
Megyesi Zoltán (tenor), Wierdl
Eszter (szoprán), Homonnay Zsolt
(tenor). A Miskolci Szimfonikus
Zenekart Kovács László vezényli.

Tichina Vaughn-t mint tökéletes
hangú, sokoldalú mûvészt ün-
neplik az egész világon. Pályája a
Metropolitanban a Porgy és Bess
címû jazzoperában indult. 1988 óta
a Stuttgarti Állami Színház tagja, a
sok-sok stuttgarti sikerén túl a
világ rangos operaszínpadain is
nagy elismerést aratott. Az opera-
fesztivál közönsége elõtt sem is-
meretlen, 2005-ben a karácsonyi
koncerten szûnni nem akaró taps
köszöntötte a mûvésznõt. 

Derrick Lawrence karrierje kez-
detén leginkább basszusszerepe-
ket énekelt, de hamarosan vilá-
gossá vált, hogy hangja a drámai
bariton jellemzõit mutatja. Amerikai
és európai kritikusok friss és iz-
galmas egyéniségnek tartják a
klasszikus zenében, alakításairól
pedig nagy elismeréssel szólnak.
Magyarországon elõször lép szín-
padra.

A koncert program-összeállítása
egyfajta „hiánypótlás”, hiszen ezek
a darabok – ráadásul ilyen válo-
gatásban – nagyon ritkán szere-
pelnek a palettán. A repertoár és
a két amerikai néger énekes fellé-
pése izgalmas és szép zenei estét
ígér az operarajongó közönségnek
a Mûvészetek Házában.

VUK AZ
IFIHÁZBAN

November 12-én, vasárnap 15
órakor az Ifjúsági és Szabadidõ
Házban (3531 Miskolc, Gyõri
kapu 27.) a Fogi Art Produkció
közremûködésével Fekete István–
Bor Viktor–Lénárt László: Vuk
címû gyermekmusical látható,
mely sok kedves dallal és játékkal
kedveskedik mindenkinek. 

UNIÓS SIKEREINK 
Uniós sikereink – városunkban és régiónkban. Félórás élõ mûsor a

Miskolc Televízióban november 14-én a Hálózat Televízió 17 órakor kez-
dõdõ központi adásához kapcsolódóan.

Témák: Folyik a 37-es számú fõút négysávosítása, a televízió stábja a
Miskolc és Hernádkak közötti szakaszra látogatott el. Zajterhelés-mérés
megye- és régiószerte. Hogyan haladnak a munkák, és mit hasznosítha-
tunk belõle? 

AZ OPERAFESZTIVÁL
GÁLAKONCERTJE

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Anyagtorlódás miatt maradt ki
ezen a héten lapunkból a meg-
újuló belvárosról szóló soroza-
tunk következô része, illetve új
keresztrejtvényjátékunk elsô
része. Ezeket következô heti
lapszámunkban találhatják meg.
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ÚÚggyy  éérrzzii,,  hhooggyy  aa  hhiiddeegg  eelllleenn  mmáárr  ccssaakk  
aa  ssookk  rruuhhaa  ééss  aa  ffûûttééss  sseeggíítt??  TTaarrttssoonn  vveellüünnkk,,  aakkkkoorr

aa  ffüürrddõõrruuhhaa  ééss  aa  nnaappsszzeemmüüvveegg  iiss  eelléégg..  

AKCIÓS AJÁNLATUNK
DDOOMMIINNIIKKAA Hotel Carabela Bavaro 

Beach & Casino Resort **** dec. 2–15. 
14 nap/12 éj repülõvel + all. inc. 

229999  990000  FFtt//ffõõ++iillll..

CCUUBBAA  LLIIBBRREE  KKÖÖRRUUTTAAZZÁÁSS+ÜDÜLÉS KUBÁBAN 
dec. 8–18.  11 nap/9 éj repülõvel + tp. + all. inc. 

az üdülés alatt 550099  990000  FFtt//ffõõ++iillll..

IINNDDIIAAII  AARRAANNYY  HHÁÁRROOMMSSZZÖÖGG
dec. 11–18. 8 nap/6 éj repülõvel + 

4* szálloda + reggeli 332222  990000  FFtt//ffõõ++iillll..

Keresse irodánkban a megjelent 
EEGGZZOOTTIIKKUUSS  ÜÜDDÜÜLLÉÉSSEEKK  

ÉÉSS  VVÁÁRROOSSLLÁÁTTOOGGAATTÁÁSSOOKK,,  HHEEGGYYVVIIDDÉÉKKII
ÜÜDDÜÜLLÉÉSSEEKK,,  SSÍÍ--  ÉÉSS  WWEELLLLNNEESSSS--AAJJÁÁNNLLAATTAAIINNKKAATT..

November 15-ig még tart 
az EELLÕÕFFOOGGLLAALLÁÁSSII  AAKKCCIIÓÓNNKK!!

VVáárrjjuukk  iirrooddáánnkkbbaann
IBUSZ Utazási Iroda

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..
TTeell..::  4466//550088--221100..  FFaaxx::  4466//332266--660066

EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  

CAR-TOUR
International Kft.
3530 Miskolc, 
Arany János u. 11–13.
fszt. 5.
(Arany Corvin Üzletház)

Tel.: 46/506-299
Fax: 46/506-300

Honlap: 
www.cartouronline.hu

E-mail: 
miskolc@cartour.hu

OIH (IKIM): 1753/1998

Pihenés, feltöltõdés,
nyugalom itthon…

VISEGRÁD 6 nap fp. ellátással MTA üdülõben 
16 990 Ft/fõ. Gyermek: 0–10 évig 5000 Ft/fõ.

SZENTENDRE 3 nap reggelivel 4* Wellness Hotel 
19 790 Ft/fõ. 0–6 évig ingyenes, 6–12 évig: 50%, 
12–14 évig: 25%

SOPRON 6 nap, önellátással 
2 fõs 3* apartman 20 290 Ft/fõ

GALYATETÕ 5 nap fp.-ellátással 
Grandhotel 4* wellness 51 690 Ft/fõ

HÉVÍZ 8 nap reggelivel Hotel Alba** 13 990 Ft/fõ

ZALAKAROS 8 nap, fp.-ellátással 
Hotel Termál Liget 3* 20 990 Ft/fõ

HAJDÚSZOBOSZLÓ Hotel Délibáb 3*
Nyugdíjas-akció 8 nap fp.-val 35 990 Ft/fõ
nincs egyágyas felár!!!

GYULA 6 nap fp.-ellátással Erkel Hotel 3* 29 090 Ft/fõ

Fenti ajánlatok XI. 01–XII. 23. között vehetõk igénybe,
a helyek függvényében. Üdülési csekket elfogadunk!

TOVÁBBI AJÁNLATOKKAL 
VÁRJUK IRODÁNKBAN.

HHHHÖÖÖÖLLLLGGGGYYYYEEEEKKKKNNNNEEEEKKKK,,,,     UUUURRRRAAAAKKKKNNNNAAAAKKKK

VVVVéééégggg lllleeeeggggeeeessss     sssszzzzôôôôrrrr tttteeee lllleeeennnn íííí ttttééééssss     fffféééénnnnyyyysssseeeebbbbeeeessssssssééééggggggggeeee llll
CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!

BBBBéééérrrrlllleeeetttt     
11110000%%%%    kkkkeeeeddddvvvveeeezzzzmmmméééénnnnnnnnyyyyeeeellll     

vvvváááállll tttthhhhaaaattttóóóó!!!!
HÖLGYEKNEK, URAKNAK

– wellness hajszabás Jaguár TC melegollóval
– amerikai satírtechnikák
– göndör hajak tartós egyenesítése

HÖLGYEKNEK, URAKNAK
– porcelán- és zselés mûkörömépítés
– manikûr, pedikûr

PPPPiiiitttttttt iiii     SSSSzzzzééééppppsssséééégggghhhháááázzzz

BBBBeeeejjjjeeeelllleeeennnnttttkkkkeeeezzzzééééssss::::     44446666////333355553333----111111114444,,,,     MMMMiiiisssskkkkoooollllcccc,,,,     SSSSzzzzéééécccchhhheeeennnnyyyyiiii     uuuu....     11112222....     

Õszi kollekció, 
folyamatosan 

megújuló 
árukészlettel 

várjuk 
kedves vásárlóinkat 

Divat a jólöltözöttség 

36–52-es méretig.

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  2211––2233..  TTeell..::  4466//334488--559999  
((aa  sszzíínnhháázz  mmeelllleetttt,,  aa  DDéérryynnéé  ttéérr  ffeelléé))

Nôi Divat

COMPUTER PLANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Miskolc, Szinvapark I. emelet

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK!
Tartsa észben november 30-ig tartó AKCIÓNKAT, mi figyeljük Önnek a világot.

1Gb MP3-MP4 videolejátszó+FM rádió 14 990 Ft

380K (800x600), Mikronos és beépített lámpás WEBKAMERA 3990 Ft

Már 45 konfiguráció között válogathat SULINETES AKCIÓNKBAN!!! Már csak december 31-ig.
.....és még sok ezer más.

Vásárolja MA a HOLNAP technikáját a TEGNAP árain.
Az árak a 20% áfát tartalmazzák. Amíg a készlet tart, raktárról. Üzleteinkben kérdezzen minket törzs-
vásárlói programunkról, amivel még nagyobb kedvezményeket szerezhet.
Minden, hirdetést felmutató vásárlónk között értékes nyereményeket sorsolunk ki!!!
www.planets.hu

20% kedvezmény
minden áruból

Bolt, mûhely: 
Miskolc, Déryné u. 12.
(a színház mellett lévô utca)
Karikagyûrû-vásárlás esetén

kérésre nevet és dátumot
ajándékba vésünk

Az akció november 30-ig tart!

CCssóóttaaii  éékksszzeerr
Novemberi AKCIÓ

TTeell..//ffaaxx::

((4466))  

334444--888811

Megérkeztek a 2007-es irhamodellek,
bôrkabátok és szôrmebudák!

Bôvült az árukészletünk.
Bundákhoz illô kalapok, sálak, kesztyûk, táskák, ernyôk.

Szolgáltatásaink: javítunk, alakítunk, átszabunk,
új terméket készítünk!

Jutka Szûcs, Miskolc, Rákóczi u. 1
www.jutkaszucs.fw.hu � Telefon/fax: 46/413-222. 

Nyitva: hétfôtôl péntekig 9.00–17.30-ig, szombat: 9.00–13.00-ig
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A VB Leasing Cégcsoport egyre ismer-
tebb és stabilabb finanszírozóvá válik. 10
éves piaci jelenlétünk új szakaszhoz érke-
zett. Az eddig elért eredményeinkre alapozva
új megoldások és a változó piaci igények
kiszolgálása indokolt. A cégcsoportunk
célja, hogy piaci pozícióit tovább erõsítse
a kis- és középvállalatok között. Vélemé-
nyünk szerint ez a szolgáltatások színvo-
nalával és rugalmas termékekkel érhetõ el
a leghamarabb.

Fiatalos lendülete komoly tapasztalatokkal pá-
rosul. A személygépkocsi-üzletágunkban a pénz-
ügyi és operatív lízingkonstrukciók mellett kölcsönt,
valamint autókészlet-finanszírozási konstrukciókat
kínálunk partnereinknek. A Flotta/autópark keze-
lést 2006 októberében vezettük be azzal a céllal,
hogy a kis- és közepes vállalkozások, nagyválla-
latok számára testre szabott megoldásokat nyújt-
sunk gépjármûparkjuk költségeinek teljes körû
csökkentésére. A VB Leasing a flottakihelyezés ke-
retében minden munkát – a gépkocsik beszerzé-
sétõl, üzemeltetésén át egészen az értékesítésig
– átvállal, a gépjármûvek minél alacsonyabb szin-
tû mûködési költségeinek elérésével. Ennek része
az Integrált CASCO, a teljes körû, havi törlesztõ-
díjba épített casco-biztosítás. Banki háttérrel ren-
delkezõ finanszírozóként a lehetõ legkedvezõbb
havidíjat tudjuk biztosítani ügyfeleink részére,
amelyhez lakossági vagy vállalati ügyfélként nem
jutnának hozzá.

Haszongépjármû-üzletágunkban tehergépjár-
mûvek, földmunkagépek, egyéb építõipari gépek
és targoncák finanszírozásával foglalkozunk. A nö-
vekvõ igényeknek üzletágunk oly módon szeret-
ne megfelelni, hogy nem csak a volumen növe-
kedését, hanem a megbízható, jól mûködõ part-
nerkapcsolatokat is messzemenõen szem elõtt tart-
ja. 2006-ban Magyarországon a haszongépjármû-
finanszírozás az elsõ háromnegyed évben 15 szá-
zalékkal nõtt a tavalyi idõszakhoz képest. Annak
érdekében, hogy meglévõ és új partnereink elé-
gedett törzsvevõkké váljanak, legfontosabb szem-
pontunk, hogy a szolgáltatásunk magas minõsé-
gû legyen. Ennek megfelelõen a szakterületen ott-

honosan mozgó munkatársakat foglalkoztatunk,
Budapesten és vidéken egyaránt.

A gép-berendezés osztályunkon 2006-ban új
csapat kívánja bõvíteni és átalakítani az értékesí-
tési csatornáit. A jövõbeli tervek között szerepel a
partnerhálózat kiépítése és az ügyfelek elége-
dettségének növelése a szolgáltatás színvonalá-
nak emelésével. A cégcsoporton keresztül finan-
szírozható minden olyan egyedileg azonosítható
és a piacon másodlagos forgalmi értékkel bíró lí-
zingtárgy, amely vagyonbiztosítás alá vonható, a
nyomda-, fém-, fa-, élelmiszer-, mûanyagipari gé-
pektõl kezdve a komplett gyártósorokon, a me-
zõgazdasági és az irodai multifunkcionális gépe-
ken keresztül az orvosi berendezésekig. A ter-
mékpaletta a folyamatos fejlesztéseknek köszön-
hetõen a megújuló energiát hasznosító berende-
zések finanszírozásával bõvül.

Cégünk számára folyamatos kihívás az ügy-
felet szolgáló, a piachoz igazodó termékek, szol-
gáltatások kidolgozása. A havidíjak csökkenté-
sével nem lehet hosszú távú sikereket elérni.
Fontos, hogy rugalmas megoldásokkal álljunk elõ.
Biztosítani tudjuk, hogy ügyfeleink választható idõ-
pontban, megemelt részletet fizethessenek be,
ami egy vállalkozó számára egyszerre jelent le-
hetõséget és biztonságot. Az infrastruktúra fo-
lyamatos fejlesztésének köszönhetõen ügyfele-
ink gyors szerzõdéskötésre számíthatnak, ráa-
dásul helyben.

VB LEASING – LENDÜLET 
ÉS DINAMIZMUS

VB Pénzügyi Lízing Zrt.
Az Österreichischen Volksbanken 
és a VR LEASING AG csoport tagja

www.vbleasing.hu

MISKOLC
H-3530 Miskolc Arany J. u. 11–13. 

Tel: +36 46 413 393 
Fax: +36 46 505 412

e-mail: miskolc@vbleasing.hu

Tízéves fennállását ünnepelte ügyfelei körében a CIB Bank mis-
kolci fiókja november 7-én a Miskolci Nemzeti Színházban. A ju-
bileum kapcsán Lovász Gergely fiókigazgatóval beszélgettünk.

MiNap: Hogyan értékelné a miskolci CIB fiók elmúlt tíz évét?
L. G.: Az elmúlt évtized a CIB miskolci fiókjának életében a dina-

mikus fejlõdés jegyében zajlott. Kezdetben elsõsorban exkluzív vál-
lalati szolgáltatásokat nyújtottunk, mára azonban univerzális pénzin-
tézetként teljes körû kereskedelmi és befektetési banki szolgáltatá-
sokat kínálunk vállalati és lakossági ügyfelek számára egyaránt.
Köszönhetõ ez természetesen annak a folyamatnak, ami a CIB stra-
tégiáját az elmúlt tíz évben kísérte, mindenekelõtt a lakossági ügyfe-
lek, valamint a kis- és középvállalkozások irányába történt nyitásnak,
az intenzív termékfejlesztésnek, amivel párhuzamosan a fiókhálózat
bõvítése is kiemelt figyelmet kapott. Ily módon került sor 2006. jú-
niusában második fiókunk megnyitására is, a Corvin utca 2. szám
alatt.

MiNap: Miben más az új fiók, milyen szolgáltatásokkal állnak itt
az ügyfelek rendelkezésére?

L. G.: Corvin utcai fiókunk célja a lakossági ügyfelek magas szín-
vonalú kiszolgálása — a két fiók adta lehetõségek révén — a ko-
rábbinál még kényelmesebb környezetben. Vállalati hitelezéssel to-
vábbra is a Déryné utcai központi fiókunk foglalkozik. A nyitás óta
eltelt rövid idõszak tapasztalatai alapján is elmondhatom, hogy a város
lakói igen gyorsan megszerették az új CIB fiókot, amiben a jó hely-
színválasztás mellett komoly szerepe van annak a négyfõs csapat-
nak is, amely az ügyfelek kiszolgálását végzi a Corvin utcában. Az itt
dolgozó csapatnál jól ötvözõdik a többéves banki tapasztalat a fiata-
los lendülettel.

MiNap: Milyen visszajelzéseket kaptak az új fiók és az ott dolgo-
zók munkájával kapcsolatban?

L. G.: Az ügyfelek elégedettségét — úgy gondolom — legjobban
az bizonyítja, hogy az alig három és fél hónap alatt 520 számlát nyi-
tottak nálunk, a hitelkihelyezések volumene pedig elérte a 100 millió
forintot. Részben a kamatadó bevezetésének hatására jelentõs, több
mint 350 millió forint összegû betétállománnyal rendelkezünk .

MiNap: Miben más a CIB, mint a többi bank, miért érdemes Önök-
höz betérni?

L. G.: Univerzális bank lévén nálunk egy helyen minden típusú
pénzügyi szolgáltatást lehet igényelni, beleértve a lízing, a faktoring,
a biztosítási, a nyugdíjpénztári, valamint a lakás-elõtakarékossági le-
hetõségeket is.

MiNap: Milyen akciójukra hívná fel az érdeklõdõk figyelmét?
L. G.: November 30-ig például a CIB Szabad Felhasználású Jel-

záloghitel svájci frank alapon igen kedvezõ teljes hiteldíjmutató (THM)
mellett igényelhetõ. Ez egy 1,6 millió forint összegû hitel esetén 20
éves futamidõvel 5,65% THM-et jelent havi 11 900 forint törlesztõ-
részlettel. Ami a szabad felhasználású jelzáloghitelek legfõbb elõnye
az egyéb, magánszemélyek által igénybe vehetõ hitelekkel szemben:
a kötetlenség, vagyis bármilyen hitelcélra felhasználható (utazás, ta-
nulás, autó- vagy egyéb áruvásárlás, adósságrendezés stb.), és a sok-
féle futamidõ miatt igen alacsony havi törlesztõrészlettel is lehet szá-
molni. Ezen túlmenõen fontos tényezõ, hogy a hitelösszeg csak a fe-
dezetként felajánlott ingatlan értékétõl függ és nagyobb mértékû is
lehet, mint például egy átlagos személyi hitel esetében; továbbá nem
mellékes, hogy jövedelemigazolás nélkül is igényelhetõ, tehát sem a
jövedelem nagyságának, sem a munkaviszony idõtartamának iga-
zolására nincs szükség.

MiNap: Tíz év bizony nagy idõ egy cég életében. Hogyan tovább?
Miképp tervezi a jövõt a miskolci CIB?

L. G.: Folytatni kívánjuk az intenzív növekedést elsõsorban a la-
kossági területen, úgy betéti, mint hiteloldalon. Várhatóan november
végén új betéti akcióval jelentkezünk, amely reméljük, kedvezõ fo-
gadtatásra talál. De addig is ügyfeleink akár évi 12%-os kamattal köt-
hetik le pénzüket, amennyiben meghatározott befektetési alapot vá-
lasztanak mellé. A vállalkozások gördülékeny mûködését elõsegítendõ,
a jövõben is készek vagyunk akár személyre szabott konstrukciókat
is kidolgozni, legyen szó egyszerûbb vagy strukturált pénzügyi meg-
oldásokról. Szeretettel várjuk mindkét fiókunkban már meglévõ és
leendõ ügyfeleinket. 

Jubilál a CIB

TÍZ ÉV 
AZ ÜGYFELEKÉRT

CIB BANK ZRT.
www.cib.hu �� 3525 Miskolc, Déryné u. 11. �� Tel.: 46/412-399 �� Fax: 46/412-443

Nyitva tartás: hétfõ–kedd–csütörtök 8.30–16.00, szerda 8.30–17.00, péntek 8.30–14.30
3530 Miskolc, Corvin u. 2. �� Tel.: 46/502-760 �� Fax: 46/502-769

Nyitva tartás: kedd–szerda–csütörtök 8.30–16.00, hétfõ 8.30–17.00, péntek 8.30–14.30.

Lovász Gergely fiókigazgató.



A Nemzeti Hírközlési Hatóság
most közzétett gyorsjelentése
szerint a szélessávú hozzáféré-

sek száma az öt egykori mono-
pol szolgáltató, valamint az idén
elõször figyelembe vett vezetõ
alternatív szolgáltatók és a leg-
nagyobb kábeltelevíziós társa-
ságok önkéntes adatközlése
alapján augusztus végén meg-
haladta a 760 ezret, ami csak-
nem 25 százalékos növekedés
a januári adathoz képest.
Korábban a jelentés kizárólag a
korábbi monopol szolgáltatók
adataira épült, ezért a mostani
adatok a tavalyiakkal nem vet-
hetõk össze.

A gyorsjelentésben augusz-
tustól szereplõ kábelmodemes

adat a négy legnagyobb, a hazai
kábelmodemes piacon 85-90
százalékos piaci résszel bíró
szolgáltató adataira épül. Idén au-
gusztusban a szélessávú elõfi-
zetések számának növekedése
mellett folytatódott a bekapcsolt
vezetékes telefonvonalak szá-
mának csökkenése is. A hónap
folyamán a vonalak száma több
mint 9 ezerrel 3,375 millióra csök-
kent, így augusztus végén a 100
fõre jutó vonalszám a július végi
33,61-rõl 33,52-re mérséklõdött.
A háztartások vezetékestelefon-
ellátottságának aránya egy
hónap alatt 67,09 százalékról
66,87 százalékra csökkent. A
kezdeményezett hívások idõtar-
tama augusztusban 720 millió
perc volt, csaknem 5 százalék-
kal több, mint egy hónappal ko-
rábban. 

Szakmai fórumot rende-
zett november 3-án Mis-
kolcon az öt éve mûködõ
B.-A.-Z. Megyei Környeze-
ti Nevelõk Egyesülete
(KÖNE). A találkozón vá-
rosi, egyetemi vezetõk,
környezetvédelmi civil
szervezetek képviselõi,
projektvezetõk tartottak
elõadást, konzultációt a
környezettudatos nevelés
jelentõségérõl. 

Hegymeginé Nyíri Enikõ,
a KÖNE társelnöke lapunk-
nak elmondta: az egész
emberiséget érintõ, súlyos-
bodó környezeti válság el-
hárítására nemzetközi
egyezmények és hazai tör-
vények születtek, illetve lép-
tek életbe. A kérdés fon-
tosságát jelzi, hogy Ma-
gyarországon a fiatalok ok-
tatását-nevelését szabályo-
zó közoktatási törvénybe is be-
került és jelentõs szerepet ka-
pott e téma. Végrehajtását se-

gíti az Oktatási Minisztérium
(OM) és a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium (KVVM)

együttmûködési megállapodá-
sa is, amelynek értelmében a
két minisztérium együttmûködik
a környezeti nevelés, így az
erdei iskola program fejleszté-
sében. A Környezeti Nevelõk
Egyesülete mûködésének ed-
digi öt esztendeje alatt példa-
értékû és eredményes kapcso-
latot alakított ki bel- és külföldi
környezetvédelmi civil szerve-
zetekkel, szakmai továbbkép-
zéseket szervezett és szervez,
rendbetette és „diákvédnök-
ség” alá helyezte a Majális
parktól a Szeleta irányába hú-
zódó tanösvényt, amely fontos

élõhelyeket tartalmaz – a
diákoknak és az idõsebb
turistáknak is tanulságos
élmény végigmenni rajta.
Oktató programcsoma-
gokat, videofilmeket ké-
szítenek, könyvet adtak
ki a környezeti nevelés
helyzetérõl és stratégiá-
járól Borsod-Abaúj-Zem-
plén megyében. Erdei is-
kolát mûködtetnek a
Bükki Nemzeti Parkban,
Rejteken. Mint Hegyme-
giné Nyíri Enikõ kihang-
súlyozta, a Környezet-
védelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium, illetve az Ok-
tatási Minisztérium közös
célja, hogy megteremt-
sék a feltételeket: minden
általános iskolás korú
gyermek tanulmányainak
elsõ nyolc éve alatt leg-
alább egyszer eljusson
erdei iskolába. 

A KÖNE társelnöke
eredményesnek és sikeresnek
értékelte a november 3-iki fóru-
mot, mint mondta, több mint ki-
lencven meghívott vett részt a ta-
lálkozón a megye minden  ré-
szébõl. Az elõadók között, a
KÖNE projektvezetõi mellett kép-
viseltette magát a Miskolci
Egyetem Földtudományi és
Teleptani Tanszéke, a Bükki
Nemzeti Park Igazgatósága és
Miskolc város vezetése is. A ren-
dezvény ideje alatt tematikus ki-
állítást is megtekinthettek az ér-
deklõdõk a Teleki Tehetség-
gondozó Kollégiumban, a fórum
helyszínén.                   Sz. S. 
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Akár Shakespeare Viharja is kezdõdhetne úgy, mint a – színmûnek
nevezett – Robinson játék: Nino D’Introna és Giacomo Ravicchio da-
rabja. A vihar naturalista megjelenítése, hang- és fényeffektjei meg a há-
borgó tengerként lebegtetett drapéria ellen azonban akkor is tiltakoz-
nánk. (Talán már Lessing is protestált volna a 18. század közepén.) De
nem szeretnék csapdába esni a nagy dramaturg említésével, tudniillik
ezt is õ írta: „Az igazi mûbíráló nem a saját ízlésébõl vezeti le a szabá-
lyokat, hanem ízlését ama szabályok szerint alakítja ki, melyeket a dol-
gok természete megkövetel.”

Lássuk tehát a dolgok természetét! 
A lakatlan sziget remek drámai tér; (százszor kipróbálva színházban,

filmen) az extrém helyzetben sokszínûségükben mutatkozhatnak meg a
jellemek, az összeütközések végletesen tragikus, vagy komikus (tragi-
komikus) szituációkat teremthetnek. A szerzõknek ez a lehetõség ada-
tott, mikor a két férfit összehozzák egy háztetõn, akik repülõszerencsét-
lenség folytán zuhantak a tengerbe. A toruvaille – a nagy ötlet az igazi
lelemény – pedig az lenne, hogy a  két „partra vetett” nem egy nyelvet
beszél. A dolog még tetõzhetõ, ha a különbség nemcsak lingvális, hanem
a karakterekben is megmutatkozik. 

Mindez a sok lehetõség jórészt kihasználatlan maradt, amiért igaz-
ságtalanság lenne csak a szerzõket kárhoztatni. Az elõadás közhelyes-
ségét, fantáziátlanságát a rendezõ ? Achim Conrad – számlájára kell ír-
nunk. 

A vízbõl kiemelkedõ háztetõn (Bozóki Mara lejtõs tere hatalmas ké-
ménnyel, tévéantennával, tetõablakkal) eléggé kilátástalan a helyzet, a
két férfi azonban ezt valahogy nem érzi. Nincs tétje a drámának. 

Na, de ahogyan – a kezdeti ellentétek és bizalmatlanság oldódásá-
val, a nyelvi nehézségeken úgy-ahogy úrrá válva – egyre közelebb ke-
rülnek egymáshoz a kivetettek, az azért valami. Akár filozófiát is kerekít-
hetünk a más-más nyelvet beszélõ emberek egymásrautaltságáról, akik-
nek a maguk „szigetén” meg kell kapaszkodniuk, ami egymás megér-
tése nélkül lehetetlen. 

De nem írhatunk publicisztikát egy színházi elõadás okán. A színpa-
don múlt nélküli és jövõbe nem tekintõ, elnagyolt jellemû figurák játsz-
szák – jó esetben a bohóctréfák szintjén – groteszkre hajazó játékukat.
Nincs szorongás, nincs létbizonytalanság. Igazi nyelvi leleményekrõl szó
sincs, a humor erõltetett. Még a szabadulás megteremtett lehetõsége
se eufórikus öröm, tudniillik, hogy emberségünkkel, találékonyságunk-
kal mi ketten úrrá lettünk egy lehetetlen helyzeten. A szigettõl és egy-
mástól való búcsú csaknem érzelgõs. Mindazonáltal a két jó, de több-
re érdemes színésznek (Valentin Stroh, Molnár Sándor Tamás) javára
vált a közös játék. Végül majd a közönség dönt a regensburgi meg a
miskolci színház koprodukciójáról. 

(gyarmati) 

ROBINSON & CRUSOE

Tisztelt 
Olvasónk!
Ha bármilyen panasza,

észrevétele van lapunk ter-
jesztése kapcsán, ezentúl
hívhatja a 46/503-501/100-
as telefonszámot. Hívjon, és
üzenetrögzítõnkön hagyjon
üzenetet!

Játékszíni premier 

A szélessávú internet-hozzáférések száma augusztusban
mintegy 30 ezerrel nõtt: az ADSL-kapcsolatoké közel 20 ezer-
rel 520 ezerre, míg a kábelmodemeseké 9 ezerrel 240 ezerre
emelkedett. 

INNOVÁCIÓS HÍREK

EGYRE TÖBBEN A VILÁGHÁLÓN

Többek között Fedor Vilmos, Miskolc alpolgármestere is felszólalt a fórumon.

Szakmai fórumot tartottak

FONTOS A KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS

Már szerelték a héten a ka-
rácsonyi égõket Miskolcon.
Idén újabb, többek között a
Kazinczy, a Corvin és a Déryné
utca is ünnepi fényt kap. A
díszkivilágításra az önkor-
mányzat idén 8 és fél millió fo-
rintot fordít.

Újból ünnepi díszbe öltözik a
belváros. Az ÉMÁSZ szakembe-
rei a héten megkezdték a kará-
csonyi égõk felszerelését. Miskolc
díszkivilágítása 2004-ben egy or-
szágos fotópályázaton is díjazott
lett. Megújult, és a Széchenyi ut-
caihoz hasonló kivilágítást kap-
tak a Szemere és Kazinczy utcák,
az innen felszabaduló, régebbi dí-
szítõelemeket forgalmi csomó-
pontoknál – például Hejõcsabán
és a Gömöri pályaudvarnál – he-
lyezték el. Az ÉMÁSZ felajánlá-
sából és finanszírozásával látvá-

nyos díszkivilágítást kapott az
Újgyõri fõtér, a Tiszai pályaudvar,
a Búza tér, az Ady Endre Mûve-
lõdési Ház és a Kandia köz is..
Emellett még több utca és út-
szakasz, többek között a nem-
régiben kiszélesített Corvin utca
pompázik majd karácsonyi fé-
nyekben.

Szerelik a díszkivilágítást

Bel- és kültéri burkolatok, kádak, csaptelepek, 
masszázskabinok, fürdôszobai bútorok, kiegészítôk, 

térkövek, segédanyagok teljes köre.
Exluzív masszázskádjainkra 10% kedvezményt adunk!!!

Mosdócsaptelep 16 300 Ft, kádtöltô 20 200 Ft, 
zuhanycsaptelep 16 800 Ft, 

Hansgrohe csaptelep 21 350 Ft, bidé 17 300 Ft!

Laguna Fürdôszobaszalon
Nyitva: hétfô–péntek 8.00–17.00

Szombat: 8.00–13.00

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 115. Tel.: 46/508-551. Fax: 46/508-552


