
Ahogy az várható volt, sze-
mélyeskedéstõl sem mentes,
nagy vitát hozott a közgyûlés elé
került elõterjesztés, amely a vá-
rosi kórházak struktúrájának át-
alakítására tett javaslatot. 

Az elõterjesztés szerint a struk-
túra-átalakítás keretében a Diósgyõri
Kórház venné át a neurológiai fel-
adatok ellátását. Megszûnne vi-
szont a szülészet és a sebészeti osz-
tály, ezek a feladatok a Semmel-
weisbe kerülnének át. A Semmel-
weis Kórházból átkerülne az ideg-
gyógyászati osztály a diósgyõribe,
és több ágyat átcsoportosítanának,
így kis mértékben csökkenne az
ágyszám a belgyógyászaton, fül-orr-
gégészeten, a bõrgyógyászaton
és a pszichiátrián, viszont nõne a
sürgõsségi betegellátási és az ápo-
lási osztályon. A két kórház pato-
lógiai osztályai összevonásra ke-
rülnének egy központtal.  

Szûcs Erika alpolgármester a vita
elõtt elmondta, a diósgyõri tünte-
tõk mondataiból az sejlett, attól tar-
tanak, a szülészet megszüntetése
a kórház bezárását készíti elõ, de
errõl nincs szó. Az átalakítás éppen
a szakosodást, a megkerülhetet-
lenséget jelenti, hiszen erõsítik a ne-
urológiai ellátást. Az alpolgármes-
ter hozzátette, az önkormányzat is
jobban szerette volna a Semmel-
weis szülészeti rekonstrukciója
után átköltöztetni a diósgyõriét, ám
a januári kórháziágy-meghatározás
miatt nem lehet addig várni.

Dr. Kriza Ákos szerint nincs fis-
kális kényszer, és a struktúra-át-
alakítással „csonkolásos módszert”
folytat a város. A Fidesz képvise-
lõje szerint lehet magyarázni szak-

mailag két osztály megszüntetését,
de ez egyértelmûen politikai dön-
tés. Hozzátette: sokan kárát fogják
látni az átalakításnak, de a nagyobb
„csomag” januárban érkezik, ami-
kor 216 ágyat kell a két városi kór-
házban leépíteni.

Molnár Péter, a keresztényde-
mokrata frakció vezetõje szerint egy
jól felszerelt szülészeti osztály szûn-
ne meg Diósgyõrben, a Semmel-
weis Kórház szülészete viszont a
rekonstrukció alatt nem tud majd
megfelelõ színvonalon szolgáltat-
ni. A frakcióvezetõ kiemelte: nyolc-
ezer ember írta alá a petíciót a Diós-
gyõri Kórház szülészetéért. 

Szabó Tamás, az SZDSZ frak-
cióvezetõje rövid áttekintést adott
a város egészségügyi koncepció-
járól az önkormányzatiság meg-
alakulása óta, kitérve a két városi
kórház éveken át tartó konszoli-
dációjára is. Ennek fényében „leg-
alábbis bohókás elképzelésnek”
nevezte azt a felvetést, hogy ne
lenne szakmai és gazdasági oka
az átalakításnak. 

Dr. Hártó György MDF-es kép-
viselõ, és egyben a Diósgyõri
Kórház igazgatója kiemelte, több
éves kemény folyamat végén si-
került a veszteséges helyzetbõl ki-
lábalnia a kórháznak, ebbõl a mun-
kából pedig a szülészet munka-
társai is kivették a részüket. Arról
pedig nem tehetnek, hogy az or-
szág egyetlen szülészete sem nye-
reséges. Hozzátette, fájó szívvel adja
át a sebészetet is a Semmelweis
Kórháznak. Újabb negyven ágyal,
százhatvan ágyon mûködik majd
viszont a neurológia, amihez a
legjobban felszerelt képalkotó di-
agnosztikával együtt egy olyan
erõs profil valósul meg, amilyen

kevés van az ország hasonló mé-
retû kórházaiban. A képviselõ meg-
jegyezte, nagyon nehéz helyzet ez,
és kórházigazgatóként a lehetõ
legjobb megoldás mellett igyekszik
kiállni. Ugyanakkor aggodalmát fe-
jezte ki a 2007-ben tervezett ágy-
számcsökkentések miatt. 

Dr. Hardonyi András szocialista
képviselõ, a Semmelweis Kórház
szülészet-, nõgyógyászati osztá-
lyának vezetõje felszólalásában el-
mondta, rosszul érintette az elmúlt
napok politikai támadása. Felkérte

a szülészetet bírálókat, hogy te-
kintsék meg az osztályt, és aztán
mondjanak róla véleményt, az ott
dolgozók ugyanolyan színvonalon
dolgoznak, mint más kórházakban.

A vita végén Szûcs Erika alpol-
gármester a felszólalásokra vála-
szolva kijelentette, nagyon is szak-
mai és gazdasági döntés született.
Hozzátette, a kórházak és a mis-
kolci betegellátás egészét kell nézni,
nem csak a szülészetet. 

Az elõterjesztést a képviselõ-
testület megszavazta.
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

NYOLCEZER ALÁÍRÁS

Az összefogás jegyében, a
közélet meghatározó szerep-
lõinek részvételével zajlott a
BOKIK 28. küldöttgyûlése. Az
eseményen ez alkalommal is
téma volt a szakképzés,
amelynek reformját sürgetõen
el kell kezdeni – hangzott el.

A hagyományoknak megfele-
lõen idén is a Deszka temetõben
kezdõdött a kamara-napi prog-
ram, ahol a résztvevõk koszorú-
kat helyeztek el a város kiemel-
kedõ személyisége, Szentpáli
István síremlékénél. Ezután a ka-
mara székházának bejáratánál
lévõ emléktáblán helyezték el vi-
rágaikat, tisztelegve a kamara
egykori titkárának emléke elõtt.

A küldöttgyûlés fókuszában a
szakképzés állt. Több együtt-
mûködést is aláírtak, a Miskolc
Fejlesztési Pólus program meg-
valósításának egy közös szán-
dékát is lefektették, amelyet töb-
bek között Káli Sándor polgár-
mester és Bihall Tamás, a BOKIK
elnöke is aláírt.

A küldöttgyûlésen átadták a ka-
mara díjait. A BOKIK Kiemelkedõ
Gazdálkodó Szervezete kitünte-
tést négyen vehették át: a Tech-
noplast Kft., Nyírfa-ker Kft., a Frek-
vencia 2000 Kft., a Szemerey
Transport Zrt. A Gazdaság Szol-
gálatáért díjat öten: Harmati Márta,
Simon József, Varjas László,
Rózsa Edit, dr. Orosz Gábor, míg
elnöki dicséretben részesült Társy
József és Firtkó Jánosné.

KÜLDÖTTGYÛLÉS
ÉS ELISMERÉSEK

Sajtótájékoztatót tartott a
héten a DKSK. Hatvani Olivér,
az együttest mûködtetõ gaz-
dasági társaság többségi tu-
lajdonosának képviselõje be-
vezetõjében leszögezte, hogy
a gazdasági helyzet ugyan
még nem oldódott meg, de
már látni lehet a fényt az alag-
út végén.

Tapodi Péter ügyvezetõtõl meg-
tudtuk, hogy a játékosokkal szem-
ben van késés, csúsznak a fize-
tések, de ez korántsem olyan
mértékû, mint az elmúlt idényben.
A klub elöljárói több régi szpon-
zorral is kapcsolatba léptek, az
pedig egyértelmûen biztató jel-
ként értékelhetõ, hogy a Strabag
Zrt.-vel körvonalazódik egy je-

lentõs összegû reklámszerzõdés.
Az is kiderült, hogy a DKSK az idei
önkormányzati támogatását már
korábban elhasználta, viszont ja-
nuár 1-jétõl ismét lehetõség lesz
arra, hogy idõarányosan hozzá-
jussanak a képviselõ-testület által
megszavazott összeghez. 

A tájékoztatón bejelentették,
hogy kedvezményes bérletvá-
sárlási akciót indítanak. A bérle-
tek az új évre érvényesek, a fel-
nõttek 4900, a nyugdíjasok és di-
ákok 3700 forintért juthatnak
hozzá. A vásárlók ráadásul DKSK
karkötõt kapnak ajándékba. A
bérletek közül az elsõ darabokat,
egészen pontosan négy darabot
Káli Sándor, Miskolc polgármes-
tere vásárolta meg, ezzel is jelezve
a város elkötelezettségét a csa-
pat mellett.

A kamara idei díjazottjai.

DKSK: bérletárusítás

Több mint százan demonstráltak a miskolci Városháza elõtt ked-
den a Diósgyõri Kórház szülészet-, nõgyógyászati osztályának
bezárása ellen. Egy petíciót és több mint nyolcezer aláírást adtak
át Miskolc egészségügyért felelõs alpolgármesterének. A de-
monstrálók arra kérték Szûcs Erikát, hogy petíciójukat ismer-
tesse Miskolc önkormányzati képviselõ-testületével.

Nem voltak éppen könnyû
helyzetben a miskolci képvi-
selõ-testület tagjai, a csütörtö-
ki közgyûlési ülésen fajsúlyos
napirendek kerültek a grémi-
um elé, a tömegközlekedés re-
formja, a városi kórházak struk-
túra-átalakítása és a közüzemi
díjak emelése.

Az ülés elején Káli Sándor pol-
gármester megemlékezett a nem-
régiben elhunyt Puskás Ferencrõl,
majd a közgyûlés néma felállás-
sal tisztelgett a világhírû sport-
ember emléke elõtt. Az ötvenéves
jubileum alkalmából a miskolci pol-
gármester ezt követõen emlék-
serleget adott át Kiss Lajos kaja-
kozónak, aki számos sikert ért el,
1956-ban bronzérmet szerzett a
melbourne-i olimpián, s hosszú
ideig betöltötte a megyei kajak-
kenu szövetség elnöki tisztét is.  

Dr. Szinay Attila fideszes képvi-
selõ napirend elõtt annak a véle-
ményének adott hangot, hogy
Miskolcon „súlyosan sérül a de-
mokrácia”. A képviselõ kifogá-
solta, hogy a közgyûlés jelen ülé-
sén, a legközérdekûbb, város egé-
szét meghatározóan érintõ napi-
rendi pontokat „bepasszírozták”
egy rövid idõkeretbe, alig-alig biz-
tosítva ilyen módon lehetõséget az
ellenzéknek, hogy kifejtse szakmai
véleményét, észrevételeit. 

Dr. Tompa Sándor, MSZP-s kép-
viselõ a panelprogram helyi ered-
ményeirõl szólt napirend elõtt.
Mint mondta, Miskolcon 36 ezer
panellakás található, ezekben
több mint százezren laknak. Ezért
is volt fontos a városvezetés dön-
tése, hogy Miskolc aktívan kap-
csolódjon be a panelprogramba.
A múlt évi pályázatokon 70 épü-
let 2854 lakására nyújtottak be pá-
lyázatot, idén pedig 104 épület
5300 lakását szeretnék megújít-
tatni. 

Kovács Józsefné SZDSZ-es
képviselõ az 1. sz. választókerület
lakóinak felháborodásáról és hosz-
szú évek óta tartó szélmalomhar-
cáról szólt, az egyre nagyobb
méreteket öltõ illegális prostitúci-
óval kapcsolatban, amely a
Szinva–Fonoda–Szondi utcák kör-
nyékérõl már beért a Baross és a
Bajcsy-Zsilinszki utcákba, benyo-
mulva a játszóterületekre, a köz-
parkokba, szennyezve a környe-
zetet erkölcsileg és fizikailag is. A
területen óvoda, iskola, kollégium,
templom is található, a lakók már
szinte minden fórumot megjártak,
a köztársasági elnök hivataláig be-
zárólag – hiába. A képviselõ asz-
szony a helyzet rendezése érde-
kében kérte a városvezetés se-
gítségét.  

A közgyûlés összevonva tár-
gyalta a közszolgáltató cégek díj-
emelésére, valamint a tömegköz-
lekedés átszervezésére vonatko-
zó napirendi pontokat, melyek
körül hosszas vita alakult ki. Juga
György fideszes képviselõ a mis-

kolci tömegközlekedés szétveré-
sével vádolta a koncepció készí-
tõit, melynek hosszú távon belát-
hatatlanok lehetnek a következ-
ményei, és felszólította a városve-
zetést, hogy vonja ezt vissza. Az
ellenzéki képviselõ felajánlotta
együttmûködésüket, valamint a fõ-
városban már bizonyított Városi és
Elõvárosi Közlekedési Egyesület
(VEKE) közremûködését is egy új,
alternatív racionalizálási program
kidolgozásában. Molnár Péter ke-
reszténydemokrata képviselõ
annak a véleményének adott han-
got, hogy nem indokolt a közüzemi
díjak infláció fölötti emelése, mint
fogalmazott, egyáltalán nem érti,
miért van erre szükség. T. Asztalos
Ildikó SZDSZ-es képviselô el-
mondása szerint õk megelõlege-
zik a bizalmat a tervezett prog-
ramnak, azonban az elsõ félév el-
teltével pontos tájékoztatást kér-
nek, mit nyújt, milyen eredmé-
nyeket produkál az MVK Zrt. és a
Miskolc Holding managementje
szolgáltatásban, gazdálkodásban

az önkormányzat támogatásáért,
a megemelt díjakért cserébe.
Tavaszi Zsolt fideszes képviselõ in-
dítványozta, hogy a napirend fon-
tosságára való tekintettel, az ala-
posabb kidolgozás érdekében na-
polják el a döntést a decemberi
ülésre – a javaslatot a közgyûlés
többsége elutasította. A tömeg-
közlekedés racionalizálási tervével
kapcsolatban több módosító in-
dítvány is elhangzott – a végül el-
fogadott változatra a késõbbiekben
visszatérünk. 

A közgyûlés döntése alapján
a Miskolci Hõszolgáltató Kft. ta-
rifáinál összességében 9,44 szá-
zalékos emelés várható jövõre (az
alapdíj változatlan marad, a hõdíj
17,47 százalékkal, a melegvíz díja
pedig 10,7 százalékkal nõ). A
Miskolci Vízmûvek Kft. két lép-
csõben hajt majd végre áreme-
lést: 2007. január 1-jétõl a lakos-
sági víz- és csatornadíj 19 szá-
zalékkal, július 1-jétõl pedig to-
vábbi 12,5 százalékkal emelkedik.
A Régió Park Kft. (óránkénti) par-
kolási díjaiban a zöld zónát ille-
tõen 13,3 százalékos (20 Ft-os),
a sárga zónát illetõen 16,7 szá-
zalékos (20 Ft-os), a kék zóná-
ban pedig 11,1 százalékos (10 Ft-
os) emelkedés várható. Az ön-
kormányzati bérlakások bérleti
díja 9 százalékkal, a szemétszál-
lításé 6 százalékkal, a temetõi
szolgáltatásoké pedig ugyan-
csak 6 százalékkal emelkedik. A
piaci díjak változatlanok marad-
nak.

A miskolci tömegközlekedés
díjai is két lépcsõben emelkednek
jövõre: 2007. január 1-jétõl 23 szá-
zalékkal, július 1-jétõl pedig további
13 százalékkal. Így a jelenleg 130
Ft-os vonaljegy január 1-jétõl 160,
július 1-jétõl pedig 180 Ft-ba kerül
majd. A jelenleg 3910 Ft-os kom-
binált bérlet január 1-jétõl 4500, jú-
lius 1-jétõl pedig 4900 Ft-ba kerül. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Díjemelések és rekonstrukció a közgyûlésen

ZSEBBEVÁGÓ KÉRDÉSEKRÕL DÖNTÖTTEK

Kiss Lajos kajakozónak (balról) Káli Sándor adta át Miskolc em-
lékserlegét.

Nem lesz szülészet a Diósgyôri Kórházban

Átalakították a városi kórházak struktúráját

Káli Sándor, Miskolc polgármestere vásárolt elôször bérletet.



Megmarad a Miskolci Hûtõ-
ipari Zrt. dolgozóinak állása, sõt
további munkavállalóknak is
megélhetést biztosíthat a cég a
jövõben. A felszámolási eljárás
lezárult, december elsejétõl az
üzemnek új tulajdonosa van,
aki tavasszal újra szeretné indí-
tani a termelést.

Már felszerelték az új cégtáblát
a miskolci hûtõház kerítésére.
December elsejétõl ugyanis új tu-
lajdonosa van a több évtizedes
múltra visszatekintõ üzemnek. A
szakszervezet kérésére most elbo-
csátják a dolgozókat, ez azonban

csak formalitás, decemberben ismét
lesz állásuk, az új tulajdonossal köt-
nek majd munkaszerzõdést. A
Miskolci Hûtõipari Zrt. 2006 tavaszán
jelentett csõdöt, akkor indult meg
a felszámolási eljárás. A cég ela-
dását többször is meghirdették, de
csak mostanra sikerült megkötni az
üzletet. Tóth István felszámolóbiz-
tos elmondta, két pályázat érkezett,
a nyertes pedig a „MIRSA” Pest
Megyei Hûtõipari Zrt. lett, õk aján-
lottak többet a Miskolci Hûtõipari Zrt.
még meglévõ vagyonáért.

Az üzemben jelenleg nem folyik
termelés, csak a raktáron lévõ ter-
mékeket csomagolják. Az új tulaj-
donos azt mondja, hogy minél ha-
marabb szeretnék újraindítani a
munkát. Losó József, a „MIRSA”
Pest Megyei Hûtõipari Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója szerint ez leghama-
rabb 2007 májusában történhet
meg, akkor ugyanis már lesz nyers-
anyag. Losó József kérdésünkre el-
mondta: ha ténylegesen átvették az
üzemet, akkor elkezdõdik a kar-
bantartás, de néhány új gépsort is
telepíteni kell még. Az elnök-vezér-
igazgató szerint a termelés elindí-
tásához milliárdos nagyságrendû
befektetés szükséges.
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MISKOLC, SZÉCHENYI U. 115.
(Centrum melletti bevásárlóudvarban)

NYITVA: hétfõ–péntek 9–17, szombat 9–13

ÚJ KÖNYVEK MINDEN HÉTEN
MEGÚJULÓ KÉSZLETTEL 

CSAK 399 FT-OS EGYSÉGÁRON

Antikvár-könyvek 100 Ft-os egységáron

és ANTIKVÁRIUM

Ingyenes 
képzési ajánlataink

� Ingatlanközvetítõ
�Minõségirányítási 

belsõ auditor

Ingyenes képzés csak
REGISZTRÁLT
MUNKANÉLKÜLIEKNEK!

Jelentkezési határidõ: 
2006. 12. 07.

Bôvebb információ 
és jelentkezés:
Perfekt Zrt.
3530 Miskolc, 
Mindszent tér 1. X. em.
Tel.: 46/354-869
fax: 46/509-108
E-mail: miskolc@perfekt.hu
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Az Ön márkakereskedôje: SUZUKI DIÓSGYÔR
Pótkerék Kft. 3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna u. 53.
Tel.: 46/339-907, 46/401-417, e-mail: d.suzuki@yahoo.de

ÉRDEKLÕDJÖN MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN
TESTRESZABOTT AKCIÓS  AJÁNLATUNKRÓL!
HOZZÁNK 
ÉRDEMES 
BETÉRNI!
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KERESSE TOVÁBBI AKCIÓS TERMÉKEINKET A KARÁCSONYI SÜTÉS-FÕZÉSHEZ!
„TÖLTSE FEL A CSALÁDI KASSZÁT!” – VÁSÁROLJON 2000 FT FELETTI ÉRTÉKBEN
ÉS A JANUÁRI SORSOLÁSON NAGY ÉRTÉKÛ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOKAT NYERHET.

KÍNÁLATUNKBÓL:
COOP-ZÖLDBORSÓ 1 KG 299 FT
BAYERLAND TRAPPISTA SAJT 1 KG 999 FT
OKÉ FÉLZSÍROS TÚRÓ 250 G 199 FT

Egységár: 796 Ft/kg

COOP TORTALAP-OSTYA 100 G 89 FT
Egységár: 890 Ft/kg

PARTY TORTABEVONÓ 100 G 99 FT
Egységár: 990 Ft/kg

WIENER EXTRA VÁKUMOZOTT KÁVÉ 250 G 279 FT
Egységár: 1116 Ft/kg

LA MATTINA CAPPUCCINO 100 G + 20% AJ. 89 FT/CS.
LIPTON EARL GREY TEA 20 X 1,5 G 249 FT
COOP-ÜDÍTÕITAL 3 L 189 FT

Egységár: 63 Ft/l

GOLDEN VALLEY ITALOK 100%-OS, 1 L 189 FT
COOP BAROMFIVIRSLI 200 G 99 FT

Egységár: 495 Ft/kg

NATURAQUA ÁSVÁNYVÍZ 5 + 1,5 L 519 FT/CS.
CAOLA KAMILLÁS KRÉMSZAPPAN UTT. (2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN) 199 FT/DB
PALMOLIVE SZAPPAN ALOE-OLIVA 3 + 1 DB 359 FT/CS.
LILLAFÜREDI ÁSVÁNYVÍZ 2 L 89 FT

Egységár: 44,50 Ft/l

MÁR MOST GONDOLJON A KARÁCSONYRA!
NOVEMBER 29–DECEMBER 11-IG VALAMENNYI COOP-ÜZLETÜNKBEN

ÚJABB AKCIÓVAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!

AKC
IÓ!

A miskolci Selyemréti Strandfürdõ üzemeltetõje 

uszodamesteri 
végzettséggel 

munkatársat keres.
Érdeklõdni személyesen a strandfürdõ vezetõjénél,
vagy telefonon a 46/411-389-es telefonszámon lehet.

VFV Miskolc Zrt.

GAZDÁRA TALÁLT 
A HÛTÕHÁZ Orosz Lajos alpolgármester, a 2. számú választókörzet

(Martin-Kertváros) szocialista önkormányzati képviselõje de-
cember 5-én 18 órától lakossági fogadóórát tart. A fórum
helyszíne a martin-kertvárosi ügyfélszolgálati iroda, Berettyó

u. 19. (régi MÁV-bölcsõde épülete). Minden érdeklõdõt tisztelettel és
szeretettel vár!

Dr. Tompa Sándor, országgyûlési képviselõ december
8-án (pénteken) 12.30–14.30 között fogadóórát tart a
Vasgyári Közösségi Házban (Vasgyári u. 24.). A képvise-
lõ minden érdeklõdõt tisztelettel vár!

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA



(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Halmai Gyula, a Miskolc

Holding Zrt. igazgatóságának el-
nöke zárszavában utalt a város köz-
szolgáltató cégeit tömörítõ hol-
ding létrehozásakor megfogalma-
zott fõ célkitûzésekre és irányel-
vekre: a vállalatok mûködési ha-
tékonyságának javítására, a közös
mûködésbõl eredõ megtakarítások
kihasználására, a lakosság szá-
mára nyújtott szolgáltatások szín-
vonalának javítására. 

– Ezekbe a közgyûlés által meg-
határozott keretekbe igyekeztünk
magunkat belehelyezni, s ez alap-
ján született meg ez az elõterjesz-
tés-csomag, melyet nagyon sok
számítás, mérlegelés és egyezte-
tés elõzött meg – hangsúlyozta dr.
Halmai Gyula, utalva arra az alap-
helyzetre, mely szerint az idei évben
a holding cégcsoportjai különbö-
zõ címeken – támogatás, kom-
penzáció, megrendelés, stb. – 3,3
milliárdos önkormányzati forrást
vesznek igénybe. Ez az összeg

pedig a holding üzleti tervei szerint
jövõre nem csak hogy nem nö-
vekszik az inflációt követõ mér-
tékben – azaz 3,5 milliárd forintra
– hanem 3 milliárdra csökken. Az
elnök szerint ezeken a számokon
lehet lemérni a holding eredmé-
nyességét.

Dr. Halmai Gyula arról is szólt,
hogy a cégcsoport jelenleg majd-
nem minden területen az ország
legolcsóbb szolgáltatói tarifáit al-
kalmazza, egyik fõ törekvésük volt,
hogy csak ott, és olyan mértékû díj-
emelésekre tegyenek javaslatot,
ahol ennek különös oka van, s a
jövõ érdekében indokoltnak érzik
az áldozatvállalást.

Dr. Halmai Gyula tételesen fel-
sorolta a holding vállalatainál vár-
ható tarifaemeléseket, ezek arányát
és indokait. A MIK Zrt. esetében ki-
emelte, hogy Miskolcon – a hasonló
vidéki települések közül – a leg-
nagyobb arányú szociális bérlakás-
állomány maradt meg, több mint
1100 komfort nélküli lakás van a vá-

rosban, ami 2006-ban tarthatatlan
állapot. 

– Úgy gondoljuk, hogy ez a fo-
lyamat nem tartható fenn, s a bér-
lõk részérõl is vannak jelzések, hogy
hajlandók valamiféle együttmûkö-
désre és áldozatvállalásra, ha töb-
bet tudunk költeni az állagmeg-
óvásra, karbantartásra. Emellett
természetesen arra is biztosítani kell
a megfelelõ forrásokat, hogy a MIK
végre tudjon hajtani városfejleszté-
si projekteket – mondta az elnök.

A Miskolci Hõszolgáltatóval kap-
csolatban dr. Halmai Gyula kifejtette,
hogy az utóbbi években – a város
komoly támogatásával – egy na-
gyon jelentõs belsõ költségcsök-
kentés, cégracionalizálás eredmé-
nyeként drasztikusan lecsökkentek
a cég kinnlévõségei, adósságállo-
mánya. Ezzel párhuzamosan a
miskolci távhõdíjak az országos át-
lagba kerültek, noha korábban
annál jóval magasabbak voltak. 

– Amikor szeptemberben azt ol-
vastuk és vártuk, hogy 18 száza-

lékos távhõemelés lesz a gázár-
emelés miatt, akkor a Miskolci
Hõszolgáltató költségcsökken-
tési intézkedéseinek köszönhe-
tõen a cég meg tudta finanszí-
rozni ezt az idõszakot a fogyasz-
tók helyett. Sõt, a MIHÕ-nek a
jövõ évben elõreláthatólag már
nem kell önkormányzati támoga-
tást igénybe vennie, a jelenlegi fel-
tételek mellett – mutatott rá dr.
Halmai Gyula. 

Az igazgatósági elnök szerint a
jövõ év talán legfontosabb fel-
adata, hogy biztosítani lehessen a
város megfelelõ, egészséges ivó-
víz-ellátását, megfelelõ garanci-
ákkal. Ennek érdekében felhatal-
mazták a MIVÍZ ügyvezetését,
hogy – bár idén jelentõs veszte-
séggel zár a cég – szükséges eset-
ben a holding teljes támogatásá-
val és anyagi forrásaival, haladék-
talanul kezdje meg a mûszaki in-
tézkedések, tervek elõkészítését,
pályázati források felkutatását,
annak érdekében, hogy a bükki
karsztforrások mielõbb vissza-
kapcsolhatók legyenek a város há-
lózatára.

– Azon dolgozunk a politikusok
segítségével, hogy minél nagyobb
támogatást tudjunk szerezni a
vízmû fejlesztéséhez, de addig sem
engedhetjük meg, hogy veszélybe
kerüljön a város biztonságos vízel-
látása. A díjemelésnek köszönhe-
tõen – amely még mindig a hasonló
városok víztarifa-listáinak végén
helyezkedik el – a MIVÍZ Kft.-nél kép-
zõdik 160 milliónyi forrás, amely le-
hetõséget biztosít a fejlesztésekre
– mondta dr. Halmai Gyula. 

A tömegközlekedéssel kapcso-
latban dr. Halmai Gyula elmondta:
természetesen megértik a vitákat,
ellenvéleményeket, hiszen egy év-
tizedeken át megszokott, magas
színvonalú szolgáltatáshoz kell hoz-
zányúlni. A jelenlegi struktúra még
akkor lett kialakítva, amikor a város
nagy ütemben növekedett, har-
mincezerrel többen lakták, és tíz-
ezrek jártak például a diósgyõri
nagyüzemekbe dolgozni. Mára a
helyzet alapvetõn megváltozott, a
gépkocsik száma is nagyon meg-
növekedett. 

– Mondhatnánk, hogy tartsuk
meg ezt, és a város jövõre adjon
kétszer ennyi, több mint másfél mil-
liárdos támogatást, ez azonban
véleményünk szerint felelõtlen ál-
láspont lenne – mondta az igaz-
gatósági elnök.
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Bartha György, a 22. számú választókörzet szocialista
önkormányzati képviselõje lakossági fórumot tart december
5-én (kedden) 17.00 órától a Könyves Kálmán Általános
Iskolában (Miskolc, Könyves Kálmán u. 2.). Téma: a városi

tömegközlekedéssel kapcsolatos tájékoztatás. Meghívott vendég: Egész
Emil, MVK Zrt. általános igazgató. Minden érdeklõdõt tisztelettel és
szeretettel vár!

LAKOSSÁGI FÓRUM

Dr. Hardonyi András, dr. Tompa Sándor és Horváth Ottóné önkor-
mányzati képviselõk az MVK Zrt. szakembereivel közösen lakossági
fórumot tartanak a tömegközlekedés rekonstrukciójáról december 8-
án 17 órától a Móra Ferenc Általános Iskolában. Minden érdeklõdõt
tisztelettel és szeretettel várnak!

A Miskolci Családsegítõ Köz-
pont Egészségügyi és Szociális
Diszpécserközpontja a kormány
231/2006. (XI. 22) rendeletben
foglalt energiafelhasználási tá-
mogatásokról (gázártámogatás,
távhõtámogatás) széleskörû fel-
világosítással szolgál, és segít-
séget nyújt a szükséges igény-
lõlap kitöltésében. 

A diszpécserközpont elérhe-
tõsége: 06-80/204-664 (ingye-
nes számon) hétfõtõl péntekig,
8–20 között, hétvégén 8–16 óráig.
Személyesen hétfõtõl péntekig
12–16 óráig a Miskolc, Arany
János út 37. szám alatti irodában.
E-mailben is várják a kérdéseket
a diszpecserkozpont@borsod-
web.hu címen.

FÓRUM A KÖZLEKEDÉSRÕL

Segítség
a támogatáshoz

Szeretnél mechatronikai mérnöki tanulmányokat
folytatni a Stuttgarti Berufsakadémián a Bosch támogatásával?

A miskolci Robert Bosch Power Tool Kft. és a
Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. olyan
érettségizett pályázók jelentkezését várja, akik ér-
deklõdnek a mechatronika iránt, nagyon jól beszé-
lik a német nyelvet és vállalják a németországi fõ-
iskolai tanulmányokat.

A képzés 3 éven át (a magyar képzési rend-
szertõl eltérõen) 3-3 havonta az elmélet és gya-
korlat váltakozásával valósul meg. A képzés el-
méleti része a Stuttgarti Berufsakadémián, gya-
korlati  része a  Robert Bosch Kft. miskolci és
németországi telephelyein mentor felügyeletével
történik.

Jelentkezési feltétel:
� érettségi bizonyítvány
� 18–25 éves kor
� egy, a németországi fõiskolai tanulmányhoz szük-

séges nyelvvizsga, (DSH, TestDaF, GDS, KDS, ZOP,
Deutsches Sprachdiplom der KMK – 2. Stufe)

� vagy vállalja, hogy 2007. március 31-ig sikere-
sen teljesíti ezen nyelvvizsgák valamelyikét.

Jelentkezési határidõ: � 2007. január 30.

Amit kínálunk:
� a képzéssel kapcsolatos költségek teljes

támogatása
� havi jövedelem biztosítása
� nemzetközi képzés és munkatapasztalat egy

nagy múltú vállalat szervezésében 
� egy híres Berufsakadémián szerzett mecha-

tronikai-mérnöki diploma
� a képzés végén magasan kvalifikált pozíció

a miskolci Boschnál

Érdekli a kihívás? Örömmel várjuk, hogy megis-
merhessük. Magyar és német nyelven megírt fény-
képes pályázatát az alábbi címre küldje:

Robert Bosch Power Tool Kft.
3548 Miskolc, pf.: 655
e-mail: csaba.sandor2@hu.bosch.com

További információkért forduljon hozzánk:
Sándor Csaba
Tel.: 06/46-518-575

A Te karriered is elkezdõdhet, ha hozzánk 
jelentkezel. 
Jelentkezz most!

Minden sikernek megvan a maga 
története! 
A Te sikertörténeted hol kezdõdik?

Elhunyt kollégánk, Henzler
István újságíró. Pályafutását a
miskolci Nonstop Rádiónál kezd-
te, majd dolgozott a Magyar
Televízió Észak-Magyarországi
Regionális Stúdiójában, késõbb
a TV2 térségi tudósítója lett, emel-
lett írásai jelentek meg a Blikk na-
pilapban is. 45 éves volt. Fáj-
dalommal gondolunk rá, emlékét
kegyelettel megõrizzük!

Elhunyt
Henzler István

Díjemelések és rekonstrukció a közgyûlésen

ZSEBBEVÁGÓ KÉRDÉSEKRÕL DÖNTÖTTEK

Megvásárolható
a karácsonyi
vásár ideje 

alatt 
a Centrum 

elõtti 
pavilonunkban,
a Mikulás-vonat

Dorottya úti 
és lillafüredi

végállomásánál,
valamint 

az Északhír Zrt.
pavilonjaiban.

Megjelent 
a Miskolci Kalendárium!
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KIFIZETÉSEK
Eddig 1,9 milliárd forintot fizettek ki a madárinfluenza miatti kár-

talanításra, a keret 2,5 milliárdos. Ugyanakkor az agrártárca ké-
relmet adott be az EU-hoz egymilliárd forintos támogatás iránt.

ÚJ PIAC
Két ország végezheti Európában az intenzív libamáj-elõállítást:

Franciaország és Magyarország. Jövõre egy új piac is megnyílik
a magyar libamájexport elõtt, ugyanis Izraelben betiltották a li-
batömést.

ELUTASÍTOTT JAVASLAT
Elutasította az Európai Parlament az Európai Bizottság javas-

latát, amely lehetõvé tette volna a közvetlen mezõgazdasági tá-
mogatások egy részének vidékfejlesztési célokra történõ önkén-
tes átcsoportosítását. Az Európai Parlament 64 igen és 553 nem
szavazattal utasította el a brüsszeli bizottság terveit a közvetlen
agrárkifizetések úgynevezett önkéntes modulációjára vonatkozó
reformokról. A jelentéstevõ, a német néppárti Lutz Goepel sze-
rint a háttérben a vidékfejlesztésre elõirányzott pénzeszközök csök-
kentése állt (mintegy 88 milliárd euróról körülbelül 69 milliárd eu-
róra), amely az önkéntes moduláción keresztül részben ki-
egyenlítõdne. Az Európai Parlament szerint a javaslat veszélyez-
teti számos vállalkozás fennmaradását, a verseny torzulásához
és az egyes tagállamokban a gazdák szerzõdéssel ellentétes hát-
rányos megkülönböztetéséhez vezet, az agrárpolitikát újra nem-
zeti szintre süllyeszti, és figyelmen kívül hagyja az unió vidékfej-
lesztési céljait.

AGRÁRHÍREK

Több problémával is küszkö-
dik a megye éléskamrájának is
joggal nevezett Búza téri piac.
Ahogy az árusok, úgy a piacon
vásárlók és a város vezetése is
tisztában volt azokkal a problé-
mákkal, amelyek évek, ha nem
évtizedek óta okoztak áldatlan
állapotokat, és vártak megol-
dásra. Most azonban – a meg-
felelõ anyagi háttér elõterem-
tése után – az önkormányzat el-
határozta, hogy rendezi a hely-
zetet. 

Hamarosan megkezdõdik a Búza
tér rekonstrukciója, a beruházás le-
zárultával pedig az árusok és a vá-
sárlók egy modern, európai szín-
vonalú komplexumot vehetnek majd
birtokukba. Ez azonban nem megy
egyik napról a másikra, míg mind-
ez megvalósul, sok víz lefolyik a
Szinván. Bár a piacra járók számára
sem mellékes, hogy a heti, vagy
éppen napi bevásárlásukat milyen
körülmények között tehetik meg,
most mégis – érthetõ okokból – el-
sõsorban az érdekel mindenkit,
vajon a felújítás alatt is vásárolhat-
e a megszokott termelõtõl, árustól,
akit sokan igazi ismerõsként „láto-
gatnak”. 

Mint arról már hírt adtunk, az ide-
iglenes piacot a jelenlegi parkoló-
ban alakítják ki januártól, amely

megoldás vegyes érzelmeket vál-
tott ki az árusokból és a környék-
beliekbõl. Egyrészt sokan tartanak
tõle, hogy a korábbinál szûkösebb
helyen összezsúfolódó vásárlók
paradicsomi állapotokat kínálnak
majd a Búza téri zsebeseknek – a
lakók ellenben attól tartanak, hogy
a parkolóból esetleg kiszoruló õs-
termelõk megszállják majd a kör-
nyékbeli utcákat, lehetetlenné téve
a közlekedést. 

A piacon járkálva próbálunk ke-
resni egy igazi „piacost”, aki ba-
tyuból árulja a házi õrlésû piros-
paprikát meg a kemencében sült
tököt, és aki igazi itt „élõként”,
évek tapasztalatából merítve tud vé-
leményt mondani a piacrekonst-
rukcióról és a költözésrõl. Végül O.

Istvánnéval elegyedtünk beszédbe.
Mint kiderült, a hölgy évtizedekig volt
orvosi asszisztens a megyei kór-
házban, tõsgyökeres miskolci, s
épp egy ifjabb kereskedõ rokonát
helyettesítette a zöldségek között.
Ettõl azonban még elmondta a vé-
leményét: mint fogalmazott, na-
gyon ráfér már az egész Búza térre,
meg a piacra, hogy rendezzék va-
lahogy az állapotát. Rengeteg
ember jár ide, és sem az infra-
struktúra, sem a higiénés körül-
mények nem alkalmasak ennyi vá-
sárló kiszolgálására. 

– Nem beszélve arról, hogy a kofa
is ember, és bizony nagyon át lehet
fázni itt reggeltõl. Nézze meg most

is, min állok – mutatott a lába alá,
a vastag, kétrétes keménypapírra.
Az új komplexumban viszont a
hírek szerint jóval komfortosabb
standokat lehet majd bérelni. 

Addig viszont az öltözködéssel
kell valahogy kivédeni az idõjárás
viszontagságait.

Nemigen helyesli viszont az át-
alakítást D. János kereskedõ, aki
szerint egy piac attól piac, ha meg-
van az a sajátos jellege, aminek ré-
szét képezik a sajátos büdösség,
az egymásba ütközõ emberek, a
nagy találkozások, jóízû tereferék is. 

– Aki fázik, igyon meg egy fél-
decit, annyi itt a kocsma, mint a nyû!
– mutat körbe D. úr. – Megette a fene,
ha már a piacot is elplázásítják! Azt
mondják, üvegtetõ lesz meg min-

den. De ha ezen keresztül süti a nap
a zöldséget, semeddig sem áll
majd el! 

A Szeles utca felé vesszük az
irányt, ahol a parkoló egyelõre még
rendeltetésszerûen mûködik. A kö-
zelben bajuszos atyafi pakol kom-
bija hátuljába – kérdésünkre vállat
von: neki ugyan mindegy, hogy hol
árul, vagy hol fog parkolni ezek után.
Mint mondja, nagyon sok ember ér-
dekérõl van szó, biztos azon lesz-
nek az illetékesek, hogy jó megol-
dásokat találjanak. Elmondása sze-
rint részt vett az Ikeron Zrt. egyez-
tetésein, s nemigen akar magának
semmiféle újságban reklámot csi-
nálni. 

– Aki abból él, hogy kereskedik,
emiatt nem adja vissza az ipart, ki
fogja fizetni a bérleti díjakat a meg-
újult piacon is, bármekkorák le-
gyenek. Legfeljebb beépíti majd az
áraiba, de ez mindennel így van –
gázzal, energiával, benzinnel – mért
pont a kereskedõ járjon rosszul? –
teszi fel végül a kérdést.

A pecsenyéseknél mindent el-
söprõen idézõdik a ködös, õszi
napon Petõfi Kutyakaparójának a
hangulata: „étlen-szomjan szokott
itt maradni a jámbor utazó”, ha
ugyanis csak rápillant a bódék kö-
zött húzódó, étkezési célokat szol-
gáló asztalok és környezetük higi-

éniai állapotára, úgy dönt, hogy in-
kább kibírja valahogy hazáig élelem
nélkül. Vagy becsomagoltatja a sült
kolbászt, és megeszi valahol más-
hol. A büfések erre a célra kialakí-
tott konténerekben árusíthatnak
majd januártól az ideiglenes helyen.
Kérdésünkre nemigen kívánnak
kommentárt fûzni a dolgokhoz – ne-
vüket vállalva meg pláne nem. Mint
mondják, az nyilvánvaló, hogy a
piac a jelenlegi körülmények között
nem mûködhet tovább, ezzel nagy-
jában-egészében az árusok is
egyetértenek. Felzúdulásuk egyik
fõ oka a hiányos tájékoztatás, illet-
ve az ebbõl adódó bizonytalanság
volt, s hát voltak bizonyos „tisztá-
zatlan kérdések”, amelyeket az ál-
talunk megkérdezett kereskedõk
nem kívántak részletezni. Elmon-
dásuk szerint azonban már meg-
állapodtak a Miskolc Piac Zrt.-vel, mi-
lyen feltételek között fognak árusí-
tani az új komplexumban. 

(szepesi)

Az EU új költségvetési idõsza-
kában megteremtõdik annak le-
hetõsége, hogy hatmillió sertést
neveljenek Magyarországon,
szemben a jelenlegi 3,8-3,9 milli-
óval – közölte Gráf József agrár-
miniszter. A szaktárca vezetõje
szerint a magyar agrárium és élel-
miszeripar exportja mintegy 3,5
milliárd euró, ennek hozzávetõ-
legesen 20 százalékát adja a hús-
ipar. Gráf József elmondta: mint-
egy egymillió sertést hoznak be
jelenleg külföldrõl, ennek mielõbbi
kiváltását szeretné elérni és ösz-
tönözni az agrárkormányzat. Az Új
Magyarország vidékfejlesztési
stratégia megteremti annak a fel-
tételeit, hogy a következõ hét
évben, 2007-tõl kezdõdõen a hús-
iparban is jelentõs fejlesztéseket
hajtsanak végre. A miniszter sze-

rint a fejlesztés fõ iránya a ver-
senyképesség növelése. A kö-
vetkezõ hét évben Magyaror-
szágra érkezõ vidékfejlesztési tá-
mogatás, mintegy 1.200 milliárd
forint 47 százaléka fordítható majd
a versenyképesség növelését
célzó beruházásokra.

A miniszter példaként említet-
te, hogy Magyarországon ma 425
olyan húsipari vállalkozás van,
amely kettõs könyvelést vezet.
Ebbõl azonban csupán mintegy
60 specializálódott valamilyen
húsipari folyamat elvégzésére. A
többi vállalkozás úgynevezett ve-
gyes mûködésû. A miniszter sze-
rint a specializálódás felé kell a vál-
lalkozásoknak törekedniük, több
cégnek csak a vágást, másoknak
viszont a feldolgozást kellene vá-
lasztaniuk.

A 2,6 Mrd Ft-os beruházás a
tervek szerint idén tavasszal
kezdõdik,  és kb. 12-13 hóna-
pot vesz igénybe. A fejlesztés a
buszpályaudvar, a Szendrei
utca, Névtelen utca és a Zsolcai
kapu által közrefogott, jelenleg
is piacként mûködõ, mintegy 13
ezer m2-es területre terjed ki. 

A tervezett beépítés mértéke
közel 60%, a létrejövõ hasznos
alapterület 4330 m2 lesz. 

A frekventált helyen található,
igen rossz állapotú piac rekonst-
rukciója szervesen illeszkedik a
belváros megújítását célzó erõfe-
szítések közé. Ennek keretében a
Vásárcsarnok – tekintettel annak
mûemlék voltára – funkcióját jól el-
látó épületegyüttesbe illesztés mel-
lett, a Kulturális és Örökségvédel-

mi Hivatal jóváhagyásával felújításra
kerül. A jelenlegi csarnok környe-
zetében található egyéb épületek
és építmények helyére épülnek az
új részek. A Vásárcsarnok épüle-
téhez keleti és nyugati irányban hoz-
záépített zárt csarnok két szintjén
üzlethelyiségek, vendéglátóegy-
ségek, irodák és szociális blokkok
kerülnek kialakításra. Elsõdleges
szempont a jelenleg is mûködõ ke-
reskedelmi, vendéglátó-ipari és
egyéb szolgáltatási tevékenység, a
piac jellegének más, kulturáltabb
formában való megõrzése. A piac
területén elhelyezkedõ asztalos el-
árusítóhelyek, virágüzletek és ven-
déglátóegységek felújítva, moder-
nizálva, fedett és nyitott helyekre,
modern, kulturált környezetbe ke-
rülnek. 

Az épület hátsó traktusában el-
különítve, de fedett úton megkö-
zelíthetõen kerülnek kialakításra
további vendéglátóegységek, üz-
letek, a csarnokban lévõktõl füg-
getlen nyitvatartási idõvel. A
Vásárcsarnok kelet felé irányuló bõ-
vítése alápincézett lesz, amely el-
sõsorban árufeltöltési és logisztikai
célokat szolgál majd. A fejlesztés
során nem maradnak figyelmen

kívül az uniós normák által meg-
határozott környezetvédelmi szem-
pontok sem, továbbá az épület és
a nyitott terek akadálymentesítése
is megoldottá válik (liftek, mozgó-
lépcsõk). A Vásárcsarnokban levõ
beltéri üzletek száma 89-rõl 178 db-
ra nõ, korszerû, európai színvona-
lú, szélesebb körû szolgáltatást
nyújtva. A kültéri elárusítóhelyeken
629 db asztal és 12 db külsõ pavi-
lon épül. Az õstermelõk mellett a
napi asztali árusok is elegendõ hely-
hez jutnak. Az épületben 13  irodát
alakítanak ki, elsõsorban az üze-
meltetés és az adminisztráció ré-
szére, de a kereskedõk és vállal-
kozások is bérbe vehetik. A jelen-
legi 26 virágüzlet helyett 33 új épül,
melyek mellett további 33 nyitott he-
lyen (asztalon) árusíthatnak virágot
az eladók. A felújított, átalakított és
újonnan emelt épületek, a modern
berendezések mind szolgáltatás-
ban, mind technikailag többet nyúj-
tanak majd a kereskedõk számá-
ra, megkönnyítve és meggyorsít-
va munkájukat. A létrejövõ épület-
együttes szolgáltatásai (pl. éjjeli áru-
feltöltés, logisztikai szolgáltatások
a pinceszinten, stb.) további elõ-
nyöket biztosítanak.

Búza tér: jelen és jövõ

MEGÚJUL A MEGYE ÉLÉSKAMRÁJA

Tavasszal indul a beruházás

Nem mindegy, milyen körülmények között árulhatnak.

A piac jelenlegi látképe.

Így fest a terveken a megújuló Vásárcsarnok.

Az ünnepi bevásárlások za-
vartalan lebonyolítása érdeké-
ben, a Búza téri piac december
31-ig a jelenlegi helyén mûködik,
s január elején kezdik majd meg
átköltöztetését az ideiglenes
helyszínre, azaz a parkolóba –
tudtuk meg Széni Nándortól, a
Városgazda Kht. általános igaz-
gatóhelyettesétõl. Az új, 80 férõ-
helyes átmeneti parkoló a Szeles
és a Huszár utcák keresztezõ-
désénél nagy valószínûséggel
december 5-tõl fogadja majd a
gépjármûveket. Széni Nándor
kihangsúlyozta, hogy a fenyõfák
árusítása idén is a korábban
megszokott helyszínen, azaz a
jelenlegi parkolónál történik majd,

s az ebbõl adódó zsúfoltságot is
enyhíti az új parkoló üzembe he-
lyezése. Az igazgatóhelyettes el-
mondta, hogy a piac ideiglenes
helyszíne az átköltöztetést kö-
vetõen körbe lesz kerítve, s aki
a kerítésen kívül, esetleg a kör-
nyezõ utcákban árusít majd, az
már nem az õ hatáskörükbe tar-
tozik, az ilyen esetekkel kap-
csolatban a közterület-felügye-
letnek kell eljárnia. Széni Nándor
arról is szólt, hogy csak azok a
kereskedõk tarthatnak igényt
kártérítésre jelenlegi árusítóhe-
lyükön esetleg korábban elvég-
zett felújításokért, beruházáso-
kért, akikkel errõl elõzetesen
megállapodtak.  

Ünnepi vásárlás
még a régi helyen

Várkoly Péter, a Miskolci Piac Zrt. kereskedelmi és üzemeltetési igaz-
gatója lapunknak elmondta, hogy lassan lezárulnak az egyeztetések
az árusokkal, nagy az érdeklõdés az új piaci komplexum elárusítóhe-
lyei iránt. Ezek több mint 70 százaléka talált már gazdára, legkelen-
dõbbek az õstermelõk asztalai, amelyeket a külsõ térben alakítanak
majd ki. A virágosok, pecsenyések üzlethelyiségei is „elkeltek” már. A
standok mérete a Vásárcsarnokban 7-tõl 110 négyzetméterig terjed, a
virágosoké 10 négyzetméteres lesz, a vendéglátósoké pedig, a ható-
sági elõírásoknak megfelelõen, 20-25 négyzetméteres. A bérleti díjakról
szólva Várkoly Péter elmondta, a legalacsonyabb négyzetméter-ár 4500,
a legmagasabb pedig 6000 forint lesz, havonta. A jelenlegi árak
2400–2700 forint körül vannak, de a magasabb bérleti díj fejében több,
és a jelenleginél kulturáltabb szolgáltatást kapnak majd az árusok. Az
õstermelõk asztalainál napidíj lesz, 200 forint négyzetméterenként.

NAGY AZ ÉRDEKLÕDÉS

SZÁZMILLIÁRDOK AGRÁR-
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSRE

Ezentúl a 2004-ben az unióhoz
csatlakozott országok is igénybe
vehetik az energianövényekre vo-
natkozó, speciális támogatást –
közölte az agrártárca vezetõje a
közösség mezõgazdasági mi-
nisztereinek brüsszeli ülése után.
Gráf József emlékeztetett rá, hogy
a hektáronkénti 45 eurós támo-
gatás eddig csak a régi tagor-
szágok számára volt lehetséges.
A miniszter hozzátette: a kukori-
cát vagy repcét energiaellátásra
termelõk például 100 százalékos
mértékben kaphatják meg a se-

gítséget. Jövõre 455,8 milliárd
forint jut Magyarországon agrár-
és vidékfejlesztésre, ebbõl 310,8
milliárd forint származik az EU-tól,
145 milliárd forint pedig a hazai
költségvetésbõl. Az agrár- és vi-
dékfejlesztési pénzek tehát 14
százalékkal növekednek az ide-
ihez képest, 2002-höz viszonyít-
va pedig 214 százalékos a bõvü-
lés. Ez impozánsnak tûnhet más
ágazatok számára, ám a ma-
gyarországi gazdálkodók még
így is versenyhátrányban van-
nak uniós társaikhoz képest. 

Megduplázódhat
a sertések száma
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A távhõszolgáltatók eddig kedvezményes áron
kapták a földgázt. Ez a kedvezmény 2007. 1. 1-jétõl
megszûnik, ezért a távhõdíjak jelentõs mértékben
emelkednek. A távhõszolgáltatók helyett – az új
rendelet szerint – a felhasználók (lakossági fo-
gyasztók) kapnak támogatást rászorultságtól füg-
gõen, illetve jövedelmi helyzetük alapján – tájékoztat
Korózs András (képünkön), a Miskolci Hõszolgál-
tató Kft. ügyvezetõ igazgatója.

Ki jogosult szociális célú, földgáz alapú táv-
hõfelhasználás-támogatásra?

Az a felhasználónk jogosult a szociális támoga-
tás igénybevételére, aki a távhõszolgáltatást ház-
tartási célra veszi igénybe, feltéve, hogy jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének (amely 2007-ben 
26 830 Ft) három és félszeresét, azaz 93 905 Ft-ot.

Hogyan kell ezt a támogatást igényelni?

A támogatás igényléséhez az igénylõlapot a
Magyar Államkincstár 2006. december hónapban
küldi ki minden háztartás részére. Amennyiben a
háztartás úgy ítéli meg, hogy jövedelme alapján
jogosult lesz a támogatásra, akkor az igénylõla-
pot a Magyar Államkincstár lakcím szerint illeté-
kes területi igazgatóságához kell visszajuttatni
(3525 Miskolc, Palóczy u. 5. sz.).

Az igénylõlap mellé tájékoztatót is kapnak az
egyes háztartások annak kitöltésének segítésére.

A lakossági fogyasztóink a 189-es hívószámú kor-
mányzati ügyfélközpont és a 06/1/327-3350 hívó-
számú Magyar Államkincstárnál erre a célra szol-

gáló telefonvonalakon, továbbá a gaz@allamkincs-
tar.gov.hu e-mail címen is felvilágosítást kaphatnak.

Az új kormányrendelet fogyasztási egysé-
get alkalmaz. Mit értünk ez alatt?

A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a ház-
tartáson belüli fogyasztási szerkezetét kifejezõ
arányszáma, mely szerint:

� a háztartás elsõ nagykorú tagja: 1,0
� a második nagykorú tagja: 0,9
� minden további nagykorú tagja: 0,8
� az elsõ és második kiskorú 

tagja/személyenként: 0,8
� minden további kiskorú 

tagja/személyenként: 0,7
szorzóval kerül számbavételre.
Ha a háztartás valamelyik tagja tartós betegség

vagy fogyatékosság miatt magasabb összegû
családi pótlékban vagy fogyatékossági támoga-
tásban részesül, vagy valamelyik gyermekre vo-
natkozóan magasabb összegû családi pótlékot fo-
lyósítanak, akkor ezekre tekintettel figyelembe vett
arányszám 0,2-vel növekszik. Ha a háztartásban
gyermekét egyedülállóként nevelõ szülõ él, akkor
a rá vonatkozó arányszám is 0,2-vel növekszik.

A háztartásra jellemzõ arányszámokat össze kell
adni. Ekkor kapjuk meg a fogyasztási egység szá-
mát. (Pl.: Két felnõtt és két gyermek esetében:
1+0,9+0,8+0,8=3,5 lesz a fogyasztási egység.)

Hogy kell kiszámítani a jövedelmet?

A kompenzáció csak a rászorulóknak jár. Hogy
ki tartozik ebbe a kategóriába, azt az egy fogyasztási

egységre jutó nettó jövedelem alapján állapíthat-
ják meg. Az egy háztartásban élõk összjövedel-
mét osztani kell a fogyasztási egység számával,
ekkor megkapjuk az egy fogyasztási egységre jutó
jövedelmet. Fontos tudni, hogy az egyszeri alka-
lommal adott juttatások – mint pl. a 13. havi nyug-
díj, illetve az alkalmi segélyek – nem számítanak
bele a jövedelembe.

Mennyi lesz a támogatás összege?

Egy fogyasztási egységre Távhõtámogatás 
jutó havi jövedelem (Ft/GJ)
Nem haladja meg az 53 660 Ft-ot 1680
53 661–67 075 Ft között van 1380
67 076–80 490 Ft között van 1068
80 491–93 905 Ft között van 768

Az igénylõ – jogos elbírálás esetén – egy nap-
tári évre kap támogatást.

A rászorultságot, illetve a közölt jövedelmet nem
kell külön jövedelemigazolással alátámasztani, de
annak valóságtartalmát az APEH ellenõrizheti.

Mikortól állapítható meg a jogosultság?

Ha a kérelem 2007. március 31-ig benyújtásra
kerül, akkor a támogatás 2007. január 1-jétõl visz-

szamenõlegesen kerül megállapításra. A 2007. már-
cius 31-e után igényelt támogatás esetében, a ké-
relem benyújtását követõ hónaptól jár a támoga-
tás.

Az igénylõlaphoz mellékelni kell a kérelem be-
nyújtását megelõzõ hónapban kiállított távhõ-
szolgáltatási számla másolatát.

Hogyan jut el a felhasználóhoz a támoga-
tás összege?

Társaságunk a támogatás mértékét, illetve ösz-
szegét a havonta kiállított lakossági számlákban
veszi figyelembe. A támogatást elsõ alkalommal –
várhatóan – késedelmesen tudja a MIHÕ Kft. jó-
váírni a jogosult számlájában, mert meg kell várni,
hogy azt a Magyar Államkincstár elektronikus
úton eljuttassa hozzánk.

A TÁVHÕVEL ELLÁTOTT LAKÁSOKBAN ÉLÕK 
2007. JANUÁR 1-JÉTÕL ÉLETBE LÉPÕ SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA

A Magyar Közlöny 2006. évi 142. számában jelent meg a kormány 231/2006.(XI. 22.) sz. ren-
delete a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról.

Kérjük a tisztelt lakossági felhasználóinkat, hogy a támogatás igénylésével kapcsolatos
kérdéseikkel forduljanak bizalommal Miskolcon, a Szemere u. 5. sz. alatt mûködõ ügyfél-
szolgálatunkhoz, ahol munkatársaink 

készséggel állnak szíves rendelkezésükre.

A vonatkozó kormányrendelet, valamint az igénylõlap és a kitöltési útmutató a MIHÕ Kft.
www.miho.hu honlapján olvasható, illetve onnét letölthetõ.

2006. december 4-tõl 2006. december 31-ig munkanapokon, reggel 8.00 órától 17.30 óráig

KÁRPÁTIA
Kávéház és Pizzéria

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

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

DECEMBER 4., 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: köz-
gyûlés utáni beszélgetés a frakciók
képviselõivel 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.25 Vidék Világa, mezõgazdasá-
gi magazin 19.45 Lézerpont Galéria:
Régi optikai mûszerek 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Tüzes jég, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

DECEMBER 5., KEDD
00.00 Képújság 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 18.25 Magazin-
mûsor (élõ), benne: Sport 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Innovációs ke-
rekasztal 19.45 Lézerpont Galéria:
Ásványok 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Halálos haj-
sza, amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

DECEMBER 6., SZERDA
00.00 Képújság 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 18.25 Maga-
zinmûsor (élõ), benne: Jön a Télapó!
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Mikulás-
vonat: a lillafüredi fadíszítés és a vers-
pályázat díjkiosztó gálamûsora 20.30
Hírháló (h) 21.00 Marabunta – Gyilkos
hangyák, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora. 

DECEMBER 7., 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), benne: Fórum
a miskolci közlekedés átszervezé-

sérõl 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Vidék Világa, mezõgazdasági ma-
gazin 19.45 Kedvenceink, az állat-
barátok magazinja 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Hamu-
Cipõke, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

DECEMBER 8., PÉNTEK
00.00 Képújság 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 Randiszerviz, ame-
rikai film (h) 23.00 A Hálózat mûsora.

DECEMBER 9., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság 15.00
Újpest–DVTK élvonalbeli labdarú-
gó-mérkõzés közvetítése felvételrõl
(a Sport TV felvétele) 17.00 A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.30 Útravaló, autósma-
gazin (ism.) 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 „Munkácsy Miskolcon”, kisfilm
a Munkácsy Mihály-kiállításról (ism.)
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 HamuCipõke, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

DECEMBER 10., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DKSK–Szeged nõi kosárlab-
da-mérkõzés közvetítése felvételrõl
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Krónika, heti hírösszefoglaló ma-
gazin 18.30 Útravaló, autósmagazin
(ism.) 19.00 Krónika (ism.) 19.30
Múzsa, kulturális magazin (ism.)
20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00 Randiszerviz, amerikai film
(h) 23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

A Miskolc TV heti mûsora
2006. december 4–2006. december 10.

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

A karácsonyi vásár értékesítõ

pavilonjai még korlátozott 

számban bérelhetõk 

a Széchenyi utca 
Centrum Áruház elõtti területén.

Érdeklõdni lehet. Miskolci Városgazda Kht, Miskolc, Gyõri kapu 48–50.
Tel.: 412-611. Nagy Tibor ügyintézõ, mobil: 30/339-6548
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Szilveszter a világ fõvárosában, Párizsban:
autóbusszal 12. 29. 6 nap/5 éj, repülõvel 12. 30. 5 nap/ 4 éj, hotel**/*** reggeli
Újévköszöntõ pápai áldással Rómában: 
autóbusszal 12. 29. 6 nap/5 éj, repülõvel 12. 30. 5 nap/4 éj, hotel***/**** reggeli
Szilveszter az örök tavasz szigetén, Madeirán:
repülõvel 12. 30. 10 nap/9 éj hotel***/**** reggeli
Szilveszter a napsütés szigetén, Cipruson:
repülõvel 12. 29.  4 teljes nap/4 éj, hotel***/**** félpanzió
További ajánlatainkról és az akciós árakról érdeklõdjön irodánkban!

SZILVESZTERI AJÁNLATAINK:

w
w

w.vilaglatoutazas.hu

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

KIHAGYHATATLAN 
AJÁNLATOK!

SULINETES AKCIÓINK!!!
Albacomp Activa-Eco Mobil Traveller V4 hordozható számítógép, 15.4“ WXGA TFT ki-
jelzõ, Intel Core Duo T2050 1.6GHz/2MB processzor, 512MB memória, 60GB HDD,
Dual DVD-író, Wireless LAN, 2 év garancia + AJÁNDÉK NYOMTATÓ
179 990 FT – 60 000 (SULINET) = 119 990 FT

Albacomp Activa-Eco Express RSR042 számítógép, VIA P4M266A chip-
set, Celeron 2.8GHz processzor, 512MB memória, 80GB HDD, Dual
DVD író, fehér ház, billentyûzet és egér, Linux operációs rendszer,
17“ TFT-LCD monitor, 2 év szerviz és ebbõl 1 év helyszíni garancia.
+ AJÁNDÉK NYOMTATÓ
129 990 FT – 60 000 (SULINET) = 69 990 FT

MP3 AKCIÓ
512 MB MP3 lejátszó + FM rádió + pen drive 8490 Ft

.....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

Kerülje el a januári 

sorban állást, 

2007-es parkoló bérletét 

vásárolja meg 

decemberben!

2007-es parkolóbérletek 

árusítása december 4-tõl.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az INTERREG IIIC prog-
ram REVITAE projektje keretében 2006. november 22-én tartotta utol-
só magyarországi regionális workshopját „Hálózati együttmûködé-
sek kialakítására irányuló törekvések az észak-magyarországi ré-
gióban” címmel. A rendezvényre a City Hotelben került sor a kis- és
középvállalkozói szektor, a gazdaságfejlesztésben érdekelt szerve-
zetek és intézmények képviselõinek részvételével.

A globalizálódó gazdaságokban az egyik legmarkánsabb folyamat a
lokalizáció felerõsödése: míg a nemzetgazdaságok és a gazdaságpoli-
tikát irányító kormányzati intézmények befolyása relatíve leértékelõdött,
addig a régiók, nagyvárosok gazdasági szerepe felértékelõdött. Az önál-
ló cégek egyedül nem tudnak versenyképessé válni és versenyezni a
globális piacon. A cégek, beszállítóik és az üzleti környezet közötti szo-
ros együttmûködés az az ok, amiért a gyakorló versenyképességi szak-
emberek a klaszterekre, mint az akciók színterére helyezik a hangsúlyt,
ellentétben a különálló cégekkel, vagy szektorokkal. A hálózat fogalmá-
nak további fejlõdése és finomodása hozta létre a klaszter fogalmát. Míg
a hálózati együttmûködés szerzõdéses kapcsolatokon alapuló zárt tár-
saság, addig a klaszterek többnyire gazdasági érdekek mentén létrejö-
võ nyílt szervezõdések. A klaszter fogalma a versenyképesség és gaz-
dasági fejlõdés központi gondolataként jelenik meg hazánkban immár
több mint egy évtizede, de az USA-ban már több mint 50 éve ismert.

Ma hazánkban divatos gazdaságfejlesztõ eszközként tekintenek rá,
sikeressége itthon az eddigi tapasztalatok alapján kétségbe vonható. A
kétkedõk szerint a klaszterek létrehozásának célja csupán kormányza-
ti és uniós pénzek elnyerése, ha viszont a támogatás elfogy, rendsze-
rint elhal az együttmûködés. Ám tény, hogy a társuláson alapuló való-
di együttmûködés nagyobb hasznot hoz, mint a pályázatokon elnyer-
hetõ néhány tízmillió forint.

A régiók közötti versenyben az üzleti elõnyök másolása csak rövid-
távú sikereket jelenthet a vállalkozások számára, ezért óriási szükség
van a helyben élõk, a helyi vállalkozások között egy olyan bizalmi kü-
szöb létrejöttére, amely a vállalati versenyelõnyöket nyújtó, specifikus
egyedi fejlesztések kidolgozásához szükséges. E felismerés határozza
meg a klaszter lényegét, amely olyan helyi társadalmi hálózat, amely
az egyének és a csoportok együttmûködésén alapul, ezért a legfonto-
sabb tennivaló a prominens egyének közötti párbeszéd, az együttmû-
ködési készség kialakítása.

A workshop logikusan felépített programja szerint a jelenlévõk elõ-
ször a klaszter, mint modern gazdaságfejlesztõ szervezõdések elméle-
tével és annak térségfejlesztési szerepével ismerkedhettek meg szak-
értõ prezentáció keretében. Minden klaszter alapú versenyképességi kez-
deményezés kezdõpontja más és más, de az alapvetõ fókusz ugyan-
az: erõsíteni a kapcsolatokat és az összefüggéseket a cégek és intéz-
mények között, akik így hatékonyabban tudnak megbirkózni az akadá-
lyokkal a termelékenység növelése érdekében. Az elmúlt évtizedben a
klaszter-kezdeményezések központi jellemvonásává váltak a mikro-
ökonómiai politikának, kapcsolódva az iparpolitikához, regionális politi-

kához, KKV-politikához, a külföldi közvetlen tõkebefektetési politikához,
a kutatási és innovációs politikához.

Ezt követõen került sor a klaszterszervezés gyakorlati bemutatására
az iparkamara képviselõjének tolmácsolásában. Itt kiderült, egy 2004-es
felmérés szerint régiónk fehér foltnak számított klaszterek tekintetében,
ugyanis egyetlen mûködõ klaszter sem volt Észak-Magyarországon. Ma
már vannak kezdeményezések, idõvel elválik, a kezdeti lelkesedés és pá-
lyázati pénzek meddig képesek életben tartani az együttmûködéseket. Ilyen
pl. az Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC), amely a Bokik
és a Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központja
kezdeményezésére jön létre és a napokban kerül bejegyzésre. Célja – ha
már régiónkba eddig nem sikerült egyetlen autógyárat sem idecsábítani
–, a régióban lévõ, autóipari beszállítóként szóba jöhetõ, arra hajlandó és
alkalmas auditált cégek közös szervezetbe való tömörítése, képviselete,
s ami a legfontosabb, kapacitásaik, szellemi tõkéjük felajánlása a közép-
kelet-európai autógyárakkal való beszállítói együttmûködésre.

Ugyan autóipari klaszterünk a régióban hivatalosan csak most lesz,
de van olyan cég Miskolcon, amely már eddig is aktív részese volt pl. a
gyõri központtal évek óta mûködõ Pannon Autóipari Klaszternek. A
Technoplast Kft. pozitív példaként szerepelt a workshopon, mint a ma-
gyar jármûalkatrész-ipar sikeres beszállítója.

Ez év szeptemberében alakult meg az ökológiai szemléletû energia-
és hulladékgazdálkodást zászlajára tûzõ B.-A.-Z. Megyei Környezetipari
Klaszter. A helyi sajátosságokra alapozó, a fejlesztési tervek ismereté-
ben tervezett együttmûködésrõl az egyetem anyagtudományi kooperá-
ciós kutatóközpontjának igazgatója számolt be. A klaszter tervezett fõbb
tevékenysége a biomasszán kívül mûanyagok és egyéb éghetõ anya-
gok energetikai hasznosításán túl az energiaültetvények telepítése, ter-
meltetõ szervezetek létrehozása, építési és bontási hulladékok feldol-
gozása és hasznosítása, valamint az ehhez kapcsolódó logisztikai, el-
sõsorban szállítási feladatok összehangolása. A szektor és a technoló-
gia hazai helyzetének felmérését és a nemzetközi gyakorlatot áttekint-
ve megvizsgálják a hazai alkalmazás lehetõségét, és gyakorlati javas-
latot tesznek esettanulmányokon keresztül az itteni megvalósításra.

Amint a fentiekbõl kiderül, klaszterek tekintetében is igyekszik régi-
ónk lépést tartani a gazdaság fejlõdésével. A jövõben a helyi vállalko-
zásoknak is mindenképpen az együttmûködésre kell helyezni a hang-
súlyt, hisz többször elhangzott: egyedül nem megy! Klasztert létrehoz-
ni bérmunkára nem érdemes, hisz nem érhetõ el jelentõs költségcsök-
kentés, de azoknak sem, akik csak egymás vevõit tudják elcsábítani.
Viszont olyan tevékenységre igen, amelyet távolabbi vevõknek, külsõ
piacon lehet értékesíteni, illetve olyan cégeknek, amelyek képesek bi-
zalmon alapuló összefogás kialakítására.

A rendezvény jó alkalmat nyújtott a résztvevõk közötti kapcsolatépí-
tésre, eszmecserére és a témával kapcsolatos ismeretek átadására.

HÁLÓZATI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK 
– KLASZTEREK – A RÉGIÓBAN

Ez a könyvújdonság egyben
Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye folyamatos megújulásá-
nak bizonyítéka is. Az elõzõ, 2003-
ban megjelent Látnivalók Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében címû
útikönyvben természetesen még
nem szerepelhetett például a mis-
kolci Szinva-terasz, azóta megújult
a barlangfürdõ, a Déryné utca, régi-
új színt kapott a Miskolci Nemzeti
Színház, elkészült József Attila
szobra, ismét megnyílt a Miskolci
Képtár… 

A megyében szintén számtalan
olyan változás történt, mely nem-
csak az itt élõk, de az ide érkezõ
vendégek – rokonok, barátok, ki-
rándulók, turisták, vagy „csak” pi-
henni vágyók – számára is fontos
lehet. Következzék néhány példa
– a teljesség igénye nélkül – a

megye újdonságaiból! Méltó hely-
re, a hajdani Korona Szálló felújí-
tott épületébe költözött a mezõ-
kövesdi Matyó Múzeum. Szikszón
felépült az új római katolikus temp-
lom. Megújult a mádi zsinagóga.
Megnyílt az új kulturális központ a
felújított tokaji zsinagógában. Az
Aggteleki-cseppkõbarlang foga-
dóhelyiségei szintén korszerû-
södtek. Visszakerültek a sárospa-
taki Nagykönyvtárba az eddig „ha-
difogságban” tartott könyvek. Az
aranyosi Simándy-emlékháznak
köszönhetõen nemcsak egy kiál-
lítóhellyel, de egy legendával is gaz-
dagodott a megye: az emlékházon
lévõ felirat szerint a népszerû ope-
raénekes, az „örök Bánk bán” itt
énekelte utoljára a Hazám, ha-
zám… áriát. Az elõzõ könyvben
még nem szerepelhetett például a
hercegkúti tájház sem, azóta épült
fel a régi sváb házak mintájára, vi-

szont – szomorú tény – a múlt nyá-
ron leégett, de a falu lakói biza-
kodnak, sikerül felújítani és ismét
berendezni az õseik emlékét, a ha-
gyományok ápolását szolgáló fa-
lumúzeumot.

A Látnivalók Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében címû kötet
segít az újdonságok megismeré-
sében, de abban is, hogy újra fel-
fedezzük értékeinket. Ez a könyv
segítséget nyújt az utazónak abban
is, hogy hol milyen szállást, étke-
zési lehetõséget talál, és honnan
milyen ajándékot, különlegességet
érmes hazavinni. 

A MI MEGYÉNK ÚJDONSÁGAI
ÖTÖDSZÖR IS LÁTNIVALÓK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

Megjelent a Well-PRess Kiadó népszerû, Magyarország megyéit be-
mutató VendégVáró-sorozatának legújabb tagja, a Látnivalók Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében címû útikönyv ötödik, javított, bõvített kia-
dása. A könyv pénteki bemutatóját is egy olyan helyen – a Mûvészetek
Házában – tartották, ami miatt szükség volt a kötet megújítására.

Simándy József operaénekes relikviái Aranyoson

Búcsúztassuk együtt az óévet a legjobb zenésszel a Teleki Kollé-
giumban. Jegyek elõvételben (amíg van) szombatonként 18 órától
a Hági étteremben a Pénelopé Klubban. Érd.: 46/413-602, 20/966-
8794.

A Pénelopé Klub meghitt családias karácsonyt rendez. Éva-,
István-, János-névnapokat köszöntünk dec. 23-án, 18 órától (szom-
baton) a Hági étteremben. Szeretettel várunk. Asztalfoglalás:
46/413-602, 20/966-8794.
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Miskolcon 1996-tól rendezik
meg a decemberi Marketing
Szimpóziumot, az adott év szak-
mai aktualitásait, kutatási ered-
ményeit bemutató konferen-
ciát.

Az idei rendezvény a „Mar-
keting-integráció – Regionális Mar-
keting Nap” címet viseli, a Miskolci
Egyetem Gazdaságtudományi
Tanszék Marketing Intézetének
oktatói, kutatói, munkatársai de-
cember 7-én tartják szakmai ösz-
szejövetelüket. A konferencia ak-
tualitásairól Piskóti Istvánt (fotón-
kon), az intézet igazgatóját kér-
deztük. 

– Hogyan épül fel a konferen-
cia programja?

– A rendezvényre meghívást
kaptak a Miskolci Egyetem Gaz-
daságtudományi Karán dolgozó
oktatók, kutatók, a marketing szak-
irány hallgatósága, az intézet je-
lenlegi céges partnerei, de szere-
tettel várunk minden kedves ér-
deklõdõt, aki fogékonynak érzi
magát a Miskolci Marketing Mûhely
tudományos szakmai eredményei
iránt. A nap során megalapításra
kerül az ún. „Pro Marketing Miskolc
Virtuális Tan Rt.”, mely kiváló le-
hetõséget teremt nem csak a je-
lenlegi, hanem további potenciális
vállalatok számára is, hogy be-
kapcsolódjanak a Marketing In-
tézet életébe. Napjainkban a vál-
lalkozásoknak új viszonyt kell ki-
alakítaniuk az innovációhoz, a nö-
vekedéshez, melynek kulcsa az in-
novációk sikeres menedzselése, si-
keres marketingje lehet. A Marke-
ting Intézet ehhez nyújt megoldá-
si alternatívákat az innováció, va-
lamint a K+F jelentõségét felismerõ
vállalatok vezetõsége számára.

A nap során számos prezentá-
cióra is sor kerül az MTA MAB-
székházban megtartott rendez-
vény keretében. Az elõadók között
megosztva lesznek egyetemen
kívüli személyek, s jelenleg is
egyetemi oktatók, kutatók. A vál-
lalati szféra képviselõinek névso-
ra is az intézet által elvégzett ku-
tatások színvonalát hivatott bizo-
nyítani. 

A Regionális Szakmai Nap ke-
retében mutatjuk be elõször az
úgynevezett Marketing-kaleidosz-
kópot: a szakmai könyv a Mar-
keting Intézethez az elmúlt néhány
évben kötõdõ aktuális, vagy a
céges partnerek által megfogal-
mazott együttmûködési igények,
területek marketinges területen
megfogalmazott eredményeit tar-
talmazza. A nap zárásaként a
megjelentek az egyetemi hagyo-
mányoknak megfelelõen egy mar-
keting-szakestély keretében köt-
hetnek további ismeretségeket. 

– Mit kell tudni a Marketing-ka-
leidoszkópról?

– A könyv tömöríti az aktuális,
valamint a partnereink által igény-
ként megfogalmazott marketing-
tudományi, szakmai problémákra
az intézet oktatói, kutatói által
adott válaszokat, javasolt megol-
dásokat. Emellett lehetõséget te-
remt az olvasók számára, hogy
megítélhessék a Marketing Intézet
elmúlt években végzett tevékeny-
ségét.

A Marketing-kaleidoszkóp ta-
nulmányai az elmúlt évek ered-
ményeibõl válogatnak, ugyanak-
kor jelzik, felvázolják a következõ
évek fõ kutatási súlypontjait is. 

A könyvünk hat tartalmi feje-
zetbõl építkezik, foglalkozik mar-
ketingelméleti keretekkel, a vásár-
lói, fogyasztói magatartással. 

– Melyek ma a Miskolci Mar-
keting Intézet tevékenységének fõ
irányai?

– Mûködésünk elsõ pillanatai-
tól kezdve tudatosan törekedtünk

arra, hogy az oktatás mellett, azt
támogatva aktív kutatási, tanács-
adási tevékenységet folytassunk. 

A kilencvenes évek közepétõl a
térségi, a város- és településmar-
keting vált a kiemelt kutatási té-
mánkká, annak következtében,
hogy több szakmai program ki-
dolgozásával vettünk részt a
megye, a régió területfejlesztési fo-
lyamatában. Természetesen az
egykori Marketing Tanszék, majd
a 2000-ben létrejött Marketing
Intézet szakmai profilja egyre szé-
lesebb lett, hiszen a két tanszék-
ben dolgozó tíz kutató, az öt meg-
hívott elõadó, a számos dokto-
randusz mindegyike új és új té-
mákat vetett fel, dolgozott ki. A
szakmai tevékenységünk éveken
keresztül a területi marketing, a ré-
giók, a térségek, városok, telepü-

lések közösségi marketingjének –
Magyarországon elõször általunk
kidolgozott – kutatási témájára
koncentrált, az utóbbi években
ugyanakkor nagy lehetõséget te-
remtett számunkra a karunkon
2005-ben létrejött Innováció-me-
nedzsment Kooperációs Kutatási
Központja (IMKKK), melynek szer-
vezésében, s programjának meg-
valósításában mi, marketingesek
jelentõs szerepet vállaltunk. Nap-
jainkban a vállalkozásoknak új vi-
szonyt kell kialakítaniuk az inno-
vációhoz, a növekedéshez, mely-
nek kulcsa az innovációk sikeres
menedzselése, sikeres marke-
tingje lehet. A Marketing Intézet
ennek érdekében kínál szakmai
együttmûködési lehetõséget egyre
inkább bõvülõ céges partnerkö-
rének.                             Sz. S.

III. évfolyam 52. számKÖZÉLET8

Összesen mintegy 570 millió
forintnyi támogatásban része-
sült a 2006-os Baross Gábor-pá-
lyázat 20 legjobbnak ítélt pá-
lyamunkája. A szakértõk szerint
a beadványok többsége be-
fogadható lett volna, erre azon-
ban idén a szûkös állami költ-
ségvetés miatt nem volt elég
pénz. Jövõre azonban az uniós
forrásoknak köszönhetõen több
pályázó számíthat majd támo-
gatásra.

Idén összesen 51 beadvány ér-
kezett az észak-magyarországi
régió 3 megyéjébõl, Hevesbõl,
Nógrádból és Borsodból a Baross
Gábor-pályázatra. A pályázat kiírói
és elbírálói idén azokkal a tudo-
mányterületekkel kapcsolatos mun-
kákat részesítették elõnyben a tá-
mogatások odaítélésekor, ame-
lyek illeszkednek a régió fejleszté-
si elképzeléseihez. Ezek a tudo-
mányterületek jelenleg a nano-

technológia, az energetika, a me-
chatronika és a vegyipar, a szak-
értõk szerint ugyanis a jövõben
ezek jelenthetnek kitörési pontot a
térség gazdasága számára.

A 2005-ös Baross-pályázat 600
milliót is meghaladó keretéhez ké-
pest idén kevesebb pénz, alig
több mint 570 millió forint jutott az
észak-magyarországi innovatív vál-
lalkozások és intézmények támo-
gatására. A csekélyebb támogatási
keret oka idén a költségvetés szû-
kössége volt, jövõ évtõl azonban
várhatóan javul majd a helyzet.
Szabó György, az Észak-magyar-
országi Regionális Fejlesztési
Tanács elnöke kérdésünkre el-
mondta, hogy 2007-tõl az uniós for-
rásoknak köszönhetõen jóval több
anyagi forrást tudnak majd a pá-
lyázatok támogatására fordítani, így
azok közül, amelyek megfelelnek
a szigorú értékelési rendszer el-
várásainak, többen kaphatják meg
a szükséges pénzösszegeket.

Az elbírálás persze már most is
szigorú volt. A négylépcsõs dön-
téshozatali rendszerben elõször
szakértõk minõsítik a beadványo-
kat, amelyek ezután egy bíráló bi-
zottság elé kerülnek. Amelyek itt
is megfeleltek, azokat a Regionális
Innovációs Tanács tagjai vizsgál-
ják meg újra, és õk tesznek ja-
vaslatot a szerintük támogatásra ér-
demes pályázatokra, a végsõ dön-
tést azonban a Regionális Fej-
lesztési Tanács hozza meg. A
gyõztes projektek megvalósításá-
ra átlagosan 1-2 év áll a pályázók
rendelkezésére.

Szereti a sportot, korábban
maga is futott, az elmúlt évek-
ben pedig több rangos miskolci
eseményen mûködött közre
ügyvezetõként, szervezõbi-
zottsági elnökként. Talán a fen-
tiek is közrejátszottak abban,
hogy a Magyar Atlétikai Szö-
vetség tisztújító közgyûlésén
Melkovicsné Tömösi Katalint
(fotónkon), a miskolci polgár-
mesteri hivatal kabinetfõnökét
alelnöknek választották meg.

– Elõször is fogadja gratulációmat,
ugyanakkor viszont árulja el, hogyan
zajlott a választási folyamat?

– Elnökségi tagnak jelöltek. A
küldöttgyûlésen került sor a be-
mutatkozásra, majd pedig nagy
meglepetés ért,
ugyanis már az elsõ
körben, igen jelen-
tõs támogatottság-
gal választottak al-
elnöknek.

– Tudja, hogyan
merült fel a neve a
szövetségben?

– 2005-ben Mis-
kolcon rendeztük
meg a gyalogló Eu-
rópa-kupát. Ez egy
rendkívül jelentõs állomás volt, s
a visszajelzésekbõl meg lehetett ál-
lapítani, hogy nagy sikert aratott, a
kontinentális szövetségben is ki-
zárólag pozitívan, elismeréssel be-
széltek róla. Ez jelenthette az ala-
pot a magyar szövetségben, de a
választás után is csak nehezen hit-
tem el, hogy ilyen fontos poszton
számítanak a munkámra. A felké-
résnek egyébként nem lehetett el-
lentmondani, hiszen ez egy nagy
megtiszteltetés. A latban egészen
biztosan sokat nyomott az, amit
Miskolc az elmúlt években tett a
sportért, és ezen belül az atlétiká-
ért. A megyeszékhely eszközöket
vásárolt, támogatja a szövetséget,
a Miskolci Sportiskolában remek
szakmai munka folyik és a szak-
osztályokban is minõségi módon
dolgoznak.

– Bizonyára megtörtént már az el-
nökségben a feladatok elosztása.
Ön mit kapott, milyen területen kell
mozognia?

– A szövetségen belüli szerve-
zeti és mûködési feltételekért fele-
lek. Ezeket meg kell újítani, elen-
gedhetetlen az átalakítás. A régiók
szerepe felértékelõdik, s ebben
fontos szerep vár a nagyvárosok-
ra, így Miskolcra is. Megítélésem
szerint jelenleg hiányzik a sportágon
belül az összetartó erõ, nem meg-
felelõ a kommunikáció, pedig egy-
mást segítve többre mennénk.

– Gyanítom, hogy a miskolci klu-
bok, az itteni szakosztályok sokat,
talán túl sokat is várnak Öntõl. Érzi
ezt a felfokozott várakozást?

– Azt nyomatékosan szeretném
leszögezni, hogy egy országos szö-
vetség vezérkarában elsõsorban a
nemzeti érdekeket kell képviselni. A
testület valamennyi tagját ez a meg-
gyõzõdés vezérli, ugyanakkor abból
sem csinálok titkot, hogy nagyon
szeretem Miskolcot és minden
erõmmel azért dolgozok, hogy a le-
hetõségekhez képest a megye-
székhely minél jobb, elõnyösebb
helyzetbe kerüljön. Gyorsabb in-
formációáramlás, a felmerülõ prob-
lémák kezelése, pályázatok elbírá-
lása – nos, ezek elsõbbséget él-
vezhetnek. El lehet képzelni, hogyan
mûködne a Magyar Atlétikai

Szövetség, ha min-
den elnökségi tag
kizárólag a saját vá-
rosa érdekében kor-
teskedne. Közösen,
az atlétikáért kell dol-
goznunk.

– Azt hiszem, erre
kitûnõ alkalom adó-
dik, hiszen az utób-
bi egy-két évben
nem az eredmé-
nyektõl, sokkal in-

kább a negatívumoktól volt hangos
a honi sajtó…

– A közvélekedést nagyon nehéz
megváltoztatni, ugyanis való igaz,
a doppingbotrányok nem tettek jót
a sportágnak. Törekednünk kell a
pozitív hírek kommunikálására. A
tisztességesen, becsületesen dol-
gozó sportolókat jobban meg kell
becsülni. Roppant fontos az után-
pótlás-nevelés támogatása, hiszen
csaknem mindent az alapoknál
kell kezdeni. Mindig hangsúlyozom
az atlétika tömegsport-jellegének
erõsítését. Most szakemberek be-
vonásával készül a MASZ rövid távú
stratégiája, amely hozzájárulhat
ahhoz, hogy az atlétika vissza-
nyerje méltó helyét a sportágak kö-
zött. Ehhez viszont országos ösz-
szefogásra van szükség, informá-
ciós bázis segítségével.

Doros László

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!
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