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

MISKOLCI NAP

Jobban aligha sikerülhetett
volna a DVTK labdarúgócsa-
patának hétfõi, újpesti fellé-
pése. A piros-fehérek pompás
játékkal valósággal szétzilál-
ták ellenfelüket és magabiz-
tos játékkal, fölényes, 3–0-s
gyõzelmet arattak. Az õszi
idény zárását követõ elsõ „ta-
vaszi” bajnoki tökéletesen zá-
rult, vasárnap délután a má-
sodikon a remek helyezés el-
érése jelent tétet.

Újpesten egyébként Csank
János legénysége már az elsõ 45
percet követõen kétgólos veze-
tésre tett szert, s a fordulást kö-
vetõen még egyszer sikerült mat-
tolni Balajcza kapust. A statiszti-
kát kedvelõ diósgyõri szimpati-
zánsok bizonyára felettébb örül-
tek a diadalnak, amelynek az ér-
tékét növeli, hogy a korábbi évti-
zedekben még soha nem tudott
nyerni a miskolci alakulat ilyen je-

lentõs különbséggel a Megyeri úti
pályán!

A közeli napokban egyébként
a Magyar Labdarúgó Szövetség-
ben elkészítették a Magyar Kupa
menetrendjét. Tavasszal már a

legjobb négy közé ke-
rülés lesz a tét, s miu-
tán a DVTK még áll a so-
rozatban, a drukkerek
felfokozott várakozással
tekinthetnek elõre. A di-
ósgyõriek a Zalaeger-
szeget kapták, a kétfel-
vonásos csata elsõ ál-
lomása március 21-én
kerül megrendezésre, a
visszavágót pedig ápri-
lis 4-én rendezik Zala-
egerszegen.

De nézzük ismét a
bajnokságot! Annál in-
kább, mert vasárnap
délután a DVTK hazai
környezetben szerepel
(ellenfele a REAC lesz),
s a piros-fehérek gyõ-

zelmi eséllyel veszik fel a küz-
delmet a fõvárosiakkal szemben.

– Tény, hogy bennünket tarta-
nak favoritnak, éppen ezért sem-
miképpen sem szabad lefutottnak
tekinteni a 90 percet. Õszi cé-

lunkat már elértük, hiszen a 6–8.
helyeknél rosszabbul semmi-
képpen sem végezhetünk. Pici
szerencsével, az eredmények
számunkra kedvezõ módon tör-
ténõ alakulásának köszönhetõen
azonban akár még elõrébb is ke-
rülhetünk. Mindez megfelelõ mo-
tivációt jelent az együttes tagjai-
nak, kár, hogy az utóbbi idõben
másra is figyelniük kellett. Ami
pedig a REAC elleni összecsapást
illeti: ha ellenfelünkre tudjuk kény-
szeríteni akaratunkat és saját já-
tékunkat nyújtjuk, akkor miénk
lehet a három pont – fejtegette
Csank János.

A diósgyõriek szakvezetõje ez-
úttal ismét számíthat Douvára, aki
legutóbb eltiltását töltötte. Remény
van arra is, hogy felépül Sipeki
István, valamint Binder Ciprian is,
ebben az esetben pedig jelentõ-
sen megnõnek a tréner variáci-
ós lehetõségei. A DVTK–REAC ta-
lálkozó vasárnap 15 órakor kez-
dõdik.                         (doros)

Hivatalosan is átadták a mis-
kolci díszkivilágítást vasárnap
délután. Az eseményen több
százan vettek részt, ezzel a
programmal megkezdõdött az
ünnepi rendezvények sora vá-
rosunkban.

Több százan voltak kíváncsiak
vasárnap délután az elsõ gyertya
meggyújtására Miskolc adventi ko-
szorúján. Míg a kórus karácsonyi
dalokat énekelt, Káli Sándor lob-
bantotta lángra az óriásgyertya
kanócát. A polgármester örült
annak, hogy fiatalok és idõsek
együtt vettek részt az ünnepségen.
Káli Sándor szerint ez is azt jelzi,
hogy az egész város együtt várja
a karácsonyt, Jézus születését.

Az ünnepség alatt csak néhány
reflektor világította meg a helyszínt,
a belváros sötétségbe burkolózott.
De csak addig, amíg hivatalosan
is átadták a karácsonyi díszkivilá-
gítást. A látványosság idén mint-
egy 8 millió forintba került. A va-
sárnapi csak az elsõ volt a szil-
veszterig tartó ünnepi programok
sorában. A Városház téren felállí-
tott sátorban folyamatosan várják
majd a kicsiket és szüleiket, de per-
sze nem marad el a több ezer em-
bert vonzó évbúcsúztató sem de-
cember 31-én. (A részletes prog-
ramot lapunk 5-ik oldalán olvas-
hatják.)

Kedden délután öt órakor fel-
vonulással kezdõdött a miskolci
Mikulás-ünnepség. A Villanyrend-
õrtõl indult a több száz fõs menet,
élén a Télapóval és mazsoretek-
kel. A Városház téren rövid mû-
sorral köszöntötték a résztvevõket,
majd a Mikulással közös fotók el-
készítése és az ajándékosztás kö-
vetkezett. Úgy tûnik, Miskolcon

csak jó gyermekek élnek, mert vir-
gácsot nem kapott senki. A
Városház téri mûsor és a Mikulás
távozása után a gyerekek megro-
hanták a Meseházikót. Legalábbis
az az elõtt található állatsimoga-
tót. Aki pedig szeretett volna tovább
szórakozni, megtehette az Ifjúsági
és Szabadidõház jóvoltából a
sportcsarnokban. Az Eötvös
Cirkusz egy különleges mûsorral
készült. Illuzionisták, artisták, ren-
geteg állat és persze az elmarad-
hatatlan bohóc sem hiányzott. 

Veres László, a városháza saj-
tószóvivõje kérdésünkre elmond-
ta, az elõzõ éveknek megfelelõen
idén is lesz szilveszterkor kon-
certtel, utcabállal egybekötött óév-
búcsúztatás a Városház téren. A
város vezetése 2004-ben döntött

úgy, hogy követve más nagyvá-
rosok kezdeményezését, eleget
tesz azoknak az igényeknek is,
akik így szeretnék a szilvesztert ün-
nepelni. Ebben az évben is két
színpad lesz, az egyik a Városház
téren, ahol a 25 éves jubileumát
ünneplõ miskolci Kabinet Rt. lép
elsõként színpadra, majd a
Ladánybene 27, a Takáts Tamás
Dirty Blues Band, a Disco Express,
a Bikini következik. Éjfélkor Káli
Sándor polgármester mond kö-
szöntõt, amelyet tûzijáték követ,
majd a Mystery Gang koncertjé-

vel zárul a program. A másik hely-
szín az Erzsébet tér, itt a Miskolci
Dixieland Band, a Kisbót, a
Bíborszél együttes lép színpadra,
majd az AB/CD zenekar a közel-
múltban elhunyt gitárosuk, Henzler
István emlékének ajánlva a kon-
certet. Itt a programot a Helios
együttes és utcabál zárja éjfél
után. Mindkét helyszínen este hét-
kor kezdõdnek a programok. A szil-
veszteri mulatság tízmillió forintba
kerül, amely a technikai költséget,
a zenekarok fellépti díját és a tû-
zijátékot is magába foglalja. 

Megkezdõdött a decemberi ünnepek sora

MISKOLCRA IS ELLÁTOGATOTT A TÉLAPÓ

Az Újpest ellen volt ok a gólörömre, a
szurkolók gyõzelmet várnak vasárnap is
a piros-fehér alakulattól.

Diósgyõri VTK: idényzárás a REAC ellen

A REMEK HELYEZÉS A TÉT

Napokon belül elkezdõdhet-
nek a Hõsök tere átalakításá-
nak felszíni munkálatai, mivel a
tér alatt épülõ mélygarázs az
elõzetes terveknek megfelelõ-
en, december elejére szerke-
zetkész állapotba került. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv
Regionális Fejlesztés Operatív
Program (ROP) keretében Miskolc
megközelítõleg 1,6 milliárd forintos
forráshoz jutott a belváros re-
konstrukciójára, melynek hét eleme
már megvalósult. Az utolsó, a
Hõsök tere átalakítása pedig elõ-
reláthatólag jövõ év májusának
végére fejezõdik be. Papp Tamás,
a projekt polgármesteri biztosa la-
punknak úgy nyilatkozott: a tér ter-
vezésekor az volt az elsõdleges cél,
hogy egy városi közösségi park jöj-
jön létre. Olyan, amely egyben a bel-
város új látványeleme is, és min-
den korosztály számára kellemes
kikapcsolódási lehetõséget kínál. 

– Idõrendben hogy valósultak
meg a belváros rekonstrukciójának
elemei? 

– A ROP keretében végrehajtott,
nagyszabású belvárosi átalakítások
sorában a Kandia tér volt az elsõ,
amit ma már Szinva-terasznak ne-
vezünk. Itt egy új tér kialakításához
szükség volt a meglévõ parkoló át-
alakítására. A projekt keretében lét-
rehoztunk egy vízilátványosságot is
– lényeges, hogy ezt a patak meg-
lévõ, természetes vizének fel-
használásával készítettük el. 

Mindezzel párhuzamosan elké-
szült a Kandia köz lefedése, vala-
mint a színház homlokzatának a fel-
újítása is. Ezt követte ütem szerint
a Déryné utca rekonstrukciója, sé-
tálóutcává alakítása. Biztosítani kí-
vántuk a lehetõséget az ott mûkö-
dõ üzlettulajdonosoknak, hogy a ta-
vaszi, nyári, kora õszi idõszakban
is ki tudjanak települni, „élõvé” vál-
jon a terület, s itt is beinduljon egy
egészséges pezsgés, vendégfor-

galom. Az egész projektnek fontos
célkitûzése volt, hogy különféle
attrakciókkal újra megpróbáljuk
visszahozni az életet a belvárosba,
olyan környezetet alakítsunk ki,
ahová szívesen jönnek, s térnek
vissza az emberek. A tapasztala-
tok, lakossági visszajelzések alap-
ján úgy érezzük, sikerült megvaló-
sítani ezeket az elképzeléseket. 

– A Déryné utca után mi követ-
kezett?

– Beruházási szempontból ezt
követte a Corvin utca négysávosí-
tása – pontosabban annak az elsõ
üteme, amely pályázati pénzbõl,
uniós támogatással valósult meg.
A ROP-beruházások Hõsök tere
elõtti, utolsó állomása a Kazinczy
utca átalakítása volt, ahol részben
egy csökkentett gépjármûforgalmú
zónát hoztunk létre. Ezt pár héttel
ezelõtt adtuk át a közönség szá-
mára, s elkészült a volt Béke mozi
elõtti tér rekonstrukciója is. Itt ér-
demes megemlíteni, hogy a város
már korábban beadott egy továb-
bi pályázatot – megközelítõleg 466
milliós összegre – a megkezdett be-
ruházások folytatása érdekében.
Bízunk benne, hogy az elkövetke-
zõ idõszakban – ha nem is a tel-
jes programot, de annak valamilyen
részét – meg tudjuk majd ebbõl va-
lósítani. Ez a pályázat úgy folytat-
ná a megkezdett beruházásokat,
hogy az egyelõre még rendezet-
len, közbeesõ terület rekonstrukci-
ójával összekötnénk a Kandia közt
és a Mûvészetek Házát. A terv sze-
rint itt is lenne díszkivilágítás, új
Szinva-korlát, díszkõburkolat, zöld-
területi rekonstrukció, hogy élõvé
váljon a terület. A pályázati tervek
szerint ezt követõen tovább ha-
ladnánk lefelé, a Skála Áruház irá-
nyába. Fel kell újítani a Szinva-parti
sétányt a korlátokkal együtt, majd
ott van a Royal köz, amin áthala-
dunk a Széchenyi utca felé, illetõ-
leg a Skála Áruház elõtti tér re-
konstrukciója, felújítása is.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Szinva-terasz, Déryné utca, Hõsök tere

Halad a belváros
megújításaAJÁNDÉK KICSIKNEK,

NAGYOKNAK
Két hete zakatol a Mikulás-

vonat feldíszítve, gyermekzsivajtól
hangosan, hogy aztán kiérkezve
Lillafüredre, a Mesebirodalomba,
a gyerekeknek felhõtlen kikap-
csolódásban legyen részük egy
órán keresztül, no meg, hogy ta-
lálkozzanak a Mikulással. Nem
akármilyen környezetbe érkezhet
a Lillafüredre látogató. Köszönhetõ
ez számos óvodának, iskolának,
munkahelyi közösségnek, hogy
minden eddiginél színpompásabb,
feldíszített parkban teljen az a
már említett egy óra. A park ,,fel-

öltöztetésében” résztvevõknek tar-
tottak díjkiosztó gálamûsort hét-
fõn délután az Eötvös József Épí-
tõipari Mûvészeti Szakképzõ Iskola
és Kollégium színháztermében.
Több csoport tánccal, énekkel
kedveskedett a gálamûsor részt-
vevõinek. Felléptek a Lorántffy
Zsuzsanna Óvoda gyerekei, a
Könyves Kálmán Általános Iskola
tanulói, valamint az Eötvös Színpad
amatõr mûvészei. A fadíszítés-
ben jeleskedõkön kívül a gála-
mûsoron vehették át jutalmukat a
Mikulás-verspályázat legjobbjai is.

A helyi lakásfenntartási tá-
mogatások emelkedésérõl,
és a távhõ-, valamint gázár-
kompenzációról tartott tájé-
koztatót dr. Simon Gábor kép-
viselõ, a miskolci közgyûlés
MSZP-frakciójának vezetõje,
és Szilágyi Gizella, az önkor-
mányzat Ifjúsági, Sport-, és
Családügyi Bizottságának el-
nöke. 

Dr. Simon Gábor bevezetõjé-
ben röviden vázolta az országos
gáz- és távhõ-ártámogatások
változását. Mint mondta, a ko-
rábbi, automatikus, fogyasztás-
alapú támogatást 2007. január 1-
jétõl felváltja a sávos, jövede-
lemhatárokhoz igazított, igényel-
hetõ támogatás. Ez azoknak jár,
akiknél az egy fõre jutó családi
nettó jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum három és
félszeresét, ami jövõre 93 905 fo-
rint lesz. Minél kisebb az egy fõre
esõ jövedelem, annál nagyobb
lesz a támogatás mértéke. A kép-
viselõ szerint az új rendszer igaz-
ságosabb, valóban a rászorultság
mértékéhez igazított támogatást
tesz lehetõvé, s az is a méltá-
nyosság irányába mutat, hogy az
új rendelet már egységesen ke-
zeli a gázár- és távhõ-kompen-
zációt.

Dr. Simon Gábor kihangsú-
lyozta, hogy a kompenzációs
igénylõlapokat legkésõbb de-
cember 23-ig mindenkinek meg
kell kapnia postai úton, egy át-
fogó tájékoztatóval és egy vá-
laszborítékkal együtt. A támo-
gatás 2007. január 1-jétõl jár,
visszamenõleges hatállyal is –
akinek tehát esetleg adminiszt-
rációs késedelem, vagy egyéb
okok miatt a januári vagy febru-
ári gázszámlájában még nem ér-

vényesítik a kompenzációt, annak
késõbb egy összegben jóváírják
majd az összeget. 

Mint elhangzott, mivel a köz-
üzemi díjemelések az eddiginél
nagyobb lakásfenntartási terhe-
ket rónak a miskolci családokra,
ezért az önkormányzat módosít-
ja a szociális rendeletét, na-
gyobb, könnyebben hozzáférhe-
tõ támogatásokat nyújt, hogy
enyhítse ezeket a terheket.
Szilágyi Gizella bizottsági elnök
elmondása szerint a lakásfenn-
tartási támogatások minden té-
tele 2000 forinttal emelkedik.
Lakásfenntartási költségnek mi-
nõsül a lakbér, az albérleti díj, a
lakáscélú hitelek törlesztõ rész-
lete, a távhõ-, víz- és csatornadíj,
a közös költség, a szemétszállí-
tás díja, az áramdíj, a talajterhe-
lési díj, valamint a tüzelõanyag be-
szerzési költsége, ha valaki nem
gáz- vagy távfûtésû lakásban
lakik. A lakásfenntartási támo-
gatás mértéke az egy fõre jutó
havi nettó jövedelem összegétõl
és a lakás alapterületétõl függõ-
en havi 7–10 ezer Ft-ig terjed.
Szilágyi Gizella elmondása sze-
rint könnyítenek a támogatáshoz
jutás feltételein is: eddig akkor le-
hetett ezt igényelni, ha a lakás-
fenntartási költségek elérték a
család jövedelmének 30 száza-
lékát – ezt most leszállítják 20 szá-
zalékra. Mint elhangzott, eddig
körülbelül 11 ezer család jelent-
kezett be a városi szociális ellá-
tó rendszerbe, s részesül vala-
milyen támogatásban.

A bizottsági elnök azt is el-
mondta, hogy Miskolc szociális
intézményeiben készséggel nyúj-
tanak segítséget és felvilágosítást
a gázár- és távhõ kompenzáci-
ós igénylõlapok kitöltésével kap-
csolatban. 

Sz. S.

Nõ a támogatások
összege



(Folytatás az 1. oldalról.)
– Tehát mindehhez készen állnak

a tervek?  
– Igen. Elsõsorban központi pén-

zek felhasználásával olyan szintû
terveket készítettünk, amelyek le-
hetõséget adnak arra, hogy folya-
matosan tudjunk egy következõ
ütemre pályázni. Tehát egy adott
ütem megvalósítása során már
készítjük elõ a következõ idõszak-
nak a terveit, hogy ha
adódik pályázati le-
hetõség, ezt minél
gyorsabban ki tudjuk
használni. Bízunk
benne, hogy a re-
konstrukciós munká-
kat folyamatosan tud-
juk végezni, 2012-ig.

– Szerepel ezekben
a tervekben az Avas?  

– Amirõl most szó
van, az a szûkebb ér-
telemben vett belvá-
rosi program, amely
mellett – ezzel párhu-
zamosan – a kijelölt
munkatársak folya-
matosan foglalkoznak
a történelmi Avas re-
konstrukciójával is. Ez
a számítások szerint
mintegy hatmilliárdba kerül majd,
tehát nyilvánvalóan nem lehet egy
év alatt megoldani. Több év folya-
matos feladata lesz, s itt is érvényes,
hogy amikor egy-egy projekt meg-
valósításán dolgozunk, már folya-
matosan készítjük majd elõ a kö-
vetkezõ évek ütemterveit is. 

– A hírek szerint napokon belül
kezdõdnek a Hõsök terén a felszí-
ni munkálatok.

– A Hõsök terének átalakítása az
utolsó eleme az elnyert ROP-tá-
mogatásból megvalósuló fejlesz-
téseknek. Ez a legnagyobb terüle-
ten megvalósuló rekonstrukció,
mellyel kapcsolatban a közgyûlés

úgy döntött, hogy egy koncesszi-
ós lehetõséget biztosít egy vállal-
kozói csoportnak a tér alatti mély-
garázs megépítésére. Itt meg kell
jegyezni: sok területen a parkolók,
parkolóhelyek rovására jöttek létre
a belváros megújítását célzó pro-
jektek, s a városvezetés egyik leg-
fontosabb célkitûzése, hogy az „el-
vett” parkolókat mihamarabb visz-
szakapják a gépkocsival közleke-

dõk, már csak a közterületek rend-
jének biztosítása érdekében is.
Ezért több helyszínen, több ütem-
ben, most is folyamatban vannak,
és a következõ idõszakban is in-
dulnak mélygarázs-építések. Hang-
súlyozom: összességében, a da-
rabszámot tekintve az új parkolók
férõhelyei jóval meghaladják majd
azt a mennyiséget, amit a re-
konstrukció kapcsán a város meg-
szüntetett. Nem kevesebb, hanem
több parkolóhely lesz a belváros-
ban. 

A Hõsök terén idáig a mélyga-
rázs építése zajlott, december ele-
jére az idõjárásnak és jó munka-

szervezésnek köszönhetõen a ki-
vitelezõnek sikerült behoznia a ko-
rábbi lemaradást. A tervezett ütem-
ben elkészültek a mélygarázs vas-
beton szerkezetei, megtörtént a zá-
rófödém szigetelése, elkészült a szi-
getelésvédelem. Így elkezdõdhet
azon felszíni beton mûtárgyak,
közmûvezetékek építése, amelyek
már ténylegesen a Hõsök terét fog-
ják majd kiszolgálni. A felszíni mun-

kálatokat 2007.
május 24-ére kell a
kivitelezõnek befe-
jeznie – ezt követi
majd a mûszaki át-
adás-átvétel. Én úgy
gondolom, a meg-
újult tér már a nyár
elején átadható lesz
a nagyközönség-
nek – pihenõpark-
kal, sok-sok zöldte-
rülettel, szökõkúttal,
csobogóval, vízi já-
tékkal, különbözõ
díszkivilágításokkal:
egyszóval dekoratív
látványelemekkel. 

– A helyi tapasz-
talatok alapján ko-
moly õrzés-véde-
lemre is szükség

lesz, hogy sokáig szép maradjon a
tér.

– Természetesen törekszünk
erre, de az igazán hatékony õr-
zéssel kapcsolatban jelenleg van
egy alapvetõ probléma. Ma köz-
területet 24 órán keresztül kizáró-
lag a rendõrség jogosult figyelni,
kamerákon keresztül. A közterület-
felügyelet most készít elõ egy ja-
vaslatot, amely változtatna ezen a
helyzeten. Pontosabban lehetõsé-
get biztosítana rá, hogy saját vá-
rosában a területileg illetékes köz-
terület-felügyelet is elláthasson
ilyen feladatot, a szükséges tör-
vényi felhatalmazással, akár 24
órán keresztül. A rendõrségnek iga-
zából nincs elég kapacitása, hogy
ilyen megfigyeléseket végezzen.
Ugyanakkor nagy szükség lenne
rá a közterületek esetében, elég,
ha csupán a Szinva-teraszt említ-
jük: az elmúlt idõszakban folya-

matosan lopták az egynyári, kiül-
tetett növényeket, a gördeszkások
több helyen tönkretették, letörték
a díszkõ-burkolatot, s ezzel mind-
annyiunknak kárt okoztak.  

Bízom benne, hogy közösen
megteremtett értékeinket fokozot-
tan tudjuk óvni a következõ idõ-
szakban.                          Sz. S.

Törvény írja elõ,hogy az ön-
kormányzatoknak évente egy al-
kalommal közmeghallgatást kell
tartaniuk, amelyen a lakosok el-
mondhatják közösséget érintõ
problémáikat. A miskolci köz-
meghallgatásokat minden évben
nagy érdeklõdés kíséri, így volt
ez november 30-án is, a Petõfi
utcai polgármesteri hivatal nagy-
termében, amelyet teljesen meg-
töltöttek a miskolciak. Mint a fel-
vetésekbõl is kiderült, probléma
van bõven. Volt, aki a Selyemréti
Strandfürdõ körüli áldatlan álla-
potok apropóján kifogásolta a
miskolci fürdõk helyzetét, mások
a város egyes részein tapasz-
talható rossz úthálózat miatt
emeltek szót. Téma volt még a
peremkerületek közbiztonságá-
nak hiánya és az illegális sze-
métlerakás által okozott problé-
mák is. Mint már annyiszor a pe-
remkerületi lopások megakadá-
lyozása érdekében, ez alkalom-
mal is sürgették a lakosok a me-
zõõri szolgálat megalakítását.

A legtöbb felszólalást a tö-
megközlekedés átalakítása vál-
totta ki. Érvek és ellenérvek üt-
köztek sokak nemtetszésüket
fejezték ki a járatok eddigi útvo-
nalának megváltoztatása, a já-
ratok megszüntetése, illetve az

átszállások számának növeke-
dése miatt. Azzal szinte mindenki
egyetértett, hogy a körülmények
hatása miatt a több évtizede
tartó közlekedési rendszer jelen
állapotában nem tartható to-
vább, ám a jelenlegi változtatást
túlságosan is hirtelennek, drasz-
tikusnak tartják az emberek.

Káli Sándor elmondta: az ön-
kormányzat éves szintû, a cég-
nek nyújtott 800 millió forintos tá-

mogatása nem növelhetõ az
MVK Zrt. által kívánt mértékben.
Mint a polgármester hangsú-
lyozta, a tömegközlekedés raci-
onalizálása révén felszabaduló
pénzeket  éppen azoknak a
problémáknak a megoldására
fordíthatja az önkormányzat,
amelyek a tömegközlekedésen
kívül felvetõdtek a közmeghall-
gatáson.

B. G.

Duplájára emeli a Bursa
Hungarica ösztöndíjasok tá-
mogatására szánt összeget a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat. Koncz Ferenc,
a közgyûlés alelnöke szerint
erre a kormányzati megszorí-
tó csomag hatásai miatt van
szükség.

17 olyan intézménye van a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzatnak, amely gyer-
mekek oktatásával, szociális ellá-
tásával foglalkozik. Koncz Ferenc,
a megyei közgyûlés alelnöke sze-
rint a kormányzati megszorító cso-
mag hátrányosan érinti ezeket az
intézményeket. Az alelnök azt
mondja, az úgynevezett fejkvóta
csökkentése miatt várhatóan 300
millió forint hiánnyal kell számol-
niuk 2007-ben. Koncz Ferenc el-
mondta azt is, hogy a megye fel-
adata az, hogy biztosítsa ezeknek
az intézményeknek a biztonságos
mûködését, fennmaradását.

Éppen ezért döntött úgy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat, hogy duplájára
emeli a Bursa Hungarica ösztön-
díjasainak szánt támogatást. A
megye hátrányos helyzetû tanulói
pályázhatnak az ösztöndíjra,
amelynek célja, hogy minél köny-
nyebben tudják megkezdeni fel-
sõfokú tanulmányaikat. Koncz
Ferenc szerint csaknem 5000 diák
részesülhet majd a támogatásban,
és mindez mintegy 50 millió fo-
rinttal terheli majd meg a megye
költségvetését.
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Orosz Lajos alpolgármester, a 2. számú választókörzet
(Martin-Kertváros) szocialista önkormányzati képviselõje és
az MVK Zrt. munkatársai december 12-én, 17.30 órától la-
kossági fórumot tartanak az autóbusz-közlekedés hálóza-

tának átszervezésérõl. A fórum helyszíne: Martin-Kertváros Bem József
Általános Iskola, Csele u. 12. Minden érdeklõdõt tisztelettel és szere-
tettel várnak!

LAKOSSÁGI FÓRUM

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

Mindenkit érhet jogeset

20% kedvezmény
minden áruból

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

Karikagyûrû-vásárlás esetén
kérésre nevet és dátumot

ajándékba vésünk
Az akció december 31-ig tart!

CCssóóttaaii  éékksszzeerr
Decemberi AKCIÓ

TTeell..//ffaaxx::
((4466))  

334444--888811

Új boltunk: 
Széchenyi u. 66.!

Cseh László, a 16. számú választókörzet szocialista
önkormányzati képviselõje tisztelettel értesíti a választó-
polgárokat, hogy az elõzõ évekhez hasonlóan fenyõfa-
vásárt szervez a választókörzet három pontján, Corvin u.

2. szám (udvarban), a Nagyváthy u. 38. (Rendõrpihenõ), Kiss Ernõ
– Ernye bán u. keresztezõdésnél. Különbözõ fenyõfák nagy ked-
vezménnyel kaphatók.

Rászoruló gyermekek ajándé-
kaira gyûjt a Fidesz Miskolc városi
szervezete. Sült kolbász, kocso-
nya, forralt bor és tea is kapható a
Széchenyi utcán felállított asztalnál.
A jótékonysági akciót immár ha-
gyományosan minden évben meg-
rendezik. Az alkalmi büfé szom-
battól karácsonyig mûködik, a be-
folyt összegbõl pedig hátrányos
helyzetû gyermekeket szeretnének

meglepni ajándékokkal – mondta
Lenártek András, országgyûlési
képviselõ. A majd egy hónapon át
tartó program záróeseménye de-
cember végén, de még az ünne-
pek elõtt, a Jókai református isko-
lában lesz, ahol minden miskolci is-
kolából 10-15 gyermek kap majd ér-
tékes és ötletes ajándékot. 

Lapunk 14-ik oldalán a
miskolci vízszolgáltatás 2007.
január 1-jétõl érvényes díja-
kat bemutató hirdetésünk-
ben tévesen jelent meg a VFV
Miskolc logója, hiszen a szol-
gáltató és a díjakat közéte-
võ cég a MIVÍZ Kft. A hibá-
ért elnézést kérünk!

Szinva-terasz, Déryné utca, Hõsök tere

HALAD A BELVÁROS MEGÚJÍTÁSA

A Hôsök terén már a felszíni munkálatok folynak.

Közmeghallgatás

Közlekedés, mezõõri szolgálat

DUPLÁJÁRA NÕ
A BURSA-KERET

Rászorulóknak gyûjtenek

Fenyõfavásár

A mûsorból: élôzene, musicalek,
táncbemutató, koktélok,

tûzijáték, tombola.
Transzferlehetôség

Magita Hotel***
3932 Erdôbénye, Mátyás király u. 49.

Asztalfoglalás: 06-47/536-400

Köszöntse az új évet
a MAGITA HOTEL ÉTTERMÉBEN

Erdôbényén!
Szilveszteri mûsoros gálavacsora élôzenével: 12 900 Ft/fô

KARÁCSONYI SEGÍTSÉG
Ajándékgyûjtési akciót szervez

Miskolcon a Fiatalok Fiatalokért
Egyesület több civil szervezettel
együttmûködve. Az egyesület nem
elõször vesz részt jótékonysági ak-
cióban, hiszen évek óta kapcso-
latban állnak a Miskolci Gyer-
mekegészségügyi Központtal, és
minden évben részt vesznek a
GYEK Mikulás-napi ünnepségé-
nek megszervezésében. Idén ki-
bõvítették az ajándékozottak körét
a GYEK mellett a Gyermekváros
lakóit, és a rászoruló iskolákat, óvo-

dákat, nagycsaládosokat is sze-
retnék meglepni a szeretet ünne-
pén. Ehhez kérnek és várnak min-
den segítséget, cégek, vállalko-
zások felajánlását, magánembe-
rek ajándékát. December 9-én és
16-án gyûjtenek 10 és 17 óra kö-
zött a Bázis Clubban, ahová vár-
nak minden felajánlást (játék,
könyv, sportszer), de egyéb meg-
keresésekre is nyitottak, akár el is
mennek az ajándékokért. Az ösz-
szegyûlt ajándékokat december
19-én a GYEK-ben, 20-án a
Gyermekvárosban adják át a ka-
rácsonyi ünnepségen a gyere-
keknek, majd ezt követõen a rá-
szoruló családok részére kerülnek
kiosztásra az összegyûlt felaján-
lások.  Éppen ezért várják 16-án
olyan apukák, anyukák jelentke-
zését is, akiknek nehézséget je-
lent megvásárolni a karácsonyi
ajándékot gyermekeiknek. Ér-
deklõdni lehet Gergely Miklósnál
az info@ifjusagiszolgalat.hu címen,
a www.ifjusagiszolgalat.hu webol-
dalon vagy a 20/461-7028-as szá-
mon.

Adventi
keresztállítás
Tisztelettel várnak mindenkit a

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Párt által szervezett adventi ke-
resztállításra és ökumenikus imára.
A keresztet az egyházak lelkészei
megszentelik és megáldják. A ke-
resztállítás idõpontja december
10-e, vasárnap 12 óra, helye a mis-
kolci Városház tér (Dísz tér), Szent
István szobor melletti rész.  



A miskolci közgyûlés no-
vember 30-iki ülésén hosszas
vita bontakozott ki a tervezett
közüzemi díjemeléseket és a
tömegközlekedés átszervezé-
sét érintõ napirendi pontok-
nál. 

Dr. Szinay Attila (fotónkon) fi-
deszes frakcióvezetõt arról kér-
deztük, hogyan látja most az el-
lenzék és a kormánypártok vi-
szonyát Miskolcon, illetve, hogy lé-
tezik-e esetleg a Fidesznek más-
féle, alternatív programja a köz-
üzemi díjak és a tömegközlekedés
helyzetének a rendezésére.

– Ön már napirend elõtt markáns
kritikát fogalmazott meg a de-
mokratikus alapjogok miskolci ér-
vényesülésével kapcsolatban...

– Igen, úgy éreztük, ez a kérdés
olyan súlyú, hogy megér egy na-
pirend elõtti felszólalást. Amikor azt
említettem, hogy megítélésünk
szerint sérül a demokrácia Mis-
kolcon, két dologra gondoltam.
Egyrészt arra, hogy a korábbi
gyakorlattal s a mi javaslatunkkal
ellentétben, valamennyi közüzemi
díjemelésre vonatkozó elõterjesz-
tést összetömörítették egy napi-
rendi pontba, majd késõbb ehhez
hozzácsatolták még a tömegköz-
lekedés ügyét is. A városvezetés
érdeke és szándéka nyilvánvaló-
an az volt, hogy a közgyûlés mi-
elõbb túllépjen ezeken a kényel-
metlen kérdéseken, az ellenzéknek
pedig ilyen módon korlátozott le-
gyen a hozzászólási lehetõsége.
A szûk idõkeretben azt sem tud-
tuk, melyik témához nyúljunk, hi-
szen a vízmûvel vagy a távhõvel
kapcsolatban egyenként is annyi
mondanivalónk volt, hogy külön-
külön is ki tudtuk volna vele tölte-
ni az idõkeretünket.

Közvetett módon a másik ész-
revételünk is a díjemelésekkel
kapcsolatos: a városvezetés ko-
rábbi határozott ígérete ellenére
végül a közszolgáltató cégeket tö-
mörítõ Miskolc Holding Zrt.-nek
sem az irányító, sem az ellenõr-
zõ testületeibe nem került be el-
lenzéki pártok által delegált szak-
ember. Így nyilván nincs rálátásunk
a holding cégeinek gazdálkodá-
sára sem, nem tudjuk számok és
adatok alapján eldönteni, valóban
szükség van-e ekkora díjemelé-
sekre. Ezért mondtuk, hogy véle-
ményünk szerint a hatalomgya-
korlás alapjaival van gond, hiszen
ha nem engedik az ellenzéket ér-
demi információkhoz jutni, akkor
nem jogszerû feltenni a kérdést
sem, hogy akkor önök hogyan csi-
nálnák? 

– A képviselõi, bizottsági munka
során sem kapnak lehetõséget,
hogy betekintsenek a holding
ügyeibe?

– A gazdasági bizottság ülésén
esetleg rá lehet kérdezni egy-egy
cég ügyeire, de ez nem jelent ope-
ratív lehetõséget, és közvetlen rá-
látást. Semmiféle elõtanulmá-
nyokat, gazdasági számításokat
nem kaptunk a tervezett intézke-
désekkel kapcsolatban, bár én ezt
bizottsági ülésen kifejezetten kér-
tem is. Így nagyon nehéz volt ér-
demben bekapcsolódni a vitába,
s álláspontot kialakítani. Egysze-
rûen nem kerültünk abba a hely-
zetbe, hogy számokkal is érvel-
ni tudjunk, ebbõl ilyen módon ki-
rekesztettek minket.

– Mind a díjemeléseket, mind
a tömegközlekedés átalakítását il-
letõen nemmel szavaztak. Gaz-
dasági információk híján mire
alapozták a véleményüket? 

– Egyes tételeket – például a
szemétszállítás díjának 6, vagy a
kéményseprés díjának 8 száza-
lékos emelését – támogattuk, il-
letve volt, aki tartózkodott, egy dol-
got azonban látni kell: az elmúlt
16 évben a díjemelésekkel kap-
csolatban mindig az volt a kér-
dés, hogy az inflációt követõ,
vagy azt 2-3 százalékkal meg-
haladó mértékben emeljen-e a
közgyûlés. Ehhez képest ezt a
mostani, drasztikus emelésre vo-
natkozó tervezetet – ráadásul
úgy, hogy még érdemi informá-
cióink sincsenek a szóban forgó
cégek helyzetét, mûködését ille-
tõen – érthetõ, ha fenntartások-
kal fogadtuk.

A tömegközlekedést illetõen
az az álláspontunk, hogy fenn kell
tartani a jelenlegi struktúrát, ami
az országban az egyik legjobb.
Kikértük a Városi és Elõvárosi
Közlekedési Egyesület vélemé-
nyét is, amely Budapesten már
komoly eredményeket ért el, és
itt is szívesen közremûködne egy

alternatív racionalizálási
javaslat kidolgozásában,
ha lehetõséget kapna
rá. A közgyûlésen indít-
ványoztuk, hogy napol-
juk el a kérdést, és szak-
mai egyeztetések, elem-
zések után térjünk rá
vissza decemberben. A
kormánypárti többség
azonban elutasította ezt.
A közlekedési egyesü-
letnek részletes szakvé-
lemény áll a rendelkezé-
sére arról, hogy az ilyen
típusú átszervezés, a já-
ratok szétdarabolása
Budapesten már kudar-

cot vallott, és éppen hogy elvet-
te az emberek kedvét a tömeg-
közlekedéstõl. 

– A holding vezetõi szerint a
közüzemi díjak még így is ol-
csóbbak lesznek, mint más, ha-
sonló nagyvárosokban.

– Itt viszont akkor azt is össze
kellene hasonlítani, hogy azokban
a más nagyvárosokban – példá-
ul Gyõrben, Debrecenben – mek-
kora a munkanélküliek aránya, és
milyen a lakosság általános szo-
ciális helyzete Miskolchoz ké-
pest? Elképzelhetõ ugyanis, hogy
itt még az alacsonyabb összegû
díjat is nehezebben fizetik ki az
emberek, mint egyes jobb módú
városokban a magasabbat.
Ugyanígy elhangzik érvként az is,
hogy a Közlekedési Vállalatot a
„külsõ körülmények”, a Gyur-
csány-csomag megszorításai
hozták nehéz helyzetbe, ezért
kell racionalizálni a mûködõké-
pesség érdekében. Mi pedig erre
azt mondjuk, hogy a Gyurcsány-
csomagot és a „Káli-csomagot”
nem lehet egymástól elválaszta-
ni, a városvezetés meghatározó
szocialista politikusai ugyanis a
parlamentben is ott ülnek, és nem
tudunk róla, hogy akár az egész-
ségügyet, akár más területeket
érintõ megszorításokat illetõen
szembehelyezkedtek volna a kor-
mány álláspontjával, vagy nem-
mel szavaztak volna. Visszásnak
érezzük tehát, ha valaki olyan
„külsõ körülményekre” hivatkozik,
amelyeket részben saját maga
idézett elõ. 

– Hogyan értékeli Miskolcon a
kormánypárti–ellenzéki viszonyt?
Teljes mértékben „leképezõdik” az
országosan jellemzõ szembenál-
lás?

– Szeretném hinni hogy nem,
de ilyen esetben mindig azoknak
illik gesztusokat gyakorolni, akik
a hatalomban vannak. S itt megint
megemlítem, hogy készek va-
gyunk felkészült, hozzáértõ szak-
embereket küldeni a Miskolc
Holding irányító vagy ellenõrzõ

testületeibe, ha lehetõséget ka-
punk rá, s ilyen módon már va-
lóban demokratikus, megalapo-
zott vélemény-ütköztetésre lenne
mód a jelenlegihez hasonló, vá-
rosi jelentõségû vitákban. Szeret-
ném kihangsúlyozni: Miskolcon
nem csupán szocialista szavazók
vannak, választók tízezrei állnak
mögöttünk, illetve az általunk a
kampányban hirdetett program
mögött is. Elemi kötelességünk
tehát, hogy lehetõségeinkhez
mérten minél többet megpróbál-
junk ebbõl megvalósítani, s kép-
viseljük azoknak az embereknek
az érdekeit, akik megtiszteltek
minket a bizalmukkal. Mi egyál-
talán nem a mindenáron való
szembenállást akarjuk képvisel-
ni, hanem azt a fajta kritikus, de
konstruktív ellenzékiséget, ame-
lyik indokolt esetben nem zárkó-
zik el az együttmûködéstõl a vá-
rosvezetéssel – ugyanakkor azon-
ban szóvá teszi a hibákat is.
Azon fogunk dolgozni, hogy le-
hetõség szerint kivédjük, elhárít-
suk az országos megszorító in-
tézkedések helyi hatásait, bár ki-
sebbségben nyilvánvalóan szû-
kösebbek az eszközeink, mint a
kormánypárti frakcióknak. Nekik
is látniuk kell azonban, hogy
közös a felelõsségünk, hiszen a
felmérések szerint az emberek
nem a jobb- vagy a baloldaltól for-
dultak el, hanem általában a po-
litikától, s a politikusok megítélé-
se pártállástól függetlenül a mély-
ponton van. 

Sz. S.
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Ilyenkor, december derekán vette elõ anyánk a receptes köny-
vet a konyhaszekrénybõl. A karácsonyi mézes titkát már csitri ko-
rában is tudta, de biztos ami biztos alapon mindig föllapozta a
sütõporos Váncza mester örökbecsû mûvét. 

Késõbb, amikor már felnõttek voltunk bátyámmal, jó volt arra
gondolni ilyenkor ádventben, hogy megtörténtek az elõkészüle-
tek, hazavár bennünket a karácsonyi mézes semmivel össze nem
téveszthetõ illata. Mentünk is, bármilyen nagy volt a távolság, pedig
akkoriban még nem a gépkocsi, hanem a komótosan ballagó vonat
volt a fõ közlekedési eszköz. Egyik kezemen meg tudnám szá-
molni, hányszor fordult elõ, hogy valamelyikünk lekésett a kará-
csonyi randevúról. De neki sem kellett lemondani a mézesrõl. Ünnep
után, menetrendszerûen indult a csomag, és legalább ez felidéz-
te számára az otthoni gyertyagyújtás és vacsora varázsát. 

Váncza süteményes könyve a birtokomban van. Megörököltem.
És ezzel azt is elmondtam, hogy visszavonhatatlanul felbomlott
az a bizonyos karácsonyi asztal. Vigasztalhatnám magamat azzal,
hogy van helyette másik. Meg mondogathatnám azt is, hogy ez
az élet rendje. Felesleges. Ésszel úgyis értem én, de hiába. 

Az öreg könyvben még elolvasható a mézes receptje, de ha
szó szerint be is tartja a család valamelyik ambiciózus nõtagja a
recipé elõírásait, mégsem olyan a süti, mint amilyen egykor volt.
Mert nem lehet olyan … 

És így, búcsúzóul, mondanék még valamit azoknak, akiket még
vár valahol egy igazi karácsonyi asztal. Mert él még az öreg szülõ,
és várja haza „kisfiát, kislányát”. Nehezen, de mindig kiböjtöli az
érkezésüket. Mert az öregek nagyon tudnak várni. A fiatalok még
nem mindig. De elõbb-utóbb megtanulják, megtanuljuk mindany-
nyian. Csak néha túl késõn…                                      (bekes)

Fújtató

VÁRAKOZÁS

„Kritikus, de konstruktív ellenzékiséget akarunk képviselni...”

NAGYOBB BETEKINTÉST SZERETNÉNEK
A HOLDING ÜGYEIBE

A Miskolci Hõszolgál-
tató Kft. 2006-ban elnyer-
te az Észak-magyaror-
szági Regionális Minõségi
Díj Szolgáltatói Kategória
Nagydíját. Korózs András
ügyvezetõ igazgató el-
mondása szerint e mögött
az eredmény mögött a
társaság vezetésének és
munkavállalóinak követ-
kezetes, elhivatott mun-
kavégzése áll. 

– Elmondhatjuk, hogy mû-
ködési folyamataink haté-
konysága az elmúlt években
jelentõs javulást mutatott és
mutat. A költségtakarékos-
sági elvárások realizálódtak, és
ami számunkra az egyik legna-
gyobb eredmény: a felhasználói
elégedettség is nagymértékben
erõsödött – hangsúlyozta az igaz-
gató.

Az Észak-magyarországi Regio-
nális Minõségi Díj elnyerésével
kapcsolatos pályázatot a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, a Heves
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a Nógrád
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara hirdette meg, öt kategó-
riában. A benyújtott pályázatokat
a közösen felállított Regionális
Minõségi Díj Bizottság külsõ ér-
tékelõk, szakemberek bevoná-
sával bírálta el, két lépcsõben.
Elõször külsõ szakértõk által
egyénileg, majd kategóriánként
csoportosan, ahol kiválasztották
a díjra esélyes 2-3 pályázót.

Ezután követke-
zett a helyszíni
szemle, ahol a
szakértõk megbi-
zonyosodhattak a
leírt folyamatok
valódiságáról. 

Korózs András
elmondása sze-
rint a Miskolci Hõ-
szolgáltató Kft.
gazdálkodását az
elmúlt három esz-
tendõben szigorú
és következetes
gazdasági intéz-
kedések jelle-
mezték. 2004-tõl
kezdve átvizsgál-
ták, megújították a

beszállítói szerzõdéseket, mely-
nek eredményeként az anyag-
költségek tekintetében közel
30%-os megtakarítást értek el. Az
anyagjellegû szolgáltatások te-
rületén 50%-os megtakarítás ke-
letkezett.

A távhõrendszer üzembentar-
tásával, mûködtetésével kapcso-
latos költségeket szintén ered-
ményesen csökkentették, ennek
az évnek a végéig saját beruhá-
zási forrásból a 684 távfûtött épü-
let közül több mint 600 épületben
valósították meg az úgynevezett
költségosztó hõmennyiségmé-
rõk beépítésének programját.

(szepesi)

Szûcs Erika, a 6. számú választókörzet önkormányzati képviselõje
sok szeretettel várja a körzetében élõ nyugdíjasokat 2006. 12. 16-án
17 órától a Szemere Bertalan Szakközépiskola éttermében megren-
dezésre kerülõ karácsonyi rendezvényre. Fellépõk: a Miskolci Nemzeti
Színház színészei: Varga Andrea, Homonnai István, valamint a 4-Dance
tánciskola növendékei, Ceglédi Viktória és az Avas Nyugdíjas Klub.
Rendezvény médiatámogatója: MiKom, Rádió Avas FM 98.9

Korózs András a díjjal.

Szolgáltatói Nagydíj a MIHÕ-nek

Nyugdíjasok karácsonya

Klimatizált személygépkocsik, 
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése minden nap!
Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása 

cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

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

autorent@t-online.hu 

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!



A 2007 és 2013 közötti új
európai uniós költségvetési
idõszakban minden eddigi-
nél több forrás áramolhat
hazánkba. Hogy ez régi-
ónkban mennyi lehet, függ
attól, hogy mennyire tudják
a helyi gazdák kihasználni a
pályázati lehetõségeket.

Az elmúlt néhány évrõl és a
következõ hat esztendõrõl be-
szélgettünk Mészáros Péterrel
(fotónkon), a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal B.-A.-Z.
Megyei Kirendeltségének kiren-
deltségvezetõjével.

– 2006. december 31-ével két
olyan pályázati jogcímet zárunk,
amely az európai uniós elmúlt hat
év tervezési idõszakának végét
is jelenti – mondta el a kirendelt-
ségvezetõ. – Az egyik a SAPARD
elõcsatlakozási programhoz kap-
csolódó pályázatoknak a zárása.
Ez a kirendeltségünk esetében,
– amely regionális kirendeltség
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád
és Heves megyékbõl fogadott
be pályázatokat – négyszáz darab

SAPARD pályázatot jelent. Ez
összességében 8,7 milliárd tá-
mogatási összeg volt. Ebbõl
mindössze tíz darab elszámolá-
sunk van hátra, ami 112 millió fo-
rint. Az AVOP esetén a folyamat
szintén a pályázatok zárásához
közeledik, a feldolgozásuk, illet-
ve a pénzügyi teljesítésük körül-
belül hatvan százalék. 478 darab
pályázat került itt elfogadásra, és
ezeket szerzõdésekkel zártuk. A
478 pályázónak mind ez idáig 9,1
milliárd forint pályázati támoga-
tást fizettünk ki, ez az összes ki-
fizetésnek mintegy 14 százaléka.
Ha azt nézem, hogy hét régió ada-
tait viszonyítom egymáshoz, ez a
14 százalékos adat közel a régi-
ónak megfelelõ arányt jelent.

– Többféle célra is lehetett pá-
lyázni, mi volt régiónkban a leg-
népszerûbb?

– Mindenekelõtt a mezõgaz-
dasági gépberuházásokhoz kap-
csolódó pályázatok voltak a leg-
nagyobb számban, a legnagyobb
igénnyel. Azt lehet mondani, hogy
ezeknek a pályázatoknak a hat-
van százalékát ezek tették ki, ez
a régióban és országosan is a leg-
dominánsabb pályázat volt.
Viszonylag egyszerûbb is, keve-
sebb dokumentációt és pénz-
ügyi elszámolást igénylõ pályá-
zati forma volt, ennek is köszön-
hetõ, hogy ilyen nagy számban
érkezett és nagy számban nyert
mezõgazdasági gépberuházás.

– Mik a tapasztalatok, mennyi-
re figyelik a gazdák a pályázato-
kat és mennyire aktívak?

– A mezõgazdaságban a két
pályázati forma elõtt is volt le-
hetõség támogatások igénylé-
sére, ezen belül lényegében a
mezõgazdasági gépberuházá-
sok, a növénytermesztés és ál-
lattenyésztés beruházásai, vala-
mint az ültetvénytelepítési beru-
házások támogatása jelentke-
zett a legnagyobb számban. Mint
említettem, a mezõgazdasági
gépberuházások változatlanul
nagy igényben jelentkeznek, ezt
követi a mezõgazdasági épüle-
tek beruházásának a támogatá-
si igénye, és mivel az ültetvények
elég komoly szabályok szerint tá-
mogathatók, e helyet elsõsorban
a mezõgazdasági alapanyag-ter-
meléshez kapcsolódó feldolgo-

zási és – mondhat-
nám azt – hogy élel-
miszeripari beruhá-
zások teszik ki. A ki-
rendeltségünk ügy-
félszolgálatot mû-
ködtet, de országos
ügyfélszolgálatunk
is van, itt elég élénk
az érdeklõdés a pá-
lyázatok iránt. De
egyébként a Föld-
mûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Mi-
nisztérium és a

Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal honlapján rend-
szeresen tájékoztatjuk az érdek-
lõdõket a pályázati lehetõségek-
rõl. Mint ahogy említettem, 2006.
december 30-a egy hatéves cik-
lus zárása, és természetesen az
új tervezési ciklus januárral indul,
és 2013-ig tart jelentõsebb forrá-
sokkal és közel azonos feltétel-
rendszerrel.

– Többször elhangzott már a
sajtóban is ez a 2007–2013 kö-
zötti idõszak, és hogy még na-
gyobb pénz áll majd rendelke-
zésre mezõgazdaság- és vidék-
fejlesztésre. Azt lehet már tudni,
hogy mennyi?

– Ezt én személy szerint nem
tudom. Én azt tudom, hogy az
Európai Unió költségvetésében
az agrártámogatásokhoz és sza-
bályozásokhoz kapcsolódó költ-
ségvetési rész lesz a legnagyobb,
ez negyven százalék vagy afölött,
a költségvetésbõl ez több ezer
milliárd forintot jelent. Mivel új ala-
pok lesznek, az eddigi Európai
Mezõgazdasági és Orientációs
Alapot felváltja az EMVA, illetve
az EMGA-ra hallgató, vagyis
Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alap és az Európai
Mezõgazdasági Garancia Alap.
Ezek szabályai, én azt gondolom,
nagyon rövid idõn belül olyan for-
mát fognak ölteni, ami a 2007 ja-
nuári induláshoz megfelelõ jog-
szabályi és számokban is kiszá-
mítható lehetõséget jelent majd
a termelõknek. Én azt várom,
hogy a hatéves tervezési ciklus
jóval tervezhetõbb lesz a hivatal,
illetve elsõsorban a termelõk
számára, ami azt is jelenti, hogy
éves keretek, vagy akár éven be-
lüli keretek osztása lesz. Ebbõl
következik, hogy arányosan biz-
tosítva lesz a pályázati lehetõség,
hogy ha netalán lemaradna az
elsõ vagy a második körrõl va-
laki, akkor a hat éven belül akár
már a következõ évben azokat a
fejlesztéseket megvalósíthatja,
amelyrõl az elõzõ pályázati hir-
detmény kapcsán lemaradt. Én
azt tudnám javasolni mindenki-
nek, hogy ha olyan beruházást,
fejlesztést kíván megvalósítani,

amely engedélyekhez kötött, kap-
csolódik a környezetvédelem-
hez, egyéb szakhatósági enge-
délyekhez, építési engedélyhez,
mindenki próbálja meg azokat a
terveit elkészíteni. Így nem for-
dulhat elõ az a probléma, hogy
olyan szakhatósági engedélyek
hiányoznak, amelyek beszerzé-
se adott esetben több hónapot
is igénybe vehet. Egy tervezhe-
tõséget és olyan szakaszos pá-
lyázati lehetõséget várok a jövõ-
ben, amely megkönnyíti a ter-
melõnek és a hivatalnak is a mun-
káját. 

tóthsz
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Kukorica-intervenció
Az Európai Bizottság novemberben újra meghatározta az in-

tervenciós kukoricakészletekre vonatkozó minõségi követelmé-
nyeket. A probléma ezzel csak az, hogy az új szabályok a már
betakarított tengerire vonatkoznak. 

Az új rendelkezés értelmében a tört szemek aránya 10 helyett
5% lehet, az engedélyezett víztartalom 1%-kal csökkent. A pör-
költ vagy hõsérült szemek arányát pedig 3-ról 0,5%-ra változtat-
ta az unió. Ez érinti legkellemetlenebbül a magyar gazdákat, mivel
még a rendkívül meleg, száraz õsz ellenére is szárítani kell a ter-
ményt, így a hõsérülés elkerülhetetlen. Brüsszel rendelkezései sze-
rint a nem megfelelõ minõségû kukorica nem kerülhet be az in-
tervenciós raktárakba. Ez pedig a második érvágás, mivel a ma-
gyar gazdák adják – igaz, kényszerbõl – az összeurópai kukori-
ca-intervenciós készletek 76%-át, vagyis hárommillió tonnát.

A szakminiszter már korábban folytatott tárgyalásokat az eu-
rópai miniszterek tanácsánál, azonban ezek eredménytelenek vol-
tak. Ezért a magyar kormány a késõi és szakszerûtlen beavatko-
zás miatt beperelte az Európai Bizottságot. 

AGRÁRHÍREK

Ismét a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium
(FVM) lesz a fõ felelõs az élel-
miszer-biztonság kérdésköré-
ért – erõsítette meg a napok-
ban Benedek Fülöp, az agrár-
tárca szakállamtitkára. 

A balatonõszödi informális kor-
mányülésen született döntés
arról, hogy az egészséges és biz-
tonságos élelmiszerek piacra ke-
rüléséért a továbbiakban az ag-
rártárca felel. A szakállamtitkár kö-
zölte, így a minisztérium fenn-
hatósága alá kerül ismét – mint-
egy kétéves kihagyás után – a
Magyar Élelmiszer-biztonsági

Hivatal (MéBiH), valamint az ösz-
szes élelmiszer-biztonsággal kap-
csolatos szervezési és koordiná-
ciós feladat is. A humán-egész-
ségügyi kérdésekért továbbra is
az egészségügyi tárca, illetve az
Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
lesz a felelõs – húzta alá Benedek
Fülöp. A kérdést – jelezte a szak-
államtitkár – várhatóan a soron kö-
vetkezõ kormányülésen tárgyalja
majd a kabinet az FVM elõter-
jesztésében. Arról Benedek Fülöp
még nem tudott pontos informá-
ciót adni, hogy az élelmiszerbiz-
tonsági kérdések felügyelete mikor
kerül vissza az agrártárcához. Ez
a kormány döntésének függvénye

– mondta a szakállamtitkár, ám
nem tartotta kizártnak, hogy a fel-
ügyelet akár már jövõ év január
1-jétõl ismét az FVM-é lesz. A költ-
ségekkel kapcsolatban arról tá-
jékoztatott, hogy a MéBiH eseté-
ben a források rendelkezésre áll-
nak, mivel a hivatal visszatelepí-
tése az agrártárcához létszám- és
költségvetési jogcímmel együtt
történik. Ám a további többletfel-
adatokra a kormánydöntést kö-
vetõen kell többletforrásokat biz-
tosítani az FVM számára, mert a
minisztériumnál ágazati, költség-
vetési fejezetben megjelölt forrá-
sok nem állnak rendelkezésre a
végrehajtáshoz – mutatott rá
Benedek Fülöp.

Új költségvetési idõszak indul januártól

AKTÍVAK RÉGIÓNK GAZDÁI

Agrár-környezetgazdálkodás
A legtöbb vidékfejlesztési for-

ráshoz az agrár-környezetgaz-
dálkodási (akg) intézkedéssel
jutottak a hazai piaci szereplõk
2004–2006 között, de a nagy ér-
deklõdés miatt 100 milliárdos
determináció húzódik át a
2007–2013-as új uniós költség-
vetési ciklusra. 

Ez az oka annak, hogy az ag-
rártárca 2009-ig várhatóan nem ír
ki újabb környezetvédelmi pályá-
zatokat. Pénzfelhasználási szem-
pontból teljes sikerrel zárult a
Nemzeti vidékfejlesztési terv (NVT)

agrár-környezetgazdálkodási (akg)
intézkedése. Sõt a fokozott érdek-
lõdés miatt jelentõs többletforrás-
igény merült fel a 2004–2006 kö-
zötti NVT-s ciklusban. Emiatt az ag-
rártárca más vidékfejlesztési intéz-
kedések felhasználatlan pénzeit
csoportosította át akg-célokra.

A kiírt pályázatokon összesen 23-
24 ezer gazdálkodó kapcsolódott
be a programba, amely a környe-
zetbarát gazdálkodás térhódításá-
ban és a vidéki környezet megõr-
zésében játszott meghatározó sze-
repet. A termelõk a környezetkímélõ
gazdálkodás miatti pluszköltsé-
gekre és bevételkiesésekre kap-

hatnak kompenzációt. Az akg-in-
tézkedés 1,5 millió hektárra és 62
ezres állatállományra terjedt ki a
2004–2006 közötti idõszakban. A
nyertesek ötéves támogatási szer-
zõdést kaptak, amely 2009-ig szól.
Az éves lekötött pénzigény 44 mil-
liárd forint, amely összesen 220 mil-
liárdot tesz ki. Az NVT-kifizetések 80
százalékát az akg-kiutalások adják.

A jelentõs számú igénylés miatt
az agrár-környezetgazdálkodási jog-
cím kapta a legtöbb támogatást az
NVT-n belül 2004–2006-ban. A mint-
egy 300 millió eurós (78 milliárd fo-
rint) eredeti keret több lépcsõben
csaknem 150 millióval, 450 millió eu-
róra (114 milliárd forint) bõvült. A for-
ráskeret azonban az átcsoportosí-
tások ellenére is szûkös volt, ezért
az agrártárca – ellentétben más in-
tézkedésekkel – az idén nem írt ki
újabb pályázatokat. A helyzetet ne-
hezíti, hogy a jövõ évtõl induló új
hétéves vidékfejlesztési programot
is 120-130 milliárdos akg-determi-
náció terheli, s ebbõl elõrelátható-
lag csupán 20-30 milliárdot fedez-
het a hároméves NVT-ciklusból át-
menthetõ (más jogcímekrõl elvon-
ható) összeg. 

A szûkös keret az oka annak is,
hogy csak lassan indulhat meg az
úgynevezett Natura 2000 prog-
ramba sorolt területek bekapcso-
lása a vidékfejlesztési intézkedé-
sekbe. A mintegy kétmillió hektá-
ros Natura terület zöme 2009-tõl
kaphat akg-s támogatásokat.
További általános változtatásként az
agrártárca várhatóan nem hirdeti
meg az akg-n belüli szántóföldi alap-
programot a 2007–2013-as uniós
költségvetési ciklusban. Ezzel töb-
bek között az esetleges újabb túl-
jelentkezéseket igyekszik megelõzni.
Ugyanakkor átlagosan 10-15 szá-
zalékkal növeli az ökoszántó-, szõlõ-
gyümölcs, illetve az integrált gyü-
mölcsterületekre fizetett akg-ösz-
szegeket a 2007–2009-es idõszakra.

A jövõ évtõl több szem-
pontból is új korszak kezdõdik
a hazai mezõgazdasági ter-
melésben. A bioüzemanyag-
biznisz beindulásával számos
növénytermelõ agrárvállalko-
zás belsõ szerkezetváltást hajt-
hat végre, míg mások – a bio-
dízelt és -etanolt gyártó cégek
belépésével – jobb értékesítési
lehetõséghez juthatnak.

Torgyán József már 1998–2002
között, agrárminiszterként több-
ször említette a bioüzemanyag-
elõállítás felfuttatását, ekkor azon-
ban még sem a szabályozási, sem
a támogatási, sem a felhasználá-
si háttér nem volt adott ahhoz,
hogy rövid távon gyors eredmé-
nyeket lehessen elérni.

Más a helyzet ma, amikor az
unió tagjaként, közösségi források
felhasználásával jelentõs központi
projekteket lehet beindítani és
végrehajtani. De a kecsegtetõ be-
fektetési lehetõségeket jelzi, hogy
több (külföldi) cég önerõbõl is haj-
landó komoly bioüzemanyag-ipari
beruházásokba fogni. Valószínû-

síthetõ, hogy a bioprogrammal el-
sõsorban a repce- és a kukorica-
termelõ vállalkozások járnak jól, de
más növények felhasználása is
szóba jöhet. Ugyanakkor már
most biztosra vehetõ: agrárirányí-
tási szinten koordinációra van
szükség ahhoz, hogy a megépü-
lõ feldolgozók alapanyagigénye ne
haladja meg a termelési kapaci-
tásokat. Az agrártárca a közel-
múltban többször is deklarálta,
hogy a befektetési szándékokat
össze kívánja hangolni a regionális
növénytermelési lehetõségekkel.
Ez azonban jól láthatóan nem
nyugtatta meg a hazai állattartó-
kat, akik további garanciákat kér-
nek. A feszültséget az okozza,
hogy az állattenyésztõ vállalkozá-
sokat a szûkülõ piac és jövedel-
mezõség eleve megviselte az el-
múlt években, most pedig – újabb
csapásként – kigazdálkodhatatlan
takarmányár-robbanástól tartanak
a biobiznisz erõsödése miatt.

Vetélkedõsorozatot hirdet
a megye diákjai számára a
Miskolci Egyetem Mûszaki
Földtudományi Kara. A té-
mákat és a vetélkedõ me-
netét a Magyar Olajipari
Múzeummal közösen szer-
vezett szakmai napon is-
mertették a résztvevõkkel.

Fejlõdés és környezet. Ez volt
a mottója és a címe a szakmai
fórumnak, amelyet az egyete-
men tartottak a földtudományok
ismerõinek és az azok iránt ér-
deklõdõknek. Mert a diákok ér-
deklõdésének felkeltése fontos
szempont minden szakmabé-

li számára. A földtudományok
néhány éve egyre fokozódó
szakemberhiánnyal küzdenek,
szakmunkás-, technikus- és
mérnök-szinten egyaránt. Pe-
dig a szakemberek szerint az
a terület is sok szépséggel ren-
delkezik, és a megélhetést is
biztosítja.

A vetélkedõ háromfordulós
lesz. A résztvevõ középisko-
lákban kezdõdik, a partnervál-
lalatoknál folytatódik és végül
az egyetemen zárul. A díjki-
osztó március elsõ napjaiban
lesz az Ásványfesztiválhoz kap-
csolódóan. A fõdíj egy európai
kalandtúra az energia világá-
ban.

FÖLDTUDOMÁNYI
VETÉLKEDÕ

Felfuthat
a bioüzemanyag-biznisz

AZ FVM-NÉL
AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

A pályázatok nagy része gépberuházásra szólt.

Az enyhe õsz miatt még min-
dig gyûjtik a lehullott faleveleket
Miskolcon. Több ezer köbmétert
szállítottak már el eddig is, folya-
matos munkát ad viszont az,
hogy még nem állt be a fagy, így
a fák nem egyszerre, hanem fo-
lyamatosan hullatják levelüket. A
munkát tömörítõgépekkel is gyor-
sítják, de az enyhe idõ miatt va-
lószínûleg sokáig eltart. Ha át-
adják Hejõpapiban a komposz-
tálót, a közterületeken össze-
gyûjtött növényi hulladékot hasz-
nosítani is tudják majd.

MÉG
GYÛJTIK



2006. december 9. MÛSOR 5

December 5. és december
23. között tartják a Városház
téri Meseházikóban Ünnep-
váró Mikulástól karácsonyig
címmel Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzatának ren-
dezvénysorozatát.

Állandó programok:
– Karácsonyi alkotómûhely gye-

rekeknek – ajándékok, díszek,
meglepetések készítése – min-
dennap 15.00 órától 17.00 óráig.

– Kürtõskalács, forró tea, for-
ralt bor, vendéglátás.

Kísérõ programok:
– Ünnepi hangulat a Betle-

hemnél – kórusok bemutatkozá-
sa – péntek és szombat 16.00 –
16.30 óráig.

– Alkalmanként állatsimogató,
hóesésben hóemberépítés.

December 9., (szombat) 17.00
óra: Micimackó – a Pécsi Sándor
Guruló Színház elõadásában.

December 10., (vasárnap) 17.00
óra: Köszöntünk téged Télapó –
a Diri-Dongó Együttes koncertje.

December 11., (hétfõ) 16.00 óra:
Óvodások ünnepe.

December 12., (kedd) 17.00 óra:
Baross Gábor Szakközépiskola
Diákszínpadának elõadása.

December 13.,  (szerda) 17.00
óra: Luca-napi gyermek táncház
a Számadó Zenekarral.

December 14. (csütörtök) 17.00
óra: Didergõ Zuzmóka – a Kala-
majka Bábszínház produkciója.

December 15., (péntek): 16.00 óra
Bársony János Általános Iskola és
a Hunyadi János Általános Iskola ün-
nepi mûsora. 17.30 óra Bebop Big
Band koncert – a  Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépiskola
növendékeinek elõadásában.

December 16., (szombat): 16.00
óra Rumcájsz és Manka – a
MiaManó Színház mûsora. 18.00
óra „Rock and Roll karácsony” -
a Hot Road Band zenekarral.

December 17., (vasárnap) 17.00
óra: Bobo és Karcsi bácsi gyer-
mekmûsora.

December 18., (hétfõ) 16.00 óra:
Óvodások ünnepváró mûsora.

December 19., (kedd) 17.00 óra:
Baross Gábor Szakközépiskola
Diákszínpadának mûsora.

December 20., (szerda) 16.00
óra: Óvodások bemutatkozása.

December 21., (csütörtök) 17.00
óra: Számadó Zenekar ünnepi
koncertje.

December 22., (péntek) 17.00
óra: Miskolci Ütõs Együttes ka-
rácsonyi koncertje.

December 23., (szombat) 17.00
óra: Vaga Banda Együttes gó-
lyalábas komédiásainak elõadá-
sa.

A Meseházikó programjai in-
gyenesen látogathatók.

Négy és fél évtizede áll a két
egyemeletes görög kereske-
dõház helyén a földszint + 5
emeletes és az árkádsor + 3
emeletes társasház. 

A Kmetty Gyula tervei alapján ké-
szült foghíj-beépítést 1960-ban
adták át. A jelenleg MIK Zrt. által
vállalkozásban kezelt társasház-
nak 28,90%-a önkormányzati,
71,10%-a magántulajdon. Homlok-
zati és tetõfelújítására a Fõutca
Plaza Projekt keretében ebben az
évben került sor. Az önkormányzat
a 23. számú társasház alatti árká-
dot megvásárolta, s ezáltal bizto-
sította a Déryné park megnyitását
a fõutca felé. A szoborpark kiala-
kításához, az árkád „átjárhatósá-
gához” szükség volt az épülettel
egyidõs egykori virágbolt lebontá-
sához. Ezzel a Weidlich-udvar mel-
lett megteremtõdött egy másik át-
járás lehetõsége az Antall József
park felé.

A Széchenyi u. 21. sz. épület be-
járata az utcai front nyugati har-
madában volt, tehát a telek a kele-
ti határon épült be a Pece patak
medre irányában. Az építtetõ Pilta
Mihály, a görög kompánia egyik
elöljárója volt, s azon kevesek közé
tartozott, akik magyar nemességet
kaptak érdemeik elismeréseként.
Pilta Mihály mellett a telken még öt
családnak volt kisebb-nagyobb la-
kórésze. 1846-ban nõsült be a Pilta
családba Xiffkovics Emil földbirto-
kos, aki Miskolc leggazdagabb em-
bereként 81 éves korában, 1921-ben
halt meg. Az õ leányát vette el a mis-
kolci görögkeleti egyházközség
gondnoka, Dadányi Sándor. A csa-
lád ekkor vásárolta meg a szín-
házzal szomszédos épületet, s las-
san bekerült a köztudatba a
Xiffkovics–Dadányi-házak elneve-
zés.

A Széchenyi u. 21. sz. alatti épü-
let 27 méteres homlokzatú, egye-
meletes, 9 tengelyes üzletház volt,
s mint a 23. számú is, 1960-tól mû-

emlékké nyilvánított épület. A
Széchenyi u. 23. számú épület
bontásakor megtalálták annak egy
méter vastagságú, cementált ha-
barcsba rakott szivacsos mésztu-
fa-falrészeit, amelyek a XV–XVI.
századi elõdépítménnyel voltak ér-
telmezhetõk. A Miskolcon ismert
Almássy-család egyik tagja a XVIII.
század végén épített erre késõba-
rokk stílusú, egyemeletes, emele-
tén hatablakos, földszintjén két üz-
lethelyiséget rejtõ, középen kõke-
retes kapubejáróval ellátott házat.
A kapubejáró zárókövén még a

bontáskor is látható volt az 1793-
as évszám. Ezt a házat a XIX. szá-
zad végén Adler Károly tervezte át
koraeklektikus stílusban.

A két épületet ma már nem le-
hetne lebontani. Négy és fél évti-
zeddel ezelõtt a „leegyszerûsítés”
és a „foghíjbeépítés” címkéjével el-
látva lehetett. Ezek helyén áll ma a
két társasház, amelynek homlok-
zatán változtatni nem lehet, csak
más, a környezetbe illõbb színt
adni. Ez a „színváltás” és portál-
felújítás történt meg a közelmúltban.

Dobrossy István

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

Ismeri Ön az art-mozikat?

A megújuló belváros (33.)

TÁRSASHÁZ GÖRÖG GYÖKEREKKEL

Programok Miskolcon

ÜNNEPVÁRÓ MIKULÁSTÓL
KARÁCSONYIG

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. december 11–2006. december 17.

DECEMBER 11., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Vidék Világa, mezõgazdasági
magazin 19.40 Amirõl a kínai for-
rások mesélnek 20.00Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Zsarujátszma, amerikai film (h)
23.00 Képújság.

DECEMBER 12., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25Magazinmûsor (élõ),
benne: Sport 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 DVTK–REAC labda-
rúgó-mérkõzés 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Nyerõ páros, amerikai–NSZK
film (h) 23.00 Képújság.

DECEMBER 13., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00Miskolc Ma (ism.) 19.30Kéz-
nyújtásnyira, a fogyatékkal élõk
magazinja 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00 Po-
koli alku, amerikai film (h) 23.00
Képújság.

DECEMBER 14., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
13.00 Miskolc Város Közgyûlésé-
nek közvetítése 18.00 Miskolc Ma,
hírmûsor 18.25 Miskolc Város
Közgyûlése közvetítésének foly-
tatása (Amennyiben a közgyû-
lés közvetítése 23 óra elõtt ér
véget, visszakapcsolunk a Há-
lózat Televízióra) 23.00 Képújság.

DECEMBER 15., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Képúj-
ság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.30 Múzsa, kulturális
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Ha én gazdag lennék…,
gazdaságtudományi talk-show
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Én az orrszar-
vúakkal vagyok, dél-afrikai film (h)
23.00 Képújság.

DECEMBER 16., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Képúj-
ság 15.00 DVTK–REAC labdarú-
gó-mérkõzés (ism.) 17.00 A Háló-
zat mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.30 Útravaló, au-
tósmagazin (ism.) 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 A máriapócsi
kegykép Miskolcon 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Sztár a lelke mindennek, ameri-
kai film (h) 23.00 Képújság.

DECEMBER 17., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 09.30 Kép-
újság 15.00 MJJSE–Újpest jég-
korong-mérkõzés 17.00A Hálózat
mûsora 17.30 Képújság 17.55
Mûsorismertetés 18.00 Krónika,
heti hírösszefoglaló magazin
18.30 Veterán autók találkozója
19.00 Krónika (ism.) 19.30 Múzsa,
kulturális magazin (ism.) 20.00
Krónika (ism.) 20.30 Hírháló (h)
21.00 Szörfös és királyfi, ameri-
kai film (h) 23.00 Képújság.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

MOZIMÛSOR MISKOLCON
Kossuth mozi: december 14–december 17. között 16.30,

18.30, 20.30 órakor, december 18–december 20. között
14.30-kor is Idegölõ, magyar–görög vígjáték.

Hevesy filmklub: december 14–december 20. között 17, 19, 21
órakor Vadászat angolokra, magyar játékfilm.

Mûvészetek Háza Uránia terem: december 14–december 20.
között 15.30 órakor Asterix és a vikingek, animációs film. December
14–december 20. között 17.45 és 20 órakor Taxidermia, magyar já-
tékfilm. December 17-én, 14.30 órakor Elveszett papagáj, mesefilm. 

Mûvészetek Háza Béke terem: december 14-én, 20 órakor, de-
cember 15–december 20. között 15.30 és 20 órakor A leggyorsabb
indián, életrajzi film. December 14–december 20. között, 18 órakor
Asterix és a vikingek, animációs film. December 14-én, 16 órakor
TIT utazók klubja: Anyádat is, romantikus dráma. December 17-én,
14.30 órakor Kutyasétáltatás, magyar film.

Advent elsô vasárnapjától világítanak az ünnepi fények.

Hagyományteremtõ szándékkal
jótékonysági hangversenyt rendez
vasárnap négy órától a minorita
templomban a Tüskevár Általános
Iskola és Óvoda, ahol az értelmi-
leg akadályozott gyerekeket ne-

velik. A kezdeményezés rendha-
gyó. A koncerten az intézmény
óvodásai és tanulói mellett a
gyógypedagógusok is fellépnek.
A befolyt összegbõl az intézmény
két alapítványát támogatják.  

Kocsis Zoltán, a Nemzeti Filhar-
monikusok zeneigazgatója ve-
zényli a Miskolci Szimfonikus Zene-
kart december 11-én 19.00 órától
a Mûvészetek Házában. A hang-
verseny a Népszerû Zenei Esték
bérletsorozat keretében kerül meg-

rendezésre. Mûsor: Weiner: Szere-
nád, Sztravinszkij: Zongoraverseny,
Dvorzsák: VIII. (G-dúr) szimfónia.
Zongora: Tóth Erika.

Jegyek a koncertre a Mûvésze-
tek Háza jegyirodájában kapha-
tók. 

December 16-án (szombat),
16.00 – 24.00 között a Herman
Ottó Múzeum kiállítási épüle-
tében Adventi estét tartanak.

Programok: Karácsonyi Kis-
gömböc játszóház: a gyerekek és
a felnõttek délelõtt (9.00–13.00) fe-
nyõdíszeket készíthetnek több-
fajta stílusban, majd délután
(16.00–20.00) a gyertyaöntést és
az üvegfestést próbálhatják ki.

Nosztalgia fotó: a várostörténeti
kiállítás enteriõr részében em-
lékfotók készülnek majd az ér-
deklõdõ látogatókról a régmúlt
idõk stílusában. 

Múzeumi bolt: A múzeumi bolt
ásványokkal, múzeumi kiad-
ványokkal és ajándéktárgyakkal,
valamint egyedi kézmûves ter-
mékekkel várja az érdeklõdõket.

Kiállítás „Munkácsy kortársai és
kortársaink” címmel a 19. száza-
di és mai magyar festõk alkotá-
saiból. Válogatás Munkácsy
Mihály mellett, többek között
Barabás Miklós, Borsos József,
Ligeti Antal, Than Mór, Székely
Bertalan, valamint Duliskovich

Bazil, Péreli Zsuzsa, Roskó Gábor,
Szilágyi Júlia mûveibõl.

Koncertet ad a Jazz Inside
együttes (20 órától). Az ebben az
évben alakult öttagú zenekar,
kellemes hangulatú, könnyen hall-
gatható és élvezhetõ számokat
játszik. Repertoárjuk a standard
jazztõl a smooth jazz-en a jazz
blueson át a jazz funkig és a latin
jazzig terjed.

Forró Italok Fesztiválja. A mú-
zeum udvarán pavilonok és fûtött
sátor várja az érdeklõdõket.

Italok: forralt bor, grog, puncs,
krampampuli, forró koktélok (pl.
forró méz), kávé- és teakülönleges-
ségek, magyar pálinkaremekek.

Ételek: bográcsban fõtt kor-
helyleves, tócsni-fantáziák, sült
tök, sült gesztenye, diós és mákos
bejgli, káposztás és füstölt sajtos
pogácsák.

BorNívó Borszalon: a múzeum
épületében a miskolci Bornívó bor
és ajándék-szaküzlet bor és
szörpkínálatából választhat min-
denki kedvére. 

A múzeumi rendezvényekre a
belépõ 300 Ft, a Forró Italok
Fesztiváljára ingyenes!

ADVENTI ESTE 
A MÚZEUMBAN

KOCSIS VEZÉNYEL

Jótékonysági hangverseny
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A Miskolci Hõszolgáltató Kft. 
minden kedves partnerének és felhasználójának 

kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, 

békés, boldog új esztendõt kíván!

„„SSzzéépp  TTüünnddéérroorrsszzáágg  ttáámmaadd  ffeell  sszzíívveemmbbeenn,,
IIllyyeennkkoorr  ddeecceemmbbeerrbbeenn

AA  sszzeerreetteettnneekk  ccssiillllaaggáárraa  nnéézzeekk,,
MMeeggsszzáállll  eeggyy  ttiittkkooss,,  ggyyöönnyyöörrûû  iiggéézzeett..””

JJuuhháásszz  GGyyuullaa::  KKaarrááccssoonnyy  ffeelléé

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KE-
RESETTEL MUNKATÁRSAKAT KE-
RES NEM ÜGYNÖKI MUNKÁRA.
TEL.: 30/687-8627, 30/640-1180.

Kerülje el a januári 

sorban állást, 

2007-es parkolóbérletét 

vásárolja meg decemberben!

2007-es parkolóbérletek 

árusítása december 4-tõl.

KÁRPÁTIA
Kávéház és Pizzéria

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

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

Kerüljön érték az ünnepeken is az asztalra!

Zsolnay porcelánok –20%!
Hétvégi extra akciók!

Étkészletek, kristály- és üvegpoharak, evõeszköz-
készletek, mûanyag áruk, konyhai felszerelések.

Miskolc, Szeles u. 71.
(Szeles úti bevásárló udvarban)

Nyitva: hétfô–péntek 8.00–16.00
szombat–vasárnap 8.00–12.00
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INGATLAN:
�� VÁSÁRLÁSRA               �� FELÚJÍTÁSRA

�� BÕVÍTÉSRE

SZABAD FELHASZNÁLÁSRA,
BÁRMIRE!

1 M FT HAVI 6900 FT-TÓL
3 M FT HAVI 21 000 FT-TÓL

IDÕPONTEGYEZTETÉS:
TÓTH ANITA 06-30/62-40-540

JELZÁLOGHITELEK!!!

�� SZEMÉLYI HITEL �� GYORSHITEL 
(5 NAP ALATT)

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

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!

AAAAzzzz     aaaakkkkcccciiiióóóó    aaaa    kkkkéééésssszzzz lllleeeetttt     eeeerrrreeeejjjjééééiiiigggg    vvvvaaaaggggyyyy     2222000000006666....     ddddeeeecccc....     33331111---- iiiigggg    ttttaaaarrrr tttt

A bükkszentkereszti Szabó György olyan képességekkel ren-
delkezik, ami kincset ér: ismeri a gyógynövények titkait. A 78 éves
öregember nagymamájától tanulta a füvekkel való gyógyítás for-
télyait, vagyis azt a tudást, melyet nemzedékek alatt halmozott fel
a népi bölcsesség. Azt vallja, hogy „a gyógynövényekben olyan
tökéletes gyógyszereket adott nekünk a természet, amelyekhez
foghatót emberi kéz nem tud elõállítani.”

DDiiaabbeessss  tteeaakkeevveerréékk
((GGyyöörrggyytteeaa))

Öt komponensbõl álló teakeverék a cukorbetegség kezelésé-
re. Szabadalmazott õsi receptúra szerint készül. Minden össze-
tevõje hazánkban honos és régóta használatos gyógynövény.

A keverék rendszeres fogyasztásával csökken a cukorszint, javul
a kedélyállapot, rendezõdnek a testsúlyproblémák. Megszûnik a
cukorbetegségre jellemzõ idegesség, álmatlanság, depresszió. A
tea gyorsítja az anyagcsere-folyamatokat, lassítja a szövõdmé-
nyek kialakulását. Rendszeres és folyamatos fogyasztása az orvos
által elõírt gyógyszeres terápia változatlan betartása mellett aján-
lott kezdõdõ és kialakult cukorbetegség esetén egyaránt.

1054 Budapest, Bank utca 6.
Tel.: 06-1-269-3359

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 33.
Tel.: 06-46/390-278

info@gyorgytea.hu; www.gyorgytea.hu  

Ha kell egy jó mester:
Tel.: 06-20/238-8428

Mesterember SzervizSzolgálat!
http://mesterember.n1.hu

Már most gondoljon a karácsonyra!

Ajándékozzon szeretteinek
SorsKönyvet,

használati útmutatót az életéhez!

Tel.: 06-20/475-0272
http://asztrostudio.doctor.hu

Vajon mennyivel
lenne sikeresebb,
ha pontosan
ismerné a lehetõségeit?

KURATÓRIUM
A Szent Flórián Alapítvány 

köszöni azoknak,
akik felajánlották

2005. évi adójuk 1%-át, 
összesen 70 618 Ft-ot, 

ezzel segítve
a tûzoltóság munkáját.

Adószám: 18415492-1-05

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Munkaügyi Központ

kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag

boldog új évet kíván valamennyi,
a Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP 1.1

megyei programrészének megvalósításában
közremûködô partnerének.

Az Európai Szociális Alap támogatásával

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

A mi karácsonyi 
ajándékunk Önnek:
Amennyiben febr. 28-ig bármilyen kül- vagy belföldi útra be-
fizet, vagy repülõjegyet vásárol, úgy egy 10 000 Ft-os uta-
zási utalvánnyal ajándékozzuk meg, melyet jövõ nyári fog-
lalásaihoz használhat fel.

Szilveszterezzünk együtt!

MMÁÁLLTTAA repülõvel dec. 28-tól 6 nap/5 éj 111199  990000  FFtt//ffõõttõõll
RRÓÓMMAA repülõvel dec. 29-tól 5 nap/4 éj 112255  99000000  FFtt//ffõõ

MMEEXXIIKKÓÓ H. Maya Caribe*** 9 nap/7 éj all incl. ellátással 
440099  990000  FFtt//ffõõttõõll

+reptéri illeték 18 000 Ft-tól, +foglalási díj 1000 Ft,
+1,2% storno biztosítás, +BBP 540 Ft/fõ/nap

Vállalkozók bálja Lillafüred – Palotaszálló
2007. február 9.

Vásárolja meg idõben belépõjegyét, vagy kösse össze
egy kellemes wellness hétvégével a báli mulatságot!

Belépõjegy: 1144  440000  FFtt//ffõõ
1 éjszakai szállással: 

2288  000000  FFtt//ffõõ + 336 Ft stornobiztosítás
2 éjszakai szállással + vacsorával: 

4455  000000  FFtt//ffõõ + 540 Ft stornobiztosítás

BBôôvveebbbb  ffeellvviilláággoossííttááss::
IBUSZ Utazási Iroda

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..
TTeell..::  4466//332244--441111,,  550088--221111

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 

minden eddigi és leendõ partnerünknek!

Karácsonyra 
ajándékozzon

nyelvtanfolyami kupont vagy
komplett nyelvtanfolyamot!

Választható nyelvek: angol, német,
spanyol, olasz, orosz, holland.

BILANG NYELVISKOLA 
Tel.: 46/327-689



Új sorozatunkban Fecske
Csaba költõ, író beszélget pá-
lyatársaival költészetrõl, ma-
gánéletrõl, közéletrõl, az iroda-
lom fontosságáról. Ezen a héten
Csorba Piroskát kérdezte.

– Amikor Szuhakállóból Miskolcra
költöztetek, azt hittem, többször fo-
gunk találkozni. Nem így történt.
Mintha begubóztál volna, kevés he-
lyen mutatkozol. Miért?

– Kosztolányi azt mondta egyszer,
igaz más kontextusban, hogy semmi
sem vezethetõ vissza egyetlen okra.
Ez sem. Tanár vagyok, teljes óra-
számban tanítok, nem tudom
magam bármikor szabaddá tenni.
Az alkotásra, írásra nem jár óra-
kedvezmény, szabadnap. (Nem vé-
letlen talán, hogy Jókai Annától
Vass Tiborig olyan sokan hagytak
fel a pedagógusi munkával.) 

Amikor Miskolcra költöztünk, a
fiam tízéves volt, a lányom tizennégy
múlt. Nekem fontos volt, hogy sza-
bad perceimet velük, a családom-
mal töltsem. Ösztönösen éreztem
azt, ami azóta tudatosult is bennem:
a gyerekeknek az itt és most a fon-
tos, visszamenõleg nem pótolhat-
ja egyetlen anya sem, amit elmu-
lasztott. A gyerekeimnek nem volt
pótmamájuk, bébiszitterük, s nem
a nagymamák nevelték õket.

Végül pedig: írni nem lehet tár-
saságban. Az íráshoz belsõ csönd
kell, magány, elvonultság, a lélek kü-
lönös állapota. 

S az okok között ott van még az
én ambivalens természetem is: egy-
szerre szeretem és nem szeretem
a nyilvánosságot (az írás többszö-
rösen kódolt exhibicionizmusa en-
nek tökéletesen megfelel). Tanárként
több száz gyerekkel kommunikálok
napi 5-6-7 órában (vajon egy tele-
víziós showman bírná azt, amit pe-
dagógus tesz – nevetséges „gá-
zsiért”?), s mivel inkább vagyok int-
ro-, mint extrovertált, ezt gyakran ele-
gendõ ’nyilvánosságnak’ érzem…
Néha fáraszt, hogy emberek között
legyek.

– Nem vagy jelen tehetségedhez
mérten az irodalomban. Egyszer
azt nyilatkoztad, hogy könnyen írsz.
Miért hogy késlekedik az átütõ siker?

– A kérdésedben ott rejlik az az
állítás, hogy tehetséges vagyok.
Köszönöm, hogy így gondolod. S
bár az Arany János-i „örök kétely”
bennem lakik, valahol mélyen na-
gyon pontosan tudom, hogy mit
érek. Annak a régi nyilatkozatom-
nak csak az egyik felét idézted, a
teljes mondat így szólt: „könnyen
írok, de nehezen élek”. Ez ma is így
van: bár a „nehéz” ma már mást
takar, mint fiatal koromban.

Vajon az átütõ siker mindig a leg-
jobbak osztályrésze volt? Vajon
nem volt-e példa rá, hogy a fele-
dés homályába hullott percem-
berkék, szabolcskamihályok voltak
a maguk jelenében a legsikere-
sebbek? Vajon az átütõ siker egy-
értelmûen a tehetség jele? Vajon
annyira fontos a siker? Vajon nem
hasonlít a siker természete a sze-
rencsééhez: vakon hullik valaki
ölébe, s olykor nem áldásnak, de
átoknak bizonyul? Vajon miért nem
volt átütõ sikere József Attilának,
amíg élt vagy Kertész Imre

Sorstalanságának az elsõ megje-
lenés idején? 

Az átütõ siker külsõ; az alkotás
öröme, kínja, kényszere belsõ fo-
lyamat. Vajon az életünk külsõ élet
vagy belsõ élet elsõsorban? Vajon
érdemes ez utóbbit az elsõért el-
nyomni, föláldozni – vagy egysze-
rûen csak elfeledkezni róla? Vajon
volt-e valaha az életem célja az, hogy
sikeres legyek? Vajon mi az a siker
egyáltalán? Az, ha sokan olvassák,
amit írsz? Az, ha a kritikusok jót írnak
róla? Ha díjat adnak érte? 

Lehet, hogy az, amit írok, s ami-
nek jelen pillanatban csak egyetlen
olvasója van, fontosabb mindennél,
amit valaha írtam. Lehet, hogy fon-
tosabb mindennél, amit valaha írtak.
Lehet, hogy jelentéktelenebb min-
dennél, amit valaha írtam vagy va-
laha írtak. Ki dönti el, mi a fontos és
mi a jelentéktelen? 

– Tankönyveket is írsz, a versrõl írott-
ról azt mondták irodalmár- és ta-
nárbarátaim, hogy a legjobb könyv
ebben a témában. Számodra mi a fon-
tosabb, a tanítás vagy az alkotás?

– Nincs sorrend. Nincs fontosabb.
Nincs választás. A kérdés akkor
lenne valódi, ha meg tudnék élni a
tanári fizetésem nélkül. De nem
tudok.

– Anya vagy, feleség, háziasszony,
tanár, költõ, író. Össze tudod-e
egyeztetni különbözõ tevékenysé-
geidet? Melyik feladat a legfonto-
sabb, melyik a legnehezebb?

– Mindannyian sokféle szerepet
élünk meg, ez természetes, ebben
nem látok semmi rendkívülit. Azt,
hogy melyik szerepem a legfonto-
sabb, már nagyon régóta biztosan
tudom. Az anyaság az. A verseim-
mel, írásaimmal talán adok valamit
számomra ismeretlen embereknek,
talán nem; tanárként biztosan ha-
tással voltam, vagyok diákok szá-
zaira, ezreire – ez a hatás talán több-
ségében pozitív, talán fontos az il-
letõnek. Csakhogy rajtam kívül

mások, sok jó pedagógus is hatott,
hat a diákokra; remek könyvek és
versek adnak katartikus élménye-
ket az olvasóknak. Ahogyan házi-
asszonyként sem vagyok pótolha-
tatlan, hiszen az édesanyám, az
anyósom remekül sütnek-fõznek,
ahogyan a lányom is – a vejem szá-
mára ma az õ fõztje a legfinomabb
a világon. (Menyem még nincs, így
róla nem nyilatkozom).

Egyetlen „szerepem” van, amely-
ben nem tud pótolni senki. Ez az
anyaság. Abban a két emberben,
akit fölneveltem, ott vagyok én is:
minden tudásommal és esetlensé-
gemmel, bizonyosságommal és bi-
zonytalanságommal, értékrendem-
mel és gondolataimmal. Az em-
bernek lehet több kedves írója, köl-
tõje, tanára, még házastársa is: de
édesanyja (s itt most nem feltétle-
nül a vér szerinti leszármazást
értem) nincs több.

Az életem legnagyobb ajándéka,
hogy gyermekeim vannak: lányom
és fiam. Hogy megszülhettem õket,
hogy gondjaimra bízattak. S most
éppen azt érzem, mennyire nehéz
anyának lenni. Azért, mert fizikailag
távol vannak a gyermekeim: a lá-
nyom Svédországban él a férjével,
a fiam – a japán kormány ösztön-
díjával – Tokióban végzi az egye-
temet 2004 óta. Egy évszázadnak
tûnik az a két év, amióta elment, s
legalább annyinak az a három év,
ami még hátravan. Az elszakadás,
a hiány fájdalmában élek, és ez
nehéz. Nézegetem ezt a fájdalmat,
figyelem a természetét… Gazda-
gabb vagyok hát megint valamivel,
az élet ismét tanít valamire: most
éppen arra, milyen arca van a hi-
ánynak, ami itt szûköl a szívem-
ben… Megtanít az elengedésre –
talán, hogy mire eljön az idõ, ami-
kor egyszerre kell mindent elen-
gednem, ne legyek felkészületlen. 

Fecske Csaba
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A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet

az alábbi helyiségek bérbeadására határozatlan idõre

A pályázatok postai feladásának határideje 2006. 12. 18.
A postai feladás címe 3501 Miskolc Pf. 78.

Az Árpád u. 2. szám alatti bérlemény 2006. december 31-ig lakott, a bérleményt kiürítés után
lehet birtokba venni. A bérlemény portálfelújítását hat hónapon belül el kell végezni.
A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ érvényû feltételeit pályázati 
ismertetõ állapítja meg. A teljes pályázati dokumentáció letölthetõ a MIK. Zrt. honlapjáról www.mikrt.hu
További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda (Miskolc, Széchenyi u. 60. Tel.: 516-287).

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Cím Vetített alapterület Pályázható tevékenységi kör A megtekintés idõpontja

Árpád u. 2. 114 Minôségi cukrászda és kávézó 2006. 12. 14. 10.20–10.30
Szentgyögy u. 15. 17 üzlet, iroda 2006. 12. 14. 15.20–15.30

TÖLTSÖN EL
PÁR  TARTALMAS  NAPOT GYÔRBEN

ÉS KÖRNYÉKÉN
ideutazóknak,  átutazóknak

olcsó, tiszta, barátságos
szálláslehetõséget biztositunk

SPORT PANZIÓ
H9025, GYÕR, Bercsényi liget 1. sz.

Telefonszám: 36(96)528-630
E-mail: info@sportszallo.t-online.hu

www.sportszallo.t-online.hu
Belvárostól gyalog tíz percre, Budapesttõl, Bécstõl,

Pozsonytól autósztrádán egy órára.

Különleges,

egyedi bõr- és

szõrmepelerinek,

irha- és szõrmebundák

árusítása és készítése.

Bõr, szõrme, irha,

velúr tisztítása, festése,

javítása.

Üzlet-mûhely:

Miskolc,

Horváth L. u. 20.

Tel.: 46/509-152

Harsányi
BõrBõr -Szõr-Szõr me Kft.me Kft.

Nemzetközi szállítási kft.
nemzetközi gyakorlattal

rendelkezô 
gépkocsivezetôket 

keres 40 T szerelvényre. 

Tel.: 06-29/560-345,
30/954-5420.

„Költôk egymás közt”

A LEGFONTOSABB SZEREP AZ ANYASÁG

Balogh Zoltán, a miskolci köz-
gyûlés képviselõje, a Miskolci
Sportiskola, illetve az U 17 után-
pótlás-csapat edzõje kortársa
volt Puskás Ferencnek, és sze-
mélyesen is ismerte a világhírû
sportembert. 

Mint lapunknak elmondta, ugyan-
azt az „iskolát” járta ki õ is a ‘40-es
évek végén, ‘50-es évek elején:
gyerekkorától kezdve rúgták a bõrt
a külvárosi grundokon – illetve elõ-
ször kitömött rongylabdát, mikor mi
adódott – 12 éves korában fedez-
ték fel a Diósgyõr utánpótlás-csa-

pata számára, majd tagja lett a ma-
gyar ifjúsági válogatottnak. Edzõtá-
borokban is találkoztak Puskásékkal,
és „elõmeccseket” is játszottak az
Aranycsapat elõtt. Emberként, fo-
cistaként is sok emléket õriz a ma-
gyar válogatott egykori legendás ka-
pitányáról, aki társaival világszerte
mítoszt teremtett a magyar labda-
rúgásnak – közben azonban végig
megmaradt annak a jószívû külvá-
rosi vagánynak, aki volt. 

Balogh Zoltán a miskolci köz-
gyûlés novemberi ülése elõtt rövid
beszédben emlékezett Puskás
Ferencre, s egyperces néma felál-
lásra kérte képviselõtársait. 

PUSKÁS FERENC 
EMLÉKÉRE

MISKOLCI LÁTOGATÁS

Puskás Ferenc 1997-ben és 1999-ben is járt Miskolcon. Mindkét alka-
lommal a Calypso Kisvendéglõben ebédeltek, amely Puskás Feren-
cen kívül ekkor a vendégei között köszönthette Szepesi Györgyöt,
Hidegkuti Nándort, Grosics Gyulát, Buzánszky Jenõt, Czibor Zoltánt
is. A vendégkönyv máig õrzi beírásukat: „A világ egykor legjobb játé-
kosai köszönik a felejthetetlen vendéglátást.” Fotónkon a csapattagok
és a vendéglô tulajdonosa, Deutsch Miklós (balról a harmadik).



Ünnepi ülést tartott a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Diák-
sport Tanács, amelyen Fazekas
Miklósné DST-elnök értékelte a
2005/2006. tanév diáksport-
munkáját, majd pedig Deák
György, a Magyar Diáksport
Szövetség elnöke köszöntötte
a résztvevõket. Ezután a leg-
jobbaknak átadták a díjakat.

Az eseményt tizenkilencedik al-
kalommal rendezték meg. A Jó
tanuló, jó sportoló kategóriában
huszonkilenc pályázat érkezett,
közülük tizennégyet ismert el a
tanács. A díjazottak között jó né-
hány miskolci tanuló, illetve isko-
la is volt.

A miskolci gyõztesek. A megye
legeredményesebb diáksport
szervezete:

4–8. osztályos középiskolák:
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium.

Középiskola – kis létszámú is-
kola (leányok): Diósgyõri Gimná-
zium és Városi Pedagógiai Intézet.

Középiskola – kis létszámú is-
kola (fiúk): Herman Ottó Gim-
názium.

Középiskola – nagy létszámú is-
kola (leányok): Földes Ferenc
Gimnázium.

Természetjáró csoport kategória: 
Középiskolák: Szentpáli István

Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola.

Jó tanulók, jó sportolók: 
Gimnáziumok: Zsigmond Van-

da, a Diósgyõri Gimnázium és
Városi Pedagógiai Intézet tanulója,
a Diósgyõri Tájékozódási Futó
Club aranyjelvényes serdülõ vá-
logatott tájfutója.

Szász Zsuzsanna, az Avasi
Gimnázium tanulója, a MISI SC
aranyjelvényes válogatott atlétája.

Koncz Kinga, az Avasi Gimná-
zium tanulója, a MISI SC arany-
jelvényes válogatott atlétája.

Rögler Gábor, a Diósgyõri
Gimnázium és Városi Pedagógiai
Intézet tanulója, a MISI-DBC ser-
dülõ, ifjúsági, kadett, junior válo-
gatott birkózója.

Szakközépiskola, szakképzô is-
kolák kategória: Szöllõsi Kitti, a
miskolci Gábor Áron Mûvészeti
Iskola és Szakközépiskola tanu-
lója, a Miskolci Honvéd SE ifjúsági,
junior és felnõtt válogatott biatlo-
nistája, sífutója.

Szakolczai Fédra, a miskolci Zrínyi
Ilona Gimnázium tanulója, a
Tiszaújvárosi Kajak-kenu Club arany-
jelvényes kajak-kenu versenyzõje.

Bagdi Beáta, a miskolci Fáy
András Közgazdasági Szakkö-
zépiskola tanulója, a Diósgyõri
Kajak-kenu SE-MISI serdülõ vá-
logatott kajak-kenusa.

Felsôfokú tanintézet kategória:
Zsigmond Száva, a Miskolci
Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Gazdálkodási szak III. éves hall-
gatója, a Diósgyõri Tájékozódási
Futó Club válogatott tájfutója. 

Fogyatékos sportolók kategó-
ria: Langauer Katinka, a miskol-
ci Martin János Szakképzõ Iskola
tanulója, felnõtt válogatott bo-
csaversenyzõ.

Az általános iskolások közül a
miskolci városi sportcsarnokban

található táblára kerül Lõrincz
Vanda kajakozó, a középiskolás
kitüntetettek közül Zsigmond
Vanda tájfutó, míg a felsõfokú ki-
tüntetettek közül Zsigmond Száva
tájfutó neve.

A Megyei Diáksport Tanács

Emlékplakettet adományozott dr.
Majoros Györgynének, a Fáy
András Közgazdasági Szakkö-
zépiskola igazgatójának, Nucz
Istvánnak, a Bláthy Ottó Villamos-
ipari Szakközépiskola testnevelõ
tanárának.
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Jól tanultak és kiválóan sportoltak

DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT

A munkálatok jól haladnak, így
a tervek szerint még ebben a hó-
napban ismét birtokba veheti a
nagyközönség Miskolcon, a
Népkertben található II-es mû-
jégpályát. Néhány hét alatt sike-
rült elkészíteni a kerítést, s ugyan-
csak megfelelõ a pályatest. Egri
István, a Miskolci Jégcsarnok
igazgatója érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy már elvégezték a
nyomáspróbát is. Folyamatos a ki-
szolgáló eszközök, valamint a pa-
lánkok javítása, a pálya világítá-
sával azonban már most sincs

gond. A létesítményvezetõ el-
mondta, hogy a hamarosan meg-
nyíló jégpályára elsõsorban a
korcsolyázni szeretõ nagykö-
zönséget várják. Az elképzelések
szerint hétköznapokon 20, a hét
végén 21 óráig tart nyitva a léte-
sítmény. Természetesen arra is le-
hetõség van, hogy cégek, válla-
latok, közösségek bérbe vegyék
a pályát. A tervek szerint de-
cember 15-én nyitottak volna, ám
a vámolás elhúzódása miatt vár-
ható, hogy kis késéssel tárulhat-
nak ki a kapuk.

HAMAROSAN NYIT A KETTES

ÉVET ZÁRTAK AZ ATLÉTÁK

NYITOTT TORNATERMEK 

A napokban megtartotta évzá-
ró összejövetelét a Miskolci
Sportiskola atlétikai szakosztálya.
Volt ok az örömre, hiszen a klubok
országos rangsorában a 2006-os
esztendõben 5. helyen végzett
miskolci sportszervezet összesen
55 – az országos bajnokságon
érmet szerzett – versenyzõje ré-
szesült elismerésben. Többek kö-
zött a magyar válogatottban is
bemutatkozott Bartha László,
Dudás Gyula, Göndör Ferenc,
Kapéri Levente, Pál Robin, Pásztor

Attila, Papp Artúr, Tóth Tamás,
Nemes Rita, Staicu Simona kapott
jutalmat. Az esemény rangját emel-
te, hogy csakúgy, mint egy éve az
elsõ MISI-díjkiosztón ismét jelen
volt Rábold Gusztáv, a Magyar
Atlétikai Szövetség elnöke, aki a
MASZ alelnöke, a miskolci pol-
gármesteri hivatal kabinetfõnöke,
Melkovicsné Tömösi Katalin, vala-
mint Orosz Lajos miskolci alpol-
gármester társaságában díjakat
adott át a legjobban szerepelt mis-
kolci atlétáknak.

A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szabadidõsport Szövet-
ség ismét megrendezi ,,Nyitott
Tornatermek” nevet viselõ prog-
ramját, melynek elsõdleges célja,
hogy a helyi önkormányzatok a
lakosság számára rendszeres
testmozgási lehetõséget bizto-
sítsanak egészségmegõrzõ, sza-
badidõs, rekreációs sportese-
ményekkel. A Nemzeti Sporthiva-
tal, a Magyar Szabadidõsport
Szövetség, a megyei önkor-
mányzat, illetve a megyei test-
nevelési és sportintézet által tá-
mogatott program december 15-
tõl 2007. május 15-ig tart.
Ahogyan az korábban is volt, az
esemény ideje alatt a résztvevõ
önkormányzatok – amellett, hogy
hetente 3x60 percre térítés-
mentesen biztosítják tornater-
müket, csarnokukat az érdeklõ-
dõk sportolásához – havonta
egyszer lehetõséget teremtené-
nek a háziorvosok, védõnõk be-
vonásával az elméleti tanácsa-
dásra, tájékoztatnák a résztve-
võket a magas vérnyomással és
testsúlyproblémákkal kapcsola-
tos veszélyekre. További részle-

teket a 20/225-3409 telefonszá-
mon lehet kérni. 

Visszavont 
engedélyek

Kisorsolták a nõi kosárlabda
Magyar Kupa nyolcaddöntõinek
párosítását. Az eddig kiemelt
DKSK Miskolc együttese a fõvá-
rosi NB I/B csoportos OSC gár-
dáját kapta ellenfélül. A 8 közé ju-
tásról egy találkozó dönt. A hi-
vatalos játéknap 2006. december
28-a. Van egy kellemetlen infor-
máció is a diósgyõriekkel kap-
csolatban: a nõi tagozat ver-
senybizottsága megvizsgálta a
tartozások miatt korábban az át-
igazolásból kizárt csapat részé-
re kiadott játékengedélyek körül-
ményeit, és úgy találta, hogy az
nem felelt meg az érvényes ver-
senykiírásnak, vagyis nem volt
jogszerû. Földházi György elnök
azt nyilatkozta, hogy ezért az
érintett csapatok részére kiadott
játékengedélyeket visszavonják.

A díjazott Zsigmond testvérpár, Száva és Vanda.



III. évfolyam 53. számHIRDETÉS10

Várjuk
kedves vásárlóinkat

a régió
legnagyobb

választékával!

Miskolc, Széchenyi u. 7.

Telefon: (+36)-46/509-084
Fax: (+36)-46/348-496

E-mail:
fokusz.miskolc@lira.hu

www.fo.hu

Tervezz magadnak ruhát

és mutasd be a kifutón!

A régi magas színvonal új köntösben

RUHATERVEZÔ- ÉS
MANÖKENTANFOLYAM

A ruhatervezéstõl 
a személyiségfejlesztõ 
tréningen át a 
mozgásmûvészetig!

Felvételi és
regisztráció:
minden vasárnap

15 órától 

a Calypso Restaurant

különtermében.

Regisztrációs díj: 3000 Ft.

Tanfolyami díj: 29 900 Ft.

A teljes összeg

befizetése esetén

a karácsonyfa alá
helyezhetõ

ajándék kártyát
adunk.

TTAAKKÁÁCCSS        SSTTÚÚDDIIÓÓ
Modell
Divat

Reklám

Érdeklôdni délelôttönként lehet

a 46/416-700-as telefonszámon.

BELETÖRIK A FOGUNK???
Hazánkban a fog-

szuvasodás népbeteg-
ség, elvétve találko-
zunk olyan beteggel,
akinek nincsen lyukas
foga. Megdöbbentõ
statisztikai adatok sze-
rint személyenként
évente 0,75 darab fog-
kefét nyûvünk el, holott
3 havonta ildomos
lenne lecserélni azt!
Ehhez a – nem egészen
egy – fogkeféhez évente átlagosan 2
tubus fogkrémet használunk el…

Világviszonylatban hazánk elõkelõ helyet
foglal el a szájüregi rákos betegségek te-
kintetében, és a dohányzásnak, illetve az al-
koholnak köszönhetõen a betegek száma
egyre nõ.

A mai polgárok 60%-a általában csak akkor
megy el a fogászatra, ha fájdalma van. Ez

kétszeresen is helytelen viselkedés! Elsõsor-
ban a fogaink állapota egyre romlik, má-
sodsorban a könnyen kiszûrhetõ rákos
vagy egyéb elváltozások így nem kerülnek
felfedezésre és kezelésre. Az idõ múlása
mindkét esetben ront a helyzeten.

A Gyermekmosoly Egészséges Fogakért
Közhasznú Alapítvány a 2005–2006-os évben
elnyerte az Országos Egészségpénztár által
kiírt prevenciós (megelõzõ) pályázatot, ennek

keretén belül igyekszünk a gye-
rekeket arra tanítani, hogy szokják
meg a rendszeres fogorvosi el-
lenõrzést. A félévenkénti szûrés-
nek óriási szerepe van a fogszu-
vasodás és a rákos betegségek
megelõzésében! Rávezetjük ôket,
hogy mit tegyenek azért, hogy a
fogaik egészségesek maradja-
nak, és megmutatjuk, hogyan kell
helyesen fogat mosni.

Ebben a témakörben a gyere-
keknek egy rajzpályázatot is kiír-
tunk, melynek díjazott munkáit
ajándékokkal jutalmaztuk.

Gondolkozzunk el, és verjük a
fogunkhoz a garast, ameddig
lehet!!!

Dr. Csuka Judit
Az alapítvány fogszakorvosa

A tokaji történelemi borvidék
2002-tõl a Világörökség része, de
a világirodalomba már évszáza-
dokkal korábban bevonult.  Közis-
mert, hogy Voltaire is kedvelte ezt
az italt, de írt róla Diderot, Montes-
qieu, Balzac, Dumas és Flaubert
is. Szerepel még Tolsztoj, Ander-
sen, Ibsen, Swift mûveiben, vala-
mint Casanova visszaemlékezé-
seiben… A német nyelvû iroda-
lomban a XVI. századi születésû
Martin Opitz írt elõször a tokajiról
és a XX. századi Nobel-díjas
Heinrich Böll szintén ismerte ezt a
bort. A leghíresebb, leggyakrabban
idézett „tokaji sor” pedig Goethe
Faustjának köszönhetõ: „Euch soll
sogleich Tokayer fliessen…” 

A lipcsei Auerbach-pincében

Mefisztó is azt állítja, hogy a toka-
ji a szabadság bora! Azoknak a
magyar szerzõknek a felsorolása
pedig különösen hosszú lenne, aki-
ket megihletett a tokaji bor, akik ver-
seikben, regényeikben megörökí-
tették ezt a nemes nedût.

A megye másik világöröksége,
az Aggteleki-karszt és a Szlovák-
karszt barlangjai szintén megje-
lentek a világirodalomban, de a bar-
langokban is ott van a világiroda-
lom, sõt, némi túlzással mondhat-
juk azt is: ott van az egész világ –
meg a túlvilág. Aki lemegy a
Baradla-barlangba, az a pokol-
ban és a paradicsomban is jár. Itt
vannak a Bibliából és a mitológiá-
ból ismert alakok: Ádám és Éva,
Castor és Pollux, Paris és Heléna.
A cseppkövekben felismerték a

névadók Káin bunkóját, Ábel ko-
porsóját, Noé bárkáját, Ádám pa-
pucsát, Herkules oszlopát, Gany-
medes kútját, Nepomuki Szent
János szobrát, Damokles kardját,
Dárius kincsét, Pandora szelen-
céjét, Szemiramisz függõkertjét. A
magyar irodalom és történelem
jeles képviselõire is emlékeztetnek
a különleges cseppkövek: látható
itt Árpád apánk és a magyarok be-
jövetele, Mátyás könyvtára, az
aradi tizenhárom, valamint Arany
János és Toldi Miklós szobra meg
Petõfi koporsója is. 

A MI MEGYÉNK ÉS A VILÁG
A LÁTNIVALÓK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN CÍMÛ

KÖNYV ÉRDEKESSÉGEI

A Well-PRess Kiadó gondozásában megjelent a Látnivalók Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében címû könyv 5., javított, bõvített kiadása. A települések
látnivalóinak bemutatásán túl helyet kaptak a kötetben a helyi legendák,
mondák, és persze külön hangsúlyt kap, hogy a mi megyénkben két olyan
terület is van, amely felkerült a Világörökségek listájára. De a világiroda-
lomban is jelen van a világörökségünk, és a világörökségünkben is a világ!

Téli kollekció, folyamatosan 
megújuló árukészlettel, ünnepi 

nyitva tartással várjuk Önöket.  

Boldog karácsonyt és szeretetteljes új évet 
kívánunk minden kedves vásárlónknak!

Divat a jólöltözöttség 
36–52-es méretig.

Nôi Divat

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

MISKOLCI

FÉNYKÉPÉSZ SZÖVETKEZET

� 1 perc alatt igazolványkép
� digitális felvételek
� esküvõi mûtermi és kinti felvételek
� amatõr felvételek kidolgozása
� családi eseményekrõl helyszíni

fényképkészítés

� családi fotók
� régi képek reprodukciója
� tablóképek, naptárak készítése
� digitális felvételek kidolgozása
� fotócikkek és játékok széles

választéka

MISKOLCI

FÉNYKÉPÉSZ SZÖVETKEZET

SZÖVETKEZETÜNK SZOLGÁLTATÁSAI:

3525 Miskolc, Széchenyi út 15. sz.

Telefon: 46/508-674. E-mail: postamester@fenyszov.t-online.hu

ÜZLETEINK CÍMJEGYZÉKE

2. sz. fiók Miskolc, Széchenyi út 33. sz.  . . . . . . . . . . . . .Tel.: 46/342-708
3. sz. fiók Miskolc, Széchenyi út 76. sz.  . . . . . . . . . . . . .Tel.: 46/326-723
18. sz. fiók Miskolc, Szentgyörgy út 42–44. sz. . . . . . . .Tel.: 46/432-597
22. sz. fiók Kazincbarcika, Egressy út 52. sz.  . . . . . . . . . .Tel.: 48/312-813
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A korábban megszokottakhoz képest
az alábbi lényeges változások lesznek
a terület közlekedésében:

• A 20, 24B-s járatok megszûnnek, a
24-es autóbusz útvonala pedig meg-
változik, ezentúl a korábbi 24A-s jára-
tok útvonalán, a Repülõtér és a Búza
tér között közlekedik, így ezt a város-
részt a továbbiakban nem érinti. 

A 12-es útvonala a Repülõtér – Uitz B.
utca útvonalra módosul, így az Egye-
temvárosba utazók a 22-es autóbuszt
vehetik igénybe.

• Az Erzsébet tér – Nagyváthy utca –
Tímármalom irányába igyekvõk
számára a 21-es járat igénybevé-
telét javasoljuk, amire a Vörös-
marty vr. vagy a Szemere u. megál-
lóhelyen szállhatnak fel. A 33-as
autóbusz az Uitz B. utcai végállo-
másról indul.

• A Vologda vr., Bodótetõ felé utazók
a 1-es, 1A-s, 34-es járatot vehetik

igénybe, amire a Búza téren száll-
hatnak át. 

• A Diósgyõrbe igyekvõk számára,
az eddigiekhez hasonlóan a villa-
mosközlekedés igénybevételét
javasoljuk.

EGYETEMVÁROS
• 22: Egyetemváros – Centrum
• 29: Újgyõri fõtér – Avas kilátó
• 31: Tiszai pu. - Egyetemváros
A korábban megszokottakhoz képest

az alábbi lényeges változások lesznek
az Egyetemváros közlekedésében:

• A 20, 24B-s járatok megszûnnek, a
12-es pedig a Repülõtér és az Uitz
B. utca között fog közlekedni.

Ezzel megszûnik a Búza tér, a
megyei kórház és a Tesco közvetlen
elérhetõsége.

• A 22-es járat, melynek járatsûrûsé-
ge növekszik, az Egyetemváros –
Centrum útvonalon fog közlekedni.

Ezzel továbbra is közvetlenül érhe-
tõ el a Semmelweis Kórház, a
Centrum vagy épp a Villanyrendõr.

• A 31-es járattal az Avas II. ütemé-
bõl közvetlenül elérhetõ az Egye-
temváros, illetve a járat közvetlen
kapcsolatot teremt az Egyetem és
a Tiszai pu. között.

FELSÕZSOLCA
• 2007. január 1-jétõl Felsõzsolca

közösségi közlekedését továbbra is
a 7-es autóbusz Felsõzsolca és a
Búza tér közötti járata bonyolítja le. 

• A 7-es autóbusz útvonala kissé
módosul, mert a Búza tér felõl
haladva nem a Selyemrét felé,
hanem a Gömöri felüljáró felé köz-
lekedik, így a 7-es autóbusz nem
érinti a Bajcsy-Zsilinszky utcai és a
Selyemrét megállóhelyeket. 

• Az itt élõk továbbra is közvetlenül és
gyorsabban juthatnak el a Búza térre.

• A Búza téren kedvezõ és közvetlen
átszállási lehetõség nyílik a Felsõ-
zsolcán élõk számára. A Megyei
Kórházhoz, a Tescóhoz, a Semmel-
weis Kórházba, az Erzsébet térre,
az Újgyõri fõtérre, Diósgyõrbe vagy
épp Tapolcára is a Búza téren
átszállva juthatnak el legkönnyeb-
ben a Felsõzsolcán lakók. Az Egye-
temvárosba igyekvõk a Centrumnál
szállhatnak át a 22-es autóbuszra,
ahová vagy rövid sétával, vagy a 2-
es autóbusszal juthatunk el.

• Az a kedves utasunk, aki a Tiszai
pályaudvarra kíván eljutni Selyem-
rét helyett, a József A. utcán kell
átszállnia az 1-es vagy az 1A-s
autóbuszra.

HÚSKOMBINÁT
• 18-as járat, amely a Tiszai pu. – Hús-

kombinát útvonalon fog közlekedni
az eddigi Repülõtér – Digép helyett.

A korábban megszokottakhoz képest
a lényeges változást az jelenti a város-
rész közlekedésében, hogy a 8-as autó-
busz eddigi útvonala ketté lett osztva és
a Tiszai pu.– Húskombinát útvonalon a
18-as autóbusz fog közlekedni.

SZENTPÉTERIKAPU
• 8: Repülõtér – Tiszai pu.
• 12: Repülõtér - Centrum 
• 14A: Repülõtér – Farkas Antal u.
• 14B: Repülõtér – Hejõ-park
• 24: Repülõtér – Búza tér
A korábban megszokottakhoz képest

az alábbi lényeges változások lesznek
a városrész közlekedésében:

• A 8-as járat Húskombinát végállo-
más helyett Tiszai pályaudvar vég-
állomásig fog közlekedni, ahol köz-
vetlen átszállási lehetõség nyílik a
18-as autóbuszra, mellyel a Hús-
kombinátig utazhatunk.

• A 18-as járat az eddigi Repülõtér –
Digép útvonal helyett a Tiszai pu. –
Húskombinát útvonalon fog közle-
kedni. Aki a Digép felé akar utazni,
annak a 14-es autóbuszra kell száll-
nia és a Petõfi térnél átszállva, az
1-es vagy az 1A-s autóbusszal,
vagy a Villanyrendõrtõl villamossal
juthat el az Újgyõri fõtérre. Az
Újgyõri fõtérrõl a 29-es autóbusz-
szal juthat el a Digép megállóba.

• A 20-as járat megszûnik, a 12-es az
Egyetemváros végállomás helyett
a belvárosig fog közlekedni, a
Villanyrendõrtõl a 22-es járattal
lehet az Egyetemvárosba eljutni. 

• A 24A, 24B-s járatok megszûnnek,
a 24-es a Repülõtér – Búza tér út-
vonalon fog közlekedni. 

• A 14H-s közvetlen összeköttetést
teremt a Repülõtér és a Hejõ-park
között, a Villanyrendõr érintésével.
Így mind az SZTK, mind a belvá-
ros, mind a megyei kórház közvet-
lenül érhetõ el. 

MARTIN-KERTVÁROS, SZIRMA
• 3: Búza tér – Szirma
• 3A: Búza tér – Balaton utca
A korábban megszokottakhoz képest

az alábbi lényeges változások lesznek
a terület közlekedésében:

• A 23-as, 3B-s járatok megszûnnek.
• A 3A autóbusz a korábbi 23-as és a

3B-s útvonalán is közlekedve – a
két járat útvonalát egyesítve – a
Búza tér – Balaton utca útvonalon
fog közlekedni, érintve az Alföldi és
Csokonai utcákat. Így a városré-
szen élõk az eddigiekhez hasonló
módon juthatnak el úticéljukhoz.

SELYEMRÉT
• 1-es villamos: Tiszai pu. – Diósgyõr
• 2-es villamos: Tiszai pu. – Vasgyár
• 1: Tiszai pályaudvar – Majális park
• 1A: Tiszai pályaudvar – Felsõ-

Majláth
• 8: Repülõtér – Tiszai pu.
• 21: Szondi Gy. u. – Újgyõri fõtér
• 31: Tiszai pu. – Egyetemváros

A korábban megszokottakhoz ké-
pest az alábbi lényeges változások
lesznek a városrész közlekedésében:

• A Selyemréten élõk továbbra is
átszállás nélkül közlekedhetnek a
város K–Ny-i tengelye mentén az 1-
es villamossal, valamint az 1-es és
1A-s autóbuszokkal.

• A 23-as autóbuszjárat megszûnik,
így a Szirmára utazók már csak a
3-as és 3A-s járatokat vehetik
igénybe, amelyeket átszállással
érhetnek el.

• Az itt élõk a Tesco áruház felé a 8-
as autóbusszal juthatnak el.

• Az Egyetemváros a 31-es járattal
közvetlenül elérhetõ.

• A 21-es jelzésû autóbuszok a
továbbiakban az Újgyõri fõtér és a
Szondi Gy. u. között járnak majd. 

• A 7-es autóbuszok ezentúl nem
térnek be a Selyemrét irányába,
hanem a Búza tér és Felsõzsolca
között egyenesen, a Gömöri felül-
járón közlekednek. A Búza tér az 1-
es és 1A-s autóbuszokkal továbbra
is közvetlenül elérhetõ, a Felsõ-
zsolcára utazóknak azonban át kell
szállniuk.
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Miskolc Megyei Jogú Város Közgyû-
lése 2006. november 30-ai ülésén dön-
tött a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
közösségi közlekedési hálózatának
racionalizálásáról. A hálózat átszerve-
zésére 2007. január 1-jétõl kerül sor.

A HÁLÓZATÁTSZERVEZÉS
INDOKOLTSÁGA

A hálózat átszervezése mára minden-
képpen szükségessé vált, hiszen a közös-
ségi közlekedés jelenlegi rendszere hosz-
szú távon nem tartható fenn. Azt sem az
önkormányzat, sem közvetlenül a lakos-
ság nem tudja finanszírozni. Az utasoknak
mintegy 80%-os tarifaemelést kellene vál-
lalniuk ahhoz, hogy a közlekedési rend-
szer két éven belül ne omoljon össze.

A hálózat átszervezésére még azzal
együtt is szükség van, hogy az MVK
Zrt. a nagyvárosok közül a legalacso-
nyabb költségszinten üzemel. 

A közelmúltban bevezetésre került
gazdasági intézkedések is érzékenyen
érintik a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
gazdálkodását. A társaságnak többek
között ki kell gazdálkodnia az általános
forgalmi adó emelésébõl adódó vesz-
teségeket, a jogszabályváltozások elle-
nére elmaradt tarifaemelés miatti bevé-
telcsökkenést. Számolnia kell továbbá
a csökkenõ, illetve a helyközi nyugdíjas
bérletek esetében megvont támogatá-
sokkal. A fogyasztói árkiegészítés meg-
növekedett áfa-tartalmát is a társaság-
nak kell kigazdálkodni.

Az átszervezést az is indokolja, hogy
az MVK Zrt. közlekedési rendszerének
kihasználtsága nem éri el a 30%-ot, az
utasszám évrõl évre csökken. A többi
nagyvárossal összemérve Miskolcon a
legalacsonyabb a közlekedési rendszer
kihasználtsága. A más magyarországi
nagyvárosokhoz képesti, több mint 40%-
kal magasabb teljesítményszint tarifa-
emeléssel együtt sem finanszírozható.

A hálózat racionalizálásával elérendõ
legfõbb cél a veszteség nélküli mûkö-
dés, illetve a mûködési bizonytalanság
megszüntetése. Az önkormányzati tá-
mogatás mértéke véges, tovább nem
nõhet. A társaság célkitûzései között
szerepel, hogy a gazdasági nehézsé-
gek ellenére továbbra is a legolcsóbb
díjtételekkel dolgozzon.

A RACIONALIZÁLÁSHATÁSAI
A hálózat átszervezésével a lefedett-

ség, az ellátási terület nem változik.
Ahogy eddig is, ezután is el lehet jutni
Miskolc bármely pontjáról bármelyik
másikba maximum két átszállással.
Változnak azonban az utazási idõk, és
növekszik az átszállások száma.

A villamos-járatsûrûség nõ, csúcs-
idõben átlagosan 2 percet kell majd
várni az 1-es villamosra. A gerincvona-
lakon ütemes lesz a közlekedés, meg-
szûnik a járatok vonatozása. 

Az új vonalhálózat bevezetését köve-
tõen természetesen tovább folytatód-
nak az utasszámlálások, és az adatok
alapján, a valós igényeknek megfele-
lõen lehetõség lesz majd a követési
idõk pontosítására, a rendszer finom-
hangolására.

Némiképp változnak a jegy- és bér-
lettípusok. Megszûnik a „Miskolci csalá-
dok hétvégi kedvezményére jogosító
jegy”, a „Miskolci családok hétvégi ked-
vezményes jegye”, illetve az összvona-
las autóbuszbérlet. A turistajegyek
ezentúl 3, illetve 7 napra érvényesek. Az
egyvonalas bérletek a jövõben csak a
szelvényen feltüntetett vonalon érvé-
nyesek, melynek számát már a kiadás
elõtt, a bérletpénztárakban ráírják a
szelvényre.

DIÓSGYÕR, KILIÁN, MAJLÁTHÉS
BEREKALJA

2007. január 1-jétõl a városrész kö-
zösségi közlekedését az alábbi járatok
fogják lebonyolítani:

• 1-es villamos: Tiszai pu. – Diósgyõr
• 1: Tiszai pályaudvar – Majális park
• 1A: Tiszai pályaudvar – Felsõ-Majláth
• 9: Újgyõri fõtér – Tokaji F. utca
• 19: Újgyõri fõtér – Komlóstetõ
• 21: Újgyõri fõtér – Szondi Gy. u.
• 69: Diósgyõr vr. – Berekalja
• 99: Újgyõri fõtér – Kandó K. u. 

A korábban megszokottakhoz képest
az alábbi lényeges változások lesznek
a városrész közlekedésében:

• A Diósgyõrben élõk továbbra is
átszállás nélkül közlekedhetnek a
város K–Ny-i tengelye mentén az 1-
es villamossal, valamint az 1-es és
1A-s autóbuszokkal.

• A berekaljaiak által sokszor igé-
nyelt 69-es járat megvalósul, Diós-
gyõr vr. és Berekalja között közle-
kedik majd. A Berekalján élõk a 69-
es autóbuszról Diósgyõrben az 1-
es villamosra, vagy az 1-es és 1A-s
autóbuszokra átszállva utazhatnak
tovább Miskolc belvárosa felé.

• Amennyiben az itt élõk a város
K–Ny-i tengelyén kívül kívánnak
utazni – például a megyei kórház, a
Cora, a Tesco vagy épp az Egye-
temváros irányába – az eddigiekhez
hasonló módon át kell szállniuk.

• A 18-as járat útvonala módosul,
ezentúl a Tiszai pu. és a Húskombi-
nát között közlekedik, így megszû-
nik a közvetlen összeköttetés Diós-
gyõr és a Repülõtér között. Ide a
villamosról a Centrumnál a 12-es
vagy a Szemere utcánál a 14-es
járatra átszállva juthatnak el az itt
lakók, de természetesen a Szeles
utca (1-es, 1A-s járatról) is megfe-
lelõ átszállási pont.

• A 21-es jelzésû autóbuszok a
továbbiakban az Újgyõri fõtér és a
Szondi Gy. u. között járnak majd. 

• A 99-es járat az Újgyõri fõtér és a
Kandó K. utca vonalán jár majd,
pótolva a 21-es jelzésû autóbuszo-
kat ezen a szakaszon.

A Lillafüreden, Ómassán, Perecesen
és Lyukóbányán élõk utazási lehetõsé-
gei érdemben nem változnak.

GYÕRIKAPU
• 1-es villamos: Tiszai pu. – Diósgyõr
• 2-es villamos: Tiszai pu. – Vasgyár
• 1-es autóbusz: Tiszai pu. – Majális park
• 1A-s autóbusz: Tiszai pu. – Felsõ-Majláth
A korábban megszokottakhoz képest

az alábbi lényeges változások lesznek
a városrész közlekedésében:

• A 18-as járat útvonala módosul,
ezentúl a Tiszai pu. és a Húskombi-
nát között közlekedik, így a megyei
kórház, vagy épp a Tesco felé a vil-
lamosról a Szemere utcán a 14-
esre, vagy a Szinvaparknál a 12-
esre történõ átszállással; illetve az
1-es és 1A-s autóbuszról a Szeles
utcán a 12-es és 14-es autóbuszok-
ra történõ átszállással lehet a leg-
könnyebben eljutni.

• A Semmelweis Kórházhoz, az
Egyetemvároshoz vagy épp a
Corához történõ eljutáshoz a Vil-
lanyrendõrnél kényelmes átszállási
lehetõség kínálkozik.

KOMLÓSTETÕ
• 19: Újgyõri fõtér – Komlóstetõ
• 67: Újgyõri fõtér – Lomb utca
A városrész közlekedésében válto-

zást jelent, hogy a hálózat átszervezé-
sét követõen a 19-es járat nem érinti a
Digépet. 

VOLOGDAVÁROSRÉSZ, BODÓTETÕ,
BÁBONYI-BÉRC

• 1: Tiszai pu. – Majális park
• 1A: Tiszai pu. – Felsõ-Majláth
• 11: Búza tér – Bábonyi-bérc
• 34: Búza tér – Bodótetõ
A korábban megszokottakhoz képest

az alábbi lényeges változások lesznek
a városrész közlekedésében:

• Mivel a 18-as autóbuszjárat útvona-
la megváltozik, a megyei kórház
vagy épp a Tesco felé az 1-es vagy
az 1A-s autóbuszról a Petõfi térnél
történõ átszállással lehet eljutni.

• A Semmelweis Kórházhoz történõ
eljutáshoz a Petõfi téren kell
átszállni a 14-es vagy a 14H-s autó-
buszok valamelyikére.

AVASVÁROSRÉSZ
• 29: Avas kilátó – Újgyõri fõtér
• 32: Avas kilátó – Gömöri pu.
• 35: Avas kilátó – Centrum
• Cora: Avas kilátó – Cora áruház
• 31: Tiszai pu. – Egyetemváros

A korábban megszokottakhoz képest
az alábbi lényeges változások lesznek
a városrész közlekedésében:

• Az Avas városközpont végállomás
megszûnik, az avasi autóbuszjáratok
az Avas kilátó végállomásról indul-
nak. Az Avas városközpontban a bér-
letpénztár továbbra is nyitva tart. 

• A 31-es autóbusz módosult útvona-
lon a Tiszai pályaudvar – Egyetemvá-
ros között közlekedik majd, az Avas
lakótelepet kiszolgálva a Szentgyörgy
és Ifjúság úton fog haladni. Így köz-
vetlenül lehet majd eljutni az Avas II.
ütemébõl az Egyetemvárosba. 

• A III. ütembõl a Tiszai pu. irányába
utazók az Ifjúság úti megállóból
(35-ös átszállóhelyrõl) juthatnak el
utazási céljukhoz.

• Az Erzsébet tér – Nagyváthy utca –
Tímármalom utca irányába utazók a
35-ösrõl a Vörösmarty utca megál-
lóhelyen leszállva, a 21-es Szemere

utcai, esetleg a 33-as autóbusz Uitz
B. utcai végállomásától juthatnak el.

• A Vologda vr., Bodótetõ irányába
utazók a Búza téren átszállhatnak
az 1, 1A vagy a 34-es autóbuszra. 

HEJÕCSABA, GÖRÖMBÖLY
•  4: Búza tér – Görömböly
• 14: Repülõtér – Farkas A. u.
• 14H: Repülõtér – Hejõ-park 
• 44: Cora – Centrum
• Cora: Avas kilátó – Cora
A korábban megszokottakhoz képest

az alábbi lényeges változások lesznek
a városrész közlekedésében:

• Megszûnik a 24B-s viszonylat, a 24-
es autóbusz útvonala pedig megvál-
tozik, ezentúl a korábbi 24A-s járatok
útvonalán, a Repülõtér és a Búza tér
között közlekedik, így ezt a város-
részt a továbbiakban nem érinti. Akik
a Búza térre kívánnak eljutni, a 4-es
autóbuszt vehetik igénybe.

• A 14H-s közvetlen összeköttetést te-
remt a Repülõtér és a Hejõ-park kö-
zött, a Villanyrendõr érintésével. Így
mind az SZTK, mind a belváros, mind
a megyei kórház közvetlenül érhetõ el. 

• Megszûnik az Egyetemváros köz-
vetlen elérhetõsége, az itt élõk vagy
a tapolcai elágazásnál vagy a
Cementipari Gépjavítónál, a 22-es
autóbuszra szállva juthatnak el az
Egyetemvárosba.

CSABAIKAPU, VÖRÖSMARTYLAKÓTELEP
• 2: Búza tér – Tapolca
• 4: Búza tér – Görömböly
• 14: Repülõtér – Farkas A. utca
• 14H: Repülõtér – Hejõ-park
• 22: Centrum – Egyetemváros
• 31: Avas kilátó – Tiszai pu.
• 32: Avas kilátó – Gömöri pu. 
• 38: Arany J. u.– Tampere vr.
• 44: Centrum – Cora
• 21: Szondi Gy. u.– Újgyõri fõtér

HOGYAN KÖZLEKEDJÜNK 2007. JANUÁR 1-JÉTÕL?
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A MIVÍZ Korlátolt Felelõsségû Társaság

PÁLYÁZATOT
hirdet a miskolci 4768/11 hrsz. szám alatti, 

természetben Miskolc, József Attila úton lévõ központi épület 
földszintjén kialakított ún. „munkahelyi büfé” megnevezésû helyiség 

határozatlan idõre történõ bérbeadására.

A bérlemény helyszíni megtekintésére: 2006. december 13-án 13.00–14.00 óra között van lehe-
tõség. A pályázatot zárt borítékban „Büfé” megjelöléssel kell benyújtani 2 példányban.

A pályázat formai követelményei:
A benyújtott pályázatnak a következõket kell tartalmaznia:

�� Kitöltött ajánlati adatlap (mely beszerezhetõ cégünk ingatlankezelési elõadójától, –
Balogné Pasaréti Erzsébet – Miskolc, József A. u. 78., III. emelet, igazgatói titkárság
2006. december 13. napján 13.00–14.00 óra között) 

�� Az ajánlati adatlap átvétele az ajánlattétel feltétele.
�� Természetes személy esetén pontos személyi adatok, egyéni vállalkozói igazolvány 

hiteles másolata, 
�� Gazdasági társaság esetén 15 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat,
�� Aláírási címpéldány 15 napnál nem régebbi hiteles másolata,
�� Területileg illetékes APEH 90 napnál nem régebbi igazolása (adótartozásról),
�� Ajánlattevõi nyilatkozat az elmúlt két év (2004–2005) pályázat tárgyával megegyezõ

referenciákról.
�� A nyertes pályázó szerzõdéskötéskor az általa felajánlott éves bérleti díj 3 hónapra ese-

dékes összegét óvadék jogcímén letétbe helyezi a kiíró pénztárában.

A pályázat nyertese az a pályázó, aki az éves bérleti díj összegére a legmagasabb ajánlatot teszi.

A pályázatok benyújtási határideje: 2006. december 19., 11.00 óra
helye: Miskolc, József A. u. 78. szám, II. emelet, igazgatói titkárság

A pályázatok bontása: a MIVÍZ Kft. jogi képviselõje és a megjelent pályázók jelenlétében törté-
nik 2006. december 19-én 11.15 órakor, a Miskolc, József A. u. 78. szám
alatt lévõ II. emelet igazgatói tárgyalóban.

A pályázat eredményérõl a MIVÍZ Kft. a bontástól számított 3 napon belül értesíti az ajánlatte-
võket. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

MIVÍZ Kft.

A bérlemény adatai:
A helyiség címe: Miskolc, József A. u. 78., Helyrajzi szám: 4768/11

Alapterület: büfé 8,5 m2, raktár 9,4 m2

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 2006.
november 30-i ülésén hozott 39/2006. (XII. 06.) sz. rendelete alapján társaságunk a Miskolcon végzett
közüzemi szolgáltatásai után 2007. január 1-jétõl  a következõ díjakat érvényesíti:

2007. július 1-jétõl pedig az alábbiakat:

A számlázás alapjául szolgáló mennyiség idõarányosan kerül megosztásra a díjváltozás elõtti és utáni idõszakra. A fenti díjat általános forgal-
mi adó terheli, melynek mértéke 20%.

Lakossági díjtételeket kell alkalmazni:
a. magánszemély nem vállalkozási célú (háztartási) ivóvíz, továbbá HMV használata,
b. távmelegvíz-szolgáltatást végzõ szervezet kizárólag lakossági HMV ellátást szolgáló vízhasználata,
c. az ingatlanok kezelési teendõit ellátó szervezetek (MIK Zrt., lakásszövetkezetek, társasházak) lakásként hasznosított (használt)

lakásingatlanaiban megvalósuló ivóvíz használata esetén.
(HMV: használati melegvíz)

A lakosság locsolási célú ivóvízhasználatnál – a rendeletben elõírt feltételekkel – kedvezményes csatornadíj érvényesíthetõ. MIVÍZ Kft.

IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS
(ivóvízdíj) (csatornadíj)

Lakosság Egyéb Intézményi Lakosság Egyéb Intézményi

194,20 Ft/m3 303,50 Ft/m3 269,00 Ft/m3 149,40 Ft/m3 201,60 Ft/m3 179,60  Ft/m3

IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS
(ivóvízdíj) (csatornadíj)

Lakosság Egyéb Intézményi Lakosság Egyéb Intézményi

218,40 Ft/m3 341,40 Ft/m3 302,50 Ft/m3 168,00 Ft/m3 226,80 Ft/m3 202,00  Ft/m3

AZ ECOMISSIO KFT. FELVÉTELT HIRDET
LABORVEZETÕ MUNKAKÖRBE,

AZ ALÁBBI, TISZAÚJVÁROSI MUNKAHELYRE

Feladat: �� a hulladékelõkészítés és az égetési technológia
szakmai támogatása 

�� a cég hulladékvizsgálati laboratóriumának mûködtetése,
�� a kereskedelmi tevékenység szakmai segítése
�� beruházások, fejlesztések mûszaki-adminisztrációs,

ill. mérnöki elõkészítése
�� pályázatok mûszaki elõkészítése

Elvárások: �� felsõfokú, vegyészmérnöki, ill. vegyész végzettség
�� felhasználó szintû PC-ismeret
�� min. középfokú angol nyelvtudás
�� pontosság, igényesség, megbízhatóság

Elõnyt élvez: �� szakirányú, ill. hulladékgazdálkodási gyakorlat
�� tiszaújvárosi, ill. ahhoz közeli lakóhely

A jelentkezéseket, önéletrajzokat 2006. december 28-ig
a társaság postacímére (Ecomissio Kft. 3581 Tiszaújváros, pf. 11.) várjuk.

VÁSÁROLJON DECEMBER 31-IG 2000 FT FELETT, HOGY A JANUÁRI SORSOLÁSON
NAGY ÉRTÉKÛ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOKAT NYERHESSEN! 

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

COOP SZALONCUKOR 400 G 299 FT
Egységár: 747,50 Ft/kg

ELÕHÛTÖTT CSIRKECOMB 1 KG 499 FT

SERTÉS APRÓHÚS 70%-OS 1 KG 599 FT

VÉNUSZ ÉTOLAJ 1 LIT.  245 FT

COOP „B” RIZS 1 KG 149 FT

VEGYES VÁGOTT SAVANYÚ 300 G TAS.  109 FT
Egységár: 363,33 Ft/kg

ÉTKEZÉSI MÁK 250 G TUTI-PACK 229 FT
Egységár: 916 Ft/kg

COOP BABAPISKÓTA 200 G 169 FT
Egységár: 845 Ft/kg

COCTAIL CRACERS 800 G 449 FT
Egységár: 561,25 Ft/kg

RAINB. KÖRSZELETES ANANÁSZ 567 G 169 FT
Egységár: 206,10 Ft/kg

COOP ÕSZIBARACK BEFÕTT 820 G 279 FT
Egységár: 340,24 Ft/kg

MERCI DESSZERT 250 G 799 FT
Egységár: 3196 Ft/kg

„VÁRJUK EGYÜTT A KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!
NAGYSZABÁSÚ KARÁCSONYI VÁSÁR

VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN DECEMBER 8–24-IG
(ILL. A KÉSZLET EREJÉIG)

AKC
IÓ!

AAqquuaarriiuuss  FFüürrddõõsszzoobbaasszzaalloonn  ––  MMaarrkkeerr--KKeerráámmiiaa  KKfftt..

Miskolc, József Attila u. 55.
Tel: 46/501-030 � Fax: 46/501-036.

www.markerkeramia.hu � info@markerkeramia.hu

SSTTÍÍLLUUSS,,  DDEESSIIGGNN,,  MMIINNÕÕSSÉÉGG
AAQQUUAARRIIUUSS FFüürrddõõsszzoobbaasszzaalloonn  ((aa  KKáárroollyy  HHootteell  mmeelllleetttt!!))

AA  rrééggiióó  LLEEGGNNAAGGYYOOBBBB  ccsseemmppee--ppaaddllóóllaapp  kkiinnáállaattáávvaall,,  22000077..  éévv  lleeggúújjaabbbb  mmooddeelllljjeeiivveell  vváárrjjaa  vveevvõõiitt!!
MMAASSSSZZÁÁZZSSKKAABBIINNOOKK,,  GGÕÕZZKKAABBIINNOOKK,,  IINNFFRRAASSZZAAUUNNÁÁKK

LLeeggsszzeebbbb  kkaarrááccssoonnyyii  aajjáánnddéékk  aa  ccssaallááddnnaakk!!
MMIILLÁÁNN  90x90 cm-es íves ggõõzzkkaabbiinn

(japán elektronikával!) 

AAKKCCIIÓÓ-ban 441133  550000  FFtt helyett,
csak a készlet erejéig 222299  558833  FFtt--éérrtt

HHiiddrroommaasssszzáázzsskkááddaakk::  egyenes és sarok-kivitelben
111177  000000  FFtt--éérrtt

KKIIFFUUTTÓÓ  KKÉÉSSZZLLEETTEEKK::  7700%%  ÁÁRREENNGGEEDDMMÉÉNNNNYYEELL!!!!
Vásároljon kulturált körülmények között!!

Kártyás fizetési lehetõség, hitelbírálat helyben!
Ingyenes házhoz szállítás, tervezés, szaktanácsadás!

1. Számviteli beszámoló
A. Befektetett eszközök: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4466 E Ft
B.  Forgóeszközök:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 521 E Ft
Eszközök összesen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 987 E Ft

C. Saját tõke:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 E Ft
Értékesítési tartalék:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 719 E Ft
Munkabér:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 E Ft
Eü, nyugdíjjárulék:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 E Ft
Források összesen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 987 E Ft

2. Költségvetési támogatást nem kaptunk

3. Vagyonfelhamozás ERSTE Banknál elhelyezve
Bevételek:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6297 eFt
Kiadások:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 eFt 

4. Cél szerinti juttatások 
Nemzeti Civil Alapprogramtól 200 E Ft

5. Helyi önkormányzati támogatást nem kaptunk

6. Vezetõ tisztségviselõk támogatásban nem részesültek

7. Anyagi eszközöket nem vásároltunk

Kuratórium-beszámoló 2005. évre
Nyitás:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 479 399 Ft
Bevételek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 296 790 Ft
Kiadások:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 142 Ft
Záró:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 409 047 Ft

Szent Flórián Miskolcért 
Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány

(Miskolc, Dózsa Gy. u. 15.)

közhasznúsági jelentése, 2005. év
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Valenciennes nem tartozik a
magyar turisták kedvelt úti cél-
jai közé. Miért is tartozna, ami-
kor a belga határ közelében
lévõ, francia kisváros a kilenc-
venes évek elejéig inkább ko-
hászatáról, mint turisztikai látvá-
nyosságairól volt ismert hazájá-
ban is. De ha így van, akkor miért
pont ezzel a Miskolcnál nagy-
ságrendekkel kisebb, alig negy-
venezer lelket számláló telepü-
léssel mûködünk együtt? 

Azért, mert – bármilyen hihetet-
lenül hangzik – a két település je-
lenében és jövõjében rengeteg a
közös vonás. „Összejárni”, tapasz-
talatot cserélni tehát nagyon is
hasznos dolog. 

Az integrált városmegújítás és vá-
rospolitika volt a témája a minap ren-
dezett miskolci konferenciának, me-
lyen részt vett Valenciennes önkor-
mányzatának delegációja, Jean
Marie Desfosses alpolgármester és
Pascal Dubois kabinetfõnök veze-
tésével.

A dallamos nevû alpolgármester
elõadásában elmondta, hogy mi-
lyen nagy sokkot okozott városuk-
ban másfél évtizeddel ezelõtt a ko-
hászati üzem összeomlása.
(Akárcsak nálunk.) Ezrek „mene-
kültek” el a városból a munkanél-
küliség rémétõl fenyegetve, a kiü-
rült lakások, lakónegyedek pedig
gyors romlásnak indultak. A város
vezetõsége úgy döntött, hogy si-
ránkozás helyett elõremenekül.
Felmérték a károkat, gondosan
megtervezték a tennivalókat és a
projektekhez megpróbáltak pénzt
szerezni az Európai Uniótól. A pá-
lyázatok sikeresnek bizonyultak.
Olyannyira, hogy saját erõbõl, illet-
ve uniós támogatásból színházat,
egyetemet építettek a hajdani ipar-
telepek helyén, rehabilitálták a bel-
várost és a lakótelepet, kiépítették
a villamosközlekedést, egyszóval él-
hetõ, vonzó, Valenciennes-t terem-
tettek néhány év alatt. 

– Azért sikerült, mert mertünk ál-
modni – hangsúlyozta többször is
elõadás közben az alpolgármester,
miközben arról beszélt, hogyan szi-
várgott vissza a változások láttán a

korábbi népesség jó része. S miként
csábított városukba sok-sok csalá-
dot az új városkép, a javuló közle-
kedés, kereskedelmi ellátás a von-
záskörzetbõl is. Ám az is tagadha-
tatlan, hogy az „álmok” mögött ott
voltak a szegényes saját tõkét bõ-
séggel felduzzasztó uniós pénzek. 

TOYOTA ÉS FRISS HAL
Azt már Pascal Dubois-tól, a fej-

lesztési projektek és uniós pályá-
zatok felelõsétõl tudhattuk meg a
konferencián, milyen módszerekkel
nyitogatták az uniós forrásokat.
Hogyan szereztek annyi milliót cél-
jaik eléréséhez, amennyirõl mi itt
Miskolcon ma még aligha beszél-
hetünk? Hogy nekünk is hulljon a
következõ években „manna”, ahhoz
Dubois úr szerint többek között azt
is pontosan ismerni kell, milyen cé-
lokat preferál az unió. Nekik több-
nyire sikerült beletalálni a céltábla
kellõs közepébe. 

A fejlesztés, építés munkát adott
a helybélieknek és csökkentette a
munkanélküliséget. Ugyanakkor a
szépülõ, egyre több kulturális ér-
tékkel rendelkezõ város segített
odacsalni a külföldi tõkét is. Többek
között a japán Toyota céget.
Derültséget keltett a teremben, ami-
kor a kabinetfõnök érdekesség-
ként elmondta, hogy a japán tár-
gyaló partnerek alaposan körül-
néztek a nem túl régen felépült szu-
permarketben is, mert arra voltak kí-
váncsiak, hogy friss-e ott a hal. 

IPAR, ÚJ ALAPOKON
A francia vendégek elõadásaira

is reagálva, Szûcs Erika, Miskolc al-
polgármestere rámutatott: rengeteg
a hasonlóság Valenciennes és vá-
rosunk közelmúltja, jelene és jövõ-
je között. Hisz nálunk sem csak gaz-
dasági katasztrófát, hanem lelki
sokkot is okozott a korábban sok
ezer embernek kenyeret adó ko-
hászat, illetve gépgyártás össze-
omlása. A kilencvenes évek elején
nem is tudott sokkal többet tenni a
város vezetõsége, mint erõfeszíté-
sek árán fenntartani a mûködõké-
pességet. Közben egyre szegé-
nyesebbé vált a városközpont, csú-
csokat döngetett a munkanélküliség
és nálunk is megkezdõdött a jól kép-

zett szakemberek – köztük sok fia-
tal – elvándorlása. Néhány év eltelt,
amíg rádöbbentünk, a kereskede-
lem és az idegenforgalom önma-
gában nem hozhat teljes sikert.
Iparra is szükség van. Csak újfajta,
fõleg szellemi tõkére, szakértelem-
re alapuló iparra. Mára sikerült
megtalálni a helyes arányt a kü-
lönbözõ gazdasági ágak között. 

Miskolc is lakhatóbb, élhetõbb vá-
rossá vált a belváros megújításával.
És sokak által irigyelt módon fel-
lendült a kulturális élet is, elsõsor-
ban az operafesztivál meghonosí-

tásával. Ám hasonlóan fontos fela-
dat továbbra is a mûködõ tõke ide
csábítása és olyan iparágak meg-
honosítása, melyek hosszú távon is
segítik a város fejlõdését. Ezért
mûködik együtt a város szorosan
az egyetemmel, a különbözõ kuta-
tóintézetekkel és szabadít föl egyre
több területet az ide települõ ipari
üzemek számára. Az úthálózatra
egyre kevesebb panaszunk lehet,
ám arról úgy látszik, kicsit lema-
radtunk, hogy mint több magyar vá-
rosnak, nekünk is legyen repülõte-
rünk is.     -es-ô
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Sérült gépjármûvek teljes körû javítása

Biztosítók szerzõdött partnere

Kárrendezés, kárügyintézés

Legmodernebb technológia

Garantált minõség � Rövid határidõk

Nyitva tartás: hétfõ: 8.00–17.00,
szombat: 8.00–12.00

Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 20/9424-903. Fax: 46/505-323

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!

Két város a felemelkedés útján

MISKOLC FRANCIA KAPCSOLATA

Az ipari beruházások egyik jó példája Miskolcon a Bosch.

Elkészült dolgozószobámba a könyvespolc, méretes, de nem nagy-
sága, hanem helyspecifikussága értelmében: ide lett kigondolva, meg-
valósítva. Kár, hogy nem mérete miatt, hiszen így válogatnom kell: nem
tehetek rá mindent, amit szeretnék. 

Fura, felemás érzés a kötetek közt úgy szelektálni, hogy ezt haszná-
lom, ezt nem, erre a közvetlen közelemben van szükség, ez meg mehet
a szuterénba. Ráadásul a szépirodalmon kívül más nemigen kerülhet fel,
így például régi kedves fõiskolai jegyzeteim, tankönyveim, tudományos,
bölcseleti köteteim a különbözõ szakmai és egyéb folyóiratok, lektûrök
társaságában egy emelettel lejjebb élik világukat. Nem sajtó, hanem magam
alá rendezek. Van, amikor nehéz a szívem, sokukat mintha számûzném,
szép albumok látványától kell megválnom hányaveti, szürke, de belül annál
színesebb verseskötetek miatt. Ám számos olyan darab van, amit nem
sajnálok szem elõl téveszteni, haszontalan könyvek is felgyûltek nálam,
például írótáborokhoz, szakmai találkozókhoz csapódott mûkedvelõk sze-
mélyesen átadott ócska mûvei, itt az alkalom a tematikus mellõzésükre.
Eltûnõdöm, vajon az enyémek másnál ugyanerre a sorsra jutnának (ju-
tottak)-e? Kidobni sajnálom õket, mégiscsak könyvek, bennem minden
egyes könyv iránt nagy a tisztelet (a pusztulásból mentett Lenin-összest
is nagy becsben õrzöm, még mielõtt valaki megkérdezi: nem az új pol-
con), de nem azért, mert szerzõik az elõmenetelük reményében kedves
dedikálásokkal tûzdelték tele, hanem mert könyvmoly vagyok, hülyesé-
geket is gyakran olvasok, és kordokumentumként sem utolsó gyûjteményt
képeznek. Könyvtárnak nem ajándékozom õket, isten ments, hogy eset-
leg azt higgyék: érték, még képesek lennének becsben tartani. Akkor
hát hová velük? Ez az, bezsákolom õket, piros alma, aranyág, irány a
padlás, nehogy már odalent is õket nézzem, mikor szaladok (na jó, lét-
rázok) a szuterénbe. Õk nem az asztalfiókjaik, hanem a padlásom szá-
mára írtak. Mikulásig még néhány hét, addig is gyûlnek a zsákocskák,
biztos megérdemlem – persze nem csak ezért – majd a virgácsot is. 

Elvan a gyerek

SZÖVEGEK SZINTJÉN


