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Minden Kedves Olvasónak 
és üzleti Partnerének

békés Karácsonyt
és sikeres Új Esztendőt kívánnak

az Rmagazin szerkesztőség munkatársai,
és az Orlex Kft. tulajdonosai!

5jegyzet

szakemberek vitatkoznak, s százezrek szavaznak arra, 
hogy melyik az a kiválasztott mű amelyik megérdemli 
ezt a jelzőt, bizony szégyen lenne ha csak díszelegne 
egy-egy kandallós, szökőkutas, antik /vagy antikolt/ 
bútorral berendezett  hivalkodó nappali polcain az 
érintetlen könyv. Ezért aztán gondoltak egy merészet, 
s kitalálták, hogy előlapozókat alkalmaznak, akik 
kicsit „olvasottá” nyűvik a könyvet, hogy úgy nézzen 
ki mint amit sokat forgattak, olvastak. Persze a könyv 
ára ettől a beavatkozástól jóval magasabb lesz, hiszen 
meg kell fizetni az élő munkaerőt, és a egekbe rúgó 
közterheket is. Már magam előtt látom, azt a szomorú 
jövőt, amikor a szakközépiskolákban „könyv-nyűvő” 
szakmát is választhat a diák, s ahogy lefelé tendálnak 
az olvasási szokások, a munkanélküli könyvkötőket 
át lehet majd képezni egy ilyen sikerszakmára.

Viszont az otthonunkba, vagy irodánkba fogadott 
kedves látogatóban, mindjárt nagyobb lesz a tisztelet 
és a bizalom, mert azt hiheti, hogy egy olyan művelt, 
sokat olvasott üzleti partnerre akadt, aki az üzleti 
sikerek, a vagyon gyarapítása, az élvezetek hajszolása 
mellett, még arra is gondot fordít, hogy választékosan 
beszéljen, gyarapítsa szókincsét, csiszolja az IQ-ját.  
No, de félre ezzel a pesszimista jövőképpel!

Itt a karácsony. Sokan vagyunk, akik könyvet 
ajándékozunk szeretteinknek, barátainknak azzal 
a szándékkal, hogy örömet szerezzünk vele, s azt 
szeretnénk, hogy azért legyen nyűvött, mert elejétől 
végéig szívesen elolvassák, s ne csak előolvassák.

A fogyasztói társadalom, vagy a sznobizmus, vagy 
talán a felgyorsult világ miatt egy új „szakma” hódít 
teret az utóbbi időben. Amikor először hallottam 
róla, kicsit kételkedve hallgattam a történetet, s 
azt gondoltam ez egy vicc. Kiderült, hogy ennek a 
fele sem humor, s előbb utóbb majd ezt találjuk az 
állásajánlatok között: „Gyakorlattal rendelkező 
könyv-nyűvő szakember kerestetik. Alkalmazási 
feltételek: finom ujjak, nagy türelem. Por- és 
festékallergia kizáró ok.”

Lássuk csak, miről is van szó! Bizonyára emlékszik 
az Olvasó, sokan régen is színre, méretre vásárolták 
az olvasnivalót. Mondjuk így: Kérek egy méter Jókait 
zöld bőrkötésben, vagy a Mikszáth összest fehér 
bőrben, rézsarokkal, vagy nézzen nekem egy 20 centis 
lexikont! Ugye ezt hallva a könyvesbolti eladó rögtön 
tudta, hogy a kedves vevő ezeket a könyveket nem, 
azért viszi, mert romantikára vágyik, vagy a magyar 
dzsentrikről akar olvasni, vagy akkora a tudásszomja, 
hogy azt csak egy ekkora méretű lexikonból tudja 
kielégíteni, hanem díszletnek a könyvespolcra, mert 
jól megy a bútorhoz, vagy éppen ilyen szín hiányzik 
az üveges vitrinből. Az olvasni szerető ember számára 
már ez is rémisztően hangzik. Ezek a könyvek bizony 
csak a takarításkor kerültek le a könyvespolcokról, 
s húsz év múlva is látszott rajtuk, hogy sohasem 
lapozott bele senki emberfia. 

No ezt a hiátust akarták pótolni az ügyes üzlet-
emberek akkor, amikor feltárták, hogy ugyan 
jól mutatnak egy 200 négyzetméteres nappali 
könyvespolcain ezek a könyvek, de bizony árulkodnak 
a gazdájukról. Ma, amikor egész Európa lázban ég 
a „Nagy könyv” meghatározásának okán, amikor 

Könyv-nyűvők
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Bosszankodva, de örömmel keresek parkolóhelyet, s 
sétálok a belvárosban. Ezt az ellentmondást érezheti ma 
minden miskolci polgár, hiszen az évekig alvó, lekoszlott 
főutcán szinte mindenhol építenek, felújítanak, 
bontanak, burkolnak. Kerülgetni kell az állványokat, 
daruk kandikálnak a házak között, új terek készülnek 
el, s egymás után szépülnek meg az épületek. Esténként a 
hideg ellenére sétálnak az emberek a szépen kivilágított 
utcán, élet van a Szinva sétányon, ami már most a fiatalok 
találkozóhelye lett, mint valamikor a Villanyrendőr, 

- Polgármesterjelöltként a következőket mondta 2002-
ben lapunknak: A hivatalt át kell szervezni, s a döntés-
előkészítés mechanizmusát is át kell alakítani. Hogyan 
valósította meg ezt az elképzelést?

- Az azóta eltelt időszak bebizonyította, hogy szükség 
volt ezeknek a lépéseknek a megtételére. A főosztályok 
megszervezésével egy átláthatóbb rendszert sikerült 
létrehoznunk, illetve az osztályok vezetői az eddiginél 
nagyobb döntési jogkört kaptak, mert továbbra is 
vallom, hogy a város irányítása csapat- munka. A hivatal 
átszervezésének eredménye az is, hogy ügyfélszolgálati 
irodák nyíltak a különböző városrészekben, segítve az ott 
élők gyorsabb ügyintézését. 

- Meghirdetett programjából az elmúlt három 
esztendőben melyeket sikerült véghez vinnie?

- Az elmúlt időszak legnagyobb sikerének azt tartom, 
hogy elindult egy megújulási folyamat a városban. A 
legjobban ez talán a belvárosban érzékelhető, hiszen 
az Európai Uniótól nyert 1,6 milliárd forintból már 
megvalósult a „villanyrendőri” parkoló köztérré alakítása, 
a Kandia Köz megújítása, valamint rövidesen befejeződik 
a színház homlokzatának felújítása is. A projekt, a jövő 
év végére fejeződik be, melynek keretében a Déryné utcát 
sétálóutcává alakítjuk. A Hősök tere is átalakul, és bízom 
benne, hogy ez is olyan pozitív fogadtatásban részesül 
majd, mint a „villanyrendőri” új terünk. 

Maradva még a főutcánál, sikeresnek tartom az 
úgynevezett „Plaza Projekt” elindítását is, hiszen az itt 
működő kereskedők döntő többsége megértette, ahhoz 
hogy a belváros megújulhasson, szükség van arra, hogy 
ők is változtassanak az elmúlt évek gyakorlatán. 

Miskolc belvárosának megújítása mellett természetesen 
fontos feladat, hogy a különböző városrészekre is 
odafigyeljünk. Ha nem is akkora léptékben mint a főutcán, 
de érzékelhető változások azért minden városrészben 
vannak. Szeretném ezek közül kiemelni a városi gyűjtő 
utak felújítását, melyek összértéke ebben az évben elérte 
a 600 millió forintot. 

Lépéseket tettünk az Európai Uniós szabványoknak 
megfelelő játszóterek kialakításában, így a Selyemréten, 
a Tizeshonvéd utcában valamint az Avason is, új és 
biztonságos eszközökön játszhatnak a gyermekek. 
Jövőre, pedig újabb EU-s játszótereket adunk át a város 
különböző pontján.

- Az autópálya végre Miskolcra is elért. Valóban 
tolonganak-e a befektetők ettől a lehetőségtől, ahogy 
remélte?

- Az autópálya nagy áttörést jelent nem csak Miskolcnak 
, hanem az egész régiónak. Érzékelhető, hogy meglendült 
a befektetők érdeklődése a város és a térség iránt, ha nem 
is olyan léptékben, mint ahogy akkor reméltem. Azonban 
ahhoz, hogy egy nagy cég idetelepüljön nem elég csak az 
autópálya megléte. Ezért dolgozunk azon, hogy minél 
jobb feltételeket tudjunk biztosítani vetélytársainknál, 
hiszen azt is látni kell, hogy egy jelentős befektető 
megszerzése óriási verseny, nem csak Magyarországon, 
hanem esetünkben például a szomszédos Szlovákiában 
is.

- Nem mi nyertük el ugyan a Kulturális főváros címet, 
de a kiváló pályázatból mely tervek élveznek prioritást, 
s melyek fognak megépülni?           

- Én még most is hallom azoknak a fanyalgóknak a 
hangját, akik azt mondták, hogy Miskolc egyáltalán 
minek nyújtotta be a pályázatát erre a címre. Nos a 
versengés bebizonyította, hogy ennek a városnak, 
mások szerint is vannak gyönyörű természeti kincsei, 
színvonalas kultúrája és sorolhatnám. Az eredmény 
ismert, Pécs lehet 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa, 
azonban Miskolc is profitálni szeretne ebből a címből. 
Ezért is hoztuk létre Egerrel és Debrecennel közösen a 
Dunán Inneni Regionális Kulturális Társulást (DIREKT). 
Salgótarjánt, Nyíregyházát, és Szolnokot is bevonva egy 
olyan együttműködést szeretnénk, amelynek alapvető 
célja a kulturális együttműködés, egymás értékeinek 
közös vállalása és bemutatása, mely elősegítheti a 
térség felzárkóztatását. Egyébként a kulturális főváros 
pályázatban leírtak egy részének megvalósítása már 
folyamatban van. Gondolok itt a belvárosra, ezen kívül a 
történelmi Avas fejlesztése, a Science Múzeum létrehozása 
a Miskolci Egyetemmel közösen, vagy a Lillafüredi Rock 
Legendák Csarnoka továbbra is napirenden van, és a 
kormány ígérete szerint ezek megvalósításához állami 
segítséget is kapunk.

- Eddig sok pályázati pénzt nyert a város, de elégedett-e 
vajon ezekkel, vagy kevesli ahhoz képest, amit elnyer-
hettünk volna? Adott-e be újabb pályázatokat a város?

- Természetesen minden pályázat elnyerése - legyen az 
bármilyen összegű –örömmel tölt el. Az önkormányzaton 
belül is létrejött egy pályázatíró csoport. A számok pedig 
azt bizonyítják, hogy itt is komoly eredményeket érünk el. 
Míg 2003-ban a benyújtott 32 pályázatból 19 volt sikeres, 
addig 2004-ben 56 pályázatból 46 nyert, ebben az évben 
az eddig elbírált 49 pályázat közül pedig 41 lett sikeres.  

Azonban azt is látni kell, hogy az Európai Unió nagyon 
szigorú feltételekhez köti a pályázati forrásait. Meg kellett 
tanulnunk az ő szempontjaik szerint pályázni. 

- A Tapolcai „Fürdők völgye” nevet viselő beruházás 
indulása meglehetősen késében van. Mit tesz a város, ha 
a befektető által ígért fejlesztés, csak ígéret marad?

- A Miskolc-Tapolcára épülő beruházás már 
az engedélyeztetési eljárásoknál tart, így jövőre 
megkezdődhet a projekt.

- Egy évük sincs már a következő választásig, s a 
beígért nyolcezer munkahelyből nem sok teremtődött. 
Várható-e ez alatt az év alatt újabb nagy befektető, aki 
esetleg szépít ezeken a számokon? 

- Az autópálya kapcsán már említettem, hogy rettentően 
éles a verseny a nagy befektetők megszerzésénél. 
Kétségtelen, hogy lemaradásban vagyunk, de nem csak 
a munkahelyteremtés a kulcskérdés, fontosnak tartom 
azt is, ha sikerül megtartani munkahelyeket. Gondolok 

Év végi interjú 
Káli Sándor 
polgármesterrel

vagy a Forint. Persze rengeteg még a tennivaló, s mi 
városlakók mindig türelmetlenek vagyunk, de most 
legalább jó érzéssel bosszankodunk…

Lassan már hagyományosnak mondhatjuk, hogy a 
Royal Magazin decemberi lapszámában megszólaltatja, 
– függetlenül a politikától – a megye jogú város 
polgármesterét. Káli Sándor polgármesterrel készült 
interjúnk nemcsak az elmúlt évet öleli át, hanem 
kicsit visszatekint a korábbi beszélgetéseinkben 
elmondottakra is.
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itt a DAM esetére. Azonban azt is tapasztalom, hogy 
Miskolcon és környékén egyszerre van munkaerőhiány 
és munkaerő-felesleg. Szükség van a szakképzés 
rendszerének átalakítására is. Jó példa erre a Bosch, 
akik a Miskolci Egyetemen indítottak egy mechatronikai 
képzést, és az ott képzett szakemberek foglalkoztatását is 
megoldják. 

- A város most szeretne ipari parkot létesíteni. 
Nem tartja-e kissé megkésettnek, főként úgy, hogy 
15 kilométeres körzeten belül működik az Alsó- és 
felsőzsolcai, amelyek valljuk meg őszintén még nincsenek 
teljesen kihasználva?  

- Már jó néhány évvel ezelőtt szükség lett volna 
Miskolcon egy ipari parkra. Ezen azonban kár keseregni. 
Az hogy a város környékén létesült erre alkalmas terület, 
csak előny, hiszen a befektetők különböző igényekkel 
jelentkeznek. Kereslet pedig van rá, hiszen a meglévő két 

Miskolci Ingatlangazdálkodó Részvénytársaság jogelődje az 
1949-ben létrehozott városi Ingatlankezelő Vállalat volt. Fő 
profilja, - amely azóta is megmaradt - az akkor még állami, ma már 
önkormányzati tulajdonú épületek, lakások, helyiségek és egyéb 
ingatlanok kezelése, karbantartása.

Miskolc város Önkormányzata 1993-ban hozta létre a Vállalat 
átalakításával az új működtetési formájú Részvénytársaságot 155 
M Ft-os jegyzett tőkével 100%-os önkormányzati tulajdonban.

Tevékenységünkben egyre jelentősebbé válnak azok az 
ingatlanfejlesztési feladatok, amelyek során elsősorban lakó és 
egyéb funkciójú épületek előkészítése és megvalósítása történik. 
Az elmúlt években fokozatosan bővült tevékenységi körünk 
ingatlanforgalmazási és -közvetítési feladatokkal, valamint az 
önkormányzat vagyonkataszterének vezetésével.

- Ön fiatal kora ellenére meglehetősen gazdag életúttal 
dicsekedhet, hiszen volt Mezőkövesd város polgármestere, 
s mielőtt az elmúlt év novemberében a MIK Rt. 
vezérigazgatója lett, az MTRFH  észak -magyarországi 
regionális koordinátoraként a kistérségekkel foglalkozott. 
Ez azt jelenti, hogy meglehetős gyakorlata volt az 
ingatlangazdálkodásban, és jól ismerte Miskolc adottságait 
és lehetőségeit. Ezeket az adottságokat bizonyára kitűnően 
tudja hasznosítani a cég és a város javára?

- Persze a szakmai előéletem, a tapasztalatok nagy 
könnyebbséget jelentenek a napi munkában. Az  sem 
mellékes, hogy ugyan pataki születésű vagyok, de itt 
éltem hét évig az egyetemi éveim alatt, itt születtek 
a gyermekeim, és az egyik diplomadolgozatomat az 
állami vállalatok önkormányzati tulajdonba adásáról, 
a másikat pedig a privatizációról írtam. Amikor ebbe 
a feladatba belevágtam, azt tudtam, hogy a MIK Rt. 
egy működőképes cég, de sokkal több érték van benne, 
mint amit hasznosítani próbáltak. Ha csak a belvárost 
nézzük, az látszik, hogy több száz hosszú ideje megkötött 
bérleti szerződés volt ugyan, amiből folyt a kasszába 
pénz, de semmilyen rendszer nem volt a szerződések 
mögött, ráadásul a város főutcája úgy nézett ki, hogy 
arra semmiképpen nem lehettünk büszkék. Vagy a másik 
dolog, hogy a koordináció az önkormányzat és a saját 
cége között nem volt igazán megfelelő.

- Ha már a Főutca Pláza Projektet említette, maradjunk 
egy kicsit ennél a nagy port felvert témánál. Azzal persze 
mindenki egyetértett, hogy szüksége lenne a városnak egy 
olyan főutcára, ahol szépen rendben vannak az épületek, 
s nívós üzleteket láthat, de a kereskedők megriadtak a 
beharangozott magas bérleti díjaktól, és az új portál 
kialakítás költségeitől.

- Ez igaz. De nézzük meg, mi vélt a cél? Szerettünk volna 
egy mindenki számára átlátható rendszert kialakítani, a  

ipari parkba egyre több befektető érkezik.
- Nagy reményeket fűzött 3 évvel ezelőtt a helyi 

szocialisták országos érdekérvényesítő képességéhez. 
Elégedett a borsodi lobbyval?

- Biztos lehetne jobb is. Azonban a 13 milliárd forint 
összértékű címzett támogatás elnyerése, melyből 
megvalósulhatott a sportcsarnok felújítása, átalakulhat 
a Béke mozi, az oktatási intézmények - Diósgyőri 
Gimnázium, Ferenczy Szakközép, Avasi Gimnázium - 
is megújulhatnak, vagy a Bosch út megépítése, amellyel 
létrejöhet egy Miskolcot elkerülő szakasz, azt mutatják, 
hogy erős érdekérvényesítő képessége van a borsodi 
lobbinak.

- Töretlen-e az-az optimizmus, amely még az elmúlt 
évben jellemezte Önt?  

- Igen, ezt a munkát másképp nem érdemes végezni.
- Végül egy személyes kérdés: Jutott-e ideje az elmúlt 

évben versírásra, vagy sűrű teendői miatt félre kellett 
tennie egyik legkedvesebb tevékenységét?

- A jelenlegi munkám egész napos elfoglaltságot jelent, 
így csak néhány verssor született az elmúlt években.

- Köszönöm az interjút!
Orosz B. Erika

bérleti jogok nagy haszonnal történő harmadik, negyedik 
kézbe adását kiszűrni, érdekeltté tenni a kereskedőt, hogy 
igényes üzletet alakítson ki, s mindemellett kötvényt 
kibocsátani, amiből forgótőkét akkumulálhatunk. Ez a 
feladat láthatóan sikerült. 

Egyéves a Főutca Pláza Projekt, és az év vége közeledtével 
a program határidői is közelednek. Így az eltelt időszak 
tapasztalatait leszűrhetjük. Azok a bérlők, akik június 30- 
ig megkötötték az új feltételek szerinti szerződést, egyben 
azt is vállalták, hogy az üzlethelyiség portálját december 
31-ig felújítják. Azon üzletek számára azonban, amelyek 
december 15-ig megszerezték a MIK engedélyét a 
benyújtott portáltervekhez, meghosszabbítjuk a határidőt 
2005. március 31-ig. 

A MIK Rt. kezelésében lévő 276 belvárosi üzlet bérlője 
kötötte meg az új típusú szerződést, 27 nem. Ezen helyiségek 
üzemeltetőinek december 31-i határidővel felmondtuk 
a szerződését, folyamatos a nyilvános pályáztatás. Az 
eddig meghirdetett 27-ből 14 pályázat sikeresen zárult, de 
a többi iránt is élénk az érdeklődés. Én sikeresnek ítélem 
meg ezt a programot, és hozzáteszem, hogy a jelenlegi 
bérleti díjak, még mindig a piaci árszínvonal alattiak. 
Annak ellenére, hogy a belváros az elmúlt két évben 
jelentős változáson ment át: számos műemléképület 
újult meg, folyamatosan javul a főutca képe, átadásra 
került a belváros új tere, a Szinva sétány, a Miskolci 
Ingatlangazdálkodó Rt. az önkormányzat városfejlesztési 
törekvéseivel összhangban elindította, és folyamatosan 
végzi a belváros épületeinek homlokzat felújítását, amit a 
cégen belül az Ingatlanfejlesztési és Fővállalkozási Iroda 
koordinál, természetesen a belvárosunk még mindig 
ezer sebből vérzik, ha csak  Hunyadi 2.szám alatti, 10 éve 
felállványozott épületet, vagy Bazár-tömb sorsát, az Avas 
Szállót, vagy az Aranycsillag szállodát, vagy az Erzsébet 
fürdőt nézem, s még hosszan sorolhatnánk. Az előttünk 

KezeliK, õrziK, s gyarapítjáK 
MisKolc ingatlanvagyonát

Ilyen volt Ilyen lett

Név: 
Kor: 

Eredeti foglakozás: 
Család:

Könyv:
Hobbi:

Zene:

Halmai Gyula
38 év
mérnök, közgazdász, jogász
felesége egyetemi docens, két 
gyermekük van, 4 és 2 évesek
minden, ami jó
utazás, olvasás
csak az autóban hallgat zenét, 
főként a mai slágereket
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álló feladatok több szempontból is különös figyelmet 
és hozzáértést igényelnek, hiszen az elmúlt év őszén a 
Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal Regionális Irodája 
ideiglenes műemléki védettség alá vonta a belvárost és az 
ahhoz kapcsolódó területeket is.

Munkatársaink folyamatos kapcsolatban állnak a 
szakhatóságokkal és a tervezőkkel, a közös munka 
eredményeként néhány épület (például a Széchenyi 
u. 16. és 20. sz.) látványosan megszépült, számos más 
épület felújítása folyamatban van, illetve több esetben 
a tervek engedélyezés alatt állnak, s így kivitelezésük 
hamarosan megkezdődhet. Törekvésünk, hogy a 
homlokzatok és portálszerkezetek felújításával együtt a 
kapualjak és kapuzatok is megújuljanak, az oda nem illő 
elemek, feliratok és egyéb szerkezetek pedig elbontásra 
kerüljenek. Az előkészítési munkálatokat nehezíti, hogy 
az épületállomány nagy része vegyes tulajdonban van, 
így céljaink megvalósulásához a tulajdonostársakkal 
együtt és egyetértésben kell tervezni és megvalósítani 
a felújításokat. Amint az a fentiekből is látható, rövid 
időn belül szeretnénk megvalósítani elképzeléseinket, 
ezért cégünk – a Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt.-n belül 
– létre kíván hozni egy tervezőirodát, amely elsősorban 
városfejlesztési feladatokat lát el, illetve részt vállal 
majd a programban szereplő épületek felújításának 
tervezésében és előkészítésében. Reményeink szerint ez 
a feladatorientált iroda hatékonyan segíti majd a város 
megújulását, és célkitűzéseinknek megfelelően minél 
hamarabb birtokba adhatjuk a város lakosságának és 
az ide látogatóknak a megújult belvárost, a kicsinosított 
üzletekkel szegélyezett korzót.

- Azért a sok új feladat mellett a cég klasszikus 
tevékenységében is történtek változások.

- Részvénytársaságunk jelentős feladatokat lát el 
a Miskolc város ingatlanvagyonának fejlesztésében, 
állagának megóvásában, valamint új beruházások 
beindításában a finanszírozástól a kivitelezésen át 
az értékesítésig. A jelenlegi hatezer bérlakásunkból 
1000 még komfort nélküli, s ez bizony szégyen. Ezeket 
ki kell váltani, s erősítenünk kell a belső mobiltást. 
Elkészül 97 saját építésű lakásunk a Fonoda udvarban, 
és 38 szociális bérlakás az Eperjesi utcában, aztán PPP 
keretében arra biztatjuk a befektetni vágyó magántőkét, 
hogy bérlakásokat építsen, s ezen kívül 20 évre bérbe 
veszünk 100 lakást a városban, olyan tulajdonosoktól, 
akik befektettek üresen álló lakásokba. Ezek a lépések 
mind azt szolgálják, hogy jelenlegi bérlőinknek jobb 
körülményeket tudjunk felajánlani, s a lakásigényeket 
ki tudjuk elégíteni. Terveink szerint így 4-500 miskolci 
család helyzetén javíthatunk. Az új beruházásokat saját 
cégünk végzi, és a műszaki tevékenység hagyományos 
részét képező, a meglévő ingatlanvagyon szükség szerinti, 
illetve tervszerű karbantartását, felújítását, esetleges 
bontását is. A karbantartási tevékenységet Társaságunk 
24 órás nonstop szolgáltatásként végzi. A hagyományos 
építési tevékenység átfogja a kivitelezési munka teljes 
struktúráját a tervezéstől a bonyolításon át a műszaki 
ellenőrzésig, ami eddig is jelentős árbevételt generált, de 
azért ebben vannak még tartalékaink.

Társaságunk megújuló üzletpolitikájának egyik 
fontos alappillére a piac követelményeinek megfelelő 
új beruházások előkészítése, menedzselése. Az 
Ingatlanforgalmazási Iroda, mint Miskolc város 
legnagyobb ingatlanközvetítő vállalkozása, több évtizedes 
tapasztalat birtokában, gyakorlott szakemberekkel végzi 
munkáját. Az ingatlanforgalmazáshoz is rendelkezésre 
áll a Társaság gazdasági és jogi szervezete. Cégünk 
filozófiája: A lakosság és megrendelőink szolgálata, 
amelyet üzleti partnereinkkel a kölcsönös előnyökön 
alapuló együttműködéssel, Miskolc érdekeit szem előtt 
tartva végzünk. Folyamatosan változó környezetben 
tapasztalatainkat hasznosítva rugalmasan és szakszerűen 
látjuk el bővülő feladatainkat. Eredményes gazdálkodással, 
a munkafeltételek fokozatos javításával biztosítjuk 
elkötelezett munkatársainknak azt a hátteret, amellyel 
az elvárásokat magas szakmai szinten teljesíthetik. 
Társaságunk a városfejlesztési stratégiával azonosulva 
szolgálja az életkörülmények javítását, városunk 
értékeinek megóvását, folyamatos gyarapítását.

Célunk, hogy egyre magasabb szakmai igényességgel 
végezzük a reánk bízott ingatlanvagyon kezelését, 
hasznosítását és fejlesztését.

…címmel jelentetett meg a lillafüredi Hotel Palota 
tulajdonosa a Hunguest Hotels Rt., egy nívós kiadványt. 
A több száz fotóval teletűzdelt albumot Dobrossy István 
írta, s a szerkesztés, a tipográfia a Lézerpont Stúdiót 
dicséri. A különleges nyomdatechnikával készült 
könyvet, a Borsodi Nyomdában nyomták, egyelőre 
1500 példányban. Az album kilenc fejezetében fele-fele 
arányban van a szöveg és a fotó, amelyek jó része a 
miskolciaktól származó amatőr felvétel.
Az író:”A kiadvány Lillafüred és a Palotaszálló 
eseménydús történetének rendkívül látványos 
bemutatása, ugyanakkor olvasmányos, de tudományos 
kutatáson alapuló összegzés is. Nem csak az eseményeket 
lépésről - lépésre nyomon követő képek, hanem az eddig 
jórészt még nem publikált szöveg az, amely különleges 
tervezésével az igazán értékes összefoglalások közé, talán 
a könyvritkaságok sorába emeli ezt az albumot.”
Amelyből persze az is kiderül, hogy nem volt igaz az 
a legenda, amely szerint a mésztufa barlang fölé emelt 
építményt egyik pillanatról a másikra elnyelheti a Bükk 
gyomra. Azt is megtudhatjuk, hogy építése idején a 30-as-
40-es években a szegénységet irritáló és munkásellenes 
úri szórakozások helyszíneként került be a köztudatba. 
Vagy azt, hogy az építési költség pontos összege még 
ma sem ismeretes, mert különböző minisztériumok és 
tárcák finanszírozták és gondosan ügyeltek arra, hogy 
mindörökre titok maradjon.
A szép kiállítású album koronája lehet, a Miskolcról 
az elmúlt tíz évben megjelentett több mint száz 
kiadványnak.

Miskolc - központ:
3518 Miskolc, Erenyő u. 1. Tel.: 46/533-033 
Fax: 46/401-819 E-mail: budapest@szinvanet.hu

Budapest - KeresKedelmi és VeVőszolgálati iroda:
1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Tel.: 1/252-0545 
Fax: 1/252-0148 E-mail: budapest@szinvanet.hu

Minden kedves vásárlónknak és 
üzleti partnerünknek 
békés, boldog karácsonyt és 
sikerekben gazdag új évet 
kívánunk!

a Szinva Net Informatikai Kft. 
menedzsmentje és munkatársai.

A Palotaszálló 
és Lillafüred 
75 éve
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Kis-Szabó Zsanett és férje Kis Attila kedvelik a finom magyar borokat, s jó ideje hódolnak a borturizmusnak. 
Baráti társaságukkal, már hat éve járják a hazai borvidékeket, s ez idő alatt több neves borásszal is megismerkedtek. 
Innen jött az ötlet, hogy nyissanak Miskolcon is egy elegáns borszaküzletet, ahol a legkiválóbb pincészetek borait, 
s a kulturált borfogyasztás nívós kellékeit is megvásárolhatják a borkedvelő vevők.

- Miért éppen a Bornívó mellett tették le voksukat?
- A miskolci Bornívó, egy franchise-rendszer ötödik üzlete 

lesz Magyarországon. A tulajdonosok és a mi álmaink 
találkoztak. Szerettünk volna a megújuló főutcán egy 
küllemében is szép patikát kialakítani, s a nívós – mint ahogy 
neve is jelzi – külcsín mellett, minőségi borokat, s hozzájuk 
illő poharakat, eszközöket, ajándékokat kínálni. Ráadásul 
a Bornívó büszkesége a Divinus borcsalád, amellyel Balla 
István egri borász az idén elnyerte a „Magyarország legszebb 
bora” címet, s nekünk is a cuvee borok a kedvenceink, így 
több ponton is összhangban voltak elképzeléseink. 

- Ez azt is jelenti, hogy a valamikori Kalapszalon helyén, 
a Széchenyi utca 27. szám alatti üzletben csak drága 
termékeket tartanak majd?

- Nem feltétlenül. Inkább azt, hogy igényes környezetben, 
hozzáértő munkatársak nyújtanak segítséget a választásban, 
s mindezt egyedi csomagolásban viheti haza a vevő, aki ha 

kibontja a palack bort, nem csalódhat, de ha ajándékba viszi, 
akkor sem vall szégyent vele. Aki pedig barátait, szeretteit, 
vagy akár saját magát szeretné meglepni még  a borokhoz 
illő szép ajándékkal is, az megtalálja az egyedi poharakat, a 
borhűtőket, a dekantálókat, a dugóhúzókat, a palacktartókat, 
de a szivarokat, vagy a sajttálakat, sajtszeletelőket is, többféle 
árkategóriában.

- Az üzlet alatt egy hangulatos pincét is kialakítottak.
- Igen, ezzel is az a szándékunk, hogy terjesszük a kulturált 

borfogyasztást, s egyre többen ismerjék meg a hazai kínálatot. 
Pincék nem nyilvános borozó lesz, hanem borklubként 
működik majd, ahová vendégként neves borászokat hívunk 
majd, s Ők kóstoltatják azokat a borokat, amelyekre a 
legbüszkébbek. Tudjuk, hogy erre Miskolcon is van igény, 
mert szerencsére egyre több a borkedvelő, s mert lassan 
kezdi az italok között újra méltó helyét betölteni a kiváló 
magyar bor.

Bort a 
Bornívóból Az AVE 

évadzáró 
partija

Kálmán Imre Csárdáskirálynőjét nézhette meg a Miskolci 
Nemzeti Színházban, az AVE Miskolc Kft. négyszáz vendége, 
azon a novemberi szombat estén, amelyet a cég dolgozóinak, 
valamint üzleti partnereinek rendezett. Az előadás után a 
foyerben látta vendégül a cég menedzsmentje a meghívottakat, 
ahol Marozsák Péter ügyvezető mondott pohárköszöntőt.

Ladányi Szilvia és Kubus Valéria, 
az AVE Miskolc munaktársai

Jens Winterberg, és Marozsák Péter a cég ügyvezetői Ladányi Roland a vendéglátó cég munkatársa 
és Kopcsó László Hejőpapi polgármester

A kellemes estén jó hangulatban sem volt hiány
Az AVE munkatársai Borkúti László és Hegedűs 
Andrea önkörmányzati képviselők társaságában
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- Ugyan megvolt az ünnepélyes átadása a negyedik 
ütemnek, de mégsem vehették birtokukba a vendégek. Mi 
az oka ennek?

- A kivitelező cégek valóban átadták az újonnan felépült 
részeit a barlangfürdőnek, de csak ezután kezdhettük meg 
az engedélyek beszerzését és a próbaüzemet. Legkésőbb a 
januári felújítás után vehetik birtokba a vendégek a teljes 
komplexumot, de a karácsonyi ünnepek és a két ünnep 
között már használhatják a fürdőzők a szauna-ligetet is.

- Ha már a januári karbantartást említette, hagy 
kérdezzem meg, ami sok látogatóban felmerül, ha most 
fejezték be az építkezést miért kell januárban újra bezárni 
a barlangfürdőt?

- Természetesen nem a most átadott új részek miatt, 
hanem a barlangrendszer szokásos évi karbantartása miatt 
zárunk be, nem egészen három hétre. Ezt az időszakot a 
szakemberek a sziklák „végigkopogtatására” használják 
fel, ami a fürdőzők biztonsága miatt, minden évben 
elengedhetetlenül fontos. Azt azért hozzáteszem, hogy 
nekünk év közben soha nincs felújítási, vagy karbantartási 
munkák miatt leállás, tehát ezt akkor amikor a forgalom a 
legkisebb meg kell tennünk.

- A hírek szerint az új cég újfajta marketingpolitikát 
szeretne megvalósítani közösen a tapolcai panziósokkal. 
Mi ennek a lényege?

- Szeretnénk januárban találkozni azokkal a 
panziósokkal, szállodatulajdonosokkal, akik befektetve a 
magántőkéjüket Tapolcán építettek szálláshelyeket. Közös 
az érdekünk, hiszen ha nekünk vannak vendégeink, 
azok megszállnak náluk, viszont ha náluk van a vendég 
az ellátogat hozzánk. A nyári időszakkal nekünk és 
nekik sincsenek problémáink, de a holtszezont fel kell 
élénkítenünk. Azt szeretnénk elérni, hogy mi is és Ők is 

kedvezményekkel, programokkal, wellness hétvégékkel, 
kényeztető csomagokkal fogjuk meg a vendégeket. 
Javasolni fogjuk, hogy hozzunk létre egy közös 
reklámalapot, amiből az írott és az elektronikus sajtóban 
is megfelelő mennyiségű és minőségű reklámot tudunk 
biztosítani Miskolctapolcának. Ezzel hatékonyabban és 
olcsóbban elérhetjük mind a külföldi mind a belföldi 
vendéget, tehát a közös érdek lesz a motiváció az 
együttműködésben.

Novemberben készült el a miskolctapolcai Barlangfürdő újabb üteme, amelyek 
szolgáltatásai még inkább különleges élménnyé teszik a komplexumot, s amelyeknek 
ünnepélyes avatójáról lapunk is hírt adott. Azóta azonban van néhány nyitott kérdés, 
amely időről időre felröppen, s amelyek megválaszolására a VFV Miskolc ZRt. 
Vezérigazgatóját, Dömötör Zoltánt kértük meg.

Módosított nyitva tartás és éves karbantartási szünet

   fürdő  gyógyászat
2005. december  
 23. péntek 9-18 óra között 8-16 óra között
 24. szombat 9-13  ZÁRVA
 25. vasárnap ZÁRVA  ZÁRVA
 26. hétfő  9-18 óra között ZÁRVA
 27. kedd  9-18  8-16 óra között
 28. szerda  9-18  8-16
 29. csütörtök 9-18  8-16
 30. péntek 9-18  8-16
 31. szombat 9-13  ZÁRVA

2006. január
 01. vasárnap 14-18  ZÁRVA
 02. hétfőtől   9-18  8-16 óra között
            
2006. január 09-től (hétfő) január 27-ig (péntek) a fürdő az éves 
karbantartási munkálatok miatt nem fogad vendégeket, de ezen 
időszak alatt a terápiás szolgáltatások zavartalanul folytatódnak!
Fürdőnyitás: 2006. január 28-án (szombat) 9 órakor.

Köszönjük megértésüket!

A Szauna-liget is várja 
a vendégeket

A VFV Miskolc Városi Fürdőüzemeltető, Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
békés, meghitt Karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kíván minden kedves vendégének!
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- Részvénytársaságunk 2000 évben határozott az 
Alapítvány létrehozásáról, s az elmúlt öt évben közel 
hatvanmillió forinttal segítette a térség településeinek 
fejlesztését, az alapfokú nevelést, az oktatást, az 
egészségügyi és a szociális ellátást, a közművelődési 
és kulturális örökség ápolását, valamint a hátrányos 
helyzetű fiatalok tanulását – mondotta előjáróban 
- Pálffy Gábor. A részvénytársaság lehetőségeihez 
mérten évente határozza meg a támogatások összegét, 
amelyet a háromtagú kuratórium pályázatok 
kiírásával, s azok elnyerése után a sikeres pályázók 
között elosztja.

- A harmincegy Dél-borsodi település fejlesztésére 
2000-től kezdődően öt témacsoportban, közel húsz 
pályázatot hirdettünk meg. Ebben az évben a hátrányos 
helyzetű jó tanulók segítése mellett a nevelési-és 
oktatási intézmények mellékhelységeinek higiéniás 
javítására, kiépítésére, illetve a gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos tartós éttermi felszereltség javítására, 
helyeztük a hangsúlyt. Az előzőre 4 millió 640 ezer 
forintot, az utóbbira közel ugyanennyi támogatást 
biztosítottunk, s további 3 milliót osztottunk szét, 
a különböző kulturális örökségek felújítására, 
bővítésére.

- Bódogh Bertalan Nemesbikk polgármestere 
érdeklődésünkre közölte, a település önkormányzata 

számára nagy segítséget 
jelentett az Alapítvány 
által kiírt pályázaton nyert 
461 ezer forint. Ennek 
köszönhetően kicseréltük 
a Móra Ferenc Általános 
Iskola és Napközi-otthonos 
Óvoda étkezőjében a 
tányérokat, a poharakat, 
az evőeszközöket. A konyhába technikai eszközöket, 
elszívó, hűtő, mérleg és főző-sütő edényeket 
vásároltunk. A beszerzések után, a konyha és az étkező 
eszköz ellátottsága kifogástalan, amiért köszönetünket 
fejezzük ki a TVK Alapítványának.

- Takács Győző Sajóhídvég polgármestere elmondot-
ta, a helyi általános iskola és óvoda tornatermi öltöző 
vizesblokkjának felújítására benyújtott pályázatukra 
400 ezer forintos támogatást kaptak az Alapítványtól. 
Számunkra, – folytatta a polgármester – ez nagy 
segítség volt. A több mint három évtizede épített 
intézmény öltözője már nagyon rossz állapotban 
volt, berendezései elhasználódtak, amelyet az 
ANTSZ szemléi is kifogásoltak. Az Alapítványtól 
kapott összeghez, majdnem ugyanennyit hozzátett 
az önkormányzat, s így október végére elkészült a 
helységek felújítása, korszerűsítése. Köszönjük az 
Alapítvány idei támogatását, amely egyaránt nagy 
öröm kicsik és nagyok, gyermekek és szülők számára.

Az idén huszonkét Dél-borsodi települést támogatott a TVK

Intézmények, emlékhelyek születtek újjá
Ebben az évben is jelentős összeggel segítette a TVK – Alapítványán keresztül - a 

Dél-borsodi régió 22 településének nevelési, oktatási intézményét és 41 hátrányos 
helyzetű tehetséges tanulót részesített anyagi támogatásban. A több mint tízmillió 
forinton túl, további három milliót biztosított a régió meglévő emlékhelyei, múzeumai, 
illetve tájházainak felújítására, korszerűsítésére. Munkatársunk a támogatások 
gyakorlatáról kérdezte Pálffy Gábort, a TVK Dél-borsodi régióért Alapítványának 
kuratóriumi elnökét és a nyertes települések közül Nemesbikk illetve Sajóhídvég 
polgármesterét, Bódogh Bertalant és Takács Győzőt.

szöveg: Fekete Béla

építőipari és KeresKedelmi rt. 

3527 Miskolc, Besenyői u.6. 
Tel/Fax: 46/ 412 671, 411 671 

Fax: 46 506 926

Kellemes 
Karácsonyt 
és Boldog 
Új Évet 
Kívánunk!

Bódogh Bertalan: Számunkra nagy 
segítséget jelentett az alapítvány 461 ezer 
forintos támogatása.

Pálffy Gábor: Az elmúlt években közel 60 
millió forinttal segítettük a régió településeit

Takács Győző: Egyaránt nagy öröm 
gyermekeknek és szülőknek a megszépült 
tornatermi öltözők vizesblokkja



Ároktő
Gelej
Igrici

Mezőcsát
Tiszabábolna

Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
Tiszavalk
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- Panaszkodhatnék, de nincs sok értelme. Az 
idei évünket jelentős forráshiánnyal kezdtük, az 
intézményeinknél takarékoskodnunk kell. Pályáztunk 
az ÖNHIKI támogatásra, amellyel egy kicsit 
talán javult a helyzetünk. Az 1,6 milliárd forintos 
költségvetésünkből még azt is meg kell fontolnunk, 
hogy milyen pályázatokra adhatjuk be az anyagunkat, 
hiszen az önrészt nekünk kell vállalnunk. Azért 
nyertünk az általános iskola nyolc tanteremmel 
bővítésére és korszerűsítésére 230 millió forintot. 
Aztán a vízhálózat bővítésére 3 milliót, valamint az 
úthálózat felújítására 26 millió forintot. Ez azért nem 
rossz arány. Az autópálya viszont egyelőre csak elhalad 
mellettünk. Igaz itt van 5 kilométerre, de ettől még nem 
tolonganak a befektetők. Minden megteszünk, hogy 
idecsábítsuk őket, hiszen munkaerő az lenne elegendő. 
A munkahelyteremtés a legnehezebb feladat ebben a 
térségben. Mi vagyunk a legnagyobb foglalkoztató a 
városban. A közmunkásaink köztisztasági munkákat, 
csapadékvíz csatorna tisztítást, s minden olyan 
munkát elvégeznek, ami a település szépüléséhez 
hozzájárulhat.- ömlött a szó szinte egy szuszra a 
polgármesterből.

   Megalakult a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 
kilenc településsel. Sajnos beletartoznak abba a 48-ba, 
amely az ország leghátrányosabb kistérségét jelenti, 
de azért az elmúlt időszakban az összefogás révén, 
egyre több lehetőséget aknáztak ki.

Másfél évvel ezelőtt jártunk Mezőcsáton, s akkor 
a település polgármestere Arnóth János, nagy 
várakozással és optimizmussal tekintett mind az 
uniós csatlakozás, mind az autópálya közeledte 
felé. Az azóta eltelt idő még nem sok egy település 
életében, de azért kíváncsiak voltunk, vajon 
töretlen-e még az optimizmusa?

- A legfontosabb feladatokat, amit az oktatásban, az 
orvosi ellátásban és a belső ellenőrzés területén kellett 
megoldottuk. Ehhez nyertünk pályázattal 92 millió 
forintot. Lassacskán fejlődnek a kistérség települései, 
csak mi ugye türelmetlenek vagyunk, hiszen nagy 
a lemaradás. De ha ezt az évet nézem, akkor el kell 
mondanom, hogy például Ároktőn iskolát bővítettek, 
Gelejen, Tiszatarjánban szintén. Itt óvodabővítés is 
volt, és a sportlétesítményt is felújították, s mindezt 
pályázati pénzekből.

Ez év júliusában létrehoztunk egy akciócsoportot, 
amelyhez a kilenc településen kívül vállalkozók, 
civil szervezetek, mezőgazdasági vállalkozók is 
csatlakoztak. Összesen 35 tagunk van, akikkel 
közösen dolgozunk életképes projektötletek 
kidolgozásán. Átfogó céljaink tükrözik a kistérség 
fő problémáit, amelyek megoldása egy hosszú távú 
közös együttműködéssel valósulhat meg. Ebbe a már 
kidolgozott stratégiába, a gyógynövény - termesztéstől 
kezdve, a megújuló energiaforrások termelésén át, 
az aktív- és a látványturizmus fejlesztéséig minden 
belefér.  Szeretnénk a meglévő természeti értékeinket 
úgy hasznosítani, hogy munkahelyek teremtődjenek, 
s az itt élőknek is javuljon az életminősége.

„Az AutópályA még csAk elhAlAd mellettünk”

A mezőcsáti kistérséghez mindössze kilenc település 
tartozik, ahol 15 ezren laknak. A legkisebb település 
a 350 lakosú Tiszavalk, s a legnagyobb Mezőcsát. 
A statisztikai kistérségek megalakulása előtt még 
Tiszaújvároshoz és Mezőkövesdhez tartoztak, de 
aztán a kilenc település önkormányzata úgy döntött 
önállósítja magát. Ezzel ugyan a 48 legelmaradottabb 
számát gyarapították, de úgy gondolták nagyobb 
esélyük lesz a fejlődésre, a támogatások kiharcolására, 
mint (Tiszaújváros)  a nagyvárosok árnyékában. 
Hogy ez valóban így lesz-e azt majd csak néhány 
év múlva lehet igazán megítélni, de az kétségtelen, 
hogy közösen nagyszabású tervek megvalósulásán 
dolgoznak. Vincze Henrietta kistérségi megbízottal, 
a személyes tapasztalatai mellett, ezekről a tervekről 
is beszélgettünk.

- Azt azért mondjuk el már az elején, hogy 2002-től 
ebbe a kistérségbe 800 millió forint pályázati pénz, 
támogatás érkezett, amelyből mintegy 1,5 milliárdos 
beruházás valósult meg, nem beszélve a Nemzeti 
Agrár-Környezetvédelmi kifizetésekről, ami szintén 
nagy segítséget jelent az itt élő gazdálkodók számára. 
Persze az önkormányzattok, mint a legtöbb elmaradott 
térségben az infrastruktúra fejlesztésére fordították 
a legtöbbet. Utak, járdák épültek, óvodák, iskolák, 
szociális intézmények, sportlétesítmények bővültek, 
korszerűsödtek a településeken. Ha ezt nézzük, 
akkor reményt-keltőek lehetnek azok a nagyszabású 
tervek, amelyek már a szándéknyilatkozat aláírásán 
is túl vannak. Eddig is volt már a kistérségnek 
közös pályázata ( pl. TACIS (olasz partnerséggel), 

Belügyminisztérium Többcélú ösztönző pályázata, 
GVOP- szélessávú internet kiépítésre, LEADER+, ) 
és most a legújabb kezdeményezés az INTERREG 
3B programban egy 1 millió Eurós pályázaton való 
indulás. Ennek a projektnek olasz, román, német és 
görög partnerei lesznek. 

A kistérségben kidolgozott fejlesztési stratégiának 
három prioritása van. Az első a természeti értékek 
védelme, fejlesztése, védelmi célú hasznosítása, a 
második a gazdasági tevékenységek és struktúrák 
diverzifikálása, s a harmadik az életminőség növelése, 
a humán erőforrás fejlesztése.

A kistérségben augusztus óta havonta szervezett 
Kistérségi Koordinációs Értekezleteken a kistérségben, 
illetve érdekében tevékenykedő egyes állami hálóza- 
tok, hivatalok tevékenységének folyamatos koordi-
nációjával, a kistérségi testületek és munkaszervezetek 
tevékeny-ségének állami szervezetek által történő 
segítésével és az informáltság kölcsönös erősítésével 
próbáljuk az érdekeket és az igényeket összehangolni 
kistérség helyzetének javítása céljából.  

Az-az igazság, hogy fontos feladatomnak, már azon 
kívül, hogy a polgármesterekkel és jegyzőkkel ápolom 
a kapcsolatot, - és szerencsére nagyon jó kontaktust 
sikerült teremtenem mindenkivel - s minden új, friss 
információt azonnal továbbítok számukra, a képzések 
szervezését tartom. Ahhoz ugyanis, hogy a legkisebb 
település önkormányzatánál, és intézményeinél is 
ki tudják használni az Uniós tagságból származó 
előnyöket, jól felkészült szakemberek kellenek, 
minden szinten. Persze tudom, 
hogy a képzésre bejelentett 
kollégák munkaideje az oktatás  
idejére hiányzik a hivatalokból 
és csak hosszú idő múlva térül 
meg, de tálcán kínálják a jobbnál 
jobb lehetőségeket, csak élni kell 
tudni velük. Ahhoz pedig, hogy 
felzárkózhasson ez a térség is, s 
megvalósíthassa a terveit nem csak 
az összefogást kell erősíteni, és az 
infrastruktúrát fejleszteni, hanem 
az itt lévő szellemi potenciált is 
jobban ki kell aknázni.

Kicsi és 
szegény 
térség 
óriási 
tervekkel

Név: 
Kor: 

Eredeti foglakozás: 

Könyv:
Hobby:

Zene:

Vincze Henrietta
25 év
A Nyíregyházi Főiskolán nemzetközi kapcsolatok 
szakon végzett, jelenleg 3. éves joghallgató
krimi
olvasás, film, sport
minden, ami dallamos

A mezőcsáti kistér-
ség települései
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Mint ahogyan az várható volt, 
- az előzetes becslések szerint 
– vegyes eredménnyel zárja 
a 2005. évet a Tiszaújvárosi 
strand-és termálfürdő. Az 
idén a több mint szeszélyes 
időjárás erősen befolyásolta 
a látogatók számát a 
strandfürdőbe. Ugyanekkor a 
termálfürdő fogadókészsége  
az – előzetes becslések szerint 
– lényegesen jobb lesz a tavalyi 
esztendőnél. A részletekről 
érdeklődött munkatársunk 
Fejes János, a TiszaSzolg 2004 

Kft szolgáltatási igazgatóhelyettesénél.
- A strandfürdő idei bevétele lényegeses elmarad 

az elmúlt évihez képest, – mondja bevezetéskép az 
igazgatóhelyettes. Ennek oka elsősorban a szeszélyes 
nyári időjárással s ezen belül is az augusztusi zord 
időjárással függ össze. Szépségtapasz ugyan, de 
ez volt a jellemző az ország valamennyi szabadtéri 
fürdőjére, beleértve a Balatont és a velencei –tavat is. 
Ugyanekkor a termálfürdő látogatottsága változatlanul 
növekszik, mind az úgynevezett „elő és utószezonban” 
azaz januártól április, illetve szeptembertől december 
végéig. Az előzetes számítások alapján ez a szám 
november végére elérte a 2004. évi szintet, s ez 
összességében valamelyest mérsékeli a strandfürdő 
gyenge látogatottságát.

- A termálfürdő eredményességét tovább erősítette, 
hogy tavasszal közel ötmillió forintos beruházást 
végeztünk a szaunás szolgáltatások bővítésével, 
eredményeként duplájára nőtt, ezek befogadóképessége. 
Az új szolgáltatások – mint a bio, az infra a jégkása 
frissítő – illetve a hagyományos szauna belső tere 
nagyon hamar közkedvelté vált mind a hazai, mind 
pedig, a külföldi vendégek körében.

- Jelenleg egy ötéves fejlesztési terv kidolgozásán 
munkálkodunk. Ezt szükségszerűnek tartja a tulajdonos 
önkormányzat, mert versenytársaink sem pihennek e 

területek fejlesztésén. Terveink között szerepel egy új 
termálkút fúrása, egy szabadtéri strandmedence építése, 
az említett termálkútra alapozva. Szolgáltatásaink 
bővítésére is nagyobb az igény, s ennek az elvárásnak 
eleget téve vizsgáljuk az új lehetőségeket. Terveink 
között szerepel az egyik meglévő szabadtéri-medence 
téliesítése, azaz befedése, valamint a meglévő Termál 
Hotel fejlesztése.

- Szükségét érezzük, hogy a jelenlegi szálláshelyek 
számát növeljük, ehhez pedig elsődleges a szállodaépítés. 
Ebben az évben társaságunk megvásárolta az egykori 
kenyérgyárat és területét, amelyet lebontottunk és 
átmenetileg a nyárközepe óta gépjármű-parkolóként 
hasznosítunk. Új befektető jelentkezett e terület 
megvételére, aki szállodát kíván építeni ezen a helyen, 
mert a szerződéskötés alapfeltételeként is az szerepel, 
hogy csak szállodaépítésre adjuk el a területet.  A 
meglévő és jól üzemelő kemping fejlesztésében pedig, 
elsősorban a szolgáltatások bővítésére helyezzük a 
hangsúlyt.

- A 2006. évi díjtételeknél figyelembe vesszük a 
szolgáltatásokat igénybevevők szokásait, ezzel több 
lehetőségeket ajánlunk a látogatóknak. Úgyszintén a 
szokásgyakorlat lesz alapja a strandfürdő megnyitására 
és zárására, ami szándékaink szerint történhet akár több 
lépcsőben is. A tiszaújvárosi polgárok pedig, változatlan 
formában – városi kártyával (is) – vehetik igénybe 2006-
ban a strand-és termálfürdő szolgáltatásait.

Vegyes eredménnyel zár az idén a 
Tiszaújvárosi strand- és termálfürdő

Egy ötéves fejlesztési 
terven dolgoznak 
a szakemberek

szöveg: Fekete Béla

Fejes János: Egy ötéves terv kimunkálásán dolgozunk

21köztünk szólva

A tiszaújvárosi képviselőtestület 1997-ban határozott 
egy korszerű, minden igényt kielégítő zöldmezős 
ipari park létesítéséről. A gyakorlati megvalósítással 
– az önkormányzati tulajdonú – Tiszaújváros-Inveszt 
Rt-t bízta meg. A cég szakembereinek munkája 
nyomán, mára már huszonnyolc cég folytat gazdasági 
tevékenységet a TIP területén. A park bemutatására, 
lehetőségeinek sokszínűségéről kérdezte tudósítónk 
Jordán Istvánt, a részvénytársaság ipari-park üzletág 
igazgatóját.

- A Tiszaújvárosi Ipari Park 140 hektáros területen 
kedvező körülményeket kínál a versenyképes ipari 
és kereskedelmi vállalatok letelepedéséhez. A park 
területe az M3-as autópálya lecsatlakozásától mintegy 
5 kilométerre helyezkedik el, a Tisza- és a Sajó folyók 
találkozásánál. Kitűnő logisztikai adottságai révén, 
valamint korszerű infrastruktúrával, iparvágány 
ellátás lehetőségével kiválóan alkalmas olyan 
technológiaigényes termelővállalatok letelepedéséhez, 
amelyek áruikkal a magyar, az európai uniós és a 

FÁK  országok piacait kívánják elérni. A park szívesen 
lát minden befektetőt, aki az ipar, kereskedelem 
és logisztika, illetve  a szolgáltatások területén 
tevékenykedik.

- A TIP (Tiszaújvárosi Ipari Park) teljes struktúrával, 
közművekkel ellátott földterületet kínál a befektetők 
számára. A teljes összkomfort - magába foglalja a 
telekhatárig – kiépített elektromos áram, földgáz, 
vízvezeték és telekommunikációs hálózatot, valamint 
szennyvíz- csapadékvíz elvezető rendszert és az ipari 
park belső úthálózat, közvilágítási rendszerét.

- Referenciaként kiemelhető a már jelenlévő 
huszonnyolc cég közül az amerikai Jabil Circit 
Magyarország Kft., amely első kelet-európai 
üzemében – többek között – nyomtatott áramköröket, 
elektronikai alkatrészeket gyárt. A német MAN cég 
egy kelet-magyarországi szervizelő, értékesítő és 
elosztó központot hozott létre, illetve az ugyancsak 
német tulajdonú Küpper Hungária Kft gépjárműipari 
alkatrészek megmunkálását végzi, valamint a 
Carryboy Hungária Kft. autóipari felszereléseket 
gyárt (pick-up) a Tiszaújvárosi Ipari Park gyárában. 
E parkba való befektetés mellett döntött a hazai 
műanyag-feldolgozóipar egyik jelentős cége, a Karsai 
Műanyagtechnikai Holding Rt.-is.

- Az ipari park és a város kedvezményes bérleti 
és értékesítési konstrukciót, illetve különböző 
kedvezményeket, támogatásokat kínál, az 
ide betelepedni szándékozó befektetőknek, 
társaságoknak.

A befektetők számára Tiszaújváros 
továbbra is stratégiai célpontnak számít

Nyolc év alatt huszonnyolc cég 
vette birtokába az ipari parkot

szöveg: Fekete Béla

Jordán István: A TIP az Észak-magyarországi 
régió legkedveltebb befektetői célpontja

A 140 hektáros területen ma már 28 társaság 
folytat ipari tevékenységet
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Miskolc Plaza I. emelet
tel: (46) 358-900

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Az írásos emlékek szerint - a több mint három és 
fél ezer éves sumér agyagtáblákon, az egyiptomi 
fáraók sírleleteiben, a görög és római kori írásokban, 
Kolumbusz Kristóf hajónaplójában és másutt – mint 
szent növényt, „csendes gyógyítót”, szinte valamennyi 
betegség gyógyírét tisztelték az emberek. 

Néhány trópusi, szubtrópusi vidéken ,ahol őshonos 
ma is tápláló, gyógyító, szépségápoló növényként 
használják, mint olyan növényt, amely évezredeken 
keresztül minden kétséget kizáróan bizonyította 
hasznosságát, sokoldalúságát. 

Az emberi szervezet a környezet szennyeződésével, a 
helytelen táplálkozással, helytelen táplálék-készítéssel 
stb. összefüggésben folyamatosan mérgeződik és nem 
jut elegendő minőségi tápanyaghoz. Az emberek 
a minőségi éhezés, a hiánybetegségek állapotában 
vannak. Nem véletlen, hogy a csodálatos Aloe Vera 
Barbadensis Miller gyógynövényt éppen most, 
az emberiség drámai helyzetében fedezte fel a 
„mérsékeltövi civilizáció”. A trópusi, szubtrópusi 
égöv egyes területein őshonos növény levelét 
felvágva ugyanis, a növény belsejében található gél 
hatóanyagai, levegővel érintkezve - pl. az almához 
hasonlóan – oxidálódnak és így három órán belül 
elvesztik gyógyító hatásuk jelentős részét. 

Már megoldották ezt a problémát a gél stabilizálásával. 

Így lehetővé vált, hogy a világ bármely részén 
fogyaszthassák az Aloe-ból előállított tápláló, jól-létet 
előmozdító, szépséget ápoló készítményeket.

Az Aloe Vera Barbadensis Miller a liliomfélék 
családjába tartozik. A mintegy 300 Aloe növény közül 
a Természet gyógyító ereje az Aloe Vera Barbadensis 
Miller növényben teljesedik ki. 

A nedvesség áttetsző zselévé alakul, amely a 
tudomány mai állása szerint, bizonyítottan, mintegy 
250-féle, az emberi szervezet számára hasznos alkotó 
elemet: vitaminokat, ásványi anyagokat, enzimeket, 
fehérjéket, szénhidrátokat, aminosavakat tartalmaz. 
Ezek egymás hatását felerősítik (szinergia), és az 
emberi szervezet szükségletének teljesen megfelelő 
összetételt alkotnak. 

Hétszer gyorsabban szívódnak fel a növény 
hatóanyagai az emberi szervezetben, mint a víz és 
gyorsan eljutnak a szervezetünket alkotó sejtekhez. 

Az Aloe Vera Barbadensis Miller – előbbiekben 
említett - sajátos összetétele és felszívódási 
mechanizmusa alkalmassá teszi a növényt arra, 
hogy segítse szervezetünk csodálatos öngyógyító 
képességét. 

A termékek megrendelhetőek: a 30/477 0787 telefon-
számon, vagy Interneten az oberika@freemail.hu 
címen.  

Mit tud az Aloe Vera?
1. méregtelenít 
2. a szervezetünkből hiányzó anyagokat pótolja 
3. fokozza szervezetünk öngyógyító képességét
4. fertőzések ellen véd
5. immunmodulátor ,szervezetünk védekező 

rendszerét normalizálja
6. gyulladást csökkent
7. fájdalmat csillapít
8. helyreállítja sav-bázis egyensúlyunkat 
9. antioxidáns hatást gyakorol, ezzel véd a 

betegségek (pl. daganatok) ellen, fékezi az 
öregedési folyamatot

10. sejtregeneráló, megújító, fiatalító  hatást fejt ki
11. egyedi, különleges felszívódása révén a 

hozzáadott anyagokat mind külső, mind 
pedig belső használat esetén különleges 
hatásfokkal juttatja el a felhasználó sejtekhez.

A csendes gyógyító
Néhány esztendővel ezelőtt alaposan leforráztam a lábfejemet. Az iszonyú fájdalom mellett, még az is 

kellemetlen volt, hogy sem a harisnyát, sem a zoknit nem tudtam elviselni a lábamon, pedig tél volt. Egyik 
kollégám ajánlotta, hogy fújogassam minden nap az Aloe First-el, s higgyem el, pár napon belül javul a helyzet. 
Gondoltam „ártani nem használ”, pláne, hogy hinni is kell benne. S láss csodát, a hólyagok eltűntek, a fájdalom 
megszűnt, s nagyon gyorsan hegesedett a seb. Egy év múlva már nyoma sem volt. Azóta persze mondanom sem 
kell, hogy ki nem fogyhat nálunk, vagy a gyerekeimnél az elsősegély ládából az Aloe First. Azt szeretném, ha a 
Kedves Olvasó is megismerkedne ezzel a csodálatos növénnyel, s mindazokkal a termékekkel amelyek belőle 
készülnek, ezért Medicina rovatunkban, minden hónapban újabb és újabb oldaláról ismerjük majd meg a „ 
csendes gyógyítót”.
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Valaha a Május 1.Ruhagyár volt az ország legnagyobb 
konfekciógyára. Ebből a hatalmas üzemből vált ki 1990 
január 1-én, mintegy 100 fővel az Elegant Design Rt. A 
privatizáció során a részvények többsége magyar bankok 
és intézmények tulajdonába került. Az üzem életében 
gyökeres fordulatot jelentett 1992 december 1-je, amikor 
a részvények 95 százalékát a Wilstrop Ltd.vásárolta 
meg. Az ír cég a gyár szakmai irányítását a francia Pret-
á Porter ruházati holdingra bízta. Az üzem jelenleg 80 
fővel dolgozik, magas színvonalon. Nagy kliensei közé 
tartoznak Louis Féraud, Ventilló,Cacharel, Nina Ricci 
és az IDEM világhírű divatházak. Fő termelési profilja: 
női kabátok, esőkabátok, ballonok, blézerek, kosztümök, 
szoknyák, mellények pantallók. A termékek döntő 
többsége természetes anyagokból készül: gyapjú, kasmír, 
teveszőr, angóra, zsorzsett, pamut kelmékből. A modellek 
eredeti külföldi szabásminták alapján a legújabb 
divatirányzatot képviselik. /A design aranykönyve 1998/

- Miskolc a szívem csücske. Ideköt az egész 
gyermekkorom, fiatalságom. Itt éltek nagyszüleim, 
szüleim. Én Dvorszky lány vagyok, a nagyapám volt 
a Király Malom egyik tulajdonosa. A belvárosban 
laktunk, a Vörösmarty, és a Szeles úti általános 
iskolákba jártam, aztán a Zrínyi Gimnáziumban 
érettségiztem. Ma is imádom ezt a várost.– ömlik 
a szó, szinte egy szuszra az Elegant Design elnök 
asszonyából, akinek még beszélgetés közben is nyitva 
az ajtaja, jönnek mennek, a kollégák, kérdeznek egy 
s mást, érkezik a francia cégvezető, Ő is jön megy, 
franciául váltanak egy mondatot. Egy szóval zajlik 
az élet körülötte, s Medgyessy Ildikó intézkedik, 
láthatóan lelke-motorja a cégnek, s élvezi a munkáját, 
senkihez sem türelmetlen, s eközben újabb és újabb 
régi emlékek, közös ismerősök bukkannak elő.

A Közgazdasági Egyetemen elméleti szakközgaz-
dászként végzett, s itt ismerkedett meg későbbi férjével. 
Fia és lánya ma már saját családban élnek, s három 
unoka teszi változatossá a szabadidejét, amelyet 
legszívesebben olvasással és zenehallgatással tölt. 
Az önéletírások és a családregények a kedvencei, ha 
pedig zenéről van szó Verdi és Dvorzsák az első. S, 
hogy a valamikori Ez a Divat magazin főszerkesztője, 
hogyan került az Elegant Design élére, arról a 
következőket meséli:

- Egész pályám során valahogy mindig a ruhák a divat 
volt a középpontban. Amikor az egyetem elvégzése 
után az Országos Piackutató Intézetben dolgoztam, 
főként a ruhaiparhoz kapcsolódó marketing - 
elemzéseket kellett végeznem. Aztán jött az 1968-az 
könnyűipari reform, s én végleg eljegyeztem magam 
a ruhával. A Magyar Divatintézethez kerültem, ami 
az akkori időben meghatározó volt a hazai divatban. 
Innen a Könnyűipari Minisztérium – akkor még volt 
ilyen - ruházati osztályára vezetett az utam, de amikor 
létrehozták az Egységes Ipari Minisztériumot, ahol 
főként a nehézipar, a bányászat volt a központi kérdés, 
már kifelé kacsintgattam. Korábban is sok szakcikket 
írtam, s az újságírás mindig vonzó volt számomra, ki-
ki kacsintgattam e szakma felé, s amikor Zsigmondy 
Márta a lap akkori főszerkesztője hívott, hogy 
menjek el az Ez a Divat laphoz, bizony elcsábultam, s 
mondhatom szakmai életem hét legszebb évét töltöttem 
el. A lapot nagyon szerették a hölgyek. Szép kivitelű, 
tartalmas magazin volt, amelynek orosz mutációja 
is egyedülálló volt. Negyed évente jelent meg, ott is 
nagy sikert aratott. Minden évben szerkesztettünk 
egy Évkönyvet, amely más lapnak nem volt a hazai 
sajtópiacon. Szerveztünk nívós bálokat Pesten és 
vidéken, kiadtuk az első gyerekmagazint, az Andi 
Bandit.

- Miért hagyta ott a pályát, hiszen azóta is, egyre 
másra jelennek meg a külföldi tulajdonosi háttérrel 
rendelkező divat magazinok?

- A médiapiac változása megpecsételte a lap 
sorsát. Hatalmas tőke kellett volna a tovább éléshez, 
hiszen megváltozott, felgyorsult a világ és az 
információáramlás. Én meg nem voltam hajlandó 
kuncsorogni senkihez pénzért, s így ’93-ban meg 
is szűnt a lap. Közben Bodor Pál /Diurnus/ újságíró 
kollégám, aki eredetileg kolozsvári, és  erdélyi barátain 
keresztül, kapcsolatba került egy párizsi divatcéggel, 
megkeresett, hogy segítsek már a franciáknak, mert 
Ők viszont magyar cégeket keresnek, akivel együtt 
tudnának dolgozni. Így ismerkedtem meg a Május 
1. Ruhagyár szétdarabolt egységeinek egyik mai 
tulajdonosaival, akik azután ’93-ban felkértek, hogy 
legyek az Elegant Design vezérigazgatója. Először 
csak FB tagságot vállaltam, aztán később amikor már 
láttam, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, akkor 
belevágta. Ennek bizony már 12 éve. Akkor még 
200-an voltunk ma nyolcvanan. Közben tönkre ment 
a magyar ruhaipar, s csak nagyon kevesen vagyunk 
talpon. 

- Az vajon minek köszönhető, hogy az Elegant 
Design nem esett áldozatul a változásoknak? 

- Elsősorban annak, hogy mi egyfajta logisztikai 
központként működünk, nálunk a gyártás előkészítés, 
modellezés folyik leginkább, s a kisszériás 1000- 1500 
darabos, igényes minőségi termék gyártása. A nagy 
szériákat az anyacég Romániában gyártja. Öt éve, 
Kolozsváron, Temesváron és Nagyváradon is van 
varrodánk. Másodsorban annak, hogy francia és svájci 
tulajdonosaink kiváló szakmai befektetők. Azután, 
hogy ma is híres divatházaknak dolgozunk, mint a 
Rochas, a Comme des Garsons, Cacharel. És főként, 
hogy jó a hírünk a piacon, jó minőséget és pontosan 
szállítunk.

Medgyessy Ildikó ma is nagyon elegáns. Fekete 
ruhában van, mert mint mondja esti programja lesz. 
A kitűnő szabású fekete ruhát sok-sok kiegészítővel 
vidámítja. Természetesen mi is lehetne a záró kérdésem 
a divat nagyasszonyához, mint az, hogy milyennek 
tartja a mostani divatot?

- Végre visszajött az igazi nőies divat, s elértük azt, 
hogy nem kell szégyellnünk nőnek mutatkozni. Kicsit 

Nem az utolsó divat követése,   hanem a harmónia a fontos
Beszélgetés Medgyessy Ildikóval,   az Elegant Design elnökével

mondjuk, túlzásnak tartom a fiataloknál ezeket a télen 
is kivillanó derekakat, hasakat. Úgy tűnik, az ifjú 
generáció elfelejtette, hogy ruhát nemcsak divatból 
viselünk, hanem azért is védje testünket, s az öltözéket 
alá kell rendelni az időjárásnak. De az igaz, hogy 
most már egy- két éve szinte minden korábbi áramlat 
divatban van, hiszen ahogy mondják, nincs új a nap 
alatt. Ezeket a fodros szoknyákat már hordtuk nemrég, 
a hegyes orrú cipőknek, csizmáknak is divatja volt, s 
pompáztunk napközben is arany - ezüst kiegészítőkben. 
Csak az anyagok, formák, megoldások változtak 
meg, azokban használjuk a korszerű alapanya- 
gokat. Fontos szerepet kapnak az egyéniség, egyediség 
kihangsúlyozásában a kiegészítők. A kitűzők, az 
övek, a kalapok, sálak, kesztyűk, a táskák néha még 
fontosabbak, mint maga az alapruha. A színek is nagy 
változatosságot mutatnak: hódítanak újra a föld színei, 
a barna, a zöld, a nap-sárga, és nagy divat a világos 
árnyalatú pasztell is, de divat a klasszikus hármas is, a 
fehér –ami a tisztaságot, a piros ami a boldogságot, s a 
fekete ami az eleganciát sugallja. 

Egy nő öltözködésében én azt tartom a legfontosabbnak 
persze, hogy a forma, a szín és az  egyéniség egységet 
mutasson. Nem az utolsó divat követése a trend a 
világban, hanem hogy a megjelenésünkben harmónia 
legyen, s ez kihat egy hölgy egész lényére.

szöveg: Orosz B. Erika

  1089 Budapest, Elnök u. 1. Tel./Fax: 334-3595, Tel.: 303-0163, 134-4450
Márkaboltok: XI. Bartók Béla út 10-12., I. Fő utca 12.
  Nyitva tartás: hétköznap 10-18 óráig
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– Gépipari technikumban tanultam, de talán mondanom 
sem kell, hogy a műszaki pálya egyáltalán nem vonzott – 
kezdi a mesélést a miskolci születésű színművész. – A sokat 
emlegetett ötvenes években voltam középiskolás, amikor 
is nagy divatnak számított diákkörökben a kulturális 
mozgolódás, a színjátszó-kör; az irodalmi versenyek 
egymást érték. Én pedig minden alkalmat megragadtam 
a szereplésre, annak ellenére, hogy falusi származású 
szüleim nem motiváltak erre. Az iskolaigazgatónk azonban 
annál inkább, mindenféle rendezvényen szerepeltetett. 
Valószínűleg a kisebb-nagyobb iskolai és városi fellépések 
alapján figyelt fel rám egy fiú, aki a Diósgyőri Néptánc-
együttesnek volt akkoriban a táncosa. Magával vitt az 
együttesbe, én pedig egyszer csak azon kaptam magam, 
hogy szólistaként veszek részt a csapat munkájában. 

– Egészen különleges az is, ahogyan a miskolci színház 
társulatához került…

– Perecesen volt egy fellépésünk az együttessel, és az 
öltözőben, a bemutató után megkeresett két színházi ember. 
Megkérdezték, volna-e kedvem a színházban táncolni. 
Volt. Ahhoz azonban, hogy velük tarthassak, akkoriban 
még minisztériumi engedély kellett. Megkaptam, így 
egyik napról a másikra bekerültem a Farkas a havason 
című operett táncosai közé.  

– Az iskolai tanulmányait sem hagyta abba…
– 1951-ben három előadásban is szerepeltem. 

Mellette természetesen maradtam a technikumban, bár 
meglehetősen fáradtan tanulgattam. A színházzal még 
nem voltak konkrét terveim, egyet tudtam csak, hogy 
jól érzem magam, szeretem az ottani légkört. Sokat 
köszönhetek az akkori direktornak, Bozóki Istvánnak, aki 
színpadi fegyelemre, erkölcsre, művészi alázatra nevelt. 
Hatalmas élmény volt tizenévesként az ország egyik 
vezető színházában színpadra lépni… 

– De közbejött egy rosszhír…      
– Valóban. A hadipar minisztériumától kaptam egy 

levelet, hogy üzemtechnikusi állás vár Sajóbábonyban, 
egy veszélyes robbanóanyag, a nitroglicerin – a lőpor 
alapanyaga – előállításánál kell munkálkodnom. Így aztán 
minden reggel öt órakor indultam Sajóbábonyba, és mellette 
délutánonként dolgoztam a színházban. Lefogytam, 
nem aludtam és egy év után eldöntöttem, ha törik, ha 
szakad, otthagyom a hadiüzemet. Minden bátorságomat 
összeszedve felkerestem az üzem igazgatóját, elmeséltem 
neki, hogy mennyire fontos számomra a színház, mire ő – 
csodák csodája – elengedett… Így lettem táncos a miskolci 
színházban. Mellette énekelni tanultam és egyre inkább 
kacsingattam a színészpálya felé. A tánc lassan háttérbe 
szorult, mert a balett nem vált a kedvencemmé, inkább 
átkértem magam az énekkarba. Innen már egyenes volt 
az út az egy-két mondatos szerepekhez. 1957-ben pedig 
ellátogatott a színházba a vizsgabizottság, a tagjai a játékom 
alapján hivatalosan segédszínésszé nyilvánítottak. 

– Nem sokkal később pedig az egri színház tagja lett. 
– Egy apró szereppel kezdtem Egerben. Akkoriban 

ment a Luxemburg grófja az ottani színházban, és mivel 
a főszereplő beteg lett, engem kértek meg, hogy ugorjak 
be a helyére. Neves karmester vezényelte az előadást, aki 
debütálásom után nyilvánosan kijelentette, hogy jobban 
játszottam a táncoskomikus szerepét, mint elődöm. Attól 
kezdve enyém volt a szerep, sok másik mellett. 

– A táncoskomikus szerepek sokáig jelen voltak az 
életében. Fontos az Ön számára a humor? 

– Nagyon szeretek nevetni és mondják is, jó 
humorérzékkel rendelkezem. Alapvetően azt gondolom, 
báj és szerethetőség nélkül nem lehet valakiből jó színész. 
Veszélyes ember, akinek nincs humora, öniróniája… 
A sztárság az én szememben azonban nem értékmérő. 
Fiatalabb koromban sem vágytam erre, a fő cél mindig 
inkább az volt, hogy jó színésznek tartsanak. Azon színpadi 

emberek sorába tartozom, akik elvégzik becsülettel a 
feladatukat, majd eltűnnek. Fáraszt a viselkedés, színpadon 
kívül nem szívesen mutatkozom, kerülöm a fogadásokat, 
a közönségtalálkozókat. Előadás után szeretem magam 
körül a csöndet… 

– 1961-ben a veszprémi színház szerződtette…
– Szilágyi Albert hívott az akkor alakuló társulathoz, 

és én örömmel mondtam igent. Veszprémi debütálásom 
A kőszívű ember fiai című darabban volt, majd négy év 
alatt huszonnégy főszerepet játszottam el. Voltam Liliomfi 
és Sebastian is a Vízkeresztben… Hatalmas színészekkel 
dolgozhattam együtt, személyes ismerősöm volt az akkor 
már visszavonult író, Németh László… 

– Miért választotta mégis Miskolcot? 
– Ismét hívásra érkeztem, ezúttal Lendvai direktor úr 

kérte, tartsak vele. Választásom mellett szólt az is, hogy 
régen láttam az édesanyámat, szerettem volna a közelében 
lenni. Így aztán 1965-ben megérkeztem, és azóta itt 
vagyok… Rengeteg szerepet játszottam, érzem, a közönség 
és a kollégák egyaránt szeretnek. Kell ennél több? 

– Miskolcra azonban már nem egyedül érkezett.
– …hanem egy remek ember, egy csodálatos asszony 

oldalán, aki azóta is a feleségem. Ő elismert orvos, az 
emberek megállítják az utcán, nagyon sokan szeretik, ma 
is fáradhatatlan a gyógyításban. Mosolyogva mondogatjuk 
is, immár negyven éve gyógyítjuk párban a miskolciakat – 
ő a testüket, én talán a lelküket… Van egy nagyszerű fiunk, 
filmrendezőként szerzett diplomát Londonban, nagyon 
büszke vagyok rá. 

– Sokak számára, ha felmerül a versmondás kérdése, 
Kulcsár Imre neve ugrik be… 

– A versszeretet fontos része az életemnek, ahogyan a 
költemények tolmácsolása is. Rengeteg íróval, költővel 
kerültem kapcsolatba az évek során, számtalan előadói 
estet hoztunk létre. A Kalász László-estünk például 
több, mint ötvenszer találta meg a közönséget. Jelenleg 
is van egy műsorunk a versekről a Miskolci Rádióban, 
Gyarmati Bélával minden vasárnap reggel jelentkezünk. 
A másik lényeges oldala a munkámnak a tanítás – 
színésznövendékeket okítok, illetve a zenei intézetben 
én vagyok a beszédtechnika tanár.  Minden tevékenység 
fontos számomra, elsősorban szeretetből vállalom őket. 

– Túl a hetvenen is foglalkoztatott, aktív művész… Mi 
a titok?

– Nincs titok, jól érzem magam a bőrömben. Hiszem, 
hogy az ember igazán addig él, amíg szükség van 
rá. Engem feltöltenek a feladataim, lelkesítenek, és 
mellette öröm a szabadidő is; jóleső olvasni, füvet vagy 
sövényt nyírni. Régebben az utazás volt a kikapcsolódás 
számunkra, egész Európát bejártuk, sőt! Egyiptomban és 
Mongóliában is megfordultunk. Ma, ha újra útra kelnénk, 
legszívesebben Indiába, vagy Dél-Amerikába repülnék… 
Nincsenek igazán vágyaim, szívesen megállítanám ugyan 

az időt, mert most nagyon jól érzem magam. Kisebb-
nagyobb betegségek előfordulnak, de amíg a nyugalom, 
a gondolkodás és a cselekvés lehetősége megadatik 
számomra, azt mondom, nincs nagy baj. Felismerésem, 
hogy az ember egyedül saját magában találhatja meg az 
élet értelmét, a harmóniát…

Harmóniában  a világgal

Kulcsár Imre szeretetreméltó ember. Kellemes 
energiáival, nyugalmat sugárzó lényével, könnyed 
eleganciájával – nem egyszer hallottam már –, sok 
pályakezdő számára emberi és művészi példakép. 
Van, aki különlegesen szép hangja miatt dicséri, 
más azt állítja, általa kedvelte meg a költészetet. 
Talán kevesebben tudják, hogy a Miskolci Nemzeti 
Színház Örökös Tagja még kamaszként került a 
miskolci színházba – mégpedig ígéretes táncos 
tehetségként…

Beszélgetés Kulcsár Imrével, a Miskolci Nemzeti Színház Örökös Tagjával

szöveg: Szabó Virág

Cim: 3527 Miskolc József A.út 49. 
Tel: (46) 500-940 / 500-090 

Fax: (46) 500-948 
   Web: www.telvill.hu   E-mail: telvill@telvill.hu

Kellemes Ünnepeket kívánunk!
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A szirmabesenyői Hudiczius-házaspár – Ferenc és Erika - tizenhat esztendővel ezelőtt úgy döntöttek, hogy 
speciális vállalkozásba kezdenek – kitanulják a gyertyakészítés mesterségét. A házaspár ma már mosolyogva 
tekint vissza az indulásra, amely másfél évtizeddel ezelőtt még nem tűnt egyszerűnek.

Hudiczius Ferenc: A rendszerváltás idején, mivel sorra 
szűntek meg a munkahelyek, a feleségem úgy döntött, 
hogy saját vállalkozásba kezd. Létre is hozta kegytárgy-
kereskedését. Emlékszem, az első gyertyákat még vásároltuk 
hozzá… 
Erika: Valahogy aztán mégis adta magát az ötlet, hogy 
házilag öntsünk gyertyát. Ez azonban nem volt olyan 
könnyen kivitelezhető, hiszen kiderült, hogy bár sok ezer 
éves mesterségről van szó, szakirodalom nem íródott a 
témában. Gondoltunk arra, hogy a régi mesterek közül 
megkeresünk valakit, hogy tanítson meg minket a technikai 
fogásokra, de sajnos a legtöbb esetben csalódnunk kellett; a 
hozzáértők féltve őrzik tudásukat. Korábban a gyertyaöntést 
szájhagyomány útján adták át egymásnak az emberek, ma 
azonban már nincs kihez fordulni.

R magazin: Ezek szerint félő, hogy egy napon nem marad 
senki, aki ismerné a gyertyaöntés házi technikáját? 
Hudiczius Ferenc: Ettől nem hiszem, hogy tartani kéne, 
hiszen ha maga a mesterség már i.e. 3000 óta létezik, 
valószínűleg az utókor is igényli meglétét. És biztosan 
vannak hozzánk hasonló vállalkozó kedvű emberek, akik 
– ha más utat nem is találnak -, maguk kísérleteznek azon, 
hogy megtudják, megtanulják, hogyan önthető minőségi 
gyertya. 
Erika: Bizony, így tettünk; magunk jöttünk rá, sokszor 
saját kárunkon arra, hogyan is zajlik a gyertyaöntés-és 
mártás folyamata. Létrehoztunk az otthonunkban egy 
műhelyt, sokat, rengeteget dolgoztunk és dolgozunk, 
de ma már elmondhatjuk, az emberek ismernek és 
megkeresnek bennünket. A gyertyáinkat szeretik, sőt 
egyházak is rendszeresen vásárolnak tőlünk. Mi pedig 
nagyon élvezzük a munkát… 

Hudiczius Ferenc: Azt szoktuk 
mondani, hogy van egy jövedelmező 
hobbink. Izgalmas ez a tevékenység, 
főként, hogy saját kreativitásunk is 
ki kell, hogy bontakozzon benne. 
Számtalan egyéni megrendelésnek 
eleget kell tennünk, a vevő 
megmondja, milyen méretű,színű, 
formájú gyertyát szeretne, és mi 
megvalósítjuk azt. Két óra alatt a 
műhelyünkben közel száz gyertya 
készül el, ma már ott tartunk, hogy 
nyolcvanféle gyertya alakul a kezünk 
alatt. 
R magazin: Manapság – tapasztala-
taik szerint - mire használják első-
sorban a gyertyát? 
Erika: Korábban főként világítottak 
vele, ez a funkció akkor szorult 
háttérbe, amikor az áram vette 
át a szerepét. Használták idő-
és fényerősség-mérésre is. Ma a 
szakrális célok vannak előtérben, de 

vásárolják kerti partik hangulat-
világításához, vagy meditációhoz. 
A külföldi kínálat hatalmas, 
a bevásárlóközpontok tömve 
vannak mindenféle gyertyával, 
de manufakturális gyártásban, 
megyei szinten csak négy házi 
műhely létezik.
Hudiczius Ferenc: Abban hiszünk, 
hogy olyat kell készíteni, amit 
nem tud más. Mi erre törekszünk 
– igyekszünk alkotómunkaként 
megőrizni magunk számára a 
tevékenységet. Persze a válaszok 
eltérőek az országban a kérdést 
illetően, hogy szakma ez, netán 
ipar-vagy népművészet. Nehézség, 
hogy igazán senki nem tudja ezt a területet hova tenni, 
szakmai megmérettetéseken például mindig külön 
kategóriát képviselünk, mi ketten, Erikával. 
R magazin: Beszélgessünk a munkamegosztásról! 

Erika: A férjem elsősorban 
a technikai teendőkkel 
foglalkozik, és én koordinálom 
a díszítőmunkát. Nagyon jól 
kiegészítjük egymást, sőt! 
Korábban két gyermekünk is 
segítségünkre volt. Vásárokon 
ők képviselték a családot, 
és azt hiszem, élvezték a 
kiállítással járó felhajtást, a 
társaságot. Ma már mindketten 
felsőoktatásban tanulnak 
és kétlem, hogy valaha 
visszatérnének a gyertyához. 
Ahhoz túlságosan is jól érzik 
magukat a helyükön és ez így 
van rendjén. 
R magazin: Munkáikkal hol 
lehet találkozni? 

Hudiczius Ferenc: Természetesen bármikor 
felkereshetők vagyunk, örömmel állunk minden 
érdeklődő rendelkezésére. Tagjai vagyunk a Fügedi 
Márta Népművészeti Egyesületnek, így a Diósgyőri 
Alkotóházba is szinte hazajárunk. Sokszor megjelenünk 
szakmai bemutatókon, illetve ha hívnak, szívesen tartunk 
játszóházat gyerekeknek, fiataloknak. Ezek a mesterség-
bemutatók mindig népszerűek, az emberek lelkesen 
állnak a témához. 
Erika: A következő nagy cél az, hogy elfogadtassuk 
szakmai körökben a gyertyaöntést, mint élő mesterséget, 
mint művészetet. Jó volna az is, ha létre tudnánk hozni 
egy sorozatot olyan gyertyákból, amelyek megmutatják 
a gyertyaöntés történetét, történelmét. Engem nagyon 
izgat ez a kérdés, amint egy kis időhöz jutok, beköltözöm 
a könyvtárba, írásos anyagot keresni hozzá. Persze előtte 
még végig kell csinálni a karácsonyi felhajtást, ami nehéz 
lesz, de persze egyáltalán nem teher. 
Hudiczius Ferenc: Nagyon szerencsések vagyunk, hogy 
örömből dolgozunk, és ráadásul olyan terméket hozunk 
létre, ami mások számára is hasznos. Egyértelműen 
elmondhatom, hogy a feleségem és én, a hobbinkból 
élünk…

Akik a  hobbijukból élnek…
Találkozás egy régi mesterség,      a gyertyaöntés lelkes nagyköveteivel

szöveg: Szabó Virág               fotó: Csáti Ersók Péter



köztünk élő művészek30 31köztünk élő művészek

Örömbõl alkotni

Évekkel ezelőtt feltettem neki egy kérdést, amire ő 
akkor azt válaszolta: „… az én nagy szerelmem az 
agyag, kitartok mellette, a festés csupán izgalmas 
kirándulás, kaland számomra”. Most azonban, hogy 
újra meglátogattam őt otthonában, a számtalan saját 
készítésű kerámia mellett mintha megnőtt volna a 
festmények száma. Erről és sok egyébről faggattam 
az akkoriban és most egyaránt kiegyensúlyozott 
művészt, Brungelné Kálmán Máriát.

– Hogy is van ez? Gyanúsan megnőtt a „kirándulások” 
száma.    

– Valóban, történtek változások az életemben az 
elmúlt években. Az egyik ilyen alakulás az, hogy 
egyre gyakrabban veszek ecsetet a kezembe.  Erre 

főként télen szoktam rá, hiszen olyankor az agyagozás 
nehezebben megvalósítható, az alkotásra azonban 
a lelkemnek szüksége van. Nem hiszem, hogy 
hónapokig kibírnám nélküle… 

– Soha nem is bírtad. Már gyerekként is megszállottan 
kerested a lehetőségeket. 

– Valóban, életem során soha nem maradt előttem 
papír üresen. Gyermekkoromban minden mesét 
lerajzoltam. A mai napig, ha zenét hallgatok, vagy 
magamban mondogatok egy verset, egy történetet, 
az előbb-utóbb képi formát kap. A nagy szerelem 
persze továbbra is az agyag, aminek műveléséhez még 
középiskolában, egy szakkörbe járva kaptam meg az 
alapokat. Soha nem maradtam hűtlen hozzá. 

– Mégis, a középiskola elvégzése után az orvosi, 
majd a műszaki egyetem következett. 

– A gyógyítás azért vonzott, mert szerettem volna 
közvetlen módon segíteni az 
embereknek. Ugyanakkor ma 
már tudom, hogy jó orvos soha 
nem lehettem volna, hiszen 
túlságosan mélyen érint az 
emberi sors, vagy akár a halál 
kérdése. Ráadásul az egyetemen 
a legnagyobb sikereket szintén a 
kerámiával arattam, így született 
meg bennem a döntés, hogy váltok 
– ekkor következett a műszaki 
irány. Ezt azért választottam, 
mert bizonyítani akartam, hogy 
egy nő is képes meghódítani a 
számítógépet. Ma azonban már 
egyáltalán nem játszik szerepet 
a computer az életemben, az a 
férjem asztala, aki programozó 
matematikus. Nélküle és szerető-
aggódó édesanyám nélkül nehéz 
volna az élet… 

– Csak kapkodom a fejem, mennyi minden történt 
veled szakmai téren az elmúlt öt évben…

– Én is csak csodálkozom, de örömteli csodálkozás 
ez. A kiállítások számát tekintve, ha egész pályámra 
tekintek, már elmondhatom, hogy a kilencvenediknél 
járok. 2000 óta vannak egyéni tárlataim is, Képek és 
kerámiák címen, hiszen itt már nemcsak az agyaggal, 
de az olajfestményeimmel is nagyközönség elé 
állok. Tagja vagyok többek között a Borsodi Alkotó 
Képzőművészetek Egyesületének, az Országos 
Képző-és Iparművészeti Társaságnak, a Natura Art 
Stúdiónak. Állandó kiállításnak örülhetek Jósvafőn, 
a Baradla Galériában, és időnként megfordulok 
munkáimmal a Képcsarnokban is. Rendszeresen részt 
veszek pályázatokon, antológiákban jelennek meg 
alkotásaim… Elmondhatom, hogy sokat dolgozom, 
de én így vagyok boldog. Valójában nem is tudok 
különbséget tenni a felkérések között – számomra 
épp oly öröm, ha egy helyi kiállításom lehet, mintha 
külföldön jutok lehetőséghez. Maga az alkotás, az 
emberekkel találkozás, az örömszerzés az, ami lelkesít, 
és harmóniát hoz. 

– Egészen különös helyeken is megfordulsz 
mostanában… 

– Az alkotótáborok mellett idén egyéb felkérések is 
voltak. Így tartottam kézműves foglalkozásokat például 
a Fiatalkorúak Büntetés Végrehajtási Intézetében, vagy 
a Miskolci Drogambulancián.  Eleinte tartottam tőle, 
hogy elfogadnak–e az ottaniak, de ahogy megszűnt az 
aggodalmam, kiegyensúlyozottá vált a kapcsolatom 
a rendhagyó szakkör résztvevőivel. Szép volt együtt 

dolgozni velük, a problémák kizárhatók voltak, csak a 
közös alkotás számított. Élveztem, nagyon. 

– Egész lényed harmóniát sugároz. Mi a titkod? 
– Igyekszem mindennek a szép oldalát észrevenni. 

Persze, a fizikai test öregszik, de én azt hiszem, az 
ember mindaddig boldog és tevékeny maradhat, 
míg a lelke, szelleme fiatal és szárnyalni képes. Ha 
probléma lép fel az életünkben, akkor sem hiszem, 
hogy csüggednünk kell, inkább a hozzáállásunkon 
változtatni. Ahogy múlik az idő, egyre inkább érzem, 
hogy az alkotás mellett nő a segíteni vágyás szerepe 
az életemben… Ez reményt és erőt ad mindenhez, a 
felhősebb napokon is. 

– Az alkotás ezek szerint segítség az élet derűs 
megélésében? 

– Mindenképpen. Ha dolgozni kezdek, egy másik 
dimenzióba lépek át, valóban megszűnik számomra 
a külvilág. Érdekes, hogy soha nem tudtam 
korábban, milyen vagyok alkotás közben. Egyszer 
aztán a tanítványaim meglestek, és azt mondták, 
folyamatosan mosolygok, sugárzom magamból 
az örömöt. Valószínűleg ez azért van így, mert a 
helyemen vagyok, a saját utamat járom. Persze vannak 
nehézségei a munkámnak is, még ma is előfordul, 
hogy nehezemre esik megválni a „gyermekeimtől”. 
Ilyenkor lehunyom a szemem, és arra gondolok, hogy 
úgyis jön a következő… mert mindig jön, és így a 
jó…

szöveg: Szabó Virág          fotó: Csáti Ersók Péter

Brungelné Kálmán  Mária boldog életre kelti az agyagot…
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- A mintegy 4,5 millió eurós beruházásra április kö-
zepén kötöttük meg a szerződést, és május 3-án történt az 
első kapavágás a helyszínen, vagyis Sajókaza határában. 
A kivitelezés határideje 2005 vége. November közepére 
befejeződtek a depónia földmunkái, a védőfólia fektetése 
is az utolsó üteméhez ért. A hídmérleg és mérlegház 
kivitelezése még tartott, és folyt az útburkolatok és 
térburkolatok betonozása is, de az üzemviteli és szociális 
épület elkészült. Befejezéséhez közeledett a gépszín 
építése, és elkészült a teljes közmű-infrastruktúra. 
Előrehaladott állapotban van a csurgalékvíz-medence 
építése: az alapozása kész, a medencefal elkészült. 
A lerakót a legkorszerűbb szigetelési rétegrenddel 
készítettük. Alatta természetes agyagréteg található, 
fölötte úgynevezett geoelektromos védőberendezés épült 
ki 10x10 m-es hálóban. A 2,5 mm vastagságú HDPE 
védőfólia a lelke mindennek, amit 1 cm-es geotextilia 
véd, ezt pedig egy 1 mm-es, a külső környezet ellen 

védő fólia takarja. A keletkező csurgalékvíz úgynevezett 
dréncsőhálózaton keresztül kerül a gyűjtőmedencébe, 
majd a szennyvíztisztítóba. A környezeti monitoring 
is kiépül: a lerakó mellett 4 db talajvízfigyelő aknát is 
építenek.Bár a csapadékos nyár hátráltatta a kivitelező 
Alterra Kft. munkáját, de a jó szervezésnek köszönhetően 
tartani tudják az előre megszabott határidőket.- mondja 
beszélgetésünk elején a cégvezető.

A hulladékválogató 2300 négyzetméter alapterületű, és 
6500 négyzetméter térburkolat és út kapcsolódik hozzá. 
Emellett az úgynevezett másodnyersanyag-tároló 462 
négyzetmétert foglal el. A komposztáló csarnok fedett és 
nyitott része összesen 2500 négyzetméteres, amihez 5000 
négyzetméteres térburkolat és 4500 négyzetméternyi 
útburkolat tartozik. A könnyűszerkezetes gép- és 
alapanyag tároló 400 négyzetmétert foglal el, míg az 
építésitörmelék-feldolgozó ennek többszörösén, 5364 
négyzetméteren helyezkedik el, amihez még 5500 négy-

zetméteres zúzalékkal borított terület is kapcsolódik. 
A csapadékvíz elvezetésére 1800 folyóméter nyitott 
és burkolt árkot építettek ki – a szükséges aknákkal, 
csatlakozókkal. Ahhoz, hogy ezek a létesítmények 
megépülhessenek, több mint 200 ezer köbméter föld 
megmozgatására volt szükség. A rendszer „lelke”, vagyis 
a hulladékot befogadó terület 100 ezer négyzetméter 
alapterületű. Miután a tárolót egy természetes völgyben 
valósították meg, így nem is annyira a föld kitermelésére 
volt szükség, mind inkább völgyzáró gátak megépítésére. 
Összességében 250 ezer köbméter földet mozgattak meg a 
töltések kiépítésekor, és mintegy 180–190 ezer köbmétert 
termeltek ki. Az így kitermelt földmennyiség egy részét 
deponálták, gondolva a későbbi rekultivációra. 

- A Hoffmann–Geohidroterv konzorcium már az elmúlt 
év őszén felvonult a helyszínen, és meg is kezdte a 
munkát, de az intenzív szakasz ez év tavaszán kezdődött. 
Jelenleg az úthálózat építése folyik, valamint olyan apróbb 
pótmunkáké, amelyek lezárása áttolódik a következő 
esztendőre. A hatalmas hulladéktárolót két rétegben 
burkolták be fóliával, amely közé úgynevezett geotextilia 
került. A négyzetméterek itt is százezres nagyságrendben 
mérhetők, pontosabban: 2,5 milliméteres fóliából 102 
ezer négyzetmétert használtak fel, és ugyanennyi fogyott 
a geotextiliából is. Az 1 milliméteres, UV-sugárzásnak 
is ellenálló fóliából 96 ezer négyzetmétert fektettek le. 

Miután a hulladéktároló medence fóliázása megtörtént, 
elkezdődhetett az úgynevezett lejáró út földtöltésének ki-
vitelezése, amelyhez 18 ezer köbméter földet használtak 
fel. Ezen az úton szállítják majd a járművek a medence 
aljára a hulladékot. A hatalmas tároló a tervek szerint 25 
év alatt telik meg, vagyis ennyi időre oldja meg a Sajó–
Bódva völgyi településeken keletkező hulladékok elhe-
lyezésének gondját.

Amikor a beszélgetés végén arra kérdeztem rá, hogy 
milyen további tervei vannak ez után az óriási munka 
után a cégnek, Tomkó István sejtelmesen mosolygott, s a 
következőt mondta:

- A jelenleginél egy még nagyobb beruházás tervei 
vannak az asztalunkon. Természetesen nem kapkodunk 
vele, lehet, hogy néhány évnek el kell telnie a 
megvalósulásig. Szeretnénk ugyanerre a területre egy 
olyan égetőművet építeni a legmagasabb technológiai 
és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével, 
amely a hulladékból energiát termel. Az energiatermelés 
ilyen alternatíváira nagy szüksége lenne az országnak 
a mai hektikus olajárak, s a kimerülő készletek miatt. 
Természetesen cégeink az ÉHG és a Cirkont Rt., továbbra 
is végzik klasszikus szolgáltatásaikat a kommunális 
és szelektív hulladék gyűjtését, valamint a veszélyes 
hulladék ártalmatlanítását, de a hosszú távú terveinket is 
szeretnénk megvalósítani.

A Sajó-Bódva völgye 118 településének kommunális hulladékkezelését negyedszázadra megoldó beruházás 
fontos szakaszához érkezett: befejezéséhez közeledik a sajókazai hulladékkezelő-centrum létesítményei-
nek megépítése. Az építési tendert a Hoffmann Rt. és a Geohidroterv Kft. nyerte el Sajó-Bódva 2004 kon-
zorcium néven. A feladat: kb. 100 000 négyzetméteres felszínű hulladéklerakó építése a szivárgóvíz-kezelő 
és biogázgyűjtő rendszerrel együtt. Tomkó Istvánt a Cirkont Rt. vezérigazgatóját, az eddigi munkákról és a 
további tervekről kérdeztük.

Negyedszázadra biztos 
helyen a szemét

Négyzetméterek ezerszám



Adventtől karácsonyig – ünnepsoroló
2005. november 27. 18:00 - 2005. december 23. 22:00 
Miskolc belváros 
 
Adventtől - Karácsonyig / ’ÜNNEPVÁRÓ’
2005. november 27. 10:00 - 2005. december 23. 23:59 
Miskolc Városház tér, Dísztér, Szinvaparti sétány 

St. Martin óévbúcsúztató koncertje
2005. december 28. 19:00 - 2005. december 28. 22:00 
Ifjúsági és Szabadidő Ház 
Miskolc  
A neves szaxofon virtuóz évzáró koncetjére belépők 
2.300 Ft-os áron válthatók az Ifjúsági és Szabadidő 
Házban. 
 
Szilveszter Miskolc 2005.
2005. december 31. 18:00 - 2006. január 1. 06:00 
Belváros, Városház tér 
Miskolc  
BUÉK Miskolc 2006! Rockszilveszter a Rock 
fővárosában. Az idei szilveszter a tavalyi rendezvény 
megkezdett hagyományait folytatja. A „rock 
fővárosa” szlogenhez híven este 6 órától a miskolci 
zenészeké, az „öregfiúké” a nagyszínpad, majd ezt a 
zenei blokkot Charlie zárja. A mai rock sztárok mint a 
Hooligans és a Disco Express fokozzák a hangulatot. 
Az éjféli köszöntőt és a tűzijátékot követően Maróth 
Viki és a Nova Kultúr zenekar utcabálján táncolhat a 
résztvevő. A fiatalabb közönség számára a Széchenyi 
utca Erzsébet – téri szakaszán felállított elektro 
– színpadon a modern elektronikus zene kedvelői 
találhatnak kitűnő szórakozást.
 
Újévi Koncert
2006. január 6. 19:30 - 2006. január 6. 22:00
2006. január 7. 19:30 - 2006. január 7. 22:00
2006. január 8. 10:30 - 2006. január 8. 12:00 
 
Miskolci Nemzeti Színház 
Miskolc  
Miskolci Szinfónikus Zenekar 
Vezényel: Kovács László 
Szólisták: Meláth Andrea, Szappanos Tibor 
Közreműködik: Hot Jazz Band, Lazúr Táncegyüttes 
Műsorvezető: Fenyő Gábor 
Műsor: Híres opera áriák, kedvelt operettek, 

programajánló34

Programajánló
valamint keringők, polkák, indulók 
További információ: Filharmónia  (Miskolc, Kossuth 
u. 3.) 46/505-656 

XVIII. MISKOLCI TÉLI TÁRLAT
2005. december 10. 09:00 - 2006. január 12. 17:00 
Rákóczi-ház 
Miskolc  
 Baba kiállítás 
2005. november 24. 10:00 - 2005. december 22. 18:00 
Ifjúsági és Szabadidő Ház 
Miskolc 
 
Miskolc primadonnái
2005. december 31.-ig  
Színháztörténeti- és  Színészmúzeum 
Miskolc Déryné u. 3 




