
IIIIII..  éévvffoollyyaamm  5500..  sszzáámm    �� TTéérrííttééssmmeenntteess    �� 22000066..  nnoovveemmbbeerr  1188..

8855  000000  ppééllddáánnyy

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

MISKOLCI NAP

A jövõre várható közüzemi
és egyéb városi szolgáltatá-
sokat érintõ, tervezett díjeme-
lésekrõl tartott tájékoztatót
Orosz Lajos alpolgármester,
és Bernáth Attila, a Miskolc
Holding Zrt. stratégiai igazga-
tója.

Orosz Lajos egyebek mellett el-
mondta, hogy a miskolci köz-
üzemi díjak most ismertetett mó-
dosítására irányuló javaslatot no-
vember 30-án tárgyalja a városi
közgyûlés. Az alpolgármester ki-
hangsúlyozta, hogy a város ver-
senyképességét, fejlesztési lehe-
tõségeit, egész jövõjét hosszú
távra befolyásoló döntésekrõl van
szó. Az új tarifákat a gazdasági re-
alitások mellett az igazságosság
és a szociális szempontok maxi-
mális figyelembevétel dolgozták
ki. Fontos szempont volt, hogy a
miskolci szolgáltatási díjak jövõ-
re is alacsonyabbak maradjanak
a hasonló nagyságrendû városok
díjainál. Az önkormányzat 2007-
ben is biztosítja a Miskolc Holding
Zrt. szolgáltató cégei számára az
idei, kétmilliárdos támogatást,
hogy ezzel is mérsékelje a fo-
gyasztókra háruló terheket, ugyan-
akkor elvárja a vállalatoktól, hogy
õk is tárják fel belsõ tartalékaikat
a díjak mérséklése, a szolgálta-
tások színvonalának biztosítása
érdekében.

Bernáth Attila tételesen ismer-
tette a szolgáltató cégek 2007-re
tervezett árváltozásait. Eszerint a
Miskolci Hõszolgáltató Kft. tarifái-
nál összességében 9,44 százalé-
kos emelés várható jövõre (az
alapdíj változatlan marad, a hõdíj
17,47 százalékkal, a melegvízdíja
pedig 10,7 százalékkal nõ). A

Miskolci Vízmûvek Kft. a tervek
szerint két lépcsõben hajt majd
végre áremelést: 2007. január 1-
jétõl a lakossági víz- és csatornadíj
19 százalékkal, július 1-jétõl pedig
további 12,5 százalékkal emelke-
dik. A Régió Park Kft. (óránkénti)
parkolási díjaiban a zöld zónát il-
letõen 13,3 százalékos (20 Ft-os),
a sárga zónát illetõen 16,7 száza-
lékos (20 Ft-os), a kék zónában
pedig 11,1 százalékos (10 Ft-os)
emelkedés várható. Az önkor-
mányzati bérlakások bérleti díja 9
százalékkal, a szemétszállításé 6
százalékkal, a temetõi szolgálta-
tásoké pedig ugyancsak 6 szá-
zalékkal emelkedik. A piaci díjak
változatlanok maradnak.

Bernáth Attila külön kitért a
Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
helyzetére. Mint mondta, a külsõ
gazdasági hatások és a belsõ té-
nyezõk – például a csökkenõ
utaslétszám – ezt a céget olyany-
nyira nehéz helyzetbe hozták,
hogy itt nem csupán tarifa-eme-
lésekre, hanem komoly raciona-
lizálási intézkedésekre, struktúra-
váltásra is szükség van. A miskolci
tömegközlekedés díjai két lép-
csõben emelkednek jövõre: 2007.
január 1-jétõl 23 százalékkal, jú-
lius 1-jétõl pedig további 13 szá-
zalékkal. Így a jelenleg 130 Ft-os
vonaljegy január 1-jétõl 160, júli-
us 1-jétõl pedig 180 Ft-ba kerül
majd. A jelenleg 3910 Ft-os kom-
binált bérlet január 1-jétõl 4500,
július 1-jétõl pedig 4900 Ft-ba
kerül. 

Mint elhangzott, ez csupán elõ-
zetes tájékoztatás, ha a közgyû-
lés jóváhagyja a tervezett díjkor-
rekciókat, valamennyi érintett szol-
gáltató cég külön-külön is rész-
letes tájékoztatást ad majd jövõ
évi díjszabásairól.             Sz. S.

Új, korszerû turisztikai infor-
mációs rendszer segíti a
Miskolcra látogató, vagy ezt
tervezõ turistákat.

A Polgármesteri Hivatal Kulturális
és Vendégforgalmi Osztályának
idegenforgalmi és városmarke-
ting-feladattervében szerepelt egy
multimédiás turisztikai CD és egy
városi turisztikai portál elkészítése. 

Ez utóbbi a www.miskolctour.hu,
a www.miskolctour.com, illetve a
www.miskolctour.eu címeken ér-
hetõ el, emellett frissítik a város hat
pontján található érintõképernyõs
információs tornyok tartalmát.
Vállalkozói együttmûködéssel lét-
rehoznak a belvárosban – elõször
a Szinva-teraszon, majd a Városház
téren, a Hõsök terén és a Déryné
utcában – ingyenes, vezeték nél-

küli, szélessávú internet (WIFI) el-
érést biztosító pontokat is. 

Fedor Vilmos alpolgármester
az információs rendszert bemuta-
tó sajtótájékoztatón hangsúlyozta
a városfejlesztéshez kapcsolódó új
idegenforgalmi koncepció fontos-
ságát: mint fogalmazott, fontos,
hogy Miskolc meg tudja mutatni or-
szágnak-világnak az értékeit, s
azokat a pozitív változásokat, ame-
lyek az utóbbi idõszakban itt vég-
bementek.  

Tompa Sándor képviselõ, az
önkormányzat Városfejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottságának az
elnöke a turizmusban rejlõ gaz-
dasági lehetõségekrõl szólt. Mint
mondta, az idegenforgalomból
származó bevételek országosan el-
érik a nemzeti össztermék 8,5
százalékát, s Miskolcnak is nagy
lehetõségei vannak ezen a terüle-

ten, Európa-szerte egyre növekvõ
igény tapasztalható az igényes
vendéglátás iránt. Tompa Sándor
azt is elmondta, hogy az utazni vá-
gyók ma már 80 százalékban az
interneten keresztül tájékozódnak,
ezért ezt a területet nyilván ki-
emelten kell kezelni a városmar-
ketingben. 

Miskolc turisztikai portáljának
szerkesztésébe miskolci fiatalokat
is bevontak a készítõk, ezzel is je-
lezni kívánva az önkormányzat és
a hivatal nyitottságát, fogadó-
készségét az együttgondolkodás,
a civil szféra elképzelései iránt.
Tartalmában, felépítésében ha-
sonló a portálhoz a Miskolcot be-
mutató multimédiás CD is, amely
minden, napjainkban használt szá-
mítógépen futtatható, operációs
rendszertõl függetlenül.

Sz. S. 

Emelkednek
a szolgáltatási díjak

Portál, CD, internet

Új turisztikai információs rendszer

Bezárás vár a Diósgyõri
Kórház szülészeti osztályá-
ra. Évek óta csökken a szü-
letésszám, emiatt indoko-
latlanná vált, hogy három
osztály mûködjön Miskol-
con. A régióban 1790 ágyat
kell átalakítani, ebbõl 700
meg fog szûnni. 

Az errõl szóló reformterve-
zet szerdán került a kormány
elé, de egyelõre nem született
döntés a kórházak átalakítá-
sáról. Alapdöntéseket hoztak,
de a részleteket várhatóan
csak pénteken – lapzártánk
után – hozz(t)ák nyilvános-
ságra.

A minisztériumi anyagban
megnevezték azt a 48 súly-
ponti kórházat is, amelyek a
jövõben kiemelt, magas szin-
tû szolgáltatást biztosító, re-
gionális központok lennének.
A tervezet szerint velük szer-
zõdik majd az egészségbiz-
tosító, a fennmaradó ágyszá-
mokra pedig pályázni lehet.
Mindehhez pontos ágyszá-
mokat is rendelnek. Emellett
szakmánként is meghatároz-
zák, hogy az egyes régiókban
milyen kapacitás szükséges.
Ez Miskolcon a B.-A.-Z. Megyei
Kórház lenne, de itt is 50 ágy le-
építését írják elõ, ami a gyer-
mekgyógyászatot, a belgyógyá-
szatot, a sebészetet és a sür-
gõsségi betegellátást érintené. 

Szerepel szintén a listán, de 140
aktív ággyal kevesebb lesz a

Szent Ferenc Kórházban is. Ami
garantált, az a 120 tüdõgyógyá-
szati ágy, de már ez is negyven-
nel kevesebb, mint ami jelenleg
van. Pályázni kell viszont a reu-
matológiai és belgyógyászati he-
lyekért. Ahogy a Diósgyõri, úgy
a miskolci Semmelweis Kórház

sem szerepel a minisztériumi lis-
tán. Ez nem azt jelenti, hogy ezek
megszûnnének, az átalakulás-
ról, összevonásról – minisztériu-
mi pályázatok segítségével –
helyi szinten a Regionális
Egészségügyi Tanácsok dönt-
hetnek majd. Így az, hogy pon-

tosan mely osztályokat, esetleg
intézményeket kell bezárni, csak
késõbb derül ki. A két városi kór-
ház között is megkezdõdött már
az egyeztetés. Egyelõre az tûnik
biztosnak, hogy a Diósgyõri
Kórház szülészete nem marad
meg.

A megyei és a Szent Ferenc lett súlyponti kórház

ÁTALAKÍTÁS ÉS ÁGYSZÁM-CSÖKKENTÉS

A miskolci közgyûlés 2005.
november 17-ei ülésén döntött
arról, hogy az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társasá-
gok hatékonyabb mûködte-
tése 2007. január 1-jétõl a vál-
lalatcsoport holding-típusú irá-
nyításával valósuljon meg. 

A tagvállalatként a Miskolci
Ingatlangazdálkodó Zrt.-t, a MIVÍZ
és MIHÕ Kft.-ket, a Városgazda
Kht.-t, a Régió Park Miskolc Kft.-t,
a Miskolci Kommunikációs Kht.-t,
a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-t,
a Szocio-Produkt Kft.-t és a Városi
Fürdõüzemeltetõ, Vagyongazdál-
kodó és Szolgáltató Zrt.-t magá-
ban foglaló Miskolc Holding Zrt.

vállalatcsoportot hivatalosan 2006.
július 6-án alakította meg a köz-
gyûlés. A holding igazgatóságá-
ba Melkovicsné Tömösi Katalint,
dr. Halmai Gyulát, Balázs Andrást
és Juhász Imrét jelölték. Az igaz-
gatóság elnökévé dr. Halmai
Gyulát választották, akivel a vál-
lalatcsoport céljairól, a jelenlegi
helyzetrõl, és a tervekrõl beszél-
gettünk.

– Milyen anyagi és személyi fel-
tételekkel kezdi meg mûködését
a holding? 

– A Miskolc Holding Zrt. for-
mailag egy harmincmilliós rész-
vénytársaságként indult, második
lépcsõben történt az az appor-
tálás, amikor a város tulajdoná-
ban lévõ részvények és üzletré-
szek a polgármesteri hivatal pán-
célszekrényébõl jelképesen is
átkerültek a holdinghoz. Szám-
szerûen ez több mint tizenhat-
milliárdos tõkeemelést jelentett –
tehát ma már elmondhatjuk, hogy

a Miskolc Holding Zrt. 16 milliárd,
251 millió forint tõkével rendel-
kezik. Ilyen módon az egyik leg-
nagyobb, miskolci székhelyû vál-
lalatcsoportról van szó, több mint
2900 munkatárssal, és több mint
25 milliárd forint éves tervezett ár-
bevétellel. 

Ezek a számok önmagukban
is jelentõsek, s ha azt nézzük,
hogy ezek a vállalatok milyen
szolgáltatásokat nyújtanak, és
milyen tevékenységeket végez-
nek, mindenki számára egyér-
telmû: a város, a városban élõk
mindennapjait nagyon jelentõ-
sen befolyásoló vállalatcsoport-
ról van szó. Sok múlik azon – a
lakók közérzetét illetõen is – hogy
ezek a cégek milyen feltételek
mellett, milyen minõségû szol-
gáltatásokat nyújtanak, s hogy mi-
lyen szerepet tudnak vállalni a
város fejlesztésében. 

– Melyek az elsõdleges célki-
tûzéseik?

– A holding létrejöttekor az ön-
kormányzat és a polgármester úr
nem csupán azt fogalmazta meg
elvárásként, hogy a vállalatcso-
port belátható idõn belül önkor-
mányzati támogatás nélkül – tehát
nullszaldósan – mûködjön, bár ez
sem kis dolog, s legalább két-
milliárdos egyenlegjavulást téte-
lez föl. Jelenleg körülbelül ennyi
támogatást vesznek igénybe a
holdinghoz tartozó cégek a város
kasszájából. Ezen túl azonban azt
is a holding feladatául szabták,
hogy a tagvállalatok tevékenysé-
gi körébe esõ területen megva-
lósuló fejlesztési projekteket ko-
ordinálja, összehangolja, és azok
megvalósításában hatékonyan
lépjen fel. Nagyon nagy jelentõ-
séggel bír, és sokat beszélünk
róla, milyen fejlesztési források áll-
hatnak rendelkezésre szûkebb
és tágabb régiónkban a következõ
hétéves tervezési ciklusban. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Szervezõdik a holding

EGYSÉGES CÉGCSOPORT MISKOLCON

Tovább kell fejleszteni ha-
zánk és India gazdasági kap-
csolatait úgy, hogy minél több
befektetõ érkezzen Miskolcra
az ázsiai országból.

A borsodi megyeszékhely meg-
felelõ infrastruktúrával és jelentõs
tudásbázissal rendelkezik, így
minden adott egy kölcsönös, elõ-
nyös együttmûködéshez – hang-
zott el India magyarországi nagy-
követe és Káli Sándor tárgyalásán. 

Magyarország és India kiterjedt
gazdasági kapcsolatokkal ren-
delkezik. Az ázsiai ország ipará-
ban jelentõs szerepe van az au-
tógyártásnak és az informatiká-
nak.

– Már most is jelen van három
indiai cég Magyarországon. Ezek
mindegyike információs techno-
lógiák gyártásával foglalkozik és
mintegy 12 ezer magyarnak adnak
munkát. Azt szeretnénk, ha még
több indiai befektetõt tudnánk az
önök hazájában letelepíteni, ez
mindkét országnak a hasznára
válna – mondta a városházán

Randzsit Rae, India magyaror-
szági nagykövete.

A nagykövet szerint az indiai
befektetõk eddig csak Budapest
és térsége után érdeklõdtek.
Randzsit Rae hozzátette: ez a ten-
decia mára megváltozott, több
olyan vállalatról is tud, amelynek

komoly tervei vannak az észak-
magyarországi régióban és Mis-
kolcon.

Káli Sándor, Miskolc polgár-
mestere hozzátette: a jövõ héten
indiai befektetõk érkeznek Mis-
kolcra, akikkel egy hosszútávú
együttmûködésrõl tárgyal majd.

INDIAI BEFEKTETÉSEK MISKOLCRA 

Káli Sándor (balról) Randzsit Rae-vel a városházán.
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A Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt. gazdálkodását és
lehetõségeit alapvetõen
meghatározza a makrogaz-
daság mutatóinak alakulása,
az ország és Miskolc város
költségvetésének korlátai.

A közelmúltban beveze-
tésre került gazdasági intéz-
kedések rendkívül érzéke-
nyen érintik a Miskolc Városi
Közlekedési Zrt. további ter-
veit, a szolgáltatással kap-
csolatos elképzeléseit. A tár-
saságnak többek között ki kell
gazdálkodnia a szeptember 1-
jén bevezetett általános for-
galmi adó emelésébõl adódó
veszteségeket, a csökkenõ
támogatások hatását, a jog-
szabályváltozások ellenére
elmaradt tarifaemelés miatti
bevételcsökkenést, a hely-
közi nyugdíjas bérletek ese-
tében megvont támogatáso-
kat. Nagyon negatívan befo-
lyásolja az MVK Zrt. gazdál-
kodását, hogy a fogyasztói ár-
kiegészítésrõl szóló törvény
nem változott, így az igé-
nyelhetõ fogyasztói árkiegé-
szítés bruttó értéke változat-
lan és ebbõl adódóan a ma-
gasabb áfa-kulcs további be-
vételkiesést okoz. A társa-
ságnak gazdálkodásánál fi-
gyelembe kell vennie az au-
tóbusz-beszerzéshez igény-
bevett, valutában folyósított
hitel árfolyamváltozásának a
hatásait, különös tekintettel az

árfolyam-ingadozások válto-
zékonyságára. Csak a 2006-
ban, a jogszabályváltozások
ellenére elmaradt tarifaeme-
lés – önmagában – 72-73
millió forintos bevételcsök-
kenést eredményezett a tár-
saság gazdálkodásában!

Az MVK Zrt. veszteségeinek
felülvizsgálata alapvetõ kö-
vetelmény a társaság továb-
bi mûködésének érdekében. 

A mûködõképesség fenn-
tartása, a megszokott színvo-
nalon történõ szolgáltatás biz-
tosítása, a külsõ körülmények
együttes hatása miatt egyre
inkább meghaladja az MVK
Zrt. lehetõségeit.

Az MVK Zrt. szolgáltatása a
szakértõk, közlekedésbará-
tok szerint is az egyik legjobb
az országban. Mégis a tarifá-
kat összehasonlítva más vá-
rosokéval azt állapít-
hatjuk

meg, hogy a miskolci közös-
ségi közlekedés a legolcsóbb. 

A szolgáltatás ára és az el-
maradt bevételek közötti nagy
különbség teszi szükséges-
sé a helyi közlekedés vitel-
díjainak felülvizsgálatát és
emelését. A támogatások
csökkenése azt eredmé-
nyezi, hogy aki igénybe
veszi a társaság szolgál-
tatását, az egyre inkább
a szolgáltatás, teljes
árához közelítõ vitel-
díjat kell, hogy fizes-
sen. Nincs, aki az
utas helyett át-
vállalja az uta-
zás költsé-
geit. 

Az MVK Zrt. helyzetét is nehezítik 
a gazdasági változások

Hazánkban a daganatos megbetegedések és
az általuk okozott halálozás kiemelkedõen sú-
lyos népegészségügyi probléma. Az emlõrák
a nõk egyik leggyakoribb és legtöbb halálozást
követelõ rosszindulatú daganata. A mellrák túl-
nyomó többsége tünet- és panaszmentesen ala-
kulhat ki, ezek az elváltozások mammográfiás
szûrõvizsgálattal már idõben felismerhetõk. A
korai felfedezéssel és a megfelelõen alkalma-
zott korszerû kezeléssel a halálozás jelentõs
mértékben csökkenthetõ. Az idõben felimert
esetek jó eséllyel gyógyíthatók.

Minden 45 és 65 év közötti nõ kétévente
meghívólevelet kap a mammográfiás szûrõ-
vizsgálatra. A rendszeres emlõ-önvizsgálat
mellett nagyon fontos a nõk rendszeres mam-
mográfiás vizsgálata, amely már hazánkban is
szervezett keretek között zajlik az emlõszû-
rõ-állomásokon. A mellek egészségének meg-
õrzése minden nõnek egész életre szóló fel-
adat. Kétévente érdemes egy napot rászánni
a szûrõvizsgálatra, az életünk megér ennyit ne-
künk, a családunknak, a környezetünknek!

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szer-
vezett lakossági emlõszûrés második kétéves
ciklusában a meghívott hölgyek 51%-a jelent
meg a szûrõvizsgálaton, a miskolci asszonyok
megjelenési aránya csupán 40%-os volt, ez
messze elmarad az Egészség Évtizedének
Népegészségügyi Programja által célként meg-
határozott 70%-os megjelenési aránytól.

Az ÁNTSZ által kezdeményezett emlõszû-
rési program célja a miskolci megjelenési
arány növelése. A program ideje alatt – 2006
novemberében és decemberében – több mint
3000 miskolci asszony kerül meghívásra közel
50 háziorvosi körzetbõl.

Megyénk hátrányos gazdasági és szociális mu-
tatókkal rendelkezik, ezért kiemelten fontos,
hogy a szûrési és egészségvédelmi programok
folyamatosan a figyelem központjában legye-
nek.

Az ÁNTSZ szûrõprogramját a Novartis
Hungária Kft. támogatja.

Dr. Bodnár Judit megyei tiszti fõorvos

Miskolc, 2006. november 3.

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

Megérkeztek a 2007-es irhamodellek,
bôrkabátok és szôrmebundák!

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

KERESSE A COOP-ÜZLETEINKET ÉS VÁSÁROLJON NOVEMBER 2-TÕL
2000 FT FELETT, HOGY MEGNYERHESSE

A 11-11 DB 150 000, 75 000, 50 000 FT-OS
COOP-VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK EGYIKÉT. SORSOLÁS 2007. JANUÁR 17-ÉN.

MINNA TERMÉKEK REKLÁMÁRON KAPHATÓK:
DOBOZOS TEJ 1,5% 1 LIT. 139 FT
BOCIS TEJFÖL 375 G 12% 145 FT

Egységár: 386,68 Ft/kg

TEJFÖL 12% 175 G 64 FT
Egységár: 365,71 Ft/kg

ÉTK. TÚRÓ 500 G 399 FT
Egységár: 798 Ft/kg

ÉTKEZÉSI TÚRÓ 250 G 219 FT
Egységár: 876 Ft/kg

NATÚR ÉS ÍZES JOGHURTOK 175 G 59 FT
Egységár: 337,14 Ft/kg

NOVEMBER 15–19-IG „5 NAP 5 TERMÉK” AKCIÓ:
COOP NYÁRI TURISTA 500 G 469 FT

Egységár: 938 Ft/kg

NÓGRÁDI ROPOGÓS 45 G 22 FT
JACOBS 3:1 INSTANT KÁVÉ 10 X 18 G 279 FT

Egységár: 1550 Ft/kg

BALATON SZELET CLASSIC, MILK 30 G 45 FT

A VÁRDADRINK KFT. ÉS AZ AMPELIDA KFT. TERMÉKEI.

VALAMENNYI COOP-ÜZLETÜNKBEN

ÚJABB AKCIÓKKAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!
AKC

IÓ!

Jordánia: 12. 28. 11 nap/10 éj hotel*** fp. 139 900 Ft/fõ, hotel***** fp. 279 900 Ft/fõ
Ciprus: 12. 29. 4 nap/4 éj hotel*** fp. 96 000 Ft/fõ, hotel**** fp. 114 000 Ft/fõ
Gran Canaria: 12. 30. aparthotel*** fp. 147 600 Ft/fõ, hotel*** all inc. 169 900 Ft/fõ
Tunézia: 12. 29. 8 nap/7 éj hotel*** fp. 80 800 Ft/fõ, hotel****all inc. 102 800 Ft/fõ
Mallorca: 12. 29. 5 nap/4 éj hotel*** teljes panzió 84 900 Ft/fõ,
Róma: repülõvel 12. 29. 5 nap/4 éj hotel**** 107 990 Ft/fõ
Advent Bécsben: 12. 02. 1 nap budapesti indulással 4900 Ft/fõ, miskolci indulással 8500 Ft/fõ

A fenti árak a járulékos költségeket 
(repülõtéri illeték, vízumdíj, storno bizt., BBP, szervizdíj) nem tartalmazzák.

SZILVESZTERI AJÁNLATAINK:

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

A személyi jövedelemadó 1%-át minden támogatónak tisz-
telettel megköszöni. A 2004. évi adóból átutalt 180 482 Ft-ot és
a 2005. évi adóból átutalt 163 869 Ft-ot a régi magyar jármûvek
felújítására, karbantartására, megismertetésére fordítottuk. 

A Borsod Megyei 
Veterán Jármû Klub Egyesület

3528 Miskolc, Rét u. 4., adószám: 18438974-1-05 



(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez természetesen a közelmúlt-

ban, Lamperth Mónika önkor-
mányzati és területfejlesztési mi-
niszter miskolci látogatása során is
szóba került. Az elhangzottak alap-
ján reálisnak tûnik a cél, hogy ré-
giónk az uniós forrásokból, a kö-
vetkezõ hét évben összességé-
ben akár 1000 milliárd forintos tá-
mogatást is megszerezzen, el-
nyerjen. S nagyon lényeges kérdés,
hogy mindebbõl hogyan része-
sedhet Miskolc, s milyen szerepük
lehet a források elnyerésében a hol-
ding tagvállalatainak. A korábbi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a ré-
gióközponti városok a klasszikus
pályázati rendszerben az ilyen re-
gionális forrásoknak akár 20-25
százalékát is megszerezhették. 

Tehát fejlesztési elképzeléseink
kidolgozásánál mindenképpen
szem elõtt kell tartanunk, hogy a re-
gionális fejlesztési „tortából” Mis-
kolcnak reális lehetõsége van akár
200-250 milliárd forint elnyerésére
is. Ez természetesen nem csak ön-
kormányzati fejlesztéseket jelent,
hiszen a régióban három nagy te-
rülete van a források igénylésének,
felhasználásának. Az egyik a gaz-
daságfejlesztés, ami Miskolcon a
pólus-programot, azaz a Techno-
poliszt jelenti, a másik a turisztikai
fejlesztés, amelyekrõl azt gondolom,
mindannyian nagyon sokat tudunk,
a kulturális fõváros-pályázatban
megfogalmazott célokon túl is – a
harmadik pedig az a településfej-
lesztés, amely a panelprogram be-

ruházásaitól egészen az útépíté-
sekig, felújításokig terjed. Ebben a
nagy csomagban kell a holdingnak
minél komolyabb szerepet vállalnia,
és lehetõség szerint a fejlesztések
önerejét biztosítani. Ha ezt a kül-
detést vesszük alapul, akkor látha-
tó, hogy nem könnyû a helyzet, il-
letve, hogy mindez komoly kihívást
a jelent a holding és a tagvállala-
tok számára is. 

– A tagvállalatok esetében mely
területek élveznek prioritást?

– Az idei helyzetképet illetõen, az
önkormányzati cégek esetében kü-
lönbözõ nagyságrendû, de eléggé
jelentõs feladatokkal, illetve he-
lyenként jelentõs problémákkal ál-
lunk szemben. A teljesség igénye
nélkül: a városi közlekedési rész-
vénytársaság több mint harminc-

milliárdos uniós pályá-
zatban vesz részt, ami-
hez biztosítani kell a szük-
séges önerõt. Ennek
megoldása nem csupán
a közlekedési vállalatot
vagy a holdingot érintõ,
hanem városi léptékû
feladat. A tömegközle-
kedési vállalatok finan-
szírozása mindenhol ko-
moly feladatot, kihívá-
sokat jelent, s ehhez a
helyzethez az MVK-nak
is alkalmazkodnia kell.
Hosszú távon biztosan
nem tartható az a hely-
zet, hogy Miskolc ön-
kormányzatának példá-
ul az idén is 818 millió fo-

rinttal kellett támogatnia a vállala-
tot, s ez a pénz csupán a mûkö-
dés biztosításához kellett, a fej-
lesztésekrõl még nem is beszél-
tünk. 

Másik példaként a Mivíz Kft.-t em-
líthetjük. Mindannyian emlékszünk
a nyári vízfertõzésre, az emiatt be-
következett sajnálatos megbete-
gedésekre, a pánikra. A miskolci-
ak megszokták, hogy saját vízbá-
zisa van a városnak, és tiszta vizet
ihatnak. Ha a következõ idõszak fel-
adatairól beszélünk, én ezt, a biz-
tonságos, korszerû vízellátást tar-
tom talán a legfontosabbnak, ami
azonban ismét jelentõs fejlesztési
forrásokat, beruházásokat igényel.
S folytathatnánk a sort szinte a vég-
telenségig, hiszen a Barlangfürdõ
esetében sem lehet „megállni”. A
létesítmény valóban példaértékû fej-
lesztéseket tudhat maga mögött, ha
azonban turisztikáról beszélünk,
mindig többet és jobbat kell kínál-
nunk, hogy versenyképesek tud-
junk maradni. A parkolócégünk
ugyancsak úttörõ elképzeléseket
fogalmazott meg, hiszen ebben az
évben már eljutottunk oda, hogy a
Régió Park Miskolc Kft. egy 300 fé-
rõhelyes parkolóházat építtet a
Széchenyi-negyedben, s a Mûvé-
szetek Háza mögötti területen szin-
tén új parkoló létesítmény készül
a kft. beruházásában. De említ-
hetjük a Miskolci Ingatlangaz-
dálkodó Zrt. által indított projekte-
ket is, amelyek az iparterület-elõ-
készítéstõl a belváros korszerûsí-
téséig, bérlakások építéséig igen
sok területet átfognak. Én ezekben
látom a cégcsoport küldetését, hi-
szen a fentiekbõl is láthatjuk, hogy
a cégek ma már nem csupán
azzal foglalkoznak, hogy megfele-
lõ szolgáltatásokat nyújtsanak –
egyre nagyobb hangsúlyt fordíta-
nak a fejlesztési projektek kidol-
gozására, a városi támogatás nél-
küli önfinanszírozás elõmozdítására
is, ami az egyik rövid távú célkitû-
zésünk. 

– Hol tart jelenleg a holding mun-
kaszervezetének kialakítása?

– A holding munkacsoportja már
körülbelül nyolcvan százalékban ki-
alakult, folyik a jövõ évi üzleti ter-
vek összehangolása. Több tagvál-
lalatunk jelentõs veszteséggel zárja
az idei esztendõt, ennek kiküsz-
öbölése a jövõ év feladata lesz. A
holding csapata és a tagvállalatok

szakember-gárdája is azon dolgo-
zik, hogy a különálló tagvállalato-
kat egységes cégcsoporttá alakít-
sa. El kell jutnunk odáig, hogy min-
den tagvállalatunk hasonló típusú
üzleti terveket és beszámolókat ké-
szítsen, hogy a holding igazából el
tudja látni azt a tulajdonosi ellenõrzõ-
koordináló funkciót, amiért létrejött.
Mindezzel természetesen nem az
a cél, hogy holdingban a tagválla-
latok helyett és feje fölött hozzunk
döntéseket. A holding – a tagválla-
latok szakmai önállóságának biz-
tosítása mellett – néhány nagyon
fontos és lényeges területen fog ko-
ordinációt végezni, illetve döntése-
ket magához vonni. Jelenleg – a tel-
jesség igénye nélkül – a gazdasá-
gi adminisztráció, pénzügyi-szám-
viteli rendszerek összehangolása,
egységes kontrolling-rendszer ki-
alakítása zajlik. Egységes beszer-
zési rendszer kialakítására törek-
szünk, szeretnénk megszüntetni
azokat a párhuzamosságokat, pár-
huzamos tevékenységeket, ame-
lyeket jelenleg esetleg több tagvál-
lalatunk egymástól elkülönülten
végez. Nagyon jelentõs vállalat-
csoportról van szó, s nem csak a
mindennapi mûködést szeretnénk
egységes rendszerben irányítani,
hanem a fejlesztéseket is. A cég-
csoportban, az egyes tagvállala-
tokban képzõdõ fejlesztési forrá-
sokat egy belsõ verseny alapján kí-
vánjuk irányítani – tehát ha kiderül,
hogy valamely tagvállalat olyan fej-
lesztési elképzeléssel rendelkezik,
amely a város szempontjából pri-
oritást élvez, s kedvezõbb a meg-
térülése mint a többi projekté, akkor
a vállalatcsoport forrásait ennek a
célnak a szolgálatába állítjuk.

– Mit fognak érzékelni a miskol-
ciak az átalakulásokból? 

– Alapfeladatunk, hogy európai
színvonalú szolgáltatásokat bizto-
sító, jól mûködõ vállalatokat alakít-
sunk ki a városban, a lakosság ér-
dekében. Egyszerûsödni fog az
ügyintézés, egységes kommuni-
kációt, egységes ügyfélszolgála-
tokat hozunk létre. S ha megtörté-
nik a belsõ számviteli rendszerek
összehangolása, akkor sor kerülhet
az egységes számlázásra, valamint
ehhez kapcsolódóan arra is, hogy
a miskolci cégekkel egyablakos
rendszeren keresztül lehessen kom-
munikálni, ügyintézni. Szeretnénk,
ha egységes marketing-stratégiá-
ban, egységes kommunikációba
ágyazódva végezné mindenki a
saját dolgát. Egységesen kívánjuk
kezelni a humán erõforrást, a ma-
nagement utánpótlás-képzési prog-
ramokat. Amely tagvállalatoknál
szükséges, ott racionalizáljuk az ap-
parátus mûködését csökkentjük,
vagy megszüntetjük a felügyelõ-bi-
zottságokat, ezek létszámát, hi-
szen a vállalatok mûködési költsé-
geit a lakók fizetik meg, a szolgál-
tatási díjakban. A racionalizálások
nem jelentenek feltétlenül elbo-
csátásokat, hiszen egy ekkora vál-
lalatcsoportnál van lehetõség át-
szervezésekre, átképzésekre, s je-
lenleg is van olyan tagvállalatunk –
a Szocio-Produkt Kft. – amely mun-
kaerõhiánnyal küzd.           Sz. S.

2006. november 18. KÖZÉLET 3

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.

Tel.: 303-4738 • Fax: 303-4744 • http://www.observer.hu

Megjelenik Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 85 000 példányban, térítésmentes. Kiadó: Miskolci Kommunikációs Kht. Felelôs kiadó: KAROSI IMRE ügyvezetô.
Felelôs szerkesztô: HORVÁTH IMRE. Fômunkatárs: Szepesi Sándor. Fotó: Kaderják Csilla, Juhász Ákos. Marketingigazgató HORVÁTH EDIT: 30/6634-425.

Terjeszti az Inform Média Kft. Terjesztéssel kapcsolatos információ: 46/503-501/100. Terjesztési koordinátor: Zielem Ferenc. Tördelés: Mikom Kht. Nyomda: Színeskép Kft.
Miskolc. Szerkesztôség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. Telefon: 46/503-506. Fax: 46/358-200. E-mail: minap@mikom.hu. Hirdetés: 46/503-509. ISSN 1785-6590

Közös megállapodást írt alá a
MÁV-telep és a Kandó Kálmán
tér rehabilitációjára Káli Sándor
miskolci polgármester és
Heinczinger István, a MÁV Zrt. ve-
zérigazgatója.

Az együttmûködés célja az érin-
tett területek rendezési feladatainak
és lehetséges hasznosítási módo-
zatainak a meghatározása, a fej-
lesztési koncepciók közös kidol-
gozása, a lehetséges befektetõk fel-
kutatása, s ennek érdekében egy-
séges munkaszervezet létrehozása.  

Az eseményt megelõzõ sajtótá-
jékoztatón – melyen képviselve volt
a MÁV Miskolci Igazgatóságának és
a Miskolc Holding Zrt.-nek a veze-
tése is – egyebek mellett elhang-
zott: a miskolci Tiszai pályaudvar és
közvetlen környezete a város egyik
legfontosabb része, a város „ötödik
kapuja”. A terület fejlesztésének je-
lentõségét mind Miskolc vezetése,
mind a MÁV felismerte, az ezzel kap-

csolatos együttmûködés gondola-
ta már évekkel ezelõtt megfogal-
mazódott. Káli Sándor nagyon je-
lentõsnek nevezte az aláírásra ke-
rülõ megállapodást – mint mond-
ta, hosszas tárgyalások, egyezte-
tések után jutottak el odáig, hogy
kialakult a közös konstrukció a fej-
lesztésre, rehabilitációra. Az érintett
területek fejlesztési koncepcióit egy-
séges rendszerben fogják kezelni,
és a MÁV-val közösen ajánlják ki a
befektetõknek. 

Heinczinger István arról szólt,
hogy noha formailag a MÁV a te-
rületek tulajdonosa, a város nélkül
nem tud ott érdemi fejlesztéseket
végrehajtani, hiszen a tervezésnél
mindenekelõtt az ott élõ miskolci-
ak, a városi közösség érdekeit kell
szem elõtt tartani. A MÁV-teleppel
kapcsolatban a vezérigazgató el-
mondta, az 1900-as évek elején
épült, lényegében mindenféle köz-
mûvesítés és infrastruktúra nélkül,
az ott létezõ állapotok már nem mél-
tók a XXI. századhoz. Mint elhang-
zott, korábban volt olyan tervezet,
hogy a területet leválasztják a MÁV-
ról és önálló lakóteleppé alakítják,
ez azonban hatalmas beruházás-
sal járt volna. 

Az együttmûködési megállapo-
dásban megfogalmazott fejleszté-
si tervek között – a MÁV-telep te-
rületének rehabilitációja mellett –
szerepel a Kandó Kálmán tér ren-
dezése, térfalainak kialakítása, az
MVSC Sporttelep fejlesztése és a
Tiszai pályaudvar közelében talál-
ható, kihasználatlan vasúti területek
hasznosítása is. 

DIÓSGYÕRI LÁNYOK, ASSZONYOK, FÉRJEK,
APÁK, NAGYMAMÁK, NAGYPAPÁK!

Hozzátok szólunk, segítségeteket kérjük!
Közel 100 éve a környék lakosságáért akkor felelõs vezetõk már felismerték, hogy mennyire fontos a Vasgyári

Kórház létrehozása. Talán nincs olyan család a térségben, melybõl az itteni szülészeten ne született volna új élet.
Részeseivé váltunk a családok örömteli eseményeinek.

Jelenleg választott vezetõink ezt a lehetõséget akarják elvenni tõlünk – Önöktõl! Az egészségügy reformja
címén a Diósgyõri Kórház szülészet-nõgyógyászati osztályának bezárását tervezik. Ezt sem szakmai, sem erköl-
csi indokok nem támasztják alá. Közel ötvenezer, a térségben élõ nõ, anya, feleség, nagymama marad elérhetõ
közelségû szülészeti-nõgyógyászati ellátás nélkül.

BIZTOS, HOGY EZT SZERETNÉNK? TILTAKOZZUNK!
Kérjük, támogassa aláírásával, megjelenésével, hogy ne dönthessenek Önökrõl,

az Önök érdekeit semmibe véve.
November 28-án 14.30 órától békés demonstrációt szervezünk a városháza elé, ahová mindenkit várunk!

A szülészet-nõgyógyászati osztály dolgozói

Közös fejlesztési törekvések

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN

Kovács Józsefné, az 1. számú választókörzet szabadde-
mokrata önkormányzati képviselõje november 23-án (csü-
törtök) 17 órától lakossági fogadóórát tart a Selyemréti Álta-
lános Iskolában (Miskolc, Éder Gy. U. 1.). Minden érdeklõdõt

tisztelettel és szeretettel vár!

Fodor Zoltán, a 9. számú választókörzet önkormányzati kép-
viselõje lakossági fogadóórát tart november 20-án (hétfõn) 17
órától a Széchényi István Általános Iskolában (Hajós u. 5. szám
alatt). Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

Bartha György, a 22. számú választókörzet szocialista
önkormányzati képviselõje lakossági fórumot tart novem-
ber 20-án (hétfõn) 16.30 órától a Könyves Kálmán Általá-
nos Iskolában (Miskolc, Könyves Kálmán u. 2.) a Szinva-parti

garázsépítéssel kapcsolatban. Tisztelettel várja a Kilián-déli lakoso-
kat a tájékoztatóra!

LAKOSSÁGI FÓRUM

Fodor Zoltán, a 9. számú vá-
lasztókerület önkormányzati kép-
viselõje értesíti a körzetében élõ-
ket, hogy az avastetõi ivókutat és
a Pattantyús úti játszótér ivókút-
ját fagyveszély miatt lezáratta.

LEZÁRTÁK
A KUTAKAT

A város „ötödik kapujaként” fontos a terület fejlesztése.

Az MSZP Nõtagozata ruhagyûjtést szervez november 20-án (hétfõ)
13.00–17.00-ig, november 21-én (kedd) 9.00–12.00-ig az MSZP-szék-
ház Corvin u. 9. szám alatt. Várnak téli gyermek-, felnõttruhákat, já-
tékot, gyermekkönyveket, ágynemût, takarót, valamint az állatmen-
hely részére alkalmas pokrócot, télikabátot.

Szervezõdik a holding

EGYSÉGES CÉGCSOPORT MISKOLCON

Ruhagyûjtés



Mint múlt heti lapszámunk-
ban már utaltunk rá, az egyre
csökkenõ felvásárlási ár miatt
gondban vannak a cukorré-
patermelõk. Néhány év múlva
akár el is tûnhet a cukor a bol-
tok polcairól, legalábbis a
gazdák szerint. A termelõk
mindezt az Európai Unió cu-
korrépára vonatkozó árpoliti-
kájával magyarázzák. 

Az eddigi években sem volt
egyszerû dolga azoknak a gaz-
dáknak, akik cukorrépát ter-
mesztettek, az idei évben pedig
további nehézségekkel kellett
megküzdeniük. Az Európai Unió
által szabott árak miatt sokaknak
veszteséges a növény termesz-
tése. Görcsös Ferenc, gesztelyi
egyéni gazdálkodót kérdeztük a
jelenlegi helyzetrõl és az ágazat
jövõjérõl.

– Az idei termés milyen volt,
megérte még cukorrépát ter-
meszteni?

– Ez gazdánként változó volt,
határeset. Én azt hiszem, hogy aki
hektáronként hatszáz mázsa fe-
lett tudott cukorrépát termelni az
éven,   annak valami kis nyere-
ség képzõdik, vagy legalábbis
nem fizet rá; aki csak 300-400 má-
zsát termelt, az elég nagy vesz-
teséget kell, hogy elkönyveljen
magának. 

– A termés minõsége milyen
volt?

– A termés minõségérõl csak
a saját tapasztalatomról tudok
beszélni, az olyan tizenhat és fél-
tizenhetes digessziónál volt, de
volt, akinek ettõl több, tizen-
nyolc-tizenkilenc is volt. A di-

gesszió a répában lévõ cukor-
tartalmat jelenti. Vegyes érzése-
ink vannak a cukorrépa-ter-
mesztésrõl, az utóbbi két évet
nagyjából sikerévnek lehet mon-
dani. Tavaly 46,72 eurót kap-
tunk egy tonna cukorrépáért,
ebben az évben már csak 32,86-
ot. A termelési költségek folya-
matosan emelkednek, míg a fel-
vásárlási árak folyamatosan
csökkennek. 2009-re már csak
26,92 eurót kíván adni majd az
Európai Unió. Ez nem csak
Magyarországon, hanem az
egész Európai Unióban, min-
den országában így van. Hogy
lesz-e cukorrépa-termelés vagy
nem lesz, ezt nem tudjuk. Egy
gazdának legalább hatszáz má-
zsát kell termelni ahhoz, hogy ne
termeljen veszteséget, de jövõ-
re, vagy a rákövetkezõ évben,
hogy ha ezek a tervezett árak be-

jönnek, akkor nem lesz értelme
cukorrépát termeszteni. 

– Miért alakul így az ár, mi ennek
az oka?

– Gyakorlatilag a korábbi évek-
ben egy zárt piac volt az Európai
Unión belül, és nem nagyon en-
gedték a fejlõdõ országoknak,
hogy ide cukrot hozzanak be. De
emiatt beperelték a WTO-nál,
amit az unió elbukott, így meg kel-
lett nyitnia a piacát. Azóta sokat
változott a cukorhelyzet, a cu-
korgyártás helyzete, mert ezek az
országok cukornádból lényege-
sen olcsóbban tudták elõállítani
a cukrot, egyes országok akár a
fele költség alatt is. Most már vi-
szont nem cukrot állítanak elõ,
hanem etanolt gyártanak. Ahogy
nézem a piacot, még azt is el-
képzelhetõnek tartom, hogy az
unióban pár éven belül cukorhi-
ány lesz.  

– A gazdák nem fognak ezek
után cukorrépát ültetni?

– Ahogy korábban is mond-
tam, ez így nem éri meg, hisz jö-
võre már harminc euró alatt lesz
a felvásárlási ár, ami csak ak-
kor érné meg, ha 700-800 má-
zsa teremne hektáronként és
legalább 17 százalékos lenne a
digesszió, de ezt elõre senki nem
tudhatja.

– Most hová tudják eladni a cu-
korrépát, hiszen a kabai cukorgyár
nemrég zárt be?

– Gyakorlatilag ez egy zárt lánc
volt minden egyes cukorgyárnál,
mert a gyárak szerzõdtek, és a
megtermelt cukorrépát mindig
átvették. A vetõmagot, a tech-
nológiát is õ adta, felügyelõkön
keresztül tudta ellenõrizni a ter-
melést is, átvett minden cukor-
répát és ebbõl cukrot tudtak ter-
melni. Amiatt, hogy csökkent az
ár, sok befektetõ, angolok is fel-
adták a magyar piacot, de nem
csak a magyar, hanem a szlovák
és a lengyel piacot is. 

III. évfolyam 50. számVIDÉK VILÁGA4

Emelkedõ termelõi ár
Csaknem 10%-kal emelkedett az agrártermékek termelõiár-

szintje idén januártól szeptemberig a tavalyi év hasonló idõsza-
kához képest – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb
jelentésébõl. A zöldségek-gyümölcsök 17 százalékkal, az élõ ál-
latok és állati termékek 3,5 százalékkal drágultak. A gabonafélék
termelõi átlagára a tavalyi csaknem 30%-os csökkenéssel szem-
ben idén több mint 16 százalékkal nõtt. Érdekes, hogy míg a gyü-
mölcsfélék közül a szilva ára 30 százalékkal alacsonyabb lett, a
borszõlõé kimagaslóan, csaknem 35 százalékkal emelkedett. A
másik rekord a burgonyáé, amely idén több mint 50%-kal drágult.

Több bevétel
Kevesebb a vendég, de több a bevétel a magyar kereskedelmi

szálláshelyeken. Miközben ugyanis a szállodákban eltöltött éjszakák
száma három százalékkal csökkent, bevételük folyó áron öt szá-
zalékkal nõtt idén az elsõ háromnegyed évben az egy évvel ko-
rábbihoz képest. Az értékelésnél figyelembe kell venni a forint je-
lentõs gyengülését az euróhoz képest. 2006 elsõ kilenc hónap-
jában a kereskedelmi szálláshelyek összesen 175,7 milliárd forint
bruttó bevételt értek el, ennek 57 százaléka szállásdíjakból szár-
mazott. 2,6 millió külföldi vendég érkezett, akik 8,1 millió vendég-
éjszakát töltöttek el hazánkban. Az Európai Unió országaiból ér-
kezett turisták viszont 11 százalékkal kevesebb éjszakát maradtak
szállodáinkban, mint tavaly. 

A legjelentõsebb küldõ országok még mindig Németország,
Olaszország, Hollandia, Nagy-Britannia, Ausztria és az Egyesült
Államok. 

AGRÁRHÍREK

Várhatóan egyre kevesebben vetnek cukorrépát.

Egyre alacsonyabb felvásárlási ár

CUKORHIÁNNYAL SZÁMOLNAK A TERMELÕK

Kevesebb, de jobb lesz a bor

Idén is sokfelé megemlé-
keztek november 11-én Szent
Márton napjáról, amely régi
idõktõl kezdve az egyik leg-
népszerûbb és legjelentõsebb
népi ünnep volt. 

A hagyomány eredete Szent
Mártonra, a középkor legnépsze-
rûbb szentjére vezethetõ vissza, aki
316-ban még Martinus néven szü-
letett a római Savariában, „Ó-
Szombathelyen”. Apja római tri-
bunus volt, akinek kívánságára 15
éves korában beállt katonának. A
legenda szerint 18 esztendõs volt,
amikor kardjával kettészelte kö-
penyegét és egyik felét odaadta
egy hidegtõl vacogó koldusnak.
Röviddel ezután az idõközben
Galliába áthelyezett római katona
Amiens-ben áttért a keresztény
hitre, otthagyta a katonaságot és
misszionárius lett. Mártont 371-ben
a Loire-menti Tours püspökévé vá-
lasztották. A legenda szerint liba-
ólba rejtõzött, nehogy megválasz-
szák, de a libák gágogása elárul-
ta rejtekhelyét.  397. november 8-
án hunyt el Candes-ben, a püs-
pökségéhez tartozó kis lélekszá-
mú helységben.

Szent Márton napjához régtõl
fogva sok hagyomány és népi

hiedelem kapcsolódik. Ez zárta
le például az áprilisban, Szent
György napján induló gazdasá-
gi munkákat, ilyenkor kóstolták
meg az újbort és vágták le elõ-
ször a tömött libákat. Valamikor
ezt a napot tartották az emberek
a télkezdetnek is, ilyenkor fejez-
ték be a mag- és a szõlõszüre-
telést, kezdték el a disznóvágá-
sokat. Kezdetben Márton napja
nemcsak a tél kezdetét jelentette,
hanem a karácsonyt megelõzõ
(akkor még) hathetes adventét,
a böjtölés idõszakáét is. Márton
nap elõestéjén ezért jókora
lakmározást csaptak. A néphit
szerint ilyenkor, november 11-én
mutatkozik meg, hogy milyen
lesz a tél. „Ha fehér szakállt len-
get a szél, hosszú lesz és ke-
mény a tél” – tartja a német
paraszti naptár. Másképpen
mondva: „Márton-napi havazás
– fehér lesz a karácsony és nem
más”. 

Bortermõ vidékeken már régen
szokásba jött, hogy Márton nap-
ján töltenek elsõ ízben az újbor-
ból, mivel azt tartották, hogy
„mire Márton megérkezett, min-
den must már borrá érett”. A nép-
hit szerint összefüggés van Szent
Márton és a libák, valamint a ka-
rácsonyi ünnepek idõjárása kö-
zött. „Ha Márton napján a libák
korcsolyáznak, akkor kará-
csonykor bízvást bõrig áznak” –
hangzik a mondás. A Márton-napi
liba meteorológus is: a néphit
szerint ugyanis mellcsontja kiváló
idõjós. Ha fehér, úgy az kemény
telet és kevés havat ígér, ha el-
lenben barnás színû, akkor na-
gyobb lesz a hó, mint a hideg a
télen.

A krónikák szerint Szent Márton
napja a fizetés, tisztújítás, job-

bágytartozás lerovásának napja
is volt. Az erdélyi pásztorok e
napon kérték járandóságukat.
Sorra járták a házakat, köszön-
tõt mondtak, nyírfavesszõt aján-
dékoztak a gazdának, aki meg-
õrizte és tavasszal az állatok ki-
hajtására használta. Ez volt a
Szent Márton vesszeje, amelynek
több ága volt: úgy tartották, ahány
ága van, annyit malacozik a disz-
nó. 

A miskolci Árpád úti óvodában
is kedves hagyomány immár 15
éve, a hangulatos ünneplés ezen
a napon. Az intézmény vezetõi
arra törekednek, hogy – mivel a
gyerekek koruknál fogva még
nem érthetik meg igazán az ün-
nepek tartalmát – ezért ezt „ér-
zékekkel felfogható, átélhetõ”
formában közvetítsék számukra.
Különösen nagy hangsúlyt he-
lyeznek például a lámpásokra,
amelyeknek ugyancsak régi,
Márton-napi hagyományai van-
nak. A Márton-napi lámpás fel-
vonulások eredete 1910-re nyú-
lik vissza és a nyugat-vesztfáliai
Bocholtban rendezték meg õket
elsõ ízben. Ezzel értek véget
akkor a kolduló felvonulások,
amelyeken gyerekek kopogtattak
be a házak ajtóin és adomá-
nyokat kértek. 

– A gyermekek lámpásai ba-
rátságos fényt, melegséget árasz-
tanak, fokozzák az összetartozás
érzését – hangsúlyozta Kovácsné
Németh Edit óvodavezetõ. – A
gyermekek és a szülõk számá-
ra is maradandó élmény ez az
ünnepség: reméljük, hogy óvo-
dásaink közvetítésével a csalá-
dokat is megérintette a közös ün-
neplés bensõséges, meleg han-
gulata. 

Sz. S.

A Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalt jelölte ki
az agrárminiszter az állami
agrárkár-enyhítési biztosító
mûködtetésére, a termelõk a
tavaszi munkák megkezdése
elõtt csatlakozhatnak a kár-
enyhítési rendszerhez. 

A nemzeti agrárkár-enyhítési
rendszerrõl szóló törvényt októ-
ber 30-án fogadta el a parlament
és november 10-én jelent meg a
Magyar Közlönyben. A záró ren-
delkezése szerint november 18-
án lép hatályba az új jogszabály.

Maga a rendszer egy kvázi
biztosító, amelyet a törvény sze-
rint a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter által kijelölt
szervezet mûködtet. 

A rendszer alapvetõ eleme az,
hogy a gazdálkodók által befize-
tett összeghez az állam ezzel azo-
nos összeget tesz be a kasszá-
ba, a mûködtetõ pedig ebbõl fi-
zeti ki a károkat. Az állam köte-

lezettséget vállal arra, hogy min-
den évben befizeti a maga részét,
és ha pénz marad a kasszában,
akkor azt nem vonja el.

A regisztrált gazdálkodók szer-
zõdést kötnek a mûködtetõ szer-
vezettel és vállalják, hogy szán-
tó mûvelési ág esetén 1000 fo-
rintot, szõlõ és gyümölcsös mû-
velési ág esetén pedig 3000 fo-
rintot fizetnek be – az általuk mû-
velt terület után – hektáronként.
A befizetés határideje minden
évben szeptember 30. 

Kifizetésre – az így biztosított
termelõ – csak akkor jogosult, ha
a kára (aszály-, árvíz-, belvíz-
vagy pedig fagykár miatt) több,
mint 30 százalékkal csökkenti a
hozamértéket. Ennek kiszámítá-
sa úgy történik, hogy a megelõ-
zõ három kármentes év átlagter-
mését összevetik a károsult év
tényleges termésével. A különb-
séget külön jogszabályban meg-
határozott árakon forintosítják. 

A kárenyhítõ juttatás legfeljebb
a hozamérték-csökkenés össze-

ge lehet. Ha az adott évben a
kasszában lévõ pénz kevesebb,
mint az összesített hozamérték-
csökkenés, úgy a rendszerrel
szerzõdõ valamennyi termelõ
arányosan kevesebb kártalaní-
táshoz jut. Akinek üzleti biztosí-
tása is van, szintén a hozamér-
ték-csökkenésig kaphat kártala-
nítást, de ebbõl le kell vonni azt
az összeget, amit a biztosító ki-
fizetett.

A károkat 10 napon belül kell
bejelenteni, de azokat a mûköd-
tetõ szervezet csak december 20-
ig összegzi. A konkrét igények el-
bírálásának határideje a követ-
kezõ év február 28-a. A kifizeté-
si tervet a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszternek is jóvá
kell hagynia.

A biztosítók közel 700 milliárd
forintos múlt évi díjbevételébõl
nem egészen 7 milliárddal ré-
szesednek a mezõgazdasági biz-
tosítások a Magyar Biztosítók
Szövetsége (MABISZ) adatai sze-
rint. A múlt évi adatoknál ma-

radva: amíg az üzleti biztosítók
összesített kárkifizetése 350 mil-
liárdot (alig több, mint 50 száza-
lék a díjbevételhez mérve) tett ki,
addig az agrárbiztosításoknál az
5,6 milliárd forint már 82 száza-
lékot jelent. Biztosítói szemmel
nem egy jó üzlet ez.

Nem volt ez mindig így. A csú-
cson, 2003-ban például 19 milli-
árdos díjbevétel mellett 14,7 mil-
liárd kárkifizetés állt. Elõtte és
utána mindig kisebb volt a me-
zõgazdasági biztosításokból szár-
mazó bevételük a biztosítóknak.
Ez volt az utolsó év, amikor az
állam adott még támogatást az
agrárbiztosításokra. Amúgy a tá-
mogatás hatása nyomon követ-
hetõ a számokon, hiszen az ez-
redfordulón, 2000-ben 7,7 milliárd
forint volt a díjbevétel (még min-
dig magasabb, mint a tavalyi!),
majd évi 3-5 milliárdos növeke-
déssel érte el az említett csúcsot.
(Ebben a periódusban a kárhá-
nyad 70 százalék körül ingado-
zott.)

Az idei bor mennyisége ke-
vesebb a tavalyinál, ám a mi-
nõség kiváló, a 2006-os évjá-
ratú borok különösen jók lesz-
nek. A mintegy 500-520 ezer
tonna feldolgozott szõlõbõl
idén hárommillió hektoliternyi
bor készült. 

Ez a mennyiség kevesebb a ta-
valyinál és a nyári becsléseknél
is, ám a minõség kiváló, a 2006-
os évjáratú borok különösen jók
lesznek. Mint ismeretes, 2006 ja-
nuárjában eltörölték a bor jöve-
déki adóját, jövõre azonban be-
szedik a forgalomba hozatali já-

rulékot – ennek éves összege
mintegy 3-4 milliárd forint lesz,
amit teljes egészében bormar-
ketingre fordítanak. A magyar
borexport elõtt új piaci lehetõsé-
gek nyíltak meg, mindenekelõtt
Oroszországban és Kínában. A
mintegy 80 ezer hektárnyi ma-
gyarországi szõlõültetvény terü-
letét 15-20 százalékkal szeretné
csökkenteni az Európai Unió,
ami ellen határozottan tiltakozik
a magyar kormány.

Az agrártárca cáfolja, hogy egy-
millió õstermelõt terhelnének a
jövõ évtõl társadalombiztosítási
és nyugdíjjárulékkal – a még nyá-
ron elfogadott jogszabály csak

azokra vonatkozik, akiknek nin-
csen más munka-jogviszonyuk.
Tehát csak a fõállásban õster-
melésbõl élõkrõl van szó, akiknek
a száma körülbelül 20 ezerre te-
hetõ. S esetükben is „a lehetõ leg-
kedvezõbb járulékfizetési konst-
rukcióról van szó”, ugyanis ha az
éves bevételük nem haladja meg
a hétmillió forintot, akkor az adott
összeg 20 százaléka után kell fi-
zetni 8,5 százalékos nyugdíj-, és
5 százalékos egészségbiztosítá-
si járulékot. Ha viszont a bevétel
a hétmillió forintot meghaladja,
akkor a minimálbérnek megfele-
lõ összeg után kell járulékot fi-
zetnie az õstermelõnek.

KÁRENYHÍTÉSI RENDSZER

Kedvelt a gyerekek körében a Márton-napi ünnep.

SZENT MÁRTON NAPJÁN

Ünnepség a múltból a jelenbe
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2006. november 20. (hétfõ): 07.00–08.00
Híróra, összefoglaló a hétvége legérdeke-
sebb eseményeibõl.
2006. november 21. (kedd): 08.00 Az ak-

tuális kül- és belpolitikai események elemzése. Vendég: Juhász Tamás
politológus. Esti mûsor: 16.00–20.00 Életmódmagazin. Vendég: Horcel
Gyöngyi gyógyszerész.
2006. november 22. (szerda): 08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik. Vendég:
Tél a Vadasparkban. A Diósgyõri Gimnázium rekonstrukciója.
Programajánló.
2006. november 23. (csütörtök): 09.00 Vendég a Cairo együttes. Téma:
Megjelent az új lemez.
2006. november 24. (péntek): 07.30 Vendég: dr. Tompa Sándor or-
szággyûlési képviselõ.
2006. november 15. (szombat): 08.00–12.00 Hétvége a Diósgyõr
Rádióval, piaci körkép, horoszkóp, túraajánlatok, hétvégi programa-
jánló. Esti mûsor: 16.00–20.00 Rádió Aktív. 20.00–22.00 Attitude – Minden,
ami zene. Vendég: Gilányi Péter (Dj Gili).
2006. november 26. (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, félóránként pedig helyi
hírekkel jelentkezik. Ezen felül pedig érdekességekkel, aktualitásokkal
várja a hallgatókat.

Ismeri Ön az art-mozikat? A Miskolc TV
heti mûsora

2006. november 20.–2006. november 26.

NOVEMBER 20., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ),
benne: Politika 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Vidék Világa, me-
zõgazdasági magazin 19.45 Inno-
vációs kerekasztal 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Mentõosztag, amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

NOVEMBER 21., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.20 Magazinmûsor (élõ),
benne: Sport 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 DVTK – Bp. Honvéd
élvonalbeli labdarúgó-mérkõzés
21.00 Egy maroknyi aranyért,
amerikai–spanyol film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

NOVEMBER 22., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor
(élõ), benne: Oktatás 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.)  19.30 Buxa, pénz-
ügyi magazin  20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Há-
borgó mélység 2., amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora. 

NOVEMBER 23., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor
(élõ), benne: Életmód 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Innová-
ciós kerekasztal 19.45 Kedven-
ceink, az állatbarátok magazin-
ja 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 A simlis és a
balfácán, francia–amerikai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

NOVEMBER 24., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor,
benne: Múzsa, kulturális maga-
zin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Gyöngykagyló, gyermek- és if-
júságvédelmi magazin 20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Gyagyás család, ame-
rikai film (h) 23.00 A Hálózat mû-
sora.

NOVEMBER 25.,  SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DVTK – Sopron Ma-
gyar Kupa labdarúgó-mérkõzés,
nyolcaddöntõ visszavágó 17.00
A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor
18.30 Az Európai Unió és az in-
nováció, a Gyöngyös TV mûso-
ra 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Útravaló, autósmagazin  20.00
Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Irány a Grizzly-hegy,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

NOVEMBER 26., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 DKSK – BEAC nõi ko-
sárlabda-mérkõzés 17.00 A Háló-
zat mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin
18.30 A cégek jövõképének ala-
kulása, a Gyöngyös TV mûsora
19.00 Krónika (ism.) 19.30 Múzsa,
kulturális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Déltengerek kalóza, ka-
nadai–új-zélandi film (h) 23.00  A
Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Kossuth mozi: november
23–29 között 16.30, 18.30, 20.30
órakor Volver, feliratos vígjáték.

Hevesy filmklub: novem-
ber 23–29 között 17, 19, 21
órakor, november 29-én 17 és
21 órakor Sztornó, magyar já-
tékfilm. November 29-én 19
órakor Európa Filmklub –
Akira, japán animációs film.

Mûvészetek Háza Uránia
terem: november 23–29 kö-
zött 15.30 órakor Animációs

filmsorozat – Vándorló palo-
ta, japán animációs film.
November 23–29 között 17.45
és 20 órakor Napola – a
Führer elit csapata, háborús
filmdráma.

Mûvészetek Háza Béke
terem: november 23–29 kö-
zött 16 órától A ház kulcsai, fel-
iratos filmdráma. November
23–29 között 18 és 20 órakor
Pedro Almodóvar-válogatás:
A szenvedélyek labirintusa
spanyol vígjáték.

A Munkácsy-totó megfejtései
Miskolc Megyei Jogú Város

Idõsügy Tanácsa és a Mun-
kácsy-kiállítás két fõtámogató-
ja, a MIK Zrt. és a Széchenyi-
negyed közös játékán – Mun-
kácsy-totó nyugdíjasoknak – a
totó helyes megfejtései az aláb-
biak:

1. Mikor született Munkácsy
Mihály?

a) 1844. február 20.
2. Mi volt Munkácsy Mihály ere-

deti családneve?
a) Lieb Mihály
3. Mi volt Munkácsy Mihály

édesapjának a foglalkozása?
a) sótiszt
4. Melyik városban töltötte gyer-

mekkorát Munkácsy?
a) Miskolcon és Békéscsabán 
5. Mikor járt utoljára Miskolcon

Munkácsy?
a) Éppen 115 éve, 1891. október

22-én
6. Miskolcon melyik múzeum-

ban tekinthetõk meg Munkácsy
festményei?

a) Herman Ottó Múzeum,
Görgey u. 28

7. Melyik városban élt a híres
fotográfus, aki Munkácsyról ké-
szített képeket?

a) Miskolc
8. Hány tagból áll Miskolc Város

Idõsügyi Tanácsa?

a) 19
9. Melyik évben alakult meg

Miskolc város Idõsügyi Tanácsa?
a) 2004
10. Melyik napon tekinthetõ

meg a Munkácsy-kiállítás éjfélig?
a) Hétfõ

Gratulá-
lunk a he-
lyes meg-
fejtõknek,

akik a MIK Zrt. és a Széchenyi-
negyed jóvoltából két személyre
szóló belépõt nyernek a Mun-
kácsy-kiállításra. A nyerteseket
postai úton értesítik a szervezõk.
A kiállítás Miskolcon, a Herman
Ottó Múzeumban (Görgey u.) te-
kinthetõ meg 2006. december
30-ig, na-
ponta 10–
20 óráig,
hétfõnként
24 óráig.

Miskolcra látogatott a mis-
kolci Munkácsy-kiállítás ké-
peinek tulajdonosa. Az ame-
rikai üzletember most elõször
tekintette meg teljes díszében
a Herman Ottó Múzeum kiál-
lítását. 

A kiállítás megnyitása elõtt már
járt a múzeumban Pákh Imre, a
Munkácsy-gyûjtemény tulajdo-
nosa. A tárlat akkor azonban
még nem volt berendezve, így
most elõször járta végig kísére-
tével a kiállítást.

A gyûjtõ a nyolcvanas években
kezdett XIX. századi festménye-
ket vásárolni, elõbb kiváló francia
mesterek munkáit, majd miután
egyre gyakrabban jött Buda-
pestre, a klasszikus magyar fes-
tõk alkotásait is. Így kezdõdött a
Munkácsy-szenvedély. A kiállítás
megnyitása óta több ezren voltak
kíváncsiak az Amerikából érkezett
válogatásra. 

Világhírû festõnk hasonmásá-
val, Valent Edével, valamint a leg-
teljesebb Munkácsy-monográfiát
elkészítõ Végvári professzor lá-
nyával, Zsófiával és feleségével,

Máger Ágnessel is találkozott
Miskolcon az amerikai üzletember.
A szervezõk pedig a látogatás al-
kalmából ajándékot is adtak át a
gyûjtõnek. 

Pákh Imre (jobbról) elôször látta a berendezett tárlatot.

Miskolcra látogatott Pákh Imre

MEGNÉZTE A KIÁLLÍTÁST A GYÛJTÕ

Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön a miskolci art-mozikat? Hamarosan ki-
derül! Négy héten át tartó keresztrejtvény-pályázatot indítunk. A négy
keresztrejtvényben a miskolci art-mozi termek neveit rejtettük el. A négy
megfejtést egyben, egy levelezõlapon legkésõbb december 21-e éj-
félig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 9. A helyes megfejtéseket beküldõk között az Arany
Könyvesbolt (Miskolc, Arany Corvin Üzletház, Arany János út. 11–13.)
által felajánlott könyveket sorsolunk ki.

MOZIMÛSOR MISKOLCON

A bérház kettõs házszáma arra
utal, hogy 1930-ig két épület állt a
mai felépítmény helyén. A XX.
század elejének képeslapjai sze-
rint a 15. számú földszintes üzlet-
ház, a 17. számú pedig egyeme-
letes üzlet és lakóház volt.
Utóbbiban már az 1895. évi cím-
tár tanúsága szerint is a Hitelbank
mûködött. (1900-ig a Széchenyi
utcán a páros és páratlan ház-
számozás még egymást követte,
s a külön telefonközponttal ellá-
tott épület ekkor a 75. számot
kapta.) Mindkét épület ekkor még
magán viselte az 1878. évi köve-
tõ felújítás nyomait.

A Széchenyi u. 15. sz. épületrõl
1504-ben szólnak elõször írásos
adatok. Annak nagyságáról, ba-
rokk kori állapotáról pedig két

összeírásból szerezhetünk isme-
reteket. 1775-ben a kõbõl, ter-
méskõbõl épült üzletház utcai ré-
szén, a keleti kapubejáró mellett
három bolt helyezkedett el.
Közülük kettõ döngölt föld-, egy
pedig téglaburkolatot kapott. A
telek nyugati szárnyán négy la-
kószoba és egy konyha kapcso-
lódott az utcai építményhez. A he-
lyiségek ólomba foglalt üvegab-
lakkal voltak ellátva, amelyeket ko-
vácsolt vasrács védett. Az épít-
mény fedése fazsindellyel történt.
1782-ben felújították a raktárakkal
ellátott kereskedõboltot, amely a
XIX. század elsõ harmadáig nem
változott külsõ megjelenésében.

1930-ban a kettõs telket s épít-
ményeit a Hitelbank budapesti
központja, a Magyar Kereske-

delmi Bank vásárolta meg, s ekkor
tûnt el Appel Emánuel rövidáru-
kereskedése és Meinl Gyula kávé-
és gyarmatáru üzlete. Egy év alatt
épült fel a neoklasszicista, kõbõl
faragott megyecímerrel díszített,
timpanonos homlokzatú négy-
emeletes bérház. Az 1931-es ház-
avatóról „legek”-ben adott tájé-
koztatást a miskolci sajtó. A leg-
modernebb klasszicizmus iskola-
példájának titulálták a budapesti
tervezõ, Kozma Andor elgondo-
lása szerint megvalósult beruhá-
zást. A bank belsõ berendezéseit,
földszinti helyiségeinek kialakítá-
sát miskolci mesterek, cégek vé-
gezték. A meghatározó anyag a
szlavóniai tölgyfa volt. Az emele-
ti lakásokat a bank eladta, de tu-
lajdonosaikról nem találtunk in-
formációt a korabeli sajtóban.

A banképület tervezésénél fõ el-
várás az volt, hogy harmóniában
legyen a szomszéd üzletházzal,
amely 1911-tõl Weidlich-palotaként
került a köztudatba. Ezért van az,
hogy nem akarván vetekedni a ter-
vezõ a Weidlich-fûszerüzlet hatal-
mas belmagasságú földszinti he-
lyiségeivel, s az azzal megegyezõ
monumentális kapuátjáróval, a
földszinti helyiségeket s az elsõ
emeleti ablaksort illesztette a szom-
szédos palota földszintjének ma-
gasságához. Így a négyemeletes,
emeletenként más-más ablakke-
retelésû, timpanonos homlokzatú
épület magassága megegyezik a
Weidlich-palota párkánymagas-
ságával. A Kossuth L. – Déryné
utcák közötti szakasznak ez volt
az utolsó építménye, amellyel el-
érték, hogy a nyolc lakó- és üz-
letház közül a két szélsõ hasonló
tömegû mellett, középen kiemel-
kedjen a fûszerkereskedés és a hi-
telintézet épülettömbje.

A szerencsésnek nem nevez-
hetõ homlokzatfelújításkor az épü-
let 75. éves történetét rögzíthettük.

Dobrossy István

2006 tavaszán az OTP elhagyta az 1930-ban épített, s a ban-
kok államosításáig itt mûködött Borsod-Miskolci Hitelbank épü-
letét. A 47,32%-ban önkormányzati tulajdonú épület homlok-
zatfelújítását a Fõutca Plaza Projekt keretében a közelmúltban
fejezték be. A megváltozott portálok mögött új üzletek nyíltak,
s részben divatárut, másrészt pékárut kínálnak a betérõknek.
A homlokzatfelújítás során világosabb és sötétebb zöld színt ka-
pott a homlokzat. A megszokottól eltérõen az ablakkeretelé-
sek és a stukkódíszítések világosabb, a falfelület sötétebb szín-
ben jelenik meg. A nyílászárók felújítására és festésére nem ke-
rült sor, ellenben az összes fecskefészket sikerült a fallal azo-
nos színûre pingálni, ami bosszantóvá teszi az összképet.

A MEGÚJULÓ BELVÁROS (31.)

A Széchenyi u. 15–17. számú lakó-
és üzletház homlokzati felújítása
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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

Elsõ alkalommal rendezik meg a Miskolci Menyegzõ
Kiállítás és Vásár elnevezésû rendezvényt december 2–3-
án a Miskolci Egyetemen, az Unipláza Egyetemi Étterem-
ben.

A rendezvényt a Gremedios
Esküvõ- és Rendezvényszervezõ
Kft. szervezi, mely 2005-ben alakult,
de Kopcsó Eszter (képünkön), a cég
ügyvezetõje már elõtte is évekig ren-
dezvényszervezéssel foglalkozott.
Második éve a Miskolci Tél – Ko-
csonyafesztivál koordinációs veze-
tõje, valamint számtalan nívós ese-
mény lebonyolításában vett részt. Amint a cég nevébõl is ki-
tûnik, a másik fõ profil az esküvõk szervezése, illetve lebo-
nyolítása. 

A Gremedios Esküvõ- és Rendezvényszervezõ Kft. egyik
fõ célkitûzése, hogy segítsen kiigazodni az ifjú pároknak az
esküvõjükkel kapcsolatos széleskörû szolgáltatások útvesz-
tõiben, valamint részt vállaljon egyéb, nagyobb szabású ese-
mény megtervezésében, kivitelezésében. Egy ilyen, hagyo-
mányteremtõ szándékkal létrehozott rendezvény az I. Miskolci
Menyegzõ Kiállítás és Vásár is, amelyet 2006. december 2–3-
án rendeznek meg az Unipláza Egyetemi Étterem rendez-
vénytermeiben. Szlogenük: a Miskolci Menyegzõ, amely ott
kezdõdik, ahol megszületik a házasság szándéka a párok fe-
jében, és ott végzõdik, ahol ez az esemény véget ér, vagyis a
nászútnál.

A Miskolci Menyegzõ koncepciója, hogy egy olyan, minden
szolgáltatást átfogó esküvõi rendezvény legyen, amelyen
mindenki megtalálhatja a neki leginkább megfelelõt.

A menyegzõre készülõ párok egy részének már vannak konk-
rét elképzelései, mások csak az esküvõ hangulatát tudják meg-
fogalmazni, és ehhez keresnek megbízható partnereket.

Az esküvõ szervezésében tapasztalatlan párok, örömszü-
lõk rengeteg idõt és energiát spórolhatnak meg, hiszen itt egy
helyen és idõben megtalálnak mindent, amelybõl remélhetõ-
leg sikerül is kiválasztani a számukra legmegfelelõbbet. A ki-

állításon kizárólag olyan szolgáltatók lesznek jelen, akiknek meg-
bízhatósága, szakmai háttere biztosítékot nyújt a minõségi mun-
kához, és akiknek a neve garancia arra, hogy az ifjú párok éle-
tének egyik legfontosabb eseménye úgy sikerüljön, ahogyan
azt õk megálmodták. Ez a kiállítás a karácsony közeledtével
egy remek alkalom arra is, hogy a családtagok az ifjú párt meg-
ajándékozzák: a különféle kiegészítõket itt megvásárolják, le-
elõlegezzék.

A kiállítás helyszíne az Unipláza Egyetemi Étterem, amely
az Egyetemvároson belül gondos mérlegeléssel kiválasztott,
jól definiálható helyszín, kiváló parkolási lehetõséggel és köz-
lekedéssel a város és az autópályák felé. A két nap során a
kiállítók szolgáltatásainak bemutatásán túl, a színpadon fo-
lyamatos programokkal szórakoztatják a látogatókat: lesz di-
vatbemutató, virágkötészeti-, smink- és fodrászbemutató, jég-
szobor-faragó bemutató, illetve szórakoztatják a közönséget
különféle zenei stílusú zenekarok is. Néhány – az esküvõhöz
kapcsolható – ingyenes tanácsadáson is részt vehetnek az
érdeklõdõk, nevezetesen: anyakönyvi-, jogi-, hitel-, illetve gra-
fológiai tanácsadásokon. Az anyakönyvvezetõ standjánál a pol-
gári szertartással, a bejelentkezéssel, a szükséges papírokkal
és a házasság utáni lehetséges névviseléssel kapcsolatban
adnak tájékoztatást, a jogi tanácsadó standnál jogi tájékozta-
tást kaphatnak a házasság utáni megváltozott jogi viszonyok-
ról, házassági szerzõdésrõl, hitelfelvételrõl, közös ingatlan vá-
sárlásáról stb. A grafológiai tanácsadáson párkapcsolati, il-
letve összeillõségi vizsgálatokat készítenek a szakemberek. 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk.

A rendezvény idõpontja: 2006. december 2–3. 
Nyitva tartás mindkét napon: 10.00–18.00-ig

Belépõjegy: 500 Ft 

További információ: 
Gremedios Esküvõ- és Rendezvényszervezõ Kft.

E-mail: info@miskolcimenyegzo.hu
Tel.: 20/5252-522

Web: www.miskolcimenyegzo.hu

I. MISKOLCI MENYEGZÕ KIÁLLÍTÁS
ÉS VÁSÁR

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KERE-
SETTEL MUNKATÁRSAKAT KERES NEM
ÜGYNÖKI MUNKÁRA. TEL.: 30/687-8627,
30/640-1180.

Lelkisegély
Problémákkal küzdõ, 
krízishelyzetben lévõ 

személyeknek 
ingyenesen hívható az

„Esély” Lelkisegélyszolgálat
06-80/505-512, bármelyik

napon 19–7 óráig.

Az Ön SUZUKI márkakereskedõje: Babus Suzuki
Miskolc, Régiposta u. 29. (a plaza mellett)
Telefon: 46/506-008, 46/506-009. Szombaton is nyitva!

Új SWIFT vagy IGNIS

akár –575 000 Ft,
GRAND VITARA

akár –1 000 000 Ft
kedvezménnyel!*

0 Ft befizetéssel, kezes és jövedelemigazolás nélkül

havi 13 990 Ft-tól*

KAMATMENTES HITEL, AJÁNDÉK TÉLI GUMI!*

BABUS SUZUKI: A JÓ VÁLASZTÁS

*A kedvezmények részben összevonhatóak! További információért keresse fel sza-
lonunkat. Az akció a készlet erejéig érvényes.



Bemutatkozott a sajtó
képviselõinek a Miskolc
Városi Szabadidõ Köz-
pont új managementje.
Dr. Szatmáry-Antal Ta-
más igazgató tájékoz-
tatójában vázolta az in-
tézmény egyes létesít-
ményeivel kapcsolatos
terveket, elképzeléseket
is. 

Mint elhangzott, azáltal,
hogy közmûvelõdési in-
tézménnyé minõsítették,
jelentõsen kibõvült a sport-
csarnokot, uszodát, jég-
csarnokot magában fogla-
ló Miskolc Városi Sza-
badidõ Központ tevékeny-
ségi köre. A multifunkcio-
nális komplexum a sport
mellett helyet ad kulturális,
könnyûzenei, s más szó-
rakoztató rendezvényeknek is.
Dr. Szatmáry-Antal Tamás el-
mondása szerint az intézményi
gazdálkodásról át kívánnak állni
egyfajta „kvázi céges”, vállal-
kozói szemléletû mûködésre.
Az intézmény létrehoz majd egy
saját alapítványt, hogy ezen ke-
resztül be tudjanak kapcsolód-
ni olyan vállalkozói tevékeny-
ségekbe, amelyekre költségve-
tési intézményként nem lenne
lehetõségük. Ugyancsak létre kí-
vánnak hozni egy saját sport-
egyesületet is, ahol helyet ta-
lálhatnak a kallódó helyi él-
sportolók, tehetséges fiatalok. 

A sportcsarnok vonatkozásá-
ban a „mindenkit befogadunk”
elvét szeretné érvényesíteni az új
vezetés, a különféle diáksport- és
szabadidõs-rendezvényeknek
ugyanúgy helyet adnak, mint a
nemzeti válogatott összecsapá-
sainak. Differenciált bérleti rend-
szert alakítanak ki, hogy min-
denki számára elérhetõvé tegyék
az árakat. A diákok, diáksport-
egyesületek számára biztosított,
alacsonyabb bérleti díjak miatt
kiesõ bevételeket például egyéb
saját, fizetõs rendezvényekbõl
pótolják. November végén meg-
nyílik a sportcsarnokban egy kon-
dicionálóterem, amelynek az árait

szintén úgy alakítják majd ki,
hogy elérhetõ legyen a nagykö-
zönség számára. Jövõ év janu-
árjától mini hotel fog mûködni a
létesítmény régi irodáinak a he-
lyén – itt 2-3 ágyas szobákban,
összesen tizenhat ember elszál-
lásolására lesz majd lehetõség.
Fel kívánják eleveníteni a sport-
csarnok régi, hagyományos ren-
dezvényeit – mint például a foci-
farsang, emellett NB I-es terem-
labdarúgó-tornát is szeretnének
rendezni.

A jégcsarnok vonatkozásában
is ugyanezek az elvek érvénye-
sülnek majd – azaz mindenkit
szeretnének befogadni, aki hasz-
nálni akarja a létesítményt. Már
most is csoportokban folyik is-
kolások, óvodások korcsolya-
oktatása, szeretnék, ha az úszás-
hoz hasonlóan a korcsolya-ok-
tatás is általánossá válna a vá-
rosban, egy bizonyos kortól.
Ehhez a városi szabadidõ köz-
pont minden segítséget megad,
és oktatókat is biztosít. Szeretnék
megkedveltetni a miskolci jég-
csarnokot a jégsportok hazai él-
mezõnyével, s nyitni kívánnak
Szlovákia, illetve Csehország
felé is. A csarnokban három hó-
napig – május, június, július –
nem lesz jég, de ebben az idõ-

szakban is várják a látogatókat.
Ilyenkor helyet tudnak biztosíta-
ni például az operafesztivál ren-
dezvényeinek, valamint külön-
bözõ színházi elõadásoknak is,
hiszen a csarnoknak kiváló az
akusztikája. Az intézményköz-
pont harmadik létesítménye a vá-
rosi uszoda, amelyben az utób-
bi tíz évben semmiféle felújítás
nem történt, így az elkövetkezõ
idõszakban komoly beruházá-
sokat igényel majd – szeptem-
ber 8-tól több mint egymilliót köl-
töttek már rá. A létesítmény ez-
után is a korábbi években meg-
szokott módon fejti ki tevékeny-
ségét: a délelõtti órákban köte-
lezõ úszásoktatás folyik, délután
pedig az úszással foglalkozó
városi sportegyesületek hasz-
nálhatják a medencéket. Újsze-
rû lesz viszont, hogy az uszoda
nyáron is nyitva tart majd, ekkor
strand-jelleggel fog mûködni. Az
átalakítások már folynak, a kinti
kertes részbe zuhanyozókat, láb-
mosókat telepítenek. Kivágták a
fákat, cserjéket az uszoda kert-
jébõl, itt pázsit lesz nyári idõ-
szakban. A kerítést pedig befe-
dik náddal, hogy ne lehessen rá-
látni a napozókra. Tárgyalásokat
folytatnak az uszoda mögötti
vízmû-épület megvásárlásáról,

itt méltó körülmények kö-
zött el tudnák helyezni az
edzõket és a személyze-
tet. A népkerti sportpálya
vonatkozásában pályá-
zatot nyújtottak be a
Magyar Labdarúgó Szö-
vetséghez egy mini mû-
füves pálya kialakításá-
ra, amelyet elsõsorban
szabadidõsportok céljai-
ra használnak majd. A
klubházban alul megma-
radnak a férfi-nõi öltö-
zõk, az emeleten viszont
egy húszszobás sport-
szállót szeretnének kia-
lakítani, magántõke be-
vonásával.

A Miskolc Városi Sza-
badidõ Központ új mana-
gementje: dr. Szatmáry-
Antal Tamás igazgató,
Afonyi László igazgató-
helyettes, a sportcsarnok

felelõs vezetõje, Szabó László
uszodavezetõ, Egri István jég-
csarnok-vezetõ, Huszárné Hetényi
Erzsébet gazdaságiigazgató-he-
lyettes, Szabó Péter sportszer-
vezõ, Fodor Tamás mûszaki ügy-
intézõ, Fodor Csilla marketing-ma-
nager.                     (szepesi)

III. évfolyam 50. számKÖZÉLET8

Kalocsán született 1951-ben. Újságírói munkáját a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Lapkiadó Vállalatnál kezdte, innen került 1975. de-
cember 1-jén a Magyar Rádió Miskolci Stúdiójába. Több mit két év-
tizeden át riportjaival, interjúival alkotó részese volt a megye sajtóé-
letének, fõként gazdaságpolitikával foglalkozott, ám a szûkebb pát-
ria szeretetét mi sem bizonyította jobban, mint a kis falvakban ké-
szült riportjai. Meghatározó személyisége volt a Magyar Rádiónak.
2003-tól az Európa Rádió, a Pulzus TV és a Miskolci Televízió hall-
gatói, nézõi gyõzõdhettek meg sokoldalúságáról. Az utóbbi hóna-
pokban szervezõje és lebonyolítója volt a Prima Primissima-díj Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei rendezvényének. Fájdalommal gondolunk rá,
emlékét kegyelettel megõrizzük! 

Kedves Attila!
Ennyi a hír rólad, holott sokkal többet tettél annál, mint amit ez a

pár sor fölidézhet.
Gondolatban még mindig veled vonatozom a Bodrogközben, a

Zemplénben, amikor ugye emlékszel, hogy a fékezõvel készítettük
a rádió-riportot. Õ – és ezt tényleg nagybetûvel kell írnom – Õ akkor
azt mondta, hogy valaminek a vége lesz, ha ez a kisvonat meg-
szûnik. 

Most – mint ahogy a zempléni és bodrogközi kisvonat megszûnt,
egy élet is megszûnt. 

Elmentél anélkül, hogy elköszöntél volna. Talán rám bíztál valamit,
a vidék szeretetét. Mert ez volt az életed eleme. Talán emlékszel rá
– megfogadtuk, hogy együtt próbálunk meg tenni azért, hogy ez a
vidék, Észak-Magyarország elnyerje méltó helyét a világban. És ami-
kor együtt voltunk ezeken a kistelepüléseken, kezünkben mikrofon-
nal, és hallgattuk az ott megszólaló emberek  gondolatait, akkor talán
mi is bizakodóvá váltunk. Most valami elbizonytalanított engem is…

Kitüntetettnek érzem magamat, hogy évtizedeken keresztül együtt
dolgozhattunk.                                                   Csonka László

Elhunyt Tolnai Attila

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!

MUNKATÁRSUNKTÓL BÚCSÚZUNK

A szabadidôközpont vezetôségének három tagja, (balról): Afonyi László igaz-
gatóhelyettes, dr. Szatmáry-Antal Tamás igazgató, Egri István, a jégcsarnok ve-
zetôje.

Városi szabadidõközpont

BEMUTATKOZOTT AZ ÚJ VEZETÉS

Megnyitották a MiDRÁ-t, a
Miskolci Egyetem Digitális Rak-
tárát és Adattárát.

Az intézmény könyvtára ugyan-
is átalakítja digitális gyûjteményét:
egyrészt bõvíti, vagyis emelni kí-
vánja az elektronikus formában
hozzáférhetõ mûvek számát,
másrészt korszerûbb alapokra is
emeli a szolgáltatást. A honlapon
megjelenõ egyszerû felsorolást
repozitóriumra, vagyis egyfajta
raktár-adattárra cseréli. A gyûjte-
mény anyagai így kereshetõvé vál-
nak a szokásos bibliográfiai ada-
tok szerint, és a teljes mû is azon-
nal elérhetõ, akár szövegrõl, akár
filmrõl vagy multimédiás anyag-

ról van szó. A program kidolgo-
zóinak célja, hogy az adatbázis-
ba bekerüljenek majd az egye-
temen keletkezõ szellemi termé-
kek, tudományos vagy oktatási
célú dokumentumok, így a jegy-
zetek, tankönyvek, nagyobb ter-
jedelmû oktatási segédletek,
TDK-dolgozatok, szakdolgoza-
tok, disszertációk, audio-vizuális
anyagok is. A fõbb részgyûjte-
mények ezért a tananyagok, tu-
dományos munkák, publikációk,
szakdolgozatok, TDK, disszertá-
ció, a videoarchívum, a selmeci
mûemlékkönyvtár digitalizált
mûvei és a levéltári anyagok. Az
új rendszerrel szeretnék meg-
könnyíteni az oktatók munkáját is,
hiszen az anyagokat így nem
nekik maguknak kell feltölteni,
hanem az üzemeltetõk helyezik

el a weben. A program gondozói
remélik, hogy a diákok is meg-
szokják majd a rendszert, és így
a jövõben minden elektronikus
tananyagot és más dokumentu-
mot a könyvtár digitális raktárá-
ban keresik majd. A szerzõk vá-
laszthatnak, kik számára teszik
hozzáférhetõvé mûveiket: az
anyagok egy része így teljesen
nyilvánosan elérhetõ az interne-
ten, míg más dokumentumok
csak egyetemi gépekrõl vagy
esetleg csak felhasználói névvel
és jelszóval olvashatóak. A tervek
szerint minden anyagot kulcs-
szavakkal is ellátnak, ez meg-
könnyíti majd a kutatók dolgát. A
gyûjtemény már mûködik a
könyvtár honlapján: http://kvt99.lib.
uni-miskolc.hu: 8080/eleMEK/ke-
reso.jsp

INNOVÁCIÓS HÍREK

Digitális adattár az egyetemen

A legjelentõsebb európai mi-
nõségügyi szervezet, az EFQM
és annak magyarországi part-
nerszervezete, az IFKA Magyar
Minõségfejlesztési Központ
2006-ban az ÉRV Zrt.-nek
Recognised for Exellence, El-

ismerés a Kiválóságért Díjat ado-
mányozott.

A díjat november 6-án az
EFQM Nemzetközi Minõségügyi
Konferenciája kapcsán, ünnepé-
lyes keretek között a Parla-
mentben adták át. 

MINÕSÉGI DÍJ AZ ÉRV-NEK


